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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Đến Vladivostok, Tổng thống Vladimir Putin nhấn nút khởi công xây dựng và đưa vào 
hoạt động hàng loạt nhà máy dưới hình thức hội nghị trực tuyến. Trong đó, sau hiệu lệnh 
của Tổng thống Putin, các tổ hợp khai thác và chế biến quặng của Công ty cổ phần đại chúng 
“Vysochaishyi” tại Yakutia và của Công ty cổ phần đại chúng “Polyus” tại tỉnh Magadansk đã 
bắt đầu đi vào hoạt động. (Kênh truyền hình 1)

Diễn đàn kinh tế phương Đông lần thứ III chính thức khai mạc tại Vladivostok. Phó Thủ 
tướng kiêm Đại diện toàn quyền của Tổng thống Liên bang Nga tại Viễn Đông Yuri Trutnev 
đã phát biểu khai mạc, chào mừng các vị đại biểu tham dự. Phó Thủ tướng cho biết, trong 3 
năm qua tại Viễn Đông đã hình thành được một không gian kinh tế mới, thông qua 19 đạo 
luật Liên bang, 72 quyết định của Chính phủ, hình thành 4 định chế phát triển. (Vedomosti)

Tổng thống Nga V. Putin hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In bên lề Diễn 
đàn kinh tế phương Đông. Kết thúc hội đàm, Nga và Hàn Quốc đã ký kết gói văn kiện, trong 
đó có thỏa thuận giữa hai Chính phủ về tổ chức hệ thống liên lạc mã hóa trực tiếp giữa hai 
nước và biên bản ghi nhớ về thành lập tổ hợp chế biến thủy sản và logistics tại Viễn Đông. 
Hai Tổng thống sau đó đã đi thăm quan triển lãm “Đường phố Viễn Đông”. (RIA Novosti)

Tổng thống V. Putin chủ trì phiên họp đoàn chủ tịch Hội đồng Nhà nước trong khuôn 
khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông. Chủ đề chính của phiên họp là các vấn đề phát triển 
đồng bộ kinh tế - xã hội vùng Viễn Đông. (RIA Novosti)

Việt Nam sẽ làm tất cả để phát triển hợp tác thương mại giữa hai nước tại vùng Viễn 
Đông, – ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
kinh tế Trung ương Việt Nam tuyên bố tại Diễn đàn kinh tế phương Đông. (PRIME)
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Ngoại trưởng Ấn Độ S. Swaraj bày tỏ hi vọng rằng Chính phủ Nga sẽ giúp đỡ các nhà 
đầu tư Ấn Độ hoạt động tại Viễn Đông. (PRIME)

Hàn Quốc dự định tăng cường hợp tác tại Viễn Đông, sẵn sàng thành lập tập đoàn liên 
doanh với Trung Quốc và Nhật Bản, - Phó Thủ tướng Hàn Quốc Kim Dong Yoon tuyên 
bố tại lễ khai mạc EEF-2017. Cũng theo Phó Thủ tướng Hàn Quốc, Chính phủ nước này đã 
thành lập một Ủy ban đặc biệt phụ trách việc phát triển quan hệ kinh tế, trong đó có quan 
hệ với vùng Viễn Đông. (RIA Novosti)

Thống đốc bang California (Mỹ) G. Brown tuyên bố, mục đích ông tham dự EEF-2017 là 
nhằm mở rộng cơ hội hợp tác giữa Nga, California, Mỹ và các nước Châu Á – Thái Bình 
Dương. (RIA Novosti)

Chính quyền Nga đề nghị Nhật Bản xem xét phương án xây dựng cầu đường bộ - đường 
sắt giữa Sakhalin và đảo Hokkaido, – Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga I. Shuvalov 
tuyên bố tại EEF-2017. (Moskovskyi Komsomolets)

Công ty cổ phần “Tập đoàn phát triển Viễn Đông” và Công ty cổ phần “Hóa dầu miền 
Đông” đã ký kết với nhà đầu tư cư trú của đặc khu phát triển ưu tiên thỏa thuận về thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến và hóa dầu để sản xuất nhiên liệu động 
cơ EURO-5 và các sản phẩm hóa dầu khác trị giá 630 tỷ RUB. Dự án đi vào hoạt động sẽ 
tạo thêm 4420 công ăn việc làm mới. (Vesti.Ekonomika)

Bộ Phát triển Viễn Đông ký 2 thỏa thuận về triển khai các dự án đầu tư xây dựng tổ hợp 
chăn nuôi lấy sữa tại Khabarovsk và Primorie với quy mô đàn gia súc lên tới 40 nghìn con. 
Tổng giá trị đầu tư vào dự án là 30 tỷ RUB. Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo thêm 1000 công ăn 
việc làm mới. (PrimaMedia) 

