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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
29/6/2017, «Rossyiskaya Gazeta»

Tổng thống Vladimir Putin mời đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn kinh tế 
phương Đông lần III
Tại cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Tổng thống Nga Putin đã mời 
đoàn đại biểu Việt Nam tham dự EEF-2017. Theo lời Tổng thống Putin, trong quá trình 
hội đàm, hai bên đã thống nhất tích cực hợp tác tại vùng Viễn Đông Nga. 
https://rg.ru/2017/06/29/v-kremle-proshli-peregovory-prezidentov-rossii-i-vetnama.html

28/6/2017, RIA “Novosti”

Ông Y. Trutnev: 24 quốc gia đã xác nhận tham dự EEF-2017
Theo lời Phó Thủ tướng LB Nga, lượng đơn đăng ký tham dự Diễn đàn kinh tế phương 
Đông lần III năm 2017 cao hơn nhiều so với lần I và lần II, mặc dù những lần trước, 
mối quan tâm đối với Diễn đàn từ các đại biểu nước ngoài cũng đã là tương đối lớn. 
Nhiều nước đã khẳng định tham dự Diễn đàn lần thứ III tới như Trung Quốc, Nhật Bản, 
Australia, Canada, Mỹ và một số nước Châu Âu như Anh, Đức… 
https://ria.ru/economy/20170628/1497419198.html

28/6/2017, «Rossyiskaya Gazeta» 

Tại EEF sẽ thảo luận Học thuyết chính sách nhân khẩu vùng Viễn Đông
Nhiệm vụ chính của Học thuyết đã được Chính phủ phê chuẩn là thay đổi về căn bản 
tình trạng nhân khẩu tại Viễn Đông: đảm bảo giảm tỷ lệ tử và hạn chế dòng người di cư, 

TẬP SAN THÔNG TIN HÀNG THÁNG
PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

Tháng 6/2017

• Công bố khung chương 
trình làm việc Diễn đàn kinh 
tế Phương Đông

• Thủ tướng   
Shinzo Abe sẽ dẫn 
đầu phái đoàn Nhật 
Bản tham dự EEF-2017

• Chính phủ Nga phê 
chuẩn thành lập Đặc 
khu phát triển ưu tiên 
“Svobodnyi”

CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH



2

TẬP SAN THÔNG TIN HÀNG THÁNG

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

NHÀ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG:

tăng tỷ lệ sinh, thu hút các chuyên gia trẻ đến khu vực. Theo dự kiến, việc thực hiện Học 
thuyết sẽ cho phép ổn định dân số khu vực đến năm 2020 ở mức 6,2 triệu người, và tăng 
lên 6,5 triệu người đến năm 2025.
https://rg.ru/2017/06/28/reg-dfo/utverzhdena-koncepciia-demograficheskoj-politiki-dalnego-
vostoka.html

26/6/2017, Gazeta.Ru

Công bố khung chương trình làm việc Diễn đàn kinh tế phương Đông 
Sự kiện chính của Diễn đàn kinh tế phương Đông, diễn ra vào 6-7/9 tại Vladivostok, sẽ là 
phiên họp toàn thể: “Vùng Viễn Đông: xây dựng thực tiễn mới”, với sự tham dự của Tổng 
thống Nga Vladimir Putin.
Trong khung chương trình làm việc có 4 khối chủ đề chính. Chủ đề thứ nhất về việc thực 
hiện các cơ chế mới phát triển vùng Viễn Đông, chủ đề thứ hai về tiềm năng đầu tư của 
khu vực, chủ đề thứ ba về các vấn đề hội nhập Nga và khu vực Châu Á – Thái Bình 
Dương, chủ đề thứ tư về các vấn đề chính sách nhân khẩu và cải thiện chất lượng cuộc 
sống tại Viễn Đông.
Trong khuôn khổ Diễn đàn dự kiến sẽ có 5 cuộc đối thoại kinh doanh các nước: Nga – 
ASEAN, Nga - Ấn Độ, Nga – Trung Quốc, Nga – Hàn Quốc và Nga – Nhật Bản.
Ngoài ra, khung chương trình làm việc cũng bao gồm nhiều hoạt động bên lề Diễn đàn.
https://www.gazeta.ru/gazeta/adv/10737389.shtml

23/6/2017, Lenta.ru

Chuẩn bị 6500 phòng khách sạn cho các đại biểu dự EEF-2017
Để phục vụ nơi ăn nghỉ một cách tốt nhất cho các đại biểu dự Diễn đàn kinh tế phương 
Đông lần III, các nhà tổ chức Diễn đàn đã ký hợp đồng đặt phòng với 22 khách sạn tại 
Vladivostok và trường Đại học tổng hợp Liên bang vùng Viễn Đông.
https://lenta.ru/pressrelease/2017/06/23/relise1

