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TIN TỨC DIỄN ĐÀN KINH TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
19/12/2017, «Lenta.ru»

Những ngày Viễn Đông tại Moskva

Từ 8-16/12/2017, Những ngày Viễn Đông đã được tổ chức tại Moskva. Đây là dự án cấp 
Liên bang, bao gồm các sự kiện văn hóa, triển lãm và kinh doanh. Sự kiện chính trong 
chương trình làm việc của Những ngày Viễn Đông là triển lãm tại trung tâm Expocenter 
trong các ngà 14-16/12. Tại đây, các chuyên gia trẻ, học sinh, sinh viên đã có cơ hội tham 
gia vào các lớp học đặc biệt theo từng chuyên ngành, tìm hiểu về những ngành nghề có 
nhu cầu tuyển dụng cao tại Viễn Đông, đồng thời tìm kiếm cơ hội việc làm tại Hội chợ 
tuyển dụng của những công ty hàng đầu vùng Viễn Đông. Khách tham quan triển lãm đã 
được giới thiệu về những ưu đãi và chương trình hỗ trợ dành cho những người chuyển tới 
Viễn Đông cũng như cách khai thác “héc-ta vùng Viên Đông”.

https://lenta.ru/articles/2017/12/18/dnivostoka_itogi/

19/12/2017, forumvostok.ru

Bộ trưởng Kinh tế Liên minh kinh tế Á-Âu Tatyana Valovaya mời đại biểu doanh 
nghiệp Campuchia dự SPIEF và EEF-2018.

Bộ trưởng Tatyana Valovaya đã mời các đối tác Campuchia tham dự các diễn đàn kinh tế 
Saint-Peterburg, Astana và phương Đông, cũng như “Tuần lễ Á-Âu” sẽ diễn ra vào mùa 
thu năm 2018 tại Erevan. “Những ngày qua chúng tôi đã hoàn thành một nhiệm vụ quan 
trọng là đảm bảo cho chuyến công tác tới Campuchia của các đoàn doanh nghiệp các 
nước Liên minh kinh tế Á-Âu. Và hiện nay chúng ta đang chờ đợi chuyến thăm của các đối 
tác Campuchia. Việc cộng đồng doanh nghiệp Campuchia tham dự các diễn đàn kinh tế 
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quốc tế lớn do chúng ta tổ chức, nơi họ có cơ hội giới thiệu về bản thân, về tiềm năng của 
Campuchia sẽ là một thành công lớn trong phát triển quan hệ cùng có lợi”, – Bộ trưởng 
Tatyana Valovaya nhận định.
https://forumvostok.ru/news/ministr-eek-tatyana-valovaya-priglasila-predstaviteley- kambodzhiyskikh-
delovykh-krugov-na-pmef-i-vef/

27/12/2017, «REN TV»

Giải cờ vây quốc tế sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Diễn đàn kinh tế phương Đông, giải cờ vây quốc tế dự 
kiến sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế phương Đông 2018 tại thành phố 
Vladivostok.
http://ren.tv/novosti/2017-12-27/na-vostochnom-ekonomicheskom-forume-proydet-mezhdunarodnyy-turnir-
po- igre-go

CHÍNH SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI VIỄN ĐÔNG
 
18/12/2017, «Rossiskaya Gazeta»

Nga và Nhật Bản thảo luận về 5 dự án chung trên quần đảo Kuril

Ngày 18/12/2017 tại Moskva đã diễn ra phiên họp của Nhóm công tác Nga-Nhật về phát triển kế 
hoạch khai thác kinh tế chung trên quần đảo Kuril.

Theo lời ông Kensuke Yosida – Trưởng Phòng chính sách thuộc Đại sứ quán Nhật Bản tại LB Nga, 
trong quá trình đàm phán, hai bên đã thảo luận về 5 dự án ưu tiên trong hoạt động kinh tế chung, 
bao gồm: nuôi trồng thủy sản, trồng rau trong nhà kính, điện gió, phát triển du lịch theo tour trên 
các đảo và cắt giảm rác thải. Hai bên cũng đã nhất trí sẽ tiến hành cuộc gặp cấp Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao trong tháng Một – tháng Hai năm 2018. Một trong những vấn đề được thảo luận tại 
cuộc gặp sẽ là luật về khai thác kinh tế chung trên quần đảo Nam Kuril.

http://kommersant.ru/doc/3204846

19/12/2017, RT

Mặt trận dân tộc toàn Nga đề xuất mở rộng phạm vi chương trình “héc-ta vùng Viễn Đông” 
ra toàn quốc

