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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

17/9/2017, «Vesti»

34 dự án với tổng vốn đầu tư 1,2 nghìn tỷ RUB được giới thiệu tại EEF-2017

 Trong khuôn khổ Diễn đàn đã giới thiệu các dự án trong giai đoạn sẵn sàng cao tại 
vùng Viễn Đông trên các lĩnh vực như vận tải và logistics, nông nghiệp, công nghiệp thực 
phảm, đánh bắt cá, công nghiệp hóa học và hóa dầu, khai thác và chế biến khoáng sản, sản 
xuất vật liệu xây dựng, cũng như các dự án đầu tư trong lĩnh vực y tế.

http://vestiprim.ru/news/ptrnews/54671-34-proekta-s-obschey-summoy-investiciy-12-trln-rubley prezentovany-
na-vef-2017.html

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG

28/9/2017, “Vesti»

Gia hạn ưu đãi 10 năm cho nhà đầu tư cư trú của các đặc khu phát triển ưu tiên và Cảng 
tự do Vladivostok

 Tổng thống V. Putin đã chỉ thị cho Chính phủ LB Nga tiến hành một số sửa đổi trong 
luật Liên bang nhằm bảo đảm tính ổn định của các điều kiện luật pháp và thuế đối với hoạt 
động của các nhà đầu tư cư trú tại các đặc khu phát triển ưu tiên và Cảng tự do trong thời 
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gian 10 năm kể từ ngày nhận được quy chế nhà đầu tư. Các doanh nghiệp nhận được quy 
chế nhà đầu tư cư trú trước ngày 31/12/2015 có thể đề nghị gia hạn ưu đãi các khoản phí bảo 
hiểm bắt buộc.

http://vestiprim.ru/news/ptrnews/55111-rezidentam-tor-i-spv-prodlyat-lgoty-do-10-let.html

 

22/9/2017, «Interfax»

Invest India mở Phòng chuyên trách Nga

 Đơn vị mới của Cơ quan hợp tác đầu tư Ấn Độ (Invest India) sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ 
tổng thể cho các doanh nghiệp Nga, bao gồm tư vấn kinh doanh, quản lý chiến lược, giải 
quyết các vấn đề quy phạm pháp luật. Dự kiến, trong khuôn khổ hợp tác với Invest India, các 
chuyên gia cùa Cơ quan thu hút đầu tư và hỗ trợ xuất khẩu vùng Viễn Đông sẽ trao đổi kinh 
nghiệm trong thu hút đầu tư lẫn nhau.

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=871506&sec=1671

22/9/2017, TASS

Các công ty Nhà nước sẽ đầu tư 4,4 nghìn tỷ RUB vào kinh tế vùng Viễn Đông

 Các công ty Nhà nước lớn của Nga sẵn sàng đầu tư 4,4 nghìn tỷ RUB vào các dự án 
tại Viễn Đông thuộc các chương trình đầu tư của mình. Việc triển khai các dự án này sẽ góp 
phần tạo thêm nhiều công ăn việc làm, tăng thu ngân sách và thuế, đồng thời cải thiện chất 
lượng cuộc sống của người dân.

http://tass.ru/ekonomika/4585865

22/9/2017, Đài phát thanh «Komsomolskaya Pravda»

Chuẩn bị kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng cho 17 khu tập trung “héc-ta vùng Viễn 
Đông”

 Bộ Phát triển vùng Viễn Đông cùng với các địa phương đã xác định những khu vực phổ 
biến nhất được cấp trong khuôn khổ chương trình “héc-ta vùng Viễn Đông” để lên kế hoạch 
phát triển cơ cở hạ tầng. Tại 4 trong số các khu vực ở Sakhalin và Khabarovsk sẽ triển khai xây 
dựng các khu dân cư, – Thứ trưởng Bộ phát triển vùng Viễn Đông S. Kachaev cho biết.

