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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
11/8/2017, Hãng thông tấn «PrimaMedia»

Thông qua chương trình văn hóa Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III
Chương trình văn hóa của Diễn đàn sẽ bắt đầu vào ngày 5/9 với festival “Đường phố Viễn 
Đông” – nơi giới thiệu những nét đặc trưng văn hóa và kinh tế của các khu vực vùng Viễn Đông.

Trong tất cả các ngày tổ chức Diễn đàn, sân khấu Primorie của nhà hát Mariinsky đã chuẩn bị 
các tiết mục biểu diễn, trong đó có buổi hòa nhạc của các nghệ sĩ solo Moscow dưới sự chỉ huy 
của Bashmet và vở ballet “Người đẹp ngủ trong rừng”.

Người dân và du khách của Vladivostok cũng sẽ được thưởng thức các tiết mục tại quảng 
trường trung tâm thành phố: buổi biểu diễn của Dàn đồng ca Thổ Nhĩ Kỳ, nhóm Indian Ocean 
và dàn nhạc giao hưởng Thái Bình Dương.

http://primamedia.ru/news/611870

10/8/2017, TASS

Đại diện ASEAN sẽ tham dự EEF-2017
Theo kết quả hội đàm với người đồng cấp Thái Lan Don Pramudwinai, Ngoại trưởng Nga 
Sergey Lavrov cho biết, các nước thành viên ASEAN sẽ tham dự EEF-2017. Trong khuôn khổ 
Diễn đàn, dự kiến sẽ có cuộc đối thoại kinh doanh Nga – ASEAN – nơi các bên thảo luận việc 
triển khai các dự án chung triển vọng tại Viễn Đông.

http://tass.ru/politika/4473608
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9/8/2017, TASS

Tại EEF sẽ thảo luận các ưu đãi thuế dành cho các nhà đầu tư của Viễn Đông
Việc hoàn thiện luật pháp Liên bang hướng đến đẩy mạnh phát triển vùng Viễn Đông sẽ 
được thảo luận tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III. Cụ thể, các đại biểu sẽ xem 
xét đề xuất đưa vào dự thảo luật việc gia hạn ưu đãi thuế dành cho các nhà đầu tư lớn của 
Viễn Đông, áp dụng mức thuế thống nhất dành cho các nhà đầu tư cư trú của Cảng tự do 
Vladivostok, cũng như bù đắp chi phí xây dựng hạ tầng bên ngoài cho các nhà đầu tư.

Các sáng kiến luật pháp sẽ được thảo luận với sự tham gia của thành viên các đoàn đại biểu 
đến từ Duma quốc gia và Hội đồng Liên bang.

http://tass.ru/obschestvo/4470981

8/8/2017, RIA «Novosti»

Tại Diễn đàn kinh tế phương Đông sẽ thảo luận về chủ đề nền kinh tế số
Chủ đề nền kinh tế số tại Nga, vốn được đề cập tại Diễn đàn kinh tế quốc tế Saint-Peterburg 2017, 
sẽ tiếp tục được thảo luận tại Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III. Trong chương trình làm 
việc của Diễn đàn có hàng loạt các phiên thảo luận về công nghệ hiện đại, ví dụ như: “Công nghệ 
mới trong lĩnh vực tài chính khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Blockchain thay đổi thực tế như 
thế nào?” hay «Năng lượng thông minh: cân bằng nhu cầu và khả năng. Những dự án mới”.

https://ria.ru/economy/20170808/1499994707.html

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
9/8/2017, «Vesti»

Những du khách nước ngoài đầu tiên nhận visa điện tử vào Viễn Đông
Trong ngày đầu tiên cơ chế đơn giản hóa thị thực đi vào hoạt động, đã có 42 công dân Trung 
Quốc, 38 công dân Nhật Bản và nhiều công dân các nước như Algerie, Ấn Độ, Iran, Kuweit, 
Arab Saudi, Singapore, Tunisia đã nhận được visa điện tử. Các công dân nước ngoài này đăng 
ký xin visa một lần dưới dạng công tác, du lịch hoặc nhân đạo.

