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YÊN BÁI TIẾP TỤC TĂNG 3 BẬC TRONG BẢNG 
XẾP HẠNG PCI NĂM 2020 

Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) 2020 được xây dựng dựa trên 
kết quả khảo sát của gần 12.300 doanh 

nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI đang 
đầu tư, hoạt động tại Việt Nam, phản ánh chất 
lượng điều hành kinh tế và môi trường đầu 
tư kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố trong cả 
nước. 

Theo kết quả đánh giá, Quảng Ninh tiếp 
tục dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm thứ 4 liên 
tiếp với 75,09 điểm. Các vị trí tiếp theo trong 
top 10 thuộc về Đồng Tháp, Long An, Bình 
Dương, Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng, riêng 
Quảng Nam đã rời nhóm top 10, nhường chỗ 
cho Bắc Ninh.

Báo cáo ghi nhận, về tổng thể, chất lượng 

điều hành kinh tế cấp tỉnh tại Việt Nam có xu 
hướng cải thiện theo thời gian. Năm 2020 là 
năm thứ 4 liên tiếp tỉnh trung vị PCI có điểm 
số trên 60 điểm trên thang điểm 100 (chỉ số 
PCI tổng hợp 63,44 điểm và chỉ số PCI gốc 
62.91 điểm). Những tỉnh có thứ hạng thấp 
cũng đang dần theo kịp những tỉnh đứng đầu.

Kết quả điều tra cho thấy, những chuyển 
động tích cực được ghi nhận bao gồm chi phí 
không chính thức giảm, thiết chế pháp lý và an 
ninh trật tự được giữ vững, chính quyền cấp 
tỉnh năng động, tiên phong hơn, cải cách hành 
chính có sự cải thiện đáng kể và môi trường 
kinh doanh bình đẳng hơn. Đặc biệt, trong 
bối cảnh dịch Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt 
động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

Lễ công bố 
Báo cáo PCI 

2020

Ngày 15/4/2021, Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) phối 
hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố Báo cáo thường 
niên Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2020 (PCI 2020). Theo đó, Yên Bái xếp 
thứ 33/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng chỉ số PCI năm 2020, tăng 3 bậc 
so với năm 2019.
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Chính phủ và chính quyền các địa phương đã 
ban hành nhiều chính sách giúp doanh nghiệp 
vượt qua khủng hoảng. Các chính sách về 
thuế và phí được doanh nghiệp đánh giá 
cao về mức độ dễ tiếp cận và tính hữu ích. 
Tuy nhiên, chính quyền cấp tỉnh cần cải thiện 
mạnh mẽ hơn mức độ minh bạch trong điều 
hành kinh tế; nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực 
thi tại cấp huyện, thị, sở, ngành; tiếp tục tập 
trung giảm thiểu gánh nặng chi phí tuân thủ 
cho doanh nghiệp thông qua việc thúc đẩy cải 
cách thủ tục hành chính và gánh nặng thanh, 
kiểm tra cho doanh nghiệp; tiếp tục nỗ lực cắt 
giảm chi phí không chính thức cho các doanh 
nghiệp.

Theo kết quả khảo sát, đánh giá được 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
công bố, tỉnh Yên Bái xếp thứ 33/63 tỉnh, thành 
phố trong bảng xếp hạng PCI năm 2020, tiếp 
tục tăng thêm 3 bậc so với năm 2019, thuộc 
các tỉnh dẫn đầu trong nhóm trung bình, tiệm 
cận với các tỉnh trong nhóm khá. 

Từ năm 2013 đến nay, vị trí của tỉnh Yên 
Bái trong bảng xếp hạng PCI không ngừng 
được cải thiện và liên tiếp tăng hạng, từ vị trí 

thứ 60 lên vị trí thứ 33. Qua đó, thể hiện quyết 
tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 
nỗ lực cải cách hành chính, nâng cao chất 
lượng quản lý điều hành kinh tế của các cấp 
chính quyền tỉnh Yên Bái. Đặc biệt là những 
chuyển biến tích cực trong tiếp cận đất đai, 
giảm chi phí thời gian và chi phí không chính 
thức, chính quyền các cấp năng động, sáng 
tạo hơn trong quản lý điều hành, công tác đào 
tạo lao động được nâng cao.

