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Số 2/2022

- Khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thị xã Nghĩa Lộ

- Resort 5 sao đầu tiên tại Mù Cang Chải, Yên Bái

- Chương trình "Cà phê doanh nhân" tháng 5:
Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường
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PHẦN II: CHUYÊN ĐỀ

MỤC LỤC

Khai trương Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thị xã 
Nghĩa Lộ

Chương trình "Cà phê doanh nhân" tháng 5: Tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp về lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo 
vệ môi trường

Thường trực Tỉnh ủy làm việc về tiến độ triển khai thực hiện 
các dự án trọng điểm của tỉnh

Tạo đột phá trong công tác cải cách hành chính, cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số cải cách hành 
chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Yên Bái năm 2022 và 
các năm tiếp theo

Yên Bái triển khai thi công đường nối thị xã Nghĩa Lộ với cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai

Resort 5 sao đầu tiên tại Mù Cang Chải, Yên Bái

Hỗ trợ lãi suất 2%/năm đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh     

Yên Bái chủ trương chuyển đổi số theo “cách riêng”

Yên Bái - Thu hút đầu tư tạo đà phát triển bứt phá sau dịch 
COVID-19

Hóa đơn điện tử - dịch vụ công chất lượng phục vụ người dân và 
doanh nghiệp

Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc 
lắp ráp trong nước

Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải 
quyết thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết 
quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
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KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ
THÔNG MINH THỊ XÃ NGHĨA LỘ

Sau hơn 2 tháng triển khai xây dựng, 
được sự hỗ trợ của Tập đoàn 
Viettel, Trung tâm Điều hành đô thị 

thông minh (IOC) thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn 
thành giai đoạn 1 về cơ sở hạ tầng và hệ 
thống phần mềm ứng dụng, đảm bảo đủ 
điều kiện về tiêu chuẩn kỹ thuật để đưa vào 
vận hành, sử dụng. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND 
tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định, việc khai 
trương Trung tâm Điều hành đô thị thông 
minh thị xã Nghĩa Lộ sẽ tạo nên một công 
cụ hữu hiệu, một kênh thông tin kết nối chặt 
chẽ giữa các cơ quan Nhà nước với người 
dân, doanh nghiệp nhằm mục tiêu phục vụ, 
đáp ứng nhu cầu chính đáng của người 

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cùng lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp -
Viễn thông quân đội, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ thực hiện
nghi thức khởi động Trung tâm Điều hành Đô thị thông minh thị xã Nghĩa Lộ.

Ngày 12/5, UBND thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Điều hành 
đô thị thông minh. Tới dự có các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội 
vụ; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Nam - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp 
- Viễn thông Quân đội (Viettel); Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh Yên Bái. 
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dân; thúc đẩy đổi mới, tăng cường tính 
minh bạch, tạo môi trường hấp dẫn thu hút 
đầu tư; phục vụ tốt hơn, hiệu quả hơn cho 
người dân, doanh nghiệp và khách du lịch.

Để khai thác và phát huy hiệu quả hoạt 
động của Trung tâm, Chủ tịch UBND tỉnh 
Trần Huy Tuấn đề nghị thị xã cần đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, quảng bá, nâng cao 
nhận thức, hiểu biết, tạo sự hưởng ứng, 
đồng thuận tích cực của người dân đối với 
chủ trương xây dựng chính quyền, đô thị 

thông minh, từ đó có sự tương 
tác tích cực với các cấp chính 
quyền. Tăng cường phối hợp 
với Viettel Yên Bái trong đào 
tạo, hướng dẫn các cơ quan, 
đơn vị liên quan sử dụng, vận 
hành phần mềm; quan tâm 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
cán bộ công nghệ thông tin. 

Đồng chí cũng đề nghị 
Tập đoàn Viettel tiếp tục 
thực hiện tốt Chương trình 

thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và 
Tập đoàn, hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong công 
tác chuyển đổi số; hỗ trợ thị xã Nghĩa Lộ 
vận hành Trung tâm Điều hành đô thị thông 
minh ổn định và phát huy hiệu quả, góp 
phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo 
điều hành của chính quyền, nâng cao đời 
sống xã hội, đáp ứng sự hài lòng của người 
dân, doanh nghiệp, xây dựng thị xã trở 
thành đô thị loại 3, thị xã văn hóa, du lịch, 
thị xã đáng sống trong tương lai. 

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thị xã Nghĩa Lộ được triển khai thực 
hiện theo lộ trình từ năm 2022 đến năm 2025 và được chia thành 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1 (năm 2022): Đầu tư xây dựng hạ tầng lắp đặt phòng điều hành, 
đầu tư trang thiết bị, công nghệ, nhân lực vận hành Trung tâm.

Giai đoạn 2 (năm 2022 - 2023): Tích hợp các nền tảng, cơ sở dữ liệu dùng 
chung của tỉnh vào Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thị xã.

Giai đoạn 3 (năm 2024 - 2025): Tiếp tục tối ưu các cơ sở dữ liệu, ứng dụng, 
cung cấp dữ liệu về Trung tâm Điều hành đô thị thông minh; tích hợp, đồng bộ, tự 
động các nguồn dữ liệu về kinh tế - xã hội của thị xã.

THU HÀ

Chương trình “Cà phê doanh nhân” tháng 5:
THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP VỀ

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI, KHOÁNG SẢN, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí 
Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên BTV Tỉnh 

ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các 
sở, ban, ngành của tỉnh và gần 80 doanh 
nghiêp, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn 
huyện Lục Yên.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Sở 
Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin nhanh về 
tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh 
và việc triển khai các chính sách hỗ trợ 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trên 
địa bàn huyện Lục Yên.

Sáng 14/5, UBND tỉnh Yên Bái, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân” 
gặp mặt các doanh nghiệp định kỳ tháng 5/2022 tại huyện Lục Yên với chủ đề: 
“Giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, hợp tác xã, 
nhà đầu tư trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và các lĩnh 
vực khác trên địa bàn huyện”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu 
tại Lễ khai trương
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Theo đó, lũy kế 4 tháng đầu năm, trên 
địa bàn toàn huyện có 253 doanh nghiệp 
có đăng ký sản xuất, kinh doanh, trong đó 
240 doanh nghiệp đang hoạt động và 13 
doanh nghiệp ngừng hoạt động. So với 
năm 2021, số lượng doanh nghiệp tuy có 
giảm nhưng số doanh nghiệp hoạt động 
ổn định và được duy trì ở mức cao hơn, 
trong đó nhóm doanh nghiệp khai thác, chế 
biến khoáng sản chiếm 60-70% tỷ trọng thu 
ngân sách. Doanh thu của doanh nghiệp 4 
tháng đầu năm đạt 303 tỷ đồng, đóng góp 
cho ngân sách (thuế, phí) trên 40 tỷ đồng. 

