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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
24/10/2017, forumvostok.ru

Phó thủ tướng I.Shuvalov mời đoàn đại biểu Cộng hòa Singapore tham dự EEF-2018

Tại Moscow đã diễn ra phiên họp lần thứ 8 Ủy ban cấp cao liên Chính phủ Nga – Singapore 
dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Nga I.Shuvalov và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng điều phối các 
vấn đề kinh tế và chính sách xã hội Singapore T. Shanmugaratnam.

Tại phiên họp, hai bên đã thảo luận việc phát triển quan hệ Nga – Singapore tại vùng Viễn 
Đông. Phía Nga bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nhà đầu tư Singapore trong triển khai các dự 
án chung tại Viễn Đông, bao gồm cả trong các đặc khu phát triển ưu tiên và Cảng tự do 
Vladivostok. Về phần mình, phía Singapore khẳng định sự quan tâm đền việc thực hiện các 
dự án tại Viễn Đông.

https://forumvostok.ru/news/igor-shuvalov-priglasil-predstaviteley-respubliki-singapur-prinyat-
uchastie-v- vef-2018

6/10/2017, Hãng thông tấn «FedaralPress»

Thủ tướng Nhật S.Abe dự định tham dự Diễn đàn kinh tế phương Đông năm 2018

Đại sứ Nhật Bản tại Liên bang Nga T. Kozuki đã cho biết như vậy tại cuộc gặp với cố vấn Tổng 
thống LB Nga A.Kobyakov. Tại cuộc gặp, hai bên đã bàn về việc hợp tác tại EEF-2017 và triển 
vọng hợp tác song phương trong tương lai, trong đó có hợp tác trong khuôn khổ các sự kiện 
quốc tế đa phương quy mô lớn.

http://fedpress.ru/news/77/economy/1869180

TẬP SAN THÔNG TIN HÀNG TUẦN  

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG 
VIỄN ĐÔNG Tháng 10/2017

• Thủ tướng Nhật Bản 
Shinzo Abe dự định 
tham dự Diễn đàn kinh tế 
phương Đông năm 2018

• Trong 3 năm qua, vùng 
Viễn Đông Nga đã thu 
hút được 55 tỷ USD 
vốn đầu tư

• Thủ tướng Medvedev 
kêu gọi mở rộng hạ 
tầng xuất khẩu nông 
sản tại Viễn Đông
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CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
25/10/2017, EastRussia

Triển lãm “Những ngày Viễn Đông tại Moscow” sẽ được tổ chức vào tháng 12/2017

Trong khuôn khổ triển lãm, tại các đường phố Moscow và Trung tâm triển lãm Expocenter sẽ 
diễn ra chương trình làm việc và chương trình văn hóa đặc sắc: dự kiến khởi động nhiều nhà 
máy mới của các nhà đầu tư tại các đặc khu phát triển ưu tiên, hoạt động của trung tâm cán 
bộ với cơ sở dữ liệu việc làm tại Viễn Đông, trung tâm triển khai chương trình “héc-ta vùng 
Viễn Đông”, hội chợ hải sản và quà lưu niệm Viễn Đông. Triển lãm sẽ diễn ra từ 8-16/12/2017.

https://www.eastrussia.ru/news/dni-dalnego-vostoka-v-moskve-proydut-8-16-dekabrya-
zamglavy- minvostokrazvitiya/

21/10/2017, «Rossyiskaya Gazeta»

Thủ tướng Medvedev kêu gọi mở rộng hạ tầng xuất khẩu nông sản tại Viễn Đông

Thủ tướng Medvedev đã kêu gọi mở rộng hạ tầng xuất khẩu nông sản tại Viễn Đông trong 
phiên họp Đoàn chủ tịch Hội đồng phát triển chiến lược và các dự án trọng điểm trực thuộc 
Tổng thống. Theo lời Thủ tướng Medvedev, trên cơ sở tiềm lực công nghiệp nông nghiệp và 
nông nghiệp lương thực đang được tạo ra tại Viễn Đông, cần phải xây dựng nhiều cảng mới, 
các trung tâm phân phối bán buôn, sản xuất chế biến và logistics.

https://rg.ru/2017/10/21/reg-dfo/dmitrij-medvedev-prizval-dfo-rasshirit-eksport-
selhozprodukcii.html

19/10/2017, kênh truyền hình «Zvezda»