Có thể nhập cảnh bằng visa điện tử vào lãnh thổ Nga thông qua 2 trạm kiểm soát cửa khẩu 
tại Vladivostok là trạm kiểm soát đường biển và sân bay Knevichi. Kể từ tháng 1/2018, sẽ có 
thêm 4 trạm đi vào hoạt động, bao gồm khu vực Kamchatka và tỉnh Sakhalin.

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2918923

8/8/2017, Regnum

Blagoveshensk có thể trở thành cảng tự do
Bộ phát triển Viễn Đông Liên bang Nga đang dự tính mở rộng cơ chế Cảng tự do Vladivostok. 
Theo lời Thứ trưởng S. Kachaev, việc mở rộng cơ chế cảng tự do đối với thành phố 
Blagoveshensk nằm trong tiến trình tiếp tục xây dựng các cơ chế luật pháp đặc biệt trong 
hoạt động kinh tế tại các khu vực biên giới. Việc mở rộng này sẽ tác động tích cực không chỉ 
đến tỉnh Amur, mà còn đối với toàn vùng Viễn Đông nói chung.

https://regnum.ru/news/2308029.html
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KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
10/8/2017, «Gazeta.ru»

Trung Quốc sẽ xây dựng cụm công nghiệp nông nghiệp tại Viễn Đông
Công ty liên doanh Nga-Trung “Cụm công nghiệp nông nghiệp Tai Yuan” sẽ đầu tư vào 
dự án hơn 6 tỷ RUB. Cụm công nghiệp nông nghiệp mới sẽ được xây dựng tại Cảng tự do 
Vladivostok trên tổng diện tích 7 nghìn héc-ta với 5 khu chức năng chính: trụ sở, khu nông 
nghiệp trồng khoai tây và ngũ cốc, khu công nghiệp chế biến, logistics và du lịch. Dự án sẽ 
được thực hiện trong 3 giai đoạn, từ nay đến năm 2024.

https://www.gazeta.ru/business/news/2017/08/10/n_10415288.shtml

10/8/2017, RIA «Novosti»

Tại Kamchatka sẽ mở tuyến vận tải container quốc tế đầu tiên
Dự án của nhà đầu tư cư trú cảng tự do “Terminal Seroglazka” được triển khai sẽ cho phép 
vận chuyển cá trực tiếp từ cảng Petropavlovsk-Kamchatsky đến các nước Châu Á – Thái Bình 
Dương.

Việc mở tuyến vận tải container mới và phát triển hệ thống vận tải biển sẽ cho phép bảo 
quản cá chất lượng cao và giảm giá thành vận chuyển do cắt giảm được chi phí bốc dỡ hàng 
tại các cảng trung gian.

Hiện nay, nhà đầu tư đang tiến hành xây dựng kho lạnh công nghiệp công suất 15 nghìn tấn, 
hoàn thiện lắp đặt cầu cảng để tiếp nhận các tàu lớn. Tổng giá trị đầu tư vào dự án khoảng 
876 triệu RUB.

https://ria.ru/economy/20170810/1500118260.html

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
11 /8/2017, «DV-Kapital»

Nhà máy chế biến sâu đậu nành đầu tiên của Nga tại tỉnh Amur đi vào hoạt động
Nhà máy chiết xuất dầu Amur đã được cấp giấy phép để đi vào hoạt động. Dự án này được 
triển khai tại Đặc khu phát triển ưu tiên Belogorsk với tổng giá trị đầu tư hơn 1,5 tỷ RUB. Hiện 
nhà máy có khoảng 350 công nhân làm việc. Những sản phẩm đầu tiên đã được chuyển tới 
Ural, Tây Siberia và xuất sang Trung Quốc

Nhà máy đã trở thành dự án đầu tiên của các đặc khu phát triển ưu tiên sử dụng thủ tục của 
khu vực tự do mậu dịch. Điều này giúp giảm đáng kể kinh phí triển khai dự án.

http://dvkapital.ru/regionnow/amurskaja-oblast_11.08.2017_10397_v-amurskoj-oblasti-
zarabotaet-pervyj- v-rossii-zavod-po-glubokoj-pererabotke-soi.html
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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.