Có được những kết quả trên là do tỉnh 
đã tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện 
có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của 

Trung ương, của tỉnh đến với các doanh 
nghiệp, HTX, đặc biệt là các chính sách hỗ 
trợ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-19.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các doanh 
nghiệp, HTX cũng đã đề xuất, kiến nghị 
với tỉnh quan tâm tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp về một số lĩnh vực như: Giá 
tính thuế tận thu tài nguyên khoáng sản; 
giá cước vận tải; thủ tục cho thuê đất, thủ 
tục chấp thuận chủ trương đầu tư; giá vật 
liệu xây dựng,… Ngoài ra, việc khó tiếp cận 
các nguồn vốn hoặc hạn mức vay vốn thấp 
để mở rộng sản xuất kinh doanh cũng là 
khó khăn cho các doanh nghiệp, hợp tác 
xã có quy mô nhỏ do tài sản đảm bảo thấp. 

Lãnh đạo các sở, ngành trao đổi, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, HTX

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành 
đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất của 
doanh nghiệp và cam kết luôn đồng hành, 
hỗ trợ doanh nghiệp, HTX trong quá trình 
hoạt động sản xuất kinh doanh để phát 
triển ổn định. Với những kiến nghị thuộc 
thẩm quyền của Trung ương, các sở, ban, 
ngành sẽ tổng hợp để báo cáo các cơ quan 
chức năng xem xét, giải quyết.

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc ghi 
nhận, đánh giá cao và biểu dương những 
đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, 
doanh nhân, nhà đầu tư, hiệp hội đối với 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh Yên Bái nói chung và sự phát triển của 
cộng đồng doanh nghiệp nói riêng trong 
năm qua. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp, 
HTX, doanh nhân, nhà đầu tư, các hiệp 
hội có vai trò rất quan trọng, là hạt nhân 
phát triển kinh tế, là nhân tố đóng góp tích 
cực để tỉnh hoàn thành thắng lợi, toàn 
diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Đồng chí cũng nhấn mạnh, để hoàn 
thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, 
giải pháp đề ra với phương châm “Chính 
quyền luôn đồng hành cùng doanh nghiệp 
và người dân”, UBND tỉnh cam kết sẽ tiếp 
tục chỉ đạo các ngành, các địa phương 
luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các 
doanh nghiệp, doanh nhân, tạo lập môi 
trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, 

thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn 
định, bền vững. 

Đối với các sở, ban, ngành và các 
địa phương, đồng chí đề nghị cần khẩn 
trương hoàn thành các nghị quyết, đề án, 
chính sách về hỗ trợ, khuyến khích đầu 
tư, phát triển sản xuất, kinh doanh cho 
doanh nghiệp. 

Cùng với đó, cần đổi mới phương 
pháp, cách làm đối với hoạt động “Ngày 
thứ 7 cùng doanh nghiệp” và chương trình 
“Cà phê doanh nhân” nhằm tăng cường kết 
nối giữa các cấp chính quyền với doanh 
nghiệp, nhà đầu tư; thực hiện quyết liệt, 
có hiệu quả cải cách hành chính; nâng cao 
hiệu quả công tác đối thoại và giải đáp các 
khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất 
của doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội 
cần tiếp tục bám sát các chủ trương, định 
hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện để đầu 
tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh gắn với 
những lĩnh vực, sản phẩm mà tỉnh có nhiều 
tiềm năng, thế mạnh và ưu tiên phát triển.

Song song với đó, luôn phát huy tinh 
thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ 
để chuyển đổi số; nâng cao năng lực cạnh 
tranh và chất lượng sản phẩm; quan tâm, 
chăm lo, cải thiện và nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần, ổn định việc làm cho công 
nhân và người lao động góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương./. 

   NGỌC SƠN
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ÄN THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỀ TIẾN ĐỘ 
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM 

CỦA TỈNH

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì 
buổi làm việc. Dự buổi làm việc còn có các 
đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường 
trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy 
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy 
yêu cầu các chủ đầu tư chỉ rõ những khó 
khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến 
độ triển khai các dự án; các giải pháp để 
đẩy nhanh tiến độ thi công, công tác giải 
phóng mặt bằng. 

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh triển 
khai thực hiện 26 dự án trọng điểm với tổng 
mức đầu tư trên 12.742 tỷ đồng, trong đó, 
chuyển tiếp 5 dự án, khởi công mới 21 dự 
án. Các dự án thuộc lĩnh vực giao thông: 17 
dự án, tổng mức đầu tư trên 9.000 tỷ đồng; 
các dự án thuộc lĩnh vực xây dựng: 4 dự 
án, tổng mức đầu tư 1.100 tỷ đồng; các dự 
án thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn: 2 dự án, tổng mức đầu tư 1.000 
tỷ đồng; các dự án khác thuộc lĩnh vực văn 
hóa, thể thao, công nghệ thông tin: 3 dự án, 
tổng mức đầu tư 1.550 tỷ đồng. Đến nay, 
các dự án đã cơ bản đáp ứng theo tiến độ 

yêu cầu và đảm bảo giải ngân vốn đầu tư 
theo kế hoạch.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí 
thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao sự 
nỗ lực của UBND tỉnh, các sở, ngành, chủ 
đầu tư trong việc triển khai các dự án trọng 
điểm của tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai các 
dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021 - 
2025 còn chậm so với tiến độ và kịch bản 
giải ngân đã đề ra; còn nhiều vướng mắc 
trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 
đầu tư chưa được quan tâm giải quyết kịp 
thời, một số dự án triển khai chưa đảm bảo 
yêu cầu về chất lượng,... 

Việc đẩy nhanh tiến độ thi công các 
công trình trọng điểm của tỉnh có ý nghĩa 
rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã 
hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 
Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu 
UBND tỉnh, các sở, ngành, chủ đầu tư cần 
tập trung cao độ về nhân lực, vật lực cho 
các công trình trọng điểm, tạo động lực cho 
phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu trong 
giai đoạn 2021 - 2025 cơ bản hoàn thành 
26 dự án công trình trọng điểm.

Đối với dự án đã khởi công, cần khẩn 
trương giải quyết dứt điểm các vướng mắc 
trong giải phóng mặt bằng, xử lý các vấn đề 

Chiều 20/5, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với các chủ đầu tư về 
tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh giai đoạn 
2021 - 2025; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các 
dự án.