Ngày 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông, chính quyền Primorie và 
tập đoàn Nhà nước ROSATOM đã ký thỏa thuận nhượng quyền về xây dựng Trung tâm 
y học hạt nhân trị giá 2,5 tỷ RUB trên đảo Russkyi. Trung tâm sẽ bảo đảm công tác chẩn 
đoán và điều trị ung thư tại vùng Viễn Đông, đồng thời cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân đến 
từ các nước trong khu vực. (RIA Novosti) 

Bộ phát triển Viễn Đông và tập đoàn ESN đã ký thỏa thuận về triển khai dự án đầu 
tư xây dựng nhà máy sản xuất methanol với công suất 1 triệu tấn/năm tại thành phố 
Skovorodino, tỉnh Amur. Tổng giá trị đầu tư vào dự án là hơn 44,3 tỷ RUB. Dự án đi vào hoạt 
động sẽ tạo thêm 234 công ăn việc làm mới. (MIR24)

Bộ phát triển Viễn Đông và Công ty cổ phần đóng “Nhà máy phân khoáng 
Nakhodkinskyi” đã ký thỏa thuận về thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy phân 
khoáng Nakhodkinskyi tại vùng Primorie. Nhà máy sẽ sản xuất amoniac, hạt ure và 
methanol với tổng công suất hơn 4 triệu tấn/năm. Tổng giá trị đầu tư vào dự án là hơn 387 
tỷ RUB. Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo thêm 1950 công ăn việc làm mới. (Vesti. Ekonomika)
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TH Rus Primorskyi – Công ty con của TH Group – một trong những tập đoàn nông 
nghiệp lớn nhất Việt Nam đã được nhận quy chế nhà đầu tư cư trú của Đặc khu phát 
triển ưu tiên Mikhailovskyi, vùng Primorie. Tại Đặc khu phát triển ưu tiên Primorie, TH Rus 
Primorskyi dự định xây dựng 3 tổ hợp chăn nuôi và nhà máy sữa. Quy mô đàn gia súc dự kiến 
của tổ hợp là 15 nghìn con, công suất của nhà máy sữa là 60 nghìn tấn/năm. (TASS)

Tại EEF-2017, chính quyền vùng Kamchatka và công ty “Cảng hàng không các khu 
vực” đã ký thỏa thuận về xây dựng tổ hợp nhà ga hàng không của “Sân bay quốc tế 
Petropavlovsk-Kamchatskyi”. Hiện nay, sân bay đang phục vụ 600 nghìn hành khách mỗi 
năm. Chính quyền Kamchatka dự tính tăng công suất của sân bay lên 1 triệu lượt hành khách. 
(TASS)

Tập đoàn phát triển Viễn Đông và công ty liên doanh Nga-Nhật Mazda Sollers 
Manufacturing Rus đã ký thỏa thuận về thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy 
sản xuất động cơ Mazda tại Đặc khu phát triển ưu tiên Nadezhdinskaya. Dự án sẽ xây 
dựng nhà máy sản xuất động cơ với công suất 50 nghìn sản phẩm/năm. Tổng giá trị đầu tư 
vào dự án là hơn 3 tỷ RUB. Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo thêm 150 công ăn việc làm mới. 
(PrimaMedia)

Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông và Korea Trading  & Industries 
Busan Port Authority Unico Logistics Korean SeaFoods đã ký Biên bản ghi nhớ về hợp 
tác trong hoạt động đầu tư vào công nghiệp thủy sản và phối hợp triển khai dự án xây dựng 
tổ hợp chế biến thủy sản và logistics tại Viễn Đông (PrimaMedia)

Quỹ phát triển Viễn Đông và Hiệp hội “Đối tác phi thương mại phát triển thị trường tài 
chính” (RTS) đã ký thỏa thuận về hợp tác phát triển hệ thống “Rạng đông” (Voskhod), – 
hệ thống được cấp phép kinh doanh tiền kỹ thuật số. (PRIME)

Tại EEF-2017, RusHydro, Tổ chức phát triển công nghệ và năng lượng mới Nhật Bản 
(NEDO) và chính quyền Yakutia đã ký tuyên bố về kế hoạch triển khai dự án xây dựng 
hệ thống điện gió tại làng Tiksi, Yakutia. Các bên tham gia dự định xây dựng tại làng Tiksi 
một nhà máy điện gió công suất 1MW. (TASS)

Tại EEF-2017, Bộ trưởng Khoa học Liên bang Nga O. Vaxilieva và Chủ tịch Quỹ Skolkovo 
V. Vekselberg đã ký thỏa thuận về xây dựng công viên công nghệ trên đảo Russkyi. 
Hiện nay, đã chọn được 37 công ty trong tổng số hơn 300 đơn xin phép hoạt động tại công 
viên công nghệ. (TASS)