Thu hút được 55 tỷ USD vốn đầu tư vào vùng Viễn Đông trong 3 năm qua

 Phát biểu tại Festival thanh niên và sinh viên thế giới lần thứ XIX ở Sochi, Bộ trưởng Bộ phát 
triển Viễn Đông Alexander Galushka cho biết, trong vòng 3 năm qua, vùng Viễn Đông Nga 
đã thu hút được 55 tỷ USD vốn đầu tư, trong đó có 5 tỷ USD là đầu tư trực tiếp đến từ các 
nước khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Theo lời Bộ trưởng Galushka, số vốn đầu tư này 
sẽ được triển khai đến năm 2025. Có thể huy động được số vốn đầu tư lớn như vậy là nhờ 
những ưu đãi hiện hành tại Viễn Đông.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710190444-4ogr.htm

11/10/2017, «Interfax»

Trung Quốc đề xuất xây dựng thành phố sức khỏe, khoa học và công nghệ mới trên đảo 
Russkyi

Dự án xây dựng Trung tâm hợp tác quốc tế đã được giới thiệu tại cuộc gặp và làm việc giữa 
Phó Thủ tướng Yury Trutnev và Phó Chủ tịch Hội đồng hiệp thương chính trị nhân dân Trung 
Quốc (Chính hiệp Trung Quốc) Trần Nguyên.

Giai đoạn I của dự án bao gồm việc xây dựng cụm khoa học công nghệ và y tế, trung tâm hội 
nghị triển lãm quốc tế, khách sạn, trung tâm thể thao dưới nước, câu lạc bộ thuyền buồm và 
các bãi đậu xe.

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=876811&sec=1671
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KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
26/10/2017, Lenta.ru

Các khu vực của Nga mời doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đối thoại

Trong khuôn khổ buổi giới thiệu “Kinh doanh tại Nga: cơ hội của các khu vực đối với doanh 
nghiệp Hàn Quốc” được tổ chức tại Seoul vừa qua, các nhà đầu tư Hàn Quốc đã có dịp làm 
quen với tiềm năng kinh tế của 8 chủ thể Liên bang Nga. Trong khuôn khổ sự kiện nay, gần 
200 lãnh đạo các doanh nghiệp Hàn Quốc đã được nghe giới thiệu về tiềm năng đầu tư của 
các khu vực, trong đó có tỉnh Sakhalin và vùng Khabarovsk.

https://lenta.ru/pressrelease/2017/10/26/8regionovkoreya

24/10/2017, «Rossyiskaya Gazeta»

Sẽ xây dựng cảng trung chuyển khí hoá lỏng tại Kamchatka

Thoả thuận trên đã được Novatek ký kết với chính quyền địa phương. Công suất của cảng 
trung chuyển, nơi khí thiên nhiên hoá lỏng được chuyển từ các tàu chở khí Bắc Cực sang các 
tàu chở khí thông thường sẽ là 20 triệu tấn mỗi năm. 

Dự án được triển khai sẽ giúp giảm chi phí vận chuyển nhiên liệu sản xuất trên các bán đảo 
Yamal và Gydan đến các nước Châu Á – Thái Bình Dương. Dự kiến, cảng trung chuyển sẽ 
được xây dựng xong trong giai đoạn 2022-2023.

https://rg.ru/2017/10/24/reg-dfo/na-kamchatke-postroiat-terminal-po-peregruzke-
szhizhennogo-gaza.html

CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
24/10/2017, TASS

Bắt đầu xây dựng nhà máy tái chế phụ tùng xe hơi tại Đặc khu phát triển ưu tiên 
Nadezhdinskaya (Primorie)

Đây là dự án liên doanh mang tên TerminaTOR được các nhà đầu tư Nhật Bản Arai Shoji 
Co. Ltd., Royal AutoParts và tập đoàn Sumotori triển khai tại Đặc khu phát triển ưu tiên 
Nadezhdinskaya. Thoả thuận về xây dựng nhà máy được ký kết tại Diễn đàn kinh tế phương 
Đông 2017. Nhà máy sẽ tiến hành tái chế sâu các phụ tùng xe con và xe tải: phân tách kính, 
nhựa, kim loại… Tổng vốn đầu tư vào dự án là 300 triệu RUB.

http://tass.ru/novosti-partnerov/4675462
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24/10/2017, TASS

Nhà máy đầu tiên tại Đặc khu phát triển ưu tiên Amuro-Khinganskaya đi vào hoạt động

Bộ phận sản xuất tấm cách nhiệt công suất 22500 tấn/năm đã bắt đầu đi vào hoạt động tại 
Birobidzhan. Loại vật liệu này đã nhận được nhiều đơn đặt hàng để xây dựng các công trình 
lớn tại tỉnh tự trị Do Thái, đồng thời dự kiến được cung cấp cho tỉnh Amur, cũng như nhiều 
khu vực khác. Tổng vốn đầu tư cho dự án sẽ là 1,5 tỷ RUB. Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo thêm 
200 công ăn việc làm mới.

http://tass.ru/ekonomika/4671464

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.


