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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Sự kiện trọng tâm của Diễn đàn kinh tế phương Đông 2017 (EEF) là phiên họp toàn 
thể «Viễn Đông: xây dựng thực tế mới» với sự tham dự của Tổng thống Liên bang Nga 
Vladimir Putin, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In, Tổng thống Mông Cổ Khaltmaagiin 
Battulga và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (RIA Novosti)

Tại phiên họp toàn thể, Tổng thống Nga V.Putin khẳng định, việc phát triển vùng Viễn 
Đông là một mắt xích quan trọng trong chiến lược quốc gia về nâng cao khả năng cạnh 
tranh.  “Một trong số chính sách được ưu tiên vô điều kiện của chúng tôi hiện nay đó là tăng 
trưởng mạnh mẽ và đổi mới vùng Viễn Đông. Đây cũng chính là nhiệm vụ quan trọng trong 
chiến lược quốc gia về nâng cao tính cạnh tranh, phát triển kinh tế đất nước và nguồn nhân 
lực.”, Ngài V.Putin tuyên bố. Đồng thời, Ông cũng nhấn mạnh, trong những năm qua, các cơ 
quan chức năng đã tập trung đầu tư tài chính và nguồn nhân lực vào khu vực này. Nhờ công 
tác chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh APEC 2012 diễn ra tại Vladivostok đã tạo ra nguồn 
động lực to lớn giúp phát triển Vùng. Tổng thống Putin cũng thông báo về những kết quả 
tốt đẹp mà Viễn đông đã gặt hái được trong phát triển kinh tế. Trong 3 năm qua, mức tăng 
trưởng sản xuất công nghiệp của Vùng Viễn Đông đạt 8,6% - cao hơn so với chỉ số tăng 
trưởng trung bình cả nước, tổng sản phẩm của Vùng tăng 4,2%.”. Tổng thống Putin cũng 
nhấn mạnh, ưu đãi về thuế lợi tức dành cho các dự án đầu tư có tổng số vồn hơn 100 tỷ RUB 
sẽ được gia hạn từ 10 lên 19 năm. (TASS)

Tại phiên họp toàn thể EEF, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In cho biết Seoul mong 
muốn thúc đẩy hợp tác với Nga. (TASS)
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Tại phiên họp toàn thể EEF, Thủ tướng Nhật Bản S.Abe cho biết, trong năm vừa qua 
Nga-Nhật đã đạt được những thành tựu to lớn mà suốt 70 năm trước đó chưa đạt được. 
(TASS)

 Trong  khuôn khổ phiên họp toàn thể EEF, Tổng thống Mông Cổ Kh. Battulga nhấn 
mạnh rằng việc thúc đẩy hợp tác với Viễn Đông Nga có ý nghĩa quan trọng giúp nước 
này phát triển xuất khẩu bằng đường biển. (Interfax)

Trong khuôn khổ EEF, Tổng thống Putin đã chủ trì phiên họp của Đoàn Chủ tịch 
Hội đồng Nhà nước về các vấn đề phát triển đồng bộ kinh tế - xã hội ở Viễn Đông.  
(RIA-Novosti)

Tổng thống Putin đã có buổi làm việc với Thống đốc Vùng Primorsky V. Miklushevsky 
về tình hình của Vùng và những vẫn đề nổi cộm ở mỗi chủ thể liên bang của Nga. (TASS)

Tại Vladivostok, Tổng thống V.Putin và Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân 
dân Trung Hoa Uông Dương đã có cuộc hội đàm về triển vọng hợp tác Nga-Trung. Tại 
đây, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh về việc trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Phó Thủ 
tướng Trung Quốc Uông Dương. (RIA Novosti)

Tại EEF, Tổng thống Putin đã gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Châu Á, lắng nghe họ 
giới thiệu về các dự án đầu tư của mình tại Viễn Đông. Tổng thống Putin đồng thời đưa 
ra hàng loạt chỉ thị liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài tại Viễn Đông.  
(RIA Novosti)

Tại buổi gặp với Tổng thống Nga V.Putin trong khuôn khổ EEF, Tổng thống Mông Cổ K. 
Battulga ủng hộ việc phát triển hợp tác xuyên biên giới. (TASS)

Tại cuộc hội đàm với Tổng thống Putin trong khuôn khổ EEF Thủ tướng Nhật 
Bản S.Abe đã tuyên bố, nhiệm vụ quan trọng nhất trong quan hệ 2 nước đó chính là 
việc ký kết hiệp ước hoà bình mà đáng lẽ ra nên được tiến hành sau Thế chiến thứ hai.  
("Komsomolskaya Pravda")

Trong khuôn khổ EEF, kênh truyền hình “Nước Nga 24” và Câu lạc bộ Valdai đã tổ chức 
chương trình tranh luận trên truyền hình với chủ đề: “Nga xoay trục sang phương Đông: 
thành tựu và mục tiêu mới”. Tại đó, các đại biểu đã thảo luận về triển vọng phát triển quan 
hệ hợp tác tại khu vực Châu Á – TBD và việc thu hút nguồn nhân lực trẻ đến với Viễn Đông. 
(Vesti.ru)