Hevel sẽ xây dựng các nhà máy điện hỗn hợp diezel và năng lượng mặt trời tại Viễn 
Đông. Ngày 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông 2017, công ty Hevel đã 
ký thỏa thuận xây dựng các nhà máy điện hỗn hợp với tập đoàn Huyndai (Hàn Quốc) và Cơ 
quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu Viễn Đông. (Kommersant)

Vzesheconombank xem Viễn Đông như là một trong những địa điểm để xây dựng 
trung tâm tiền tệ kỹ thuật số, - ông S. Gorkov – lãnh đạo Vzesheconombank tuyên bố tại 
EEF-2017. Bên cạnh đó, Vzesheconombank cũng đang xem xét 6 dự án đầu tư mới tại Viễn 
Đông và sẵn sàng đầu tư 106 tỷ RUB. Đây là các dự án liên quan đến hạ tầng sân bay, cảng, 
đường sắt và các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao. (TASS)
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Quỹ đầu tư trực tiếp Nga và ALROSA đang thảo luận về các dự án chung tại thị trường 
Trung Quốc và các nước khác, trong đó có lĩnh vực phân phối, - Giám đốc Quỹ K. Dmitriev 
cho biết tại EEF-2017. (RIA Novosti)

Hơn 230 người tham gia Đại hội thể thao tập thể Viễn Đông, mở màn cho chương trình 
thể thao của EEF-2017. (TASS)

Giải chạy từ thiện bảo vệ loài hổ Amur và báo gấm Viễn Đông đã diễn ra trên đảo Russkyi 
trong khuôn khổ EEF-2017. (TASS)

Phiên đấu giá từ thiện bảo vệ loài hổ Amur và báo gấm Viễn Đông diễn ra vào 6-7/9 tại 
gian của Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga ở EEF-2017. (Izvestia)

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG
Hơn 110 nghìn công ăn việc làm mới sẽ được tạo ra tại Viễn Đông đến năm 2020, - Thứ 
trưởng Bộ phát triển Viễn Đông S. Kachaev tuyên bố. Điều này sẽ cho phép ổn định tình hình 
dân số của khu vực. (TASS)

Tại EEF-2017, 4 công ty với tổng vốn đầu tư hơn 1,5 tỷ RUB được nhận quy chế nhà đầu 
tư cư trú của Đặc khu phát triển ưu tiên Nadezhdinskaya, vùng Primorie. Đó là các công 
ty “Russkyi mintai” (Cá minh thái Nga), “KONGER DV”, “SNK” và “Veles-Snek” (REGNUM)

Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc cùng Quỹ phát triển Viễn Đông có thể đầu tư 2 
triệu USD vào các dự án tại Viễn Đông trong vòng 3 năm tới. Hai bên hiện đang thảo luận 
khả năng thực hiện các dự án trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, công nghiệp, năng lượng, 
đóng tàu, du lịch… (TASS)

Công ty Nhật Bản JGC Evergreen sẽ khởi công xây dựng nhà kính trồng dâu tây tại vùng 
Khabarovsk trong năm 2018. Theo Thống đốc vùng Khabarovsk V. Shport, đây là giai đoạn 
thứ III của dự án tại Đặc khu phát triển ưu tiên ở Khabarovsk. (TASS)

ROSNANO đề xuất với Chính phủ Liên bang Nga thành lập Quỹ năng lượng tái tạo Viễn 
Đông, - ông Anatoly Chubais – lãnh đạo tập đoàn tuyên bố. Theo ROSNANO, từ nay đến cuối 
năm đề xuất này sẽ được Chính phủ xem xét và đưa ra quyết định. (PRIME)

Bắt đầu xây dựng hạ tầng năng lượng mới cho đường ống dẫn khí “Sức mạnh Siberia” 
vào năm 2018. Hiện nay, hợp đồng kết nối kỹ thuật của 2 trạm nén khí đang được xây dựng 
là Saldykelskaya và Olekminskaya đã được ký kết. (TASS)

Sự tham gia của các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ cho phép nhanh chóng hoàn thành việc 
hiện đại hóa các hành lang vận tải quốc tế Primorie-1 và Primorie-2, – Thống đốc vùng 
Primorie V. Miklushevskyi tuyên bố. Thống đốc Miklushevskyi cũng cho biết, hiện nay đã 
hoàn tất quá trình hiện đại hóa phần 1 của hành lang Primorie-1, phần 2 dự kiến hoàn thành 
vào năm 2020. (TASS)
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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.