Quang cảnh Hội nghị

phát sinh trong quá trình thi công, tạo điều 
kiện thuận lợi để đơn vị thi công triển khai 
thực hiện đúng tiến độ. Các đơn vị chủ đầu 
tư đôn đốc đơn vị thi công tập trung máy 
móc thiết bị, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ 
thi công xây dựng, đồng thời nghiệm thu 
các khối lượng hoàn thành để đảm bảo tiến 
độ giải ngân.

Đối với các dự án khởi công mới năm 
2022, cần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu 
tư, gồm lập thẩm định phê duyệt dự án, phê 
duyệt thiết kế, dự toán,... bảo đảm hoàn 
thành công tác chuẩn bị đầu tư trong Quý 
II năm 2022 để khởi công xây dựng công 
trình trong quý III năm 2022.

Đối với dự án cần tổ chức thi tuyển kiến 
trúc, những dự án nào thi tuyển đã xong tổ 
chức ký kết hợp đồng để lập báo cáo dự 

án khả thi. Những dự án chưa tổ chức thi 
tuyển cần triển khai thực hiện các bước 
theo quy định, phấn đấu hoàn thành công 
tác thi tuyển kiến trúc trong Quý III năm 
2022, hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, 
khởi công dự án.

Đối với dự án dự kiến khởi công mới 
năm 2023 và năm 2024, yêu cầu các đơn 
vị chủ đầu tư khẩn trương thực hiện hoàn 
thành lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập 
báo cáo nghiên cứu khả thi, lập, thẩm định 
phê duyệt dự án trong năm 2022, để tiến 
hành khởi công. Riêng đối với các dự án 
cần tổ chức thi tuyển kiến trúc thì cần thực 
hiện hoàn thành công tác thi tuyển; tổ chức 
lập, thẩm định, phê duyệt dự án trong năm 
2022 để triển khai trong năm 2023.

    THU HÀ
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ÄN TẠO ĐỘT PHÁ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, 
CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO CHỈ SỐ 
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH 

TỈNH YÊN BÁI NĂM 2022 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Ngày 16/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố kết 
quả xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2021 của các 
sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2022. 

Ngày 16/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh 
tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố 
kết quả xếp hạng Chỉ số cải cách 

hành chính, Chỉ số năng lực cạnh tranh 
năm 2021 của các sở, ban, ngành, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố và triển khai 
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có các 
đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường 

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí 
Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 
CCHC tỉnh; đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ về triển 
khai Chương trình tổng thể cải cách hành 
chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh 
Yên Bái đã đẩy mạnh công tác thông tuyên 

truyền góp phần nâng cao nhận thức của 
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 
về tầm quan trọng của công tác cải cách 
hành chính. Các cấp, các ngành, các địa 
phương nghiêm túc triển khai thực hiện 
cải cách hành chính đồng bộ, nhất quán, 
tập trung cải cách thể chế, cải cách thủ tục 
hành chính, chế độ công vụ, xây dựng và 
phát triển Chính quyền điện tử…. 

Kết quả năm 2021, Chỉ số cải cách 
hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Yên Bái 
đạt 87,24 điểm xếp thứ 21/63 tỉnh, thành, 
tăng 3 bậc so với năm 2020. Chỉ số hài lòng 
của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 
của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) 
đứng thứ 14/63 tỉnh, thành với tỷ lệ hài lòng 
đạt 89,24%. Chỉ số hiệu quả quản trị hành 
chính công (PAPI) đạt 42,35 điểm nằm 
trong nhóm Trung bình cao. 

Tiếp tục triển khai thực hiện, đánh giá 
Chỉ số cải cách hành chính đối với 19 sở, 

ban, ngành và 9 địa phương trong tỉnh. 
Đối với khối sở, ban, ngành, dẫn đầu là 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh với 96,37 
điểm. Đối với khối địa phương, dẫn đầu là 
Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái với 
95,44 điểm.

Vượt lên những khó khăn về cơ sở hạ 
tầng, phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Yên Bái 
tiếp tục bám sát loạt Nghị quyết số 02/NQ-
CP của Chính phủ, từng bước cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao chất lượng 
quản lý, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở, 
duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong 
bối cảnh dịch COVID-19 tác động tiêu cực 
đến mọi mặt của đời sống xã hội. Chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Yên 
Bái về cơ bản duy trì được xu hướng cải 
thiện nhưng không duy trì được sự ổn định 
về thứ hạng, xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố 
với 63,33 điểm, nằm trong nhóm các tỉnh có 
năng lực điều hành ở mức trung bình.

Đồng chí
Tạ Văn Long, 

Phó Bí thư 
thường trực 

Tỉnh ủy
phát biểu
chỉ đạo

Toàn cảnh hội nghị
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Nhằm hướng đến môi trường kinh 
doanh minh bạch, thông thoáng, thuận 
lợi; chia sẻ khó khăn, vướng mắc trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp, năm 2021 công tác khảo sát, đánh 
giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, 
địa phương (DDCI) được tiếp tục triển khai. 
Kết quả, dẫn đầu khối sở, ban, ngành là Bảo 
hiểm xã hội tỉnh với 91,36 điểm - đơn vị duy 
nhất có điểm số DDCI vượt mốc 90 điểm; 
dẫn đầu khối địa phương là Ủy ban nhân 
dân thành phố Yên Bái với 87,5 điểm - đơn 
vị liên tiếp dẫn đầu trong 02 năm gần đây. 

Tham luận tại hội nghị, các sở, ngành, 
địa phương, đơn vị góp phần làm sâu sắc 
hơn kết quả đạt được trong thời gian qua, 
chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải 
pháp mang tính khả thi trong tổ chức thực 
hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng 
chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề 

nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban, 
sở, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố tăng cường công 
tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương 
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên 
chức, người dân và doanh nghiệp nhằm 
nâng cao nhận thức và sự đồng thuận xã 
hội đối với công tác cải cách hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 
Tiếp tục phát huy những mặt tích cực, khắc 
phục những mặt còn hạn chế theo hướng 
rõ người, rõ việc, giao trách nhiệm cụ thể 
cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân đồng 
chí lãnh đạo chủ trì thực hiện để thiết thực 
nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022. 

Tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu 
quả công tác cải cách thủ tục hành chính; 
trọng tâm là đơn giản hóa, cắt giảm tối đa 
thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, 
ứng dụng mẽ công nghệ thông tin để giải 

Đồng chí
Trần Huy Tuấn, 
Chủ tịch UBND 
tỉnh phát biểu

kết luận Hội nghị

quyết thủ tục hành chính trên môi trường 
điện tử; duy trì hiệu quả hoạt động của mô 
hình “Ngày cuối tuần cùng dân và doanh 
nghiệp”…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch 
UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định các 
cấp, các ngành, các địa phương đã có nhiều 
nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của 
tỉnh, đồng thời thẳng thắn đánh giá, chỉ rõ 
những nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong 
thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã nêu rõ nhiệm vụ chung 
và các nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ban, 
ngành, địa phương trong 6 tháng cuối năm 
2022 và các năm tiếp theo; trong đó yêu 
cầu thủ trưởng các cơ quan, địa phương 
phải bám sát mục tiêu, xây dựng kế hoạch, 

đề ra các giải pháp mang tính đột phá, sáng 
tạo, hiệu quả để cải thiện điểm số của các 
chỉ số thành phần, đặc biệt đối với các cơ 
quan, địa phương xếp ở thứ hạng thấp phải 
khắc phục các hạn chế, tồn tại. 

Nhân dịp này, 14 tập thể, 15 cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong công tác tham 
mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách 
hành chính; chỉ số cải cách hành chính 
cấp sở, ban ngành, địa phương; thành tích 
trong thu hút đầu tư, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh; cấp sở ngành, địa phương 
và công tác thông tin tuyên truyền về cải 
cách hành chính, cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh năm 2021 đã được nhận 
bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh. /.

   NGỌC THỦY

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư
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ĐƯỜNG NỐI THỊ XÃ NGHĨA LỘ VỚI 

CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI

Sáng 23/6, tại xã An Thịnh, huyện Văn Yên đã diễn ra Lễ triển khai 
tuyến kết nối Nghĩa Lộ và gói thầu đầu tiên thuộc đoạn tuyến kết nối 
Nghĩa Lộ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (Tỉnh lộ 175) dự án kết nối giao 
thông miền núi phía Bắc.

Dự lễ triển khai có đồng chí Vũ Thị 
Hiền Hạnh - Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Yên Bái; Lãnh đạo UBND các 
huyện: Văn Yên, Văn Chấn; lãnh đạo Ban 
quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông vận tải; 

lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, đơn 
vị tư vấn giám sát, đại diện liên danh nhà 
thầu cùng lãnh đạo các xã, nhân dân nơi có 
tuyến đường đi qua.

Theo thiết kế được phê duyệt, gói thầu 
có tổng chiều dài 20 km, tổng mức đầu tư 

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một 
số đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi lễ triển khai công trình

281 tỷ đồng. Điểm đầu tại Km 0+00 (nút giao 
IC14 cao tốc Hà Nội - Lào Cai) thuộc địa 
phận xã An Thịnh, huyện Văn Yên và điểm 
cuối tại Km 20+667 thuộc địa phận xã Mỏ 
Vàng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Về quy 
mô công trình, đoạn tuyến được thiết kế với 
quy mô cấp 4 miền núi, bề rộng mặt đường 
là 5,5m, bề rộng nền đường là 7,5m, vận 
tốc thiết kế là 40 km/h, phương án thiết kế 
thi công cũng đã được tính toán kỹ lưỡng, 
phù hợp với từng đoạn tuyến ngoài khu vực 
dân cư và khu vực có địa hình phức tạp, đi 
qua khu vực đông dân cư.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh nhấn 
mạnh: Việc Chính phủ đầu tư công trình 
đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với thị 
xã Nghĩa Lộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
và hết sức cần thiết trong việc hoàn thiện hệ 
thống hạ tầng cơ sở phục vụ cho việc phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái; đồng 
thời là động lực thúc đẩy năng lực cạnh 
tranh của tỉnh trong thời kỳ hội nhập và phát 
triển. Công trình được đầu tư sẽ kết nối khu 
vực phía Tây của tỉnh với đường cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai, tạo thuận lợi từ trung tâm 
tỉnh đi các huyện phía Tây, đáp ứng nhu 
cầu của người dân nơi đây; đồng thời, mở 
ra cơ hội mới cho khu vực đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi; giúp hoàn chỉnh thêm 
mạng lưới giao thông trong khu vực, đẩy 
mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã 
hội, giảm nghèo nhanh, bền vững,...

Để công trình đầu tư xây dựng đảm bảo 
chất lượng, an toàn, hoàn thành đúng tiến 

độ và phát huy hiệu quả đầu tư, UBND tỉnh 
Yên Bái cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan, 
đơn vị, địa phương có liên quan chủ động, 
tích cực phối hợp với chủ đầu tư trong quá 
trình thi công dự án. 

Gói thầu XL-09 (Tỉnh lộ 175) là gói thầu 
đầu tiên thuộc tuyến nối Nghĩa Lộ với cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai được triển khai. Các 
gói thầu tiếp theo sẽ được triển khai trong 
năm 2022. Việc hoàn thành tuyến đường 
sẽ rút ngắn hành trình kết nối với các trung 
tâm kinh tế, văn hóa của khu vực, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội của huyện Văn 
Yên, Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ nói riêng 
cũng như tỉnh Yên Bái và khu vực miền núi 
phía Bắc nói chung.

Đồng chí Phó Chủ tịch Vũ Thị Hiền 
Hạnh đề nghị UBND các huyện Văn Yên, 
Văn Chấn nơi có dự án đi qua tiếp tục phối 
hợp thực hiện tốt công tác giải phóng mặt 
bằng; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các 
đơn vị thi công thực hiện hoàn thành dự án. 
Ban Quản lý dự án 2 tập trung chỉ đạo các 
nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai để 
dự án hoàn thành sớm đưa vào khai thác 
nhằm phát huy hiệu quả vốn đầu tư; phối 
hợp với chính quyền địa phương và các cơ 
quan quản lý nhà nước liên quan tổ chức 
thực hiện có hiệu quả việc triển khai dự án; 
hạn chế tối đa những ảnh hưởng của quá 
trình thi công công trình tới đời sống, sinh 
hoạt, sản xuất của nhân dân và giao thông 
đi lại trong phạm vi dự án./.

   HỒNG HẢO
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Resort Mù Cang Chải thuộc xã Chế 
Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh 

Yên Bái. Cách thị trấn Mù Cang Chải 
khoảng 7km, nằm trong tuyến du lịch 
Nghĩa Lộ - Tú Lệ - Khau Phạ - Mù Cang 
Chải. Công trình gồm nhiều hạng mục 
thiết kế nối tiếp nhau từ đỉnh đồi xuống 
chân đồi, bao quanh ba mặt là quốc lộ 32, 
các hướng nhìn ra là cảnh quan ruộng 
bậc thang ngút ngàn, kỳ vĩ. Resort Mù 
Cang Chải - Một công trình được thiết kế 
đốc đáo, thu hút sự 
chú ý của  du khách 
nhờ vị trí đắc địa.

