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TIN TỨC CỦA DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
27/4/2017, TASS

Tổng thống Putin và Thủ tướng Nhật Abe thống nhất gặp mặt tại Diễn đàn kinh tế 
phương Đông

Tại cuộc hội đàm ở Moscow, Thủ tướng Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe 
đã thảo luận về triển vọng phát triển hợp tác song phương trên lĩnh vực chính trị, kinh tế 
thương mại và nhân đạo. Hai lãnh đạo khẳng định dự kiến sẽ gặp gỡ tại Hội nghị thượng 
đỉnh G20 diễn ra vào tháng 7 tới tại Hamburg và Diễn đàn kinh tế phương Đông diễn ra tại 
Vladivostok vào 6-7/9.

http://tass.ru/politika/4217645

24/4/2017, «DV Capital»

Giới thiệu kế hoạch đồng bộ phát triển các khu vực vùng Viễn Đông tại EEF-2017

Tại EEF-2017 dự kiến sẽ có 2 phiên họp theo chủ đề để giới thiệu về “chuyên mục Viễn Đông” 
của các chương trình quốc gia và kế hoạch tổng thể phát triển các khu vực. Ngoài ra, một 
phiên họp khác sẽ được dành thể thảo luận về “chuyên mục Viễn Đông” trong các kế hoạch 
phát triển và chương trình đầu tư của các công ty Nhà nước.

Chuyên mục Viễn Đông của các chương trình quốc gia, các công ty Nhà nước và các kế 
hoạch tổng thể phát triển vùng Viễn Đông sẽ trở thành một phần quan trọng của chương 
trình quốc gia “Phát triển kinh tế - xã hội vùng Viễn Đông và Baikal”.

http://dvkapital.ru/regionnow/primorskij-kraj_24.04.2017_9804_vo-vladivostoke-na-vef-
prezentujut-kompleksnye-plany-razvitija-dalnevostochnykh-regionov.html

TẬP SAN THÔNG TIN HÀNG THÁNG 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
VÙNG VIỄN ĐÔNG 

• Tổng thống Putin và Thủ 
tướng Nhật Abe thống 
nhất gặp mặt tại Diễn 
đàn kinh tế phương 
Đông

• Hơn 84 nghìn người dân 
đã nộp đơn xin nhận 
“héc-ta vùng Viễn Đông”

• Công dân 18 nước có thể 
đến Viễn Đông bằng visa 
điện tử

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH

Tháng 4/2017



TÓM TẮT TUẦN LỄ THÔNG TIN 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

2

20/4/2017, EastRussia

Festival “Đường phố Viễn Đông” trong khuôn khổ EEF-2017 sẽ diễn ra trong một tuần

Trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III, trong các ngày 5-10/9 sẽ diễn ra 
Festival “Đường phố Viễn Đông”. Trong khuôn viên trường Đại học tổng hợp Viễn Đông, mỗi 
khu vực sẽ xây dựng gian trưng bày của riêng mình, nơi giới thiệu những thành tựu về kinh 
tế và văn hóa.

Theo lời Thứ trưởng Bộ phát triển vùng Viễn Đông A. Krutikov, năm nay các khu vực sẽ tập 
trung giới thiệu những mô hình phát triển kinh tế, giao thông, y tế, du lịch sinh thái, du lịch 
văn hóa và du lịch nông nghiệp

http://www.eastrussia.ru/news/ulitsa-dalnego-vostoka-na-vef-budet-rabotat-nedelyu

19/4/2017, «Komsomolskaya Pravda»

Giới thiệu các dự án tốt nhất của Viễn Đông trong lĩnh vực xã hội tại EEF-2017

Ngày 5/9/2017 – ngay trước thềm khai mạc chính thức EEF-2017, sẽ diễn ra buổi giới thiệu 
các dự án xã hội dành chiến thắng trong cuộc thi “Những việc tốt trong khu vực tốt”.

