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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
26/7/2017, «FederalPress»

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Canada tại Nga và Á-Âu (CERBA) sẽ tham dự 
Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III
Trong thành phần đoàn đại biểu sẽ có khoảng 10 công ty Canada, trong đó có những 
tập đoàn nổi tiếng thế giới như Kinross Gold, Bombardier, Pratt & Whitney Canada, 
SNC Lavalin.
Trong khuôn khổ hợp tác chiến lược giữa CERBA và Quỹ Roscongress, đại diện các 
doanh nghiệp khai khoáng, luyện kim, hàng không vũ trụ, nông nghiệp, tài chính sẽ 
chia sẻ kinh nghiệm hoạt động tại Nga và đưa ra những đề xuất nhằm cải thiện hơn 
nữa môi trường kinh doanh – đầu tư đối với doanh nghiệp nước ngoài.
http://fedpress.ru/news/77/economy/1826390

26/7/2017, EastRussia

Áp dụng chế độ miễn thị thực cho các đại biểu nước ngoài tham dự Diễn đàn 
kinh tế phương Đông lần thứ III
Theo quyết định của Chính phủ LB Nga “Về trình tự nhập-xuất cảnh vào-ra LB Nga đối 
với người nước ngoài và người không có quốc tịch liên quan đến việc tổ chức Diễn 
đàn kinh tế phương Đông”, các đại biểu nước ngoài tham dự EEF-2017 có thể đến 
Vladivostok không cần visa từ ngày 3/9 đến hết ngày 9/9.
https://www.eastrussia.ru/news/inostrannykh-uchastnikov-vef-vpustyat-v-rossiyu-bez-viz
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24/7/2017, TASS

Ngày giáo dục và thanh niên sẽ được tổ chức tại EEF-2017
Ngày Giáo dục và thanh niên sẽ được tổ chức vào 5/9, với sự tham gia của sinh viên, 
các nhà khoa học và doanh nhân trẻ trên cả nước, thành viên của các đoàn quốc tế.
Trong chương trình dự kiến sẽ có phiên thảo luận chính “Thanh niên trong nền kinh tế 
số” và các phiên thảo luận khác bàn về cơ chế khai thác, phát huy tiềm năng của thanh 
niên trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, vai trò của thanh niên trong hình thành nền kinh tế 
tương lai, phát triển doanh nghiệp trẻ tại Viễn Đông, cũng như các vấn đề nhân khẩu và 
giáo dục trong khu vực.
http://tass.ru/novosti-partnerov/4436262

23/7/2017, TASS

Đối thoại kinh doanh Nga - Ấn Độ lần đầu tiên được tổ chức tại Diễn đàn kinh tế 
phương Đông
Đoàn đại biểu Ấn Độ dự EEF sẽ do Bộ trưởng Công thương N. Sitharaman dẫn đầu. Theo 
lời Đại sứ Ấn Độ tại Nga P. Saran, hiện nay Ấn Độ đang lập danh sách đoàn đại biểu, sao 
cho chuyến thăm Vladivostok sẽ có lợi nhất đối với cả hai phía.
http://tass.ru/ekonomika/4429898

21/7/2017, «Komsomolskaya Pravda»

Sẽ giới thiệu 17 đặc khu phát triển ưu tiên tại EEF-2017
Các địa phương của vùng Viễn Đông sẽ giới thiệu về những đặc khu phát triển ưu 
tiên tại các gian trưng bày của mình trong khuôn khổ Festival “Đường phố vùng Viễn 
Đông”, diễn ra tại Vladivostok vào 5-10/9. Khách tham quan triển lãm sẽ được tận mắt 
thấy những thành quả của chính sách kinh tế mới: sản phẩm của các doanh nghiệp – 
nhà đầu tư cư trú của các đặc khu phát triển ưu tiên, các tour du lịch mới và triển vọng 
sử dụng “héc-ta vùng Viễn Đông”.
https://www.kp.ru/daily/26707/3732782