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả 
đã đạt được, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái 
sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng 
doanh nghiệp, tập trung thực hiện đồng bộ 
các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đầu tư, 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh 
nghiệp một cách thực chất; thực hiện quyết 
liệt, có hiệu quả việc cải cách hành chính; kiên 
quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cán 
bộ, công chức, viên chức gây phiền hà, nhũng 
nhiễu người dân, doanh nghiệp; cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông 
thoáng, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng 
doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững./.

                                      NGỌC THỦY

YÊN BÁI THAM GIA HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM 
LẦN THỨ 30 - VIETNAM EXPO 2021

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 
lần thứ 30 - VietNam Expo 2021 do 
Bộ Công thương chủ trì, Cục Xúc tiến 

Thương mại tổ chức thực hiện diễn ra tại 
Trung tâm triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội từ 
ngày 14/4 đến ngày 17/4/2021. 

Với chủ đề “Vietnam Expo - Đồng hành 
cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”, đây 
được xem là cơ hội để các địa phương và 
doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, gặp gỡ, giao 
lưu, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường. Hội 
chợ thu hút sự tham gia của 320 doanh nghiệp 

Ngày 14/4, tại Trung tâm Triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc 
Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 - Vietnam Expo 2021 với chủ đề 
“Vietnam Expo - Đồng hành cùng doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”. Triển lãm có 
sự tham gia trực tiếp của 320 doanh nghiệp trưng bày sản phẩm cùng mô hình triển 
lãm trực tuyến.
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Việt Nam và trên 300 gian hàng của các tổ 
chức xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh 
nghiệp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên 
thế giới như: Cuba, Nga, Đức, Nhật Bản, Mỹ, 
Hàn Quốc, HongKong, Trung Quốc…

Vietnam Expo còn mang sứ mệnh tạo đà 
phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm 
gắn liền với định hướng phát triển kinh tế địa 
phương, đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp cụm 
gian hàng “Invest in Vietnam” - Khu gian hàng 
Đầu tư Phát triển Công nghiệp được đặt tại 
vị trí trung tâm và dàn dựng công phu giới 
thiệu 07 ngành công nghiệp tiêu biểu đến từ 
07 tỉnh, thành phố của Việt Nam gồm Khánh 
Hòa, Đồng Tháp, Nghệ An, 
Kiên Giang, Vĩnh Long, Yên 
Bái và An Giang.

Phát biểu tại lễ khai 
mạc, Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Đỗ Thắng Hải nhấn 
mạnh: Hội chợ Vietnam 
Expo đã trở thành một trong 
những hoạt động xúc tiến 
thương mại có quy mô lớn 
nhất và có ý nghĩa quan 
trọng đối với ngành Công 
Thương Việt Nam, đồng thời 
ghi nhận sự tham gia tích 
cực của các tỉnh, thành phố 

như: An Giang, Bắc Giang, 
Bắc Ninh, Đồng Tháp, Hà 
Nội, Tp.Hồ Chí Minh, Hải 
Dương, Ninh Bình, Nghệ 
An, Lào Cai, Quảng Trị, Yên 
Bái, Tây Ninh, Thanh Hóa, 
Kiên Giang, Tiền Giang, 
Khánh Hòa và Vĩnh Long. 
Trong đó, tỉnh Yên Bái tham 
gia 02 gian hàng thương 
mại dành cho các doanh 
nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu 
trên địa bàn tỉnh và 01 gian 
hàng tại Khu gian hàng Đầu 
tư Phát triển Công nghiệp. 

Tham gia tại hội chợ, tỉnh Yên Bái tập 
trung giới thiệu về những tiềm năng, thế mạnh 
của tỉnh, các dự án kêu gọi đầu tư, chính sách 
khuyến khích ưu đãi đối với các tổ chức, nhà 
đầu tư và lựa chọn những sản phẩm tiêu biểu 
trong các lĩnh vực nông, lâm sản, khoáng 
sản… để trưng bày, giới thiệu. Gian hàng đã 
thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức, 
doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và nước 
ngoài, qua đó sẽ thúc đẩy hợp tác, liên doanh, 
liên kết và mời gọi đầu tư vào tỉnh Yên Bái 
cũng như góp phần quan trọng vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

NGỌC SƠN

Các đại biểu khai mạc Hội chợ 

Gian hàng của tỉnh Yên Bái tại Hội chợ
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ÄN YÊN BÁI - ĐẨY MẠNH CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG 