Với không gian 
7,5 ha, công trình 
gồm các phân khu 
như: Khu Trung tâm, 
Khu biệt thự VIP, 
Khu biệt thự cao 
cấp, Khu nhà nghỉ 
bungalows và các 
khu cảnh quan,… 

được xây dựng trên ý 
tưởng tái hiện hình ảnh 
một khu rừng với nhiều 
cảnh quan độc đáo, xen 
vào đó là hình ảnh những 
ngôi nhà của người dân 
tộc thiểu số Tây Bắc. Mọi 
thiết kế đều được làm từ 
những chất liệu gần gũi 
với tự nhiên như tre, gỗ, 
đá, mái lá vọt. 

RESORT 5 SAO
ĐẦU TIÊN
TẠI MÙ CANG CHẢI, 
YÊN BÁI

Resort Mù Cang Chải

Sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và 
cổ điển tạo nên sự mới lạ trong phong 
cách thiết kế, hứa hẹn là một khu nghỉ 
dưỡng hoàn hảo, khác lạ cho những 
người yêu thích cảnh sắc thiên nhiên và 
khám phá những nét đặc sắc của văn 
hóa vùng cao.

Hằng năm, du khách thường tới Mù 
Cang Chải đông nhất vào tháng 9, tháng 

10 khi những thửa ruộng bậc thang lúa 
chín vàng óng trải dài khắp các triền đồi 
và vào mùa nước đổ tháng 5, tháng 6, 
đặc biệt khi Resort Mù Cang Chải hoàn 
thành đi vào hoạt động sẽ tạo nên sức 
hấp dẫn riêng với khung cảnh thiên nhiên 
hoang sơ, độc đáo, thu hút khách du lịch 
đến nghỉ dưỡng và trải nghiệm./.

   NGỌC SƠN
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Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái 
vừa ký ban hành Nghị định số 31/2022/
NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà 
nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, 
hợp tác xã (HTX), hộ kinh doanh, có hiệu 
lực từ ngày 20/5/2022.

Nghị định nêu rõ các trường hợp, đối 
tượng được hỗ trợ lãi suất như sau: (1) Có 
mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong 
các ngành đã được đăng ký kinh doanh 
quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg 
ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam; 
(2) Có mục đích sử dụng vốn vay để thực 
hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở 
cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc 
danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, 
công bố.

 Điều kiện được hỗ trợ 
1. Khách hàng có đề nghị được hỗ trợ lãi 

suất, đáp ứng các điều kiện vay vốn theo quy 
định của pháp luật hiện hành về hoạt động 
cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

2. Khoản vay được hỗ trợ lãi suất là 
khoản vay bằng đồng Việt Nam, được ký 
kết thỏa thuận cho vay và giải ngân trong 
khoảng thời gian từ ngày 01/01/2022 đến 
ngày 31/12/2023, sử dụng vốn đúng mục 
đích theo quy định và chưa được hỗ trợ lãi 
suất từ ngân sách nhà nước theo các chính 
sách khác.

3. Khoản vay không được tiếp tục hỗ trợ 
lãi suất trong các trường hợp sau:

- Khoản vay có số dư nợ gốc bị quá hạn 
và/hoặc số dư lãi chậm trả không được hỗ trợ 
lãi suất đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại kỳ hạn trả 
nợ lãi mà thời điểm trả nợ nằm trong khoảng 
thời gian có số dư nợ gốc bị quá hạn và/hoặc 
số dư lãi chậm trả. Khoản vay chỉ được tiếp 

tục hỗ trợ lãi suất đối với các kỳ hạn trả nợ lãi 
tiếp theo sau khi khách hàng đã trả hết số dư 
nợ gốc bị quá hạn và/hoặc số dư lãi chậm trả.

- Khoản vay được gia hạn nợ không 
được hỗ trợ lãi suất đối với thời gian gia 
hạn nợ.

Về thời hạn và mức lãi suất hỗ trợ             
Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ 

ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm 
khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền 
vay theo thỏa thuận giữa ngân hàng thương 
mại và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh 
phí hỗ trợ lãi suất được thông báo, nhưng 
không vượt quá ngày 31/12/2023.

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 
2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn 
cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong 
khoảng thời gian quy định trên.

Đến thời điểm trả nợ của từng kỳ hạn 
trả nợ lãi, ngân hàng thương mại thực hiện 
giảm cho khách hàng số lãi tiền vay phải 
trả bằng số lãi tiền vay được hỗ trợ lãi suất 
trong kỳ theo hướng dẫn của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam. 

Về nguyên tắc hỗ trợ
Việc hỗ trợ lãi suất phải bảo đảm công 

khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục 
đích, tránh trục lợi chính sách. Ngân hàng 
thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo 
đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng.

Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa 
vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà 
thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời 
gian từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi 
hành (20/5/2022) đến ngày 31/12/2023.

Ngân hàng thương mại dừng hỗ trợ lãi 
suất sau thời điểm 31/12/2023 hoặc khi hết 
nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được 
thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước./.

   HỒNG HẢO

HỖ TRỢ LÃI SUẤT 2%/NĂM ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP,
HỢP TÁC XÃ, HỘ KINH DOANH

YÊN BÁI CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ
THEO “CÁCH RIÊNG”

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng đã xác định 
“chuyển đổi số là một nội dung trong 

sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến 
lược thực hiện định hướng phát triển đất 
nước giai đoạn 2021-2030”. Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đặc 
biệt quan tâm đến công tác chuyển đổi số, 
hướng tới xây dựng Chính phủ số, nền kinh 
tế số, xã hội số và công dân số. Theo đó, 
“Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Việt 
Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh 
vượng, tiên phong thử nghiệm các công 
nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, 
toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của 
Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp, phương thức sống, làm 
việc của người dân, phát triển môi trường 
số an toàn, nhân văn, rộng khắp.

Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh 

cũng xác định “đẩy nhanh quá trình chuyển 
đổi số là một trong những giải pháp đột phá 
để phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-
2025”. Trong đó, vấn đề cơ bản quan trọng 
trong chuyển đổi số của tỉnh xuất phát từ 
chính sự thay đổi trong tư duy, nhận thức 
về chuyển đổi số của người đứng đầu các 
cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa 
phương và cán bộ, công chức, viên chức 
trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng 
doanh nghiệp và mỗi người dân.