19/6/2017, «Komsomolskaya Pravda»

Thủ tướng Shinzo Abe sẽ dẫn đầu phái đoàn Nhật Bản tham dự EEF-2017
Cố vấn Tổng thống Nga A. Kobyakov và Đại sứ Nhật Bản tại Nga T. Kozuka đã thảo 
luận về việc hợp tác giữa đại diện hai nước tại các diễn đàn kinh tế quốc tế đa phương 
lớn, được tổ chức tại Nga trong năm 2017 và 2018. Tại cuộc gặp ở Moscow vừa qua, 
Đại sứ Nhật Bản đã trao đổi về dự định của phía Nhật tăng thành phần phái đoàn chính 
thức tham dự các sự kiện của EEF-2017.
https://www.kp.ru/daily/26693/3717444
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15/6/2017, «Interfax»

Tại phiên họp lưu động của EEF tại Cáp Nhĩ Tân đã bàn về hợp tác đầu tư Nga – 
Trung tại Viễn Đông
Phiên họp “Hợp tác đầu tư Nga – Trung tại Viễn Đông: những thành công đầu tiên” đã 
được tổ chức trong khuôn khổ hội chợ EXPO Nga – Trung lần thứ IV.
Tại đây, các đại biểu đã tập trung vào việc phát huy tiềm năng đầu tư của vùng Viễn 
Đông nhằm mở rộng hợp tác đầu tư giữa Nga và Trung Quốc. Các đại biểu cũng thảo 
luận nhiều biện pháp cấp quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp hai nước, chiến lược mở rộng 
quan hệ kinh tế song phương Nga – Trung trong tương lai dài hạn. Ngoài ra, tiềm năng 
đầu tư của vùng Viễn Đông Nga cũng được giới thiệu tại phiên họp.
http://www.interfax.ru/pressreleases/566752

15/6/2017, TASS

Mở cửa trung tâm đào tạo nhân lực cho Diễn đàn kinh tế phương Đông tại 
Primorie
Trung tâm đào tạo sẽ được thành lập tại Vladivostok để thực hiện chương trình đào 
tạo nguồn nhân lực phục vụ cho Diễn đàn kinh tế phương Đông. Chương trình đào 
tạo được Quỹ Roscongress phối hợp với Phòng giáo dục và khoa học vùng Primorie 
xây dựng.
Dự kiến sẽ có 800 chuyên gia được đào tạo để tham gia phục vụ cho Diễn đàn. Trong 
khuôn khổ chương trình sẽ tiến hành đào tạo và cấp chứng chỉ lái xe, bồi bàn, quản lý 
khu ẩm thực và điều phối viên.
http://tass.ru/ekonomika/4337522

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VÙNG VIỄN 
ĐÔNG
29/6/2017, Bộ Phát triển Viễn Đông

Bộ Phát triển Viễn Đông đề xuất mở rộng hoạt động quy chế cảng tự do
Cơ chế cảng tự do có thể được mở rộng cho các cảng hàng không quốc tế Khabarovsk 
(Mới) và Petropavlovsk-Kamchatskyi (Elyzovo), cùng với quận hành chính Sovietsko-
Gavanskyi. Dự thảo luật liên quan đến vấn đề này đã được Bộ Phát triển Viễn Đông 
đệ trình lên Chính phủ.
https://minvr.ru/press-center/news/6075

28/6/2017, «Vesti»

Ngày Nhà đầu tư Hàn Quốc tại Khabarovsk
Ngày 28/6 vừa qua, các công ty hàng đầu Hàn Quốc đã giới thiệu các dự án có khả 
năng triển khai tại vùng Viễn Đông Nga. Trong đó phải kể đến các công ty như Hyundai, 
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LS Netvorsk,  QTI, Busan port, INK...
Cụ thể, các nhà đầu tư Hàn Quốc dự định triển khai dự án xây dựng tổ hợp chế biến 
thủy sản tại Primorie. Dự kiến tổ hợp sẽ gồm cảng cá, trung tâm logystic và các nhà 
máy sản xuất thịt cua, phi-lê cá và bột cá. Sản phẩm thu được dự kiến được cung cấp 
sang các nước Châu Á – Thái Bình Dương và Châu Âu. Tổng giá trị dự án là 133 triệu 
USD. Thời hạn triển khai dự kiến đến năm 2022 và tạo ra 2360 công ăn việc làm mới.
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/51732-koreyskie-investory-planiruyut-postroit-v-primore 
rybopererabatyvayuschiy-i-logisticheskiy-kompleks.html

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
10/6/2017, «DVKapital»