KINH DOANH, TẠO ĐÒN BẨY THU HÚT CÁC NGUỒN LỰC 
CHO ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Điểm đến đầu tư
Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động 

tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, tỉnh 
Yên Bái đã xác định cải cách hành chính, cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh là động lực và đòn bẩy 
quan trọng để thu hút các nguồn lực cho đầu 
tư phát triển. Tỉnh Yên Bái đã tiếp tục triển 
khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc các nhiệm 
vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh; 
công khai, minh bạch hóa toàn bộ thủ tục hành 
chính; rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục 
cấp phép xây dựng, thành lập doanh nghiệp, 
triển khai thực hiện dự án đầu tư; đồng hành 
cùng cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó 
khăn; lắng nghe, chia sẻ, kịp thời tháo gỡ 

vướng mắc phát sinh trong hoạt động đầu tư, 
sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, góp 
phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, vừa 
phòng, chống hiệu quả dịch bệnh, vừa tập 
trung phát triển kinh tế - xã hội. 

Kết quả năm 2020, trong bối cảnh tốc độ 
tăng trưởng kinh tế cả nước đều chậm lại, cá 
biệt có một số địa phương tăng trưởng âm, 
tuy nhiên Yên Bái vẫn duy trì mức tăng trưởng 
khá, đạt 5,41% và là một trong 3 tỉnh thu ngân 
sách vượt dự toán Trung ương giao. Xây dựng 
nông thôn mới đi đầu trong các tỉnh khu vực 
Tây Bắc. Hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ 
tầng giao thông được tập trung đầu tư, tạo sự 
đổi thay rõ rệt từ thành thị đến nông thôn. Văn 
hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; chất lượng, hiệu 

quả giáo dục, 
đào tạo, chăm 
sóc sức khỏe 
nhân dân được 
nâng cao.

Tỉnh Yên 
Bái đã tích cực, 
chủ động thu 
hút đầu tư theo 
hướng hiện đại, 
thân thiện với 
môi trường, khai 
thác tối đa tiềm 
năng, lợi thế 
của địa phương, 

Trong những năm qua, Yên Bái đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh, chủ động thu hút đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của 
địa phương, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội 
nhanh, bền vững.
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năm 2020 có 66 dự án được 
cấp quyết định chủ trương đầu 
tư với tổng số vốn đăng ký là 
4.488 tỷ đồng và 2,08 triệu 
USD. Nhiều tập đoàn, doanh 
nghiệp lớn đã đến khảo sát, 
tìm kiếm cơ hội và triển khai dự 
án đầu tư tại tỉnh Yên Bái trong 
nhiều lĩnh vực như du lịch sinh 
thái, đô thị, công nghiệp chế 
biến khoáng sản…

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 đô thị, hạ tầng 
khu, cụm công nghiệp, liên kết nông thôn với 
đô thị, công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp 
và liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển. 
Năm 2020, tổng vốn đầu tư phát triển đạt 
16.173 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách nhà 
nước đạt 6.031 tỷ đồng, vốn ngoài nhà nước 
7.900 tỷ đồng, vốn nước ngoài 1.269 tỷ đồng.

Sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp chính 
quyền tỉnh Yên Bái đã được người dân và 
cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá 
cao. Từ năm 2013 đến năm 2020, vị trí của 
tỉnh Yên Bái trong bảng xếp hạng Chỉ số Năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) không ngừng 
được cải thiện, từ vị trí thứ 60 đã tăng lên vị trí 
thứ 33, tiệm cận với các tỉnh trong nhóm khá. 
Đặc biệt, đã tạo được những chuyển biến tích 
cực, rõ rệt trong tiếp cận đất đai, giảm chi phí 
thời gian và chi phí không chính thức, chính 
quyền các cấp năng động, sáng tạo hơn trong 
quản lý điều hành, công tác đào tạo lao động 
được nâng cao.

Bước sang năm 2021, tình hình kinh tế 
- xã hội tỉnh Yên Bái vẫn tiếp tục có nhiều cải 
thiện, sản xuất công nghiệp duy trì ổn định, 
tiếp tục tăng trưởng; hoạt động thương mại, 
dịch vụ, xuất nhập khẩu có mức tăng trưởng 
khá trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu 
cực của dịch Covid-19. Trong 5 tháng đầu năm 

2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ đạt 8.895 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu 
hàng hóa đạt 83 triệu USD, tổng vốn đầu tư 
phát triển đạt gần 5.699 tỷ đồng trong đó, vốn 
ngân sách nhà nước đạt gần 1.464 tỷ đồng, 
vốn ngoài nhà nước đạt 4.081 tỷ đồng, vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là 154 tỷ 
đồng, thu ngân sách nhà nước gần 1.307 tỷ 
đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tăng so 
với cùng kỳ hàng năm. 