19/9/2017, «Rossyiskaya Gazeta»

Tổng thống V. Putin chỉ đạo hỗ trợ phát triển du lịch sinh thái tại Viễn Đông

 Tổng thống LB Nga đã phê chuẩn hàng loạt chỉ thị về các vấn đề phát triển hạ tầng du 
lịch tại Siberia và Viễn Đông, cũng như du lịch tại các đặc khu bảo tồn thiên nhiên. Trong đó, 
Chính phủ LB Nga sẽ phải nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực phát triển du lịch sinh thái, cũng như đưa ra các đề xuất trong việc xây dựng cổng 
thông tin du lịch sinh thái. 

https://rg.ru/2017/09/19/putin-poruchil-podderzhat-ekoturizm.html

http://vestiprim.ru/news/ptrnews/55111-rezidentam-tor-i-spv-prodlyat-lgoty-do-10-let.html
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=871506&sec=1671
http://tass.ru/ekonomika/4585865
https://rg.ru/2017/09/19/putin-poruchil-podderzhat-ekoturizm.html
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KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG

26/9/2017, «Vedomosti»

Dự kiến xây dựng nhà máy sản xuất methanol lớn nhất Nga tại Yakutia

 Công ty năng lượng – nhiên liệu Yakutia dự định xây dựng nhà máy chế biến sâu 
khí trị giá hơn 1 tỷ USD. Theo đó, sản phẩm của nhà máy sẽ xuất khẩu sang các nước Đông 
Bắc Á. Công suất dự kiến của nhà máy sẽ là 1,75 triệu tấn methanol mỗi năm.

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/26/735302-yatek-konkurentsiyu-rotenbergu

25/9/2017, Regnum

Đưa vào hoạt động nhà máy khai thác vàng tại Kamchatka trong năm 2017

 Nhà máy khai thác vàng mới sẽ được đưa vào hoạt động tại mỏ vàng Ozernovsky. 
Trong giai đoạn I của dự án xây dựng tổ hợp khai thác sẽ triển khai lắp ráp tuyến kỹ thuật 
hiện đại công suất 100 nghìn tấn quặng mỗi năm. Dự án được triển khai sẽ tạo ra 700 công 
ăn việc làm mới.

https://regnum.ru/news/2325961.html

14/9/2017, TASS

Tại Khabarovsk sẽ triển khai 4 dự án đầu tư Nga-Trung mới

 Thỏa thuận về xây dựng các nhà máy mới đã được ký kết trong khuôn khổ chuyến 
thăm Khabarovsk của Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang Trương Khánh Vỹ. Các bên đã thống 
nhất về việc cung cấp gỗ xẻ nguyên liệu sang thị trường Trung Quốc, xây dựng tổ hợp nuôi 
trồng thủy sản, xây dựng nhà máy axit humic và nhà máy sữa.

http://tass.ru/ekonomika/4560929

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG

27/9/2017, «Moskovskyi Komsomolets»

“SkifAgro-DV” sẽ xây dựng tổ hợp chăn nuôi lợn hiện đại tại Khabarovsk

 Nhà đầu tư cư trú của Đặc khu phát triển ưu tiên Khabarovsk sẽ đầu tư vào tổ hợp 
chăn nuôi 2,6 tỷ RUB. Dự án cung cấp một chu trình sản xuất khép kín, bắt đầu từ sản xuất 
thức ăn và kết thúc bằng việc chế biến, kinh doanh lợn thành phẩm. Đến năm 2019, tổ hợp 
sẽ có thể sản xuất 5300 tấn thịt và hơn 650 tấn phụ phẩm từ lợn mỗi năm.

http://mk.ru/articles/2017/09/27/kompaniya-skifagrodv-postroit-v-khabarovske-svinovodcheskiy-kompleks- 
stoimostyu-26-mlrd-rubley.html

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/09/26/735302-yatek-konkurentsiyu-rotenbergu
https://regnum.ru/news/2325961.html
http://tass.ru/ekonomika/4560929
http://mk.ru/articles/2017/09/27/kompaniya-skifagrodv-postroit-v-khabarovske-svinovodcheskiy-kompleks- stoimostyu-26-mlrd-rubley.html
http://mk.ru/articles/2017/09/27/kompaniya-skifagrodv-postroit-v-khabarovske-svinovodcheskiy-kompleks- stoimostyu-26-mlrd-rubley.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.