Theo đó, tỉnh Yên Bái phấn đấu đến 
năm 2025, từng bước hoàn thành chuyển 
đổi số đối với những chỉ tiêu cơ bản ở một 
số lĩnh vực quan trọng trên cả ba trụ cột 
là chính quyền số - kinh tế số - xã hội số. 
Phấn đấu thứ hạng trong nhóm 30/63 tỉnh, 
thành phố của cả nước về chuyển đổi số, 
góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội lần thứ XIX Đảng bộ tỉnh. Đến 
năm 2030, thực hiện chuyển đổi số đồng 

Khai trương Trung tâm giám sát, điều hành thông minh thành phố Yên Bái
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bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, sẵn 
sàng thử nghiệm các công nghệ và mô hình 
mới, tiếp tục phấn đấu nâng thứ hạng của 
tỉnh trên Bảng xếp hạng đánh giá chỉ số 
chuyển đổi số (DTI) hằng năm.

Tỉnh đã đưa ra quan điểm chỉ đạo phát 
triển như: Chuyển đổi số là nhiệm vụ quan 
trọng, là xu thế tất yếu trong lãnh đạo, chỉ 
đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh; Ưu tiên tập trung đẩy nhanh 
tiến trình chuyển đổi số ở một số lĩnh vực 
quan trọng: Y tế, giáo dục, nông nghiệp, kế 
hoạch - tài chính - ngân hàng, giao thông 
vận tải và logistics,…; Quá trình chuyển đổi 
số, phải lấy người dân và doanh nghiệp là 
trung tâm, với sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị; Huy động và sử dụng hiệu quả các 
nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số đồng 
bộ, toàn diện ở các cấp, ngành, địa phương, 
đơn vị, doanh nghiệp và người dân.

Tuy nhiên, với một tỉnh còn nhiều khó 
khăn, Yên Bái chủ trương chuyển đổi số 
theo “cách riêng”. Trong đó, ưu tiên đầu tư 
các ngành, lĩnh vực đã có sẵn dữ liệu đầu 
vào, “dễ làm trước, khó làm sau”, phù hợp 
với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh,...

Đổi mới căn bản, toàn diện công tác chỉ 
đạo, điều hành, vận hành hệ thống quản 
lý nhà nước và xã hội, xây dựng mô hình 
đô thị thông minh, tiến tới xây dựng chính 
quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội 
số, giúp các ngành, địa phương, tổ chức, 
doanh nghiệp và người dân triển khai hoạt 
động quản lý, sản xuất, kinh doanh, cung 
cấp, sử dụng dịch vụ xã hội đạt hiệu quả 
cao, góp phần nâng cao chất lượng đời 
sống xã hội và sự hài lòng của người dân.

Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 
22/7/2021 về chuyển đổi số trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 
năm 2030 được ban hành thể hiện quyết 
tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính 
trị; sự đồng thuận của các cấp, các ngành 

và người dân, doanh nghiệp trong thực hiện 
chuyển đổi số và bước đầu đã đạt được kết 
quả nhất định, cụ thể: 

Năm 2021, Chỉ số Cải cách Hành chính 
(PAR INDEX) tỉnh Yên Bái xếp thứ 21/63 
tỉnh thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2020; 
Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 
(SIPAS) xếp thứ 14/63 tỉnh, thành phố, tăng 
2 bậc so với năm 2020; Chỉ số hiệu quả 
quản trị và hành chính công (PAPI) nằm 
trong nhóm 16 tỉnh, thành phố Trung bình 
cao của cả nước. 

Bên cạnh đó, việc hoàn thành và bắt 
đầu đi vào khai thác sử dụng Trung tâm 
tích hợp dữ liệu điện tử tỉnh Yên Bái (DC); 
Trung tâm giám sát an ninh không gian 
mạng tỉnh Yên Bái (SOC); Hệ thống camera 
giám sát chung phục vụ giám sát an ninh, 
an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; cơ sở 
dữ liệu quốc gia về dân cư; Mạng truyền số 
liệu chuyên dùng trong các cơ quan Đảng 
và Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến nay đã 
được triển khai tại 408 điểm; Hệ thống hội 
nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Yên Bái 
triển khai tới 183 điểm cầu, kết nối từ Văn 
phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Văn 
phòng cấp ủy, chính quyền cấp huyện và 
được mở rộng đến 173 xã trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh đã tập trung phát triển chính quyền 
điện tử, hạ tầng chính quyền số phục vụ 
hiệu quả hoạt động của các cấp ủy, chính 
quyền trên cơ sở kết hợp thế mạnh của 
mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng 
Internet.

Tỷ lệ dịch vụ công đủ điều kiện mức 
độ 4 được cung cấp trên Cổng Dịch vụ 
công trực tuyến của tỉnh là 425 dịch vụ, đạt 
100%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số 
hồ sơ đạt 78,33%; 100% người dân, doanh 
nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục 
hành chính tại 3 cấp chính quyền.

Hệ thống phần mềm phục vụ công tác 

quản lý, thông tin về sản phẩm OCOP được 
xây dựng và bước đầu đi vào vận hành. Hỗ 
trợ trên 100 doanh nghiệp hoàn thiện hạ 
tầng thương mại điện tử trên sàn giao dịch 
thương mại điện tử của tỉnh. Đưa 607 sản 
phẩm lên sàn thương mại điện tử, 42 sản 
phẩm OCOP lên sàn postmart.vn, 72 sản 
phẩm OCOP lên sàn voso.vn và đã bán ra 
trên 6.200 đơn hàng.

Đến nay, 100% đơn vị cấp xã có băng 
rộng cáp quang, 100% cơ sở giáo dục sử 
dụng phần mềm quản lý giáo dục, 100% 
cấp huyện có hệ thống tư vấn khám, chữa 
bệnh từ xa (telehealth) và là tỉnh thứ 6 
trên cả nước triển khai thí điểm hệ thống 
telehealth đến cấp xã.

Năm 2022, xác định chuyển đổi số là 
khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, do đó 
tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 
để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ 
trương, nghị quyết, đề án, chính sách của 
Trung ương, của tỉnh về chuyển đổi số; tập 
trung đẩy nhanh tiến độ triển khai để sớm 
đưa vào khai thác, sử dụng Dự án Trung 

tâm Điều hành 
xử lý dữ liệu tập 
trung đa nhiệm 
thuộc Đề án 
Xây dựng mô 
hình đô thị thông 
minh tỉnh Yên 
Bái, trong đó 
chú trọng triển 
khai có hiệu quả 
các hạng mục 
về y tế - giáo dục 
- du lịch thông 
minh, thương 
mại điện tử,… 
để người dân, 
doanh nghiệp 
sớm được tiếp 

cận và thụ hưởng các thành quả trực tiếp 
từ đề án.