Kết quả trên đã thể hiện ý chí, khát vọng 
vươn lên, biến khó khăn, thách thức thành cơ 
hội; khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, lợi 
thế, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương thời gian tới.

Hướng tới phát triển bền vững
Năm 2021 - năm đầu tiên triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên 
Bái, để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt 
được, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn 
với đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với 
định hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc 
và hạnh phúc”, tỉnh Yên Bái đã đề ra 07 nhóm 
nhiệm vụ, giải pháp gắn với tập trung đẩy 
mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, trọng 
tâm là cải cách hành chính, xây dựng chính 
quyền điện tử gắn với đô thị thông minh, kinh 
tế số, xã hội số; tạo môi trường đầu tư, kinh 
doanh thông thoáng, thuận lợi cho người dân 
và doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, 
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YÊN BÁI ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ 
VÀO KHU CÔNG NGHIỆP

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, tỉnh Yên Bái phấn đấu 
vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế. Do 
đó, ngoài việc tập trung chống dịch COVID-19 thì hiện nay, tình hình thu hút đầu tư 
vào các Khu công nghiệp, xây dựng phát triển hạ tầng các Khu công nghiệp tại tỉnh 
Yên Bái cũng đạt những kết quả khả quan, hứa hẹn hoàn thành “mục tiêu kép”.

Hiện tại, tỉnh Yên Bái có 3 khu công 
nghiệp (KCN) được đưa vào quy 
hoạch phát triển các KCN Việt Nam 

với diện tích quy hoạch 632ha, bao gồm: 
KCN phía Nam (400 ha), KCN Minh Quân 
(112 ha) và KCN Âu Lâu (120 ha). 

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp 
tỉnh Yên Bái, năm 2020, tỉnh đã cấp quyết 
định chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư cho 10 dự án với tổng vốn 
đầu tư trên 1.445 tỷ đồng, diện tích đất đăng 
ký trên 36 ha. Trong 6 tháng đầu năm 2021, 

tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và 
Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự 
án với tổng vốn đầu tư gần 1.820 tỷ đồng, 
diện tích đất đăng ký trên 35,7 ha, nâng tổng 
số dự án tại các khu công nghiệp của tỉnh 
lên 66 dự án. Trong đó, 59 dự án có vốn đầu 
tư trong nước và 07 dự án đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 13.648 
tỷ đồng, tổng diện tích đăng ký 380,7 ha. 

Cụ thể: Khu Công nghiệp phía Nam có 
56 dự án đầu tư với tổng vốn 11.304 tỷ đồng, 
diện tích đăng ký 327,7 ha; Khu Công nghiệp 

phát triển các thành phần kinh tế.
Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 

đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát 
triển xanh, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh 
của tỉnh. Tập trung phát triển, cơ cấu lại nông, 
lâm nghiệp và kinh tế nông thôn, gắn với xây 
dựng nông thôn mới bền vững; phát triển 
nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, 
thương mại, du lịch nông thôn; tạo nhiều sản 
phẩm nông nghiệp chủ lực theo chuỗi giá trị; 
mỗi xã có một sản phẩm (OCOP) bảo đảm 
tiêu chuẩn, thương hiệu quốc gia.

Cơ cấu lại ngành công nghiệp theo 
hướng phát triển xanh, thân thiện với môi 
trường; giảm tỷ trọng ngành khai thác, tăng tỷ 
trọng chế biến, chế tạo gắn với đổi mới công 
nghệ, bảo vệ môi trường; phấn đấu trở thành 
trung tâm chế biến lâm sản của vùng trung 
du và miền núi phía Bắc. Tận dụng lợi thế hạ 

tầng kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, giá 
trị văn hóa truyền thống các dân tộc để phát 
triển du lịch. Tạo nhiều sản phẩm du lịch đặc 
sắc, hấp dẫn du khách, gắn với bảo đảm môi 
trường phát triển bền vững, xanh, sạch, đẹp, 
trở thành một trong những điểm du lịch hàng 
đầu của vùng Tây Bắc.