Phạm vi hoạt động của chương trình “héc-ta vùng Viễn Đông” đang được đề xuất mở rộng ra 
toàn Liên bang Nga. Đây là sáng kiến của các thành viên “Diễn đàn hành động” thuộc Mặt trận 
dân tộc toàn Nga “Nước Nga hướng tới tương lai”. Văn bản đề xuất chính thức sẽ được gửi tới 
Chính phủ Liên bang. Dự kiến, việc tham gia vào chương trình hay không sẽ do từng địa phương 
quyết định. Mặt trận dân tộc toàn Nga nhận định, cần phải nghiên cứu trước cơ chế xây dựng các 
khu dân cư hình thành trên cơ sở các diện tích đất được cấp cho người dân, và những mảnh đất 
này người dân không có quyền bán mà chỉ có quyền thừa kế. Như vậy, người dân nhận đất sẽ có 
thể xây dựng cho mình “một quốc gia nhỏ bé”, chứ không chỉ đơn thuần là ngôi nhà để ở.

https://russian.rt.com/russia/article/462120-onf-dalnevostochnyi-gektar-regiony
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15/12/2017, «TASS»

Sẽ khai trương dịch vụ văn phòng điện tử dành cho nhà đầu tư tại Viễn Đông trong năm 
2018

Dịch vụ văn phòng điện tử giúp doanh nghiệp nhận các quyết định, giấy phép, thanh toán thuế 
và giải quyết các thủ tục hành chính khác sẽ phải được đưa vào hoạt động trước Diễn đàn kinh 
tế phương Đông 2018, - Bộ trưởng phát triển Viễn Đông Alexander Galushka cho biết trong buổi 
giới thiệu về tiềm năng đầu tư của Viễn Đông.

http://tass.ru/ekonomika/4816369

KINH TẾ VÙNG VIỄN ĐÔNG
15/12/2017, «TASS»

Vùng Viễn Đông đã thu hút được 55 tỷ USD đầu tư nhờ vào các cơ chế kinh tế mới

Việc áp dụng các cơ chế kinh tế và các công cụ mới, trong đó có đặc khu phát triển ưu tiên, Cảng 
tự do Vladivostok, hỗ trợ Nhà nước có trọng điểm cho các dự án đầu tư đã giúp vùng Viễn Đông 
thu hút được 55 tỷ USD để triển khai gần 1000 dự án mới, - đây là thông tin được cơ quan báo chí 
Bộ phát triển Viễn Đông dẫn nguồn từ Thứ trưởng Alexander Krutikov. 

http://tass.ru/ekonomika/4816701

20/12/2017, «TASS»

Bộ trưởng Alexander Galushka: Viễn Đông đang thu hút ¼ tổng vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào LB Nga.

Trong bài trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS, Bộ trưởng phát triển Viễn Đông Alexander 
Galushka cho biết, các khu vực vùng Viễn Đông kết thúc năm 2017 với các chỉ số chủ yếu tăng: 
86 doanh nghiệp mới được thành lập, tạo 7000 công ăn việc làm, các nhà đầu tư rót vốn 120 tỷ 
RUB. Tốc độ tăng trưởng đầu tư là 10%  – gấp đôi so với các khu vực khác của đất nước.

http://tass.ru/opinions/interviews/4827084

23/12/2017, «Rossiskaya Gazeta»

Từ các dự án địa phương đến hợp tác xuyên biên giới

Một nền móng vững chắc nhằm củng cố hợp tác kinh tế giữa Trung Quốc với vùng Viễn Đông 
Nga đã được xây dựng trong năm 2017 vừa qua. Đó là việc Ủy ban liên Chính phủ về phát triển 
vùng Viễn Đông Nga và Đông Bắc Trung Quốc đi vào hoạt động và thành lập Trung tâm hỗ trợ 
nhà đầu tư Trung Quốc tại Viễn Đông.

https://www.rg.ru/2017/12/29/kitaj-realizuet-na-dalnem-vostoke-28-proektov-na-4-mlrd-dollarov.html
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CƠ CHẾ MỚI PHÁT TRIỂN VÙNG VIỄN ĐÔNG: 
NHỮNG CÂU CHUYỆN THÀNH CÔNG
8/12/2017, RIA «Novosti»

Phó Thủ tướng Yury Trutnev thông báo về kế hoạch thành lập Quỹ hỗ trợ công nghệ cao tại 
Viễn Đông

Tập đoàn Nhà nước Rusnano, Quỹ phát triển Viễn Đông và Công ty cổ phần đầu tư mạo hiểm 
Nga sẽ thành lập Quỹ phát triển công nghệ cao với số vốn ban đầu 5 tỷ RUB vào đầu năm 2018.

Chia sẻ với hãng thông tấn “Nước Nga ngày nay”, Phó Thủ tướng kiêm Đại diện toàn quyền của 
Tổng thống LB Nga tại Viễn Đông Yury Trutnev cho biết: “Chúng ta đã xem xét hai vấn đề: phát 
triển đảo Russkyi và thành lập Quỹ phát triển công nghệ cao. Hai vấn đề này liên quan mật thiết 
với nhau, bởi lẽ chúng ta muốn phát triển đảo Russkyi như là một trung tâm công nghệ mới, gắn 
với giáo dục, khoa học và công nghệ”.

https://ria.ru/economy/20171208/1510470716.html

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. Quỹ đảm bảo quản lý, xúc tiến các dự án kinh doanh và thu 
hút đầu tư, bao gồm cả các dự án đối tác công-tư.

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. 

www.roscongress.org