85 doanh nghiệp mới sẽ được thành lập tại Viễn Đông từ nay đến cuối năm
Sau 2 năm triển khai thực hiện các cơ chế phát triển mới, vùng Viễn Đông đã thu hút 
được hơn 2300 tỷ RUB đầu tư trực tiếp. Phát biểu tại Hội nghị truyền thông Viễn Đông 
2017, Bộ trưởng Phát triển vùng Viễn Đông A. Galushka cho biết, 611 dự án đầu tư sẽ 
cho phép đến năm 2025 đưa vào hoạt động các nhà máy, xí nghiệp mới, tạo thêm công 
ăn việc làm cho 100 nghìn lao động. Cũng theo lời Bộ trưởng Galushka, từ nay đến cuối 
năm sẽ có thêm 85 doanh nghiệp mới hoạt động với vốn đầu tư thực tế hơn 110 tỷ RUB.
http://dvkapital.ru/regionnow/dfo_10.06.2017_10017_na-dalnem-vostoke-do-kontsa-goda-
otkroetsja-85- novykh-predprijatij.html

9/6/2017, forumvostok.ru

Các thỏa thuận trị giá 5 tỷ RUB được ký kết trong khuôn khổ Hội nghị truyền 
thông Viễn Đông
Trong khuôn khổ Hội nghị truyền thông Viễn Đông 2017, Tập đoàn phát triển vùng Viễn 
Đông đã ký kết hàng loạt thỏa thuận với các công ty đã được nhận quy chế nhà đầu tư 
tại Cảng tự do Vladivostok. Các thỏa thuận bao gồm việc thực hiện dự án trên các lĩnh 
vực như xây dựng, chế biến gỗ và sản xuất da.
https://forumvostok.ru/v-ramkah-dalnevostochnogo-mediasammita-podpisany-
soglasheniya-s- investorami-na-summu-bolee-5-mlrd-rublej

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG 
21/6/2017, TASS

Sẽ xây dựng tổ hợp trung chuyển hiện đại tại Cảng tự do Vladivostok
Nhà đầu tư “Cảng trung chuyển Thái Bình Dương” đang thực hiện dự án xây dựng 
tổ hợp trung chuyển hàng hóa số lượng lớn và hàng container tại làng Slavyanka, 
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vùng Primrie. Cảng trung chuyển sẽ gia nhập vào hạ tầng hành lang vận tải quốc tế 
Primorie-2.
Trong giai đoạn I từ năm 2017 đến hết năm 2021, khối lượng đầu tư vào dự án sẽ là 
10,4 tỷ RUB. Những hạng mục công trình chính và phụ của tổ hợp, hạ tầng giao thông 
và kỹ thuật sẽ được xây dựng, các trang thiết bị kỹ thuật sẽ được lắp đặt. 
http://tass.ru/transport/4354523

5/6/2017, RIA “Novosti”

Chính phủ Nga phê chuẩn thành lập Đặc khu phát triển ưu tiên “Svobodnyi” tại 
Viễn Đông
Thủ tướng D. Medvedev đã ký Quyết định thành lập Đặc khu phát triển ưu tiên thứ 17 
tại vùng Viễn Đông. Hiện đã có 3 nhà đầu tư tuyên bố quan tâm thực hiện các dự án tại 
Đặc khu “Svobodnyi”. Dự kiến, tại Đặc khu này sẽ triển khai các dự án xây dựng nhà 
máy chế biến khí Amur, Tổ hợp hóa khí Amur và nhà máy sản xuất metanol.

Thông tin tham khảo

Nhà tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông: Quỹ “Roscongress” – đơn vị tổ chức các sự kiện hội 
ngh - triển lãm hàng đầu.

Quỹ “Roscongress” được thành lập vào năm 2007 với mục đích thúc đẩy phát triển tiềm năng kinh tế 
và củng cố hình ảnh nước Nga thông qua việc tổ chức và tiến hành các sự kiện hội nghị, triển lãm và 
xã hội. Quỹ tiến hành xây dựng nội dung chương trình, tư vấn, hỗ trợ thông tin và chuyên gia cho các 
công ty, tổ chức, đồng thời nghiên cứu, phân tích và làm rõ các vấn đề quan trọng của kinh tế Nga và 
toàn cầu.

Hiện nay, chương trình hàng năm của Quỹ bao gồm các sự kiện từ Montevideo đến Vladivostok, cho 
phép tập hợp các lãnh đạo cộng đồng doanh nghiệp thế giới, các chuyên gia, đại diện truyền thông, 
chính quyền, tạo điều kiện tốt nhất để thảo luận và thúc đẩy các ý tưởng, dự án, đồng thời thúc đẩy 
hình thành doanh nghiệp xã hội và các dự án từ thiện.