Đồng thời, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh 
cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng 
thông thoáng, thuận lợi; sẵn sàng lắng nghe, 
chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tập 
trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ 
khó khăn trong đầu tư, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp một cách thực 
chất, góp phần đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá 
vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát 
triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi 
phía Bắc vào năm 2030./.

Theo Báo Công thương
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Minh Quân có 04 dự án đầu tư với tổng vốn 
1.672 tỷ đồng, diện tích đăng ký 24 ha; Khu 
Công nghiệp Âu Lâu có 06 dự án đầu tư với 
tổng vốn 672 tỷ đồng. 

Mặc dù năm 2020, hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều 
khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, nhưng kết thúc năm, tổng giá trị 
sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp 
trong các khu công nghiệp đạt 3.295,6 tỷ 
đồng, tăng 3,38% so với cùng kỳ năm 2019; 
tổng giá trị xuất khẩu đạt 36.703.628 USD, 
tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2019. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công 
tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp 
vẫn còn nhiều hạn chế. Nguyên nhân là do 
hạ tầng chưa được đầu tư đồng bộ, chưa có 
quỹ đất sạch, việc huy động nguồn lực đầu 
tư còn nhiều khó khăn.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các 
khu công nghiệp, UBND tỉnh đã xây dựng 
phương án phát triển các khu công nghiệp 
để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Yên Bái giai 
đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
Trong đó, chú trọng xây dựng các KCN mới 
bám sát tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào 

Cai, nhằm phát huy thế mạnh, tiềm năng của 
tỉnh như: KCN Y Can - Minh Tiến thuộc huyện 
Trấn Yên, KCN Tân Hợp thuộc huyện Văn 
Yên; tăng cường tính liên kết ngành nhằm 
tăng lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các KCN; dần dần hình thành 
các ngành công nghiệp hỗ trợ, đóng góp vào 
chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của tỉnh. 

Cùng đó, tỉnh cũng ban hành các chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ đối với doanh nghiệp, 
nâng cao chất lượng xây dựng kết cấu hạ 
tầng với các tiện nghi, tiện ích công cộng; ưu 
tiên thu hút đầu tư kinh doanh hạ tầng KCN. 
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các 
thủ tục nhằm tạo thuận lợi và giảm chi phí cho 
hoạt động của các nhà đầu tư vào các KCN. 

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ tập 
trung đầu tư hệ thống hạ tầng - kỹ thuật KCN 
đồng bộ, thu hút nhiều dự án công nghiệp có 
hàm lượng công nghệ cao, phát huy được 
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, góp phần thực 
hiện mục tiêu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát 
triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài 
hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

NGUYỄN THOA

Khu công 
nghiệp 

phía Nam 
- Thành 
phố Yên 

Bái
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Cùng tham dự buổi làm việc có đồng 
chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh 

đạo các sở, ban, ngành, địa phương và đại 
diện các đơn vị chủ đầu tư.

Theo kế hoạch năm 2021, tỉnh Yên 
Bái đã bố trí 367 dự án, nhiệm vụ (không 
bao gồm vốn ngân sách huyện) với tổng 
kế hoạch vốn ngân sách nhà nước đã giao 
trên 4.240 tỷ đồng, kế hoạch vốn đã giao 
chi tiết trên 3.226 tỷ đồng, trong đó có 106 
dự án hoàn thành chuyển tiếp và 261 dự án 
khởi công mới. 

Đến hết quí I năm 2021, toàn tỉnh đã 

giải ngân trên 599 tỷ đồng, bằng 18,6% so 
với kế hoạch đề ra (cao hơn cùng kỳ năm 
2020). Các huyện, thị xã, thành phố đã giải 
ngân trên 290 tỷ đồng, bằng 22% kế hoạch 
đề ra. Một số địa phương có giá trị giải ngân 
cao như: huyện Văn Chấn giải ngân trên 
47 tỷ đồng (bằng 46,45% kế hoạch), huyện 
Văn Yên đạt khoảng 66,7 tỷ đồng (bằng 
39,34% kế hoạch).