Cuộc thi sẽ chọn ra những dự án tốt nhất trong các lĩnh vực giáo dục, xã hội, văn hóa, tôn 
giáo, nghệ thuật, thể thao. Các dự án dành chiến thắng sẽ được đầu tư tới 50 triệu RUB để 
thực hiện. Các dự án này sẽ góp phần xây dựng những điều kiện thuận lợi tại vùng Viễn 
Đông.

http://www.dv.kp.ru/online/news/2719731

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
20/4/2017, Forumvostok.ru

Hơn 84 nghìn đơn xin nhận “héc-ta vùng Viễn Đông”

Trong quá trình chuẩn bị cho Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III, tại Moscow đã diễn ra 
hội thảo bàn tròn với chủ đề ”Một năm áp dụngLuật về “héc-ta vùng Viễn Đông”: những kết 
quả ban đầu và triển vọng”. Theo lời Thứ trưởng Bộ phát triển vùng Viễn Đông S. Kachaeva, 
hiện trong số hơn 84 nghìn đơn xin nhận, đã cấp đất cho hơn 12 nghìn người.

Thời gian trung bình kể từ khi nộp đơn đến khi nhận đất hiện vào khoảng 33 ngày làm việc. 
Việc hoàn thiện công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý với cơ quan đăng ký trong quá 
trình cấp đất sẽ có thể giúp rút ngắn thời gian xuống còn 21 ngày làm việc.

https://forumvostok.ru/eksperty-obsudili-pervyj-god-realizatsii-zakona-o-dalnevostochnom-
gektare

17/4/2017, RBC

Công dân 18 nước có thể đến Viễn Đông bằng visa điện tử

Thủ tướng Dmitri Medvedev đã phê chuẩn danh sách các nước có công dân được hưởng chế 
độ visa đơn giản hóa. Trong danh sách này có các nước Brunei, Ấn Độ, Trung Quốc, Triều Tiên, 
Mexico, Singapore, Nhật Bản, Algerie, Bahrain, Iran, Qatar, Kuweit, Marrocco, OAE, Oman, 



TÓM TẮT TUẦN LỄ THÔNG TIN 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

3

Arab Saudi, Tunisia và Thổ Nhĩ Kỳ. Người nước ngoài sẽ có thể nhận được visa điện tử 8 ngày 
từ 1/8 tới đây.

Việc thử nghiệm các điểm thông quan sẽ được bắt đầu từ 1/7. Những điểm đầu tiên trong 
mô hình mới sẽ được áp dụng tại Vladivostok. Tiếp đó, khách nước ngoài sẽ có thể sử dụng 
visa điện tử để đến bất kỳ một trong năm khu vực, nơi có chế độ cảng tự do là Primorie, 
Khabarovsk, Sakhalin, Chukotka và Kamchatka.

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58f4a8da9a7947b63015f176

17/4/2017, NewsMail.ru

Đưa vào hoạt động đường dây nóng dành cho các nhà đầu tư vùng Viễn Đông

Các nhà đầu tư có thể gọi đến đường dây nóng theo số 8-800-234-85-09 để phản ánh về các 
vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các dự án. Đường dây nóng này được Cơ quan thu 
hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu vùng Viễn Đông xây dựng và hoạt động 24/7. Các cuộc gọi 
đến đều miễn phí trên lãnh thổ LB Nga. Ông Leonid Petukhov, Tổng giám đốc Cơ quan thu 
hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu vùng Viễn Đông cho biết, các vấn đề cấp thiết sẽ được đưa ra 
Ủy ban đầu tư Bộ phát triển Viễn Đông

https://news.mail.ru/society/29451762

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
17/4/2017, TASS

Lô hàng đầu tiên vận chuyển qua hành lang vận tải quốc tế Primorie-2

Container hàng được gửi từ thành phố Chanchun-Trung Quốc, qua cửa khẩu Kraskino, và 
từ cảng Zarubino vùng Primorie tiếp tục lên tàu vận chuyển đến Hàn Quốc. Các số liệu thu 
được từ quá trình vận chuyển thử nghiệm sẽ giúp cải thiện các trở ngại trong thực tế sau này. 
Điều này cho phép rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa.