Tại buổi đối thoại kinh doanh “Nga – Nhật”, Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga M.Oreshkin 
cho biết, kim ngạch thương mại hai chiều trong 2 quý đầu năm 2017 tăng 15% so với cùng 
kỳ năm ngoái, đạt 8 tỷ USD. (Ria-novosti)

Tại đối thoại kinh doanh “Nga-Trung” trong khuôn khổ EEF, Phó Thủ tướng Quốc vụ 
viện CHDCND Trung Hoa tuyên bố, Trung Quốc sẵn sàng tăng vốn Quỹ đầu tư Nga-Trung.  
(RIA Novosti)
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Tại buổi đối thoại kinh doanh “Nga - Hàn Quốc” trong khuôn khổ EEF, Chủ tịch Hiệp hội 
Các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga A.Shokhin khẳng định, Hàn Quốc có đủ khả năng 
trở thành đối tác hàng đầu trong hợp tác với các công ty Nga trong lĩnh vực khoa học công 
nghệ cao. (TASS)

Quỹ đầu tư Nga - Nhật do Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế 
Nhật  Bản thành lập hiện đang đầu tư cho các dự án trong lĩnh vực y tế, công nghiệp hóa 
chất, luyện kim và dịch vụ. (TASS)

Tại EEF, Giám đốc điều hành RusHydro N.Shulginov cho biết, công ty này đầu tư 225 tỷ 
RUB vào Viễn Đông giai đoạn 2017-2021 và hiện đang triển khai nhiều dự án xây dựng các 
nhà máy điện trong khu vực. (TASS)

Tại EEF, Gazprom và Mitsui của Nhật Bản đã ký thỏa thuận khung về hợp tác trong lĩnh 
vực khí thiên nhiên hoá lỏng quy mô vừa và nhỏ. (TASS).

Dự án xây dựng nhà máy sản xuất các loại bột giấy sẽ được triển khai tại Amursk, 
Khabarovsk với tổng kinh phí khoảng 600 triệu USD. (TASS)

Tại EEF, Chính quyền Khabarovsk và công ty RFP đã ký thỏa thuận xây dựng nhà máy 
sản xuất viên nhiên liệu tại Đặc khu phát triển ưu tiên Komsomolsk. Tổng vốn đầu tư 
tư nhân của dự án này ước tính khoảng 1,5 tỷ rúp và dự kiến sẽ tạo ra hơn 50 việc làm mới. 
(TASS)

Tại Vladivostok đã khai mạc triển lãm ảnh "Nước Nga nguyên sơ" với 150 tác phẩm xuất 
sắc nhất của các nhiếp ảnh gia Nga được thực hiện ở những địa điểm xa xôi và khó tiếp cận 
nhất trên cả nước. Sau EEF, trong tháng 9 này tất cả người dân và du khách tới Primorye sẽ 
được tham quan triển lãm. (TASS)

TIN TỨC VÙNG VIỄN ĐÔNG
Trong khuôn khổ phiên họp toàn thể EEF, Tổng thống Putin thông báo, kể từ 1/1/2018, công 
dân nước ngoài có thể nhập cảnh vào Kamchatka và Sakhalin bằng visa điện tử. (TASS)

Người dân Nga đã nộp khoảng 100 nghìn đơn đăng ký nhận “héc-ta vùng Viễn Đông”. 
Trong đó, có 28 nghìn hợp đồng nhận đất đã được ký kết. Bước tiếp theo của chương trình là 
tăng số lượng đơn và giúp người dân quản lý các khu đất được sở hữu, Thứ trưởng Bộ phát 
triển vùng Viễn Đông S. Kachaev cho biết. (TASS)

Theo yêu cầu của Hội đồng Nhà nước, Chính phủ Nga đang nghiên cứu biểu phí dài hạn 
đối các công ty xây dựng sơ sở hạ tầng tại Viễn Đông, trong đó có phí tiêu thụ điện và vận 
tải đường sắt, – Bộ trưởng Năng lượng A.Novak cho biết. (RIA Novosti)

Bộ Giáo dục và Khoa học sẽ mở các phân viện và khoa của các trường đại học hàng đầu 
quốc gia tại Viễn Đông theo chỉ thị của Tổng thống Puttin, – Bộ trưởng O. Vasilieva tuyên 
bố. (TASS).
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Rosseti sẽ xây dựng một trung tâm thiết kế trên đảo Russkyi nhằm phát triển lưới điện 
thông minh (Smart grid) và cầu năng lượng kết nối Viễn Đông với các quốc gia khu vực 
Châu Á-TBD, ông K.Petukhov - Phó Tổng giám đốc phụ trách phát triển và cung cấp dịch vụ 
của Rosseti cho biết. (TASS)

Theo dự kiến, nhà ga mới tại sân bay Petropavlovsk-Kamchatsky sẽ được xây dựng 
xong trước năm 2020 với tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ RUB, Thống đốc vùng Kamchatka 
V. Iluykhin cho biết. (RIA Novosti)

900 triệu RUB sẽ được đầu tư xây dựng phà vận chuyển hành khách từ Kamchatka tới 
quần đảo Kuril, Bộ trưởng Giao thông vận tải M. Sokolov cho biết tại EEF. (TASS)

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.