10/7/2017, Lenta.ru

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In khẳng định tham dự EEF-2017
Ngày 7/7/2017, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G-20 tại Hamburg đã diễn ra cuộc gặp 
giữa Tổng thống V. Putin và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In. Tại đây, lãnh đạo hai 
nước đã thảo luận những vấn đề về hợp tác song phương. Trong cuộc hội đàm, Tổng 
thống Hàn Quốc cho biết, ông có kế hoạch tham dự EEF-2017 tại Vladivostok.
https://lenta.ru/pressrelease/2017/07/10/vostecforum
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CHÍNH SÁCH KINH TẾ TẠI VIỄN ĐÔNG
30/7/2017, RIA “Novosti”

Tổng thống Nga phê chuẩn sửa đổi bổ sung Luật về “héc-ta vùng Viễn Đông”
Những sửa đổi bổ sung mở rộng số lượng các khu vực được phép cấp để sử dụng 
không hoàn lại và làm rõ những điều kiện từ chối cấp đất. Ngoài ra, luật cũng cho phép 
người dân hoàn tất hồ sơ giấy tờ sử dụng đất thông qua các trung tâm đa chức năng 
trên toàn lãnh thổ Nga.
https://ria.ru/society/20170730/1499427071.html

26/7/2017, «Komsomolskaya Pravda»

Hơn 600 dự án tham gia cuộc thi ý tưởng khai thác “héc-ta vùng Viễn Đông”
Thời hạn nhận đăng ký dự thi “héc-ta vùng Viễn Đông” đã hết. Đa số các ý tưởng liên 
quan đến công trình xây dựng thấp tầng và nông nghiệp. Tác giả của những ý tưởng 
hay nhất sẽ nhận được phần thưởng có giá trị và được mời đến dự Diễn đàn kinh tế 
phương Đông lần thứ III.
https://www.kp.ru/daily/26709/3734333

26/72017/, «Interfax»

Chính phủ Nga phê chuẩn kế hoạch phát triển thành phố Svobodny
Việc triển khai kế hoạch phát triển đồng bộ kinh tế xã hội thành phố Svobodny thuộc 
tỉnh Amur giai đoạn 2017-2025 sẽ tiêu tốn 48,8 tỷ RUB. Kế hoạch đề xuất việc xây 
dựng các hạng mục hạ tầng xã hội mới, sửa chữa đường xá, hệ thống cung cấp khí 
đốt, sưởi ấm và nước. Ngoài ra, kế hoạch còn vạch ra hàng loạt các công việc liên 
quan đến thành lập Đặc khu phát triển ưu tiên Svobodny, trong đó có việc xây dựng 
nhà máy chế biến khí Amur và tổ hợp hóa khí Amur.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/view.asp?id=853874

19/7/2017, «Rossiskaya Gazeta»

Tổng thống V. Putin ký ban hành Luật về ưu đãi thuế để phát triển du lịch tại Viễn 
Đông
Luật mới quy định, kể từ 1/1/2018 đến 31/12/2022, các tổ chức hoạt động du lịch, nghỉ 
dưỡng tại Viễn Đông sẽ nhận mức thuế lợi nhuận là 0%. Dự kiến, đối tượng đầu tiên 
được hưởng ưu đãi này là các khách sạn.
https://rg.ru/2017/07/19/reg-dfo/podpisan-zakon-o-nalogovyh-lgotah-dlia-razvitiia-turizma-

v-dfo.html

12/7/2017, «Izvestia»