Để thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ 
và giải quyết bất cập, trở ngại trên một số 
mặt, góp phần sớm hoàn thành Nghị quyết 
số 51-NQ/TU của Tỉnh ủy về chuyển đổi 
số, đưa Yên Bái phát triển toàn diện trong 
những năm tới. Tỉnh Yên Bái và Tập đoàn 
Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) 
đã ký kết chương trình hợp tác về chiến 
lược triển khai chuyển đổi số tỉnh Yên Bái 
giai đoạn 2022 - 2025, hướng đến năm 
2030 với mục tiêu tận dụng có hiệu quả các 
cơ hội do cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư đem lại để thúc đẩy quá trình đổi mới 
mô hình tăng trưởng gắn với thực hiện các 
đột phá chiến lược, cùng tỉnh Yên Bái thực 
hiện thành công xây dựng chính quyền điện 
tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Bằng các bước đi cụ thể, phù hợp với 
tiềm năng, thế mạnh địa phương, tin rằng 
mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh Yên Bái sẽ 
sớm hoàn thành theo kế hoạch đề ra./.

   THU HÀ

Trung tâm giám sát, điều hành thông minh Thành phố Yên Bái
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Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và nâng cao 
chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế, 

chính sách nhằm huy động, quản lý và sử 
dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. 
Trong đó, chú trọng khuyến khích đầu tư, 
phát triển kinh tế tập thể, hỗ trợ phát triển 

du lịch, thu hút, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực; khuyến khích chuyển dịch cơ cấu 
lao động từ nông nghiệp sang phi nông 
nghiệp; 6 tháng đầu năm 2022 đã chuyển 
dịch 4.902 lao động từ nông nghiệp sang 
phi nông nghiệp.

Trong ba năm vừa qua, dịch COVID-19 đã tạo nên “cú hích” mạnh mẽ đẩy 
nhanh tiến trình tái cơ cấu sản xuất, đa dạng hóa các chuỗi cung ứng, chuyển 
dịch nguồn vốn đầu tư (FDI) trên phạm vi toàn cầu. Nhằm tận dụng tốt cơ hội bứt 
phá sau đại dịch, tỉnh Yên Bái đã và đang tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, 
tạo động lực tăng trưởng xanh và bền vững, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 
6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 7,57%, đứng thứ 7/14 tỉnh Trung du và miền núi 
phía Bắc.

Đồng thời, huy động tối đa mọi nguồn 
lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, 
trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng 
khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị, triển 
khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 
2022 theo hướng trọng điểm, hiệu quả; ưu 
tiên nguồn lực cho các công trình trọng 
điểm; công trình chuyển tiếp, công trình 
hoàn thành trong năm 2022; phê duyệt 
dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
khu công nghiệp phía Nam làm cơ sở triển 
khai thực hiện. Tổng vốn đầu tư phát triển 
6 tháng đầu năm ước đạt 7.997,6 tỷ đồng, 
tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021. 

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các 
giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/
NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 
- xã hội; triển khai Nghị quyết số 43/2022/
QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, 
tiền tệ hỗ trợ Chương trình; thực hiện đồng 
bộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-
HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh. 

Tập trung cải cách mạnh mẽ thủ tục 
hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết thủ 
tục hành chính nhằm giảm chi phí đầu vào, 
chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho 
doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân. 
Đổi mới mạnh mẽ cơ chế phân cấp, quản lý, 
nhất là lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư 
xây dựng,... gắn trách nhiệm cá nhân người 
đứng đầu cơ quan đơn vị trong hệ thống 
chính trị. Đồng thời, thực hiện tốt chuyển 
đổi số, triển khai Đề án đô thị thông minh, 
kiến trúc chính quyền điện tử, từng bước 
xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội 
số theo lộ trình,... Thời gian thực hiện thủ 
tục hành chính tiếp tục được quan tâm duy 
trì và cắt giảm nhằm rút ngắn thời gian, tiết 
kiệm chi phí và tạo thuận lợi hơn cho doanh 
nghiệp trong bước khởi đầu hoạt động. 
Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã cấp chứng 
nhận đăng ký thành lập mới cho 160 doanh 
nghiệp, bằng 53,3% kế hoạch. Thành lập 
mới 45 hợp tác xã, bằng 56,3% kế hoạch; 
280 tổ hợp tác, bằng 93,3% kế hoạch. Toàn 
tỉnh hiện có 2.815 doanh nghiệp, 612 hợp 
tác xã, 5.923 tổ hợp tác.    

Phong trào “Ngày cuối tuần cùng dân 

THU HÚT ĐẦU TƯTHU HÚT ĐẦU TƯ
TẠO ĐÀ PHÁT TRIỂN BỨT TẠO ĐÀ PHÁT TRIỂN BỨT 
PHÁ SAU DỊCH COVID-19PHÁ SAU DỊCH COVID-19

Yên BáiYên Bái
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và doanh nghiệp”, chương trình “Cà phê 
doanh nhân” được duy trì thường xuyên. 
Công tác hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
do dịch bệnh COVID-19, giải quyết vướng 
mắc về thủ tục hành chính đối với các dự án 
đăng ký cấp quyết định chủ trương đầu tư 
được chú trọng. Kết quả 6 tháng đầu năm 
2022, tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư cho 22 dự án với tổng 
số vốn đăng ký đầu tư trên 6.000 tỷ đồng. 

Tăng cường hỗ trợ nhà đầu tư đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị 
trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa 
để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm 
trong nước và xuất khẩu. Chỉ số sản xuất 
công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng 
11,1% so với cùng kỳ năm 2021. Giá trị sản 
xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước 

đạt 7.314 tỷ đồng. Tập trung khai thác các 
thị trường, khu vực thị trường hiện đang 
có các thỏa thuận thương mại tự do (FTA) 
với Việt Nam, ưu tiên kết nối xuất khẩu các 
mặt hàng thế mạnh của tỉnh, theo đó giá 
trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 147 triệu 
USD, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2021, 
trong đó những sản phẩm xuất khẩu chủ 
yếu là sản phẩm nông lâm nghiệp, chế biến 
khoáng sản, may mặc,... Có thể nói, những 
nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành 
và giải pháp thiết thực trong triển khai thực 
hiện của các cấp, các ngành trong tỉnh đã 
góp phần quan trọng vào thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản 
xuất, giải quyết việc làm cho lao động địa 
phương, tạo đà bứt phá phát triển kinh tế - 
xã hội sau dịch COVID-19./.

   NGỌC THỦY

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ - DỊCH VỤ CÔNG CHẤT LƯỢNG 
PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách 
nhiệm toàn diện về đề nghị bổ sung Khu công nghiệp 

Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào quy hoạch phát triển các khu 
công nghiệp ở Việt Nam đã được thẩm định theo đúng 
quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Yên Bái thực hiện đồng bộ việc quy 
hoạch, phát triển khu công nghiệp với các công trình nhà 
ở xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động làm việc 
trong Khu công nghiệp; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng 
kỹ thuật và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho 
hoạt động của Khu công nghiệp; đồng thời có giải pháp 
ổn định đời sống và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm 
cũng như đào tạo nghề cho người dân, người lao động 
bị ảnh hưởng.