Theo dự báo của các chuyên gia, đến năm 2030, tuyến hành lang vận tải Primorie-2 sẽ vận 
chuyển 23 triệu tấn ngũ cốc và 15 triệu tấn hàng hóa khác.

http://tass.ru/transport/4187612

7/4/2017, «Komsomolskaya Pravda»

Xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới tại Viễn Đông

Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân nổi tại Pevek vùng Chukotka được đưa vào “chuyên 
mục Viễn Đông” của chương trình quốc gia “Phát triển tổ hợp công nghiệp năng lượng hạt 
nhân”.

Trong thành phần nhà máy sẽ có trạm điện hạt nhân nổi “Viện sĩ Lomonosov” và phần hạ 
tầng kỹ thuật thủy điện trên bờ. Số vốn để xây dựng nhà máy điện này là 21,5 tỷ RUB.

http://www.kp.ru/daily/26664.7/368505
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CÁC CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
26/4/2017, RIA «Novosti»

Mở rộng diện tích Đặc khu phát triển ưu tiên Kamchatka sẽ cho phép thực hiện các dự 
án trị giá 13 tỷ RUB

Phó Thủ tướng Y. Trutnev và Bộ phát triển Viễn Đông đã ủng hộ sáng kiến của Chính phủ 
vùng Kamchatka về mở rộng Đặc khu phát triển ưu tiên Kamchatka thêm 4 khu vực trong 
vùng. Việc mở rộng chế độ Đặc khu phát triển ưu tiên sẽ cho phép thực hiện 8 dự án đầu tư 
trong lĩnh vực khai thác mỏ và chế biến hải sản với tổng vốn đầu tư 13 tỷ RUB.

https://ria.ru/economy/20170426/1493156073.html

22/4/2017, TASS

Đặc khu phát triển ưu tiên thứ 16 được thành lập tại vùng Viễn Đông

Thủ tướng Dmitry Medvedev đã ký quyết định thành lập Đặc khu phát triển ưu tiên 
“Nicolaevsk” tại vùng Khabarovsk. Đã có 9 nhà đầu tư tuyên bố sẵn sàng thực hiện các dự án 
tại đây. Hướng hoạt động chính của các công ty này là nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản, vận 
tải biển, sửa chữa máy móc, thiết bị. Tổng vốn đầu tư tư nhân đạt hơn 3,1 tỷ RUB. Dự kiến tạo 
ra thêm 2400 công ăn việc làm mới.

http://tass.ru/ekonomika/4203312

17/4/2017, REGNUM

Khabarovsk và cảng Xô-viết nhận quy chế Cảng tự do

Văn bản về vấn đề này đã được hoàn thiện và dự kiến sẽ được Chính phủ thông qua trong 
khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông, diễn ra vào 6-7/9 tới đây tại Vladivostok. Chế độ 
Cảng tự do sẽ giúp thu hút nhiều nhà đầu tư vào các khu vực này, - đây là nhận định của Thứ 
trưởng Bộ Phát triển vùng Viễn Đông Alexandr Krutikov. Cụ thể, các nhà đầu tư nước ngoài 
sẽ nhận được cơ chế thị thực đơn giản.

https://regnum.ru/news/economy/2263887.html

14/4/2017, «Finmarket»

Hỗ trợ 34 tỷ RUB cho các nhà đầu tư để phát triển hạ tầng vùng Viễn Đông

“Nhờ các khoản hỗ trợ này, các doanh nghiệp có thể đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, 
cắt giảm chi phí kết nối với hệ thống điện và khí”, - Thủ tướng Dmitry Medvedev phát biểu 
tại phiên họp Chính phủ vừa qua.

Trong số các hạng mục hỗ trợ của Nhà nước để phát triển hạ tầng bao gồm: khối lượng giá 
trị gia tăng, khối lượng đóng góp thuế và phí bắt buộc từ việc thực hiện dự án, khối lượng 
vốn thu đầu tư tư nhân thu hút được trên mỗi 1 RUB hỗ trợ nhà nước.

http://www.finmarket.ru/database/news/4509538

Quỹ Roscongress. – đơn vị tổ chức và điều hành EEF