Các chuyên gia thảo luận về kết quả hai năm hoạt động của Cảng tự do Vladivostok
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Ngày 11/7/2017, trong quá trình chuẩn bị cho Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ 
III đã diễn ra hội thảo bàn tròn với chủ đề “Hai năm ban hành Luật “Về Cảng tự do 
Vladivostok”: kết quả và triển vọng”. Tính đến nay, đã có 396 đơn xin nhận quy chế nhà 
đầu tư cư trú của Cảng tự do với tổng trị giá 374 tỷ RUB. Cơ chế đặc biệt của Cảng tự 
do đã được áp dụng trên 21 đơn vị hành chính tại 5 khu vực vùng Viễn Đông.
http://iz.ru/618534/2017-07-12/eksperty-podveli-itogi-dvukh-let-raboty-svobodnogo-porta-
vladivostok

5/7/2017, «Interfax»

Nga và Trung Quốc ký thỏa thuận về triển khai dự án các hành lang vận tải quốc 
tế Primorie-1 và Primorie-2
Theo Biên bản ghi nhớ, hai bên dự kiến phối hợp thúc đẩy việc xây dựng hạ tầng cần 
thiết cho các hành lang vận tải quốc tế, bao gồm đường ô tô, đường sắt, cảng, sân bay, 
trạm kiểm soát và hệ thống thông tin liên lạc. Ngoài ra, sẽ áp dụng các biện pháp nhằm 
đơn giản hóa thủ tục, cắt giảm chi phí và thời gian thông quan.
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=847256&sec=1671

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG 
18/7/2017, Regnum

Hơn 600 dự án trị giá 2,1 nghìn tỷ RUB chuẩn bị được triển khai tại Viễn Đông
Theo báo cáo của Phó Thủ tướng Yuri Trutnev tại buổi làm việc với Tổng thống V. Putin, 
hiện nay đã có 35 doanh nghiệp mới sẵn sàng hoạt động, con số này đến cuối năm sẽ 
tăng thêm 50 doanh nghiệp. Điều này cho phép thu hút vào nền kinh tế vùng Viễn Đông 
115 tỷ RUB và tạo thêm 5500 công ăn việc làm mới.
https://regnum.ru/news/2302153.html

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
21/7/2017, News.rambler.ru

Nhà đầu tư của Đặc khu phát triển ưu tiên Beringovskyi bắt đầu xuất khẩu than 
sang Trung Quốc
Công ty “Beringpromugol” (công ty con của tập đoàn Tigers Realm Coal (Australia)) đã 
xuất 40 nghìn tấn than đến cảng Taisang – Trung Quốc. Đây là lô than đầu tiên từ mỏ 
“Fandyushinskoe pole” được xuất sang thị trường các nước Châu Á – Thái Bình Dương. 
Công ty “Beringpromugol” đã bắt tay vào chuẩn bị khai thác tại mỏ Fandyushinskoe 
pole” từ tháng 8/2016. Giá trị đầu tư vào dự án là 23,3 triệu AUD. 
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https://news.rambler.ru/asia/37453842-rezident-tor-beringovskiy-na-chukotke-nachal-
postavki-uglya-v-kitay

6/7/2017, RBC

Sẽ thành lập Đặc khu phát triển ưu tiên “Nam Kuril” tại Viễn Đông
Cơ sở để thông qua quyết định thành lập Đặc khu phát triển ưu tiên trên quần đảo 
Kuril là đề nghị của nhà đầu tư tổ hợp khai khác cá Ostrovnoy về việc xây dựng một 
tổ hợp chế biến sản phẩm cá tươi và đông lạnh, cá hộp trên đảo Shikotan. Tổng vốn 
đầu tư vào dự án khoảng 5 tỷ RUB. Sản phẩm làm ra sẽ được cung cấp cho thị trường 
trong nước và các nước Châu Á – Thái Bình Dương như Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn 
Quốc... Nhà máy mới trên đảo đi vào hoạt động sẽ tạo ra thêm 1000 công ăn việc làm 
mới.
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/595e100d9a79478b17d01c5

Thông tin tham khảo:

Nhà tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông 2017 – Quỹ “Roscongress” – đơn vị tổ chức các sự 
kiện hội nghị - 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.