Xây dựng định hướng thu hút đầu tư vào Khu công 
nghiệp theo hướng phù hợp với định hướng phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, trong đó lưu ý tập trung thu hút các dự 

án đầu tư sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi 
trường, sử dụng ít tài nguyên (đất đai, năng lượng),...

Song song với đó là cần đẩy nhanh tiến độ đầu tư 
xây dựng và đưa công trình xử lý nước thải tập trung tại 
các Khu công nghiệp đi vào hoạt động; đảm bảo công 
tác đấu nối giữa công trình xử lý nước thải tập trung với 
điểm xả thải của các doanh nghiệp thứ cấp trong Khu 
công nghiệp; quản lý, giám sát chất lượng môi trường 
theo đúng các tiêu chuẩn, quy chuẩn của pháp luật về 
môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho 
tỉnh Yên Bái, trong đó có chỉ tiêu sử dụng đất Khu công 
nghiệp Trấn Yên trên cơ sở chỉ tiêu quy hoạch sử dụng 
đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 đã được Quốc hội quyết 
nghị trước đó.

                               HỒNG HẢO

GIA HẠN NỘP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI
Ô TÔ SẢN XUẤT HOẶC LẮP RÁP TRONG NƯỚC

Ngày 21/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 
32/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ 

đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.
Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với 

số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính 
thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2022 đối 
với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp 
thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của pháp luật về quản 
lý thuế đến hết ngày 20/11/2022, cụ thể như sau:

Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát 
sinh của kỳ tính thuế các tháng 6, 7, 8 và 9 năm 2022: 
chậm nhất là ngày 20/11/2022.

Trong một số trường hợp được quy định như sau:
- Người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ 

tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ 
đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết 
thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn 
bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

- Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn thực 
hiện kê khai, nộp Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy 
định của pháp luật hiện hành thì chưa phải nộp số thuế 
tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh trên Tờ khai thuế tiêu 
thụ đặc biệt đã kê khai trong thời gian được gia hạn.

- Doanh nghiệp có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc 
thực hiện khai thuế tiêu thụ đặc biệt riêng với cơ quan thuế 
quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các 
chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia 
hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt. Trường hợp chi nhánh, đơn 
vị trực thuộc của doanh nghiệp không có hoạt động sản 
xuất hoặc lắp ráp ô tô thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không 
thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành đến 
hết ngày 31/12/2022. Sau thời gian gia hạn theo Nghị 
định này, việc nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản 
xuất hoặc lắp ráp trong nước được thực hiện theo quy 
định hiện hành./.

   BAN BIÊN TẬP
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Ngày 18/5/2022, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 939/QĐ-
BKHĐT công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải 
quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, cụ thể: 

(1) Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích gồm 
03 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài (công bố tại Quyết định 
số 426/QĐ-BKHĐT ngày 14/4/2021) gồm 11 TTHC; lĩnh vực hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, vốn ODA và vốn vay ưu đãi của 
các nhà tài trợ nước ngoài (công bố tại Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28/11/2018) 
có 01 TTHC; lĩnh vực đấu thầu gồm: đấu thầu lựa chọn nhà thầu (công bố tại Quyết định 
số 244/QĐ-BKHĐT ngày 12/3/2019, Quyết định số 1901/QĐ-BKHĐT ngày 03/12/2019 và 
Quyết định số 39B/QĐ-BKHĐT ngày 14/01/2022) có 07 TTHC.

(2) Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư không 
thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 
gồm 04 lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa về thành lập và hoạt 
động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (công bố tại Quyết định số 1397/QĐ-BKHĐT ngày 
21/9/2018 và Quyết định số 585/QĐ-BKHĐT ngày 22/4/2019) gồm 02 TTHC; lĩnh vực 
đầu tư tại Việt Nam (công bố tại Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021) gồm 10 
TTHC; thành lập và hoạt động của doanh nghiệp đối với công ty TNHH một thành viên do 
Nhà nước làm chủ sở hữu (công bố tại Quyết định số 1038/QĐ-BKHĐT ngày 28/7/2017) 
gồm 03 TTHC.

Về lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không 
thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành 
cho Việt Nam, nguồn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 
các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam (công bố tại Quyết định 
số 1327/QĐ-BKHĐT ngày 28/8/2020) là 03 TTHC; vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (công bố tại Quyết định số 1753/QĐ-
BKHĐT ngày 28/11/2018 và Quyết định số 40/QĐ-BKHĐT ngày 14/01/2022) là 09 TTHC.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 995/QĐ-BKHĐT ngày 
20/7/2021.

Các đơn vị thực hiện TTHC có trách nhiệm niêm yết danh mục TTHC quy định tại nơi 
tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết TTHC theo đúng quy định tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ 
bưu chính công ích và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

        BAN BIÊN TẬP

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) THUỘC THẨM QUYỀN 
GIẢI QUYẾT THỰC HIỆN VÀ KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, 

TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Chịu trách nhiệm xuất bản
Nguyễn Cao Sơn

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp,
Tư vấn và Xúc tiến đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái

Ban biên tập
PHÒNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ 

DOANH NGHIỆP 

Địa chỉ
TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP,  TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH YÊN BÁI 
Số 1183, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.892.977
Fax: 02163.859.347

Email: tuvanxtdt@gmail.com

Giấy phép xuất bản số: 04/GP-XBBT
Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Yên Bái cấp ngày 18/3/2022

In tại Công ty CP Phát triển Công nghệ In Nguyên Khang
ĐC: Lô C5-D5-12 Cụm sx làng nghề tập trung xã Tân Triều, X. Tân Triều, H. Thanh Trì, Hà Nội.

ĐT: 0986.936.836 - 0916.389.974

MỜI CỘNG TÁC VIẾT BÀI CHO BẢN TIN
Để bản tin “Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái” thêm nội dung phong phú và thiết thực, 

làm tài liệu cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư khi muốn đầu tư tại tỉnh Yên Bái. 
Ban biên tập bản tin trân trọng kính mời bạn đọc tham gia viết tin bài cung cấp cho bản tin.
Mọi tin bài xin gửi về Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái.

ĐC: Số 1183, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
         ĐT: 02163.892.977 * Fax: 02163.859.347 *  Email: tuvanxtdt@gmail.com

Bản tin

XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH YÊN BÁI
Số 2/2022



Chiều về Bản. 

(Ảnh: Tuấn Nghĩa)
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