Các sở, ban, ngành và các đơn vị cấp 
tỉnh đã hoàn thành giải ngân gần 309 tỷ 
đồng, bằng 16,3% kế hoạch đề ra. So với 
kết quả giải ngân các địa phương trong tỉnh, 
kết quả giải ngân các đơn vị cấp tỉnh thấp 

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ GIẢI NGÂN ĐẦU TƯ CÔNG 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 12/4/2021, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh đã chủ trì buổi làm việc về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, tiến độ giải 
ngân vốn xây dựng cơ bản, tiến độ triển khai các dự án khởi công mới năm 2021 và 
công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh.
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hơn, vẫn còn 16 đơn vị chưa giải ngân. Một 
số cơ quan, đơn vị có giá trị giải ngân cao 
như: Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng công trình giao thông 
giải ngân đạt 189 tỷ đồng (bằng 55% kế 
hoạch đề ra), Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp tỉnh giải ngân khoảng 16,8 tỷ đồng 
(bằng 51,77% kế hoạch)... 

Do kế hoạch vốn năm 2021 được tỉnh 
Yên Bái giao sớm nên đã tạo sự chủ động 
cho các sở, ban, ngành, địa phương; mức 
vốn kế hoạch giao cơ bản đáp ứng nhu cầu 
thực hiện các dự án. Đồng thời, đã phân 
loại các dự án hoàn thành, chuyển tiếp và 
khởi công mới trong từng nguồn vốn để xác 
định thứ tự ưu tiên bảo đảm phù hợp với 
nguyên tắc, tiêu chí phân bổ; trên cơ sở đó 
đã bố trí đủ vốn để thu hồi ứng trước theo 
quy định, thanh toán gọn các dự án đã hoàn 
thành và các dự án chuyển tiếp theo tiến độ 
được duyệt.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai 
thực hiện vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng 
mắc như tỷ lệ vốn giao chi tiết cho các dự án 
đủ điều kiện trong kế hoạch năm 2021 còn 
thấp, các chương trình mục tiêu quốc gia 
chưa được Chính phủ giao vốn nên các địa 
phương gặp nhiều khó khăn trong việc xác 
định nguồn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 
đáp ứng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 
Đối với các dự án ODA còn nhiều vướng 
mắc về thủ tục do điều chỉnh chủ trương, 
điều chỉnh hiệp định vay nên chưa thể giải 
ngân được. Công tác giải phóng mặt bằng, 
hỗ trợ tái định cư vẫn được coi là nút thắt 
trong việc triển khai các dự án, nhất là các 
dự án trọng điểm…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Huy 

Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ 
lực cố gắng của các cấp, các ngành, các địa 
phương, các chủ đầu tư trong quá trình triển 
khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. 

Để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện 
và giải ngân các nguồn vốn, dự án theo 
đúng kế hoạch, đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương và các 
đơn vị chủ đầu tư cần khắc phục các tồn tại, 
hạn chế, thực hiện đồng bộ các giải pháp. 
Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến 
độ thi công các dự án, công trình trọng 
điểm, các dự án có mức vốn giao kế hoạch 
lớn; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chủ 
động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình thực hiện các công trình, dự án; 
phấn đấu giải ngân hết quý II/2021 tối thiểu 
đạt 45%, đến hết quý III/2021 giải ngân tối 
thiểu đạt 70%, đến hết quý IV/2021 giải 
ngân tối thiểu đạt 95%, đến hết niên độ 
ngân sách năm 2021 đạt 100% kế hoạch 
vốn giao năm 2021.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn 
mạnh, căn cứ kết quả thực hiện và giải 
ngân kế hoạch vốn được giao để đưa vào 
tiêu chí đánh giá, phân xếp loại mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân 
năm 2021. Người đứng đầu đơn vịchủ đầu 
tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND 
tỉnh nếu không bảo đảm được tỷ lệ giải 
ngân theo yêu cầu. Đồng thời, giao Sở Kế 
hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị 
chủ đầu tư khẩn trương tổng hợp kế hoạch 
triển khai, giải ngân các dự án báo cáo Ủy 
ban nhân dân tỉnh, làm cơ sở để theo dõi, 
kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện 
các dự án./.

NGỌC THỦY
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Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp 
mặt, cùng dự còn có lãnh đạo các sở, 

ban, ngành, địa phương và gần 100 doanh 
nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn các 
huyện, thị phía Tây của tỉnh. 

Tại buổi Cà phê doanh nhân, chuyên gia 
kinh tế của Bộ Công Thương đã giới thiệu, 
phổ biến tới doanh nghiệp, doanh nhân những 
nội dung cơ bản về Hiệp định Thương mại Tự 
do Việt Nam - EU (EVFTA), trong đó tập trung 
giới thiệu những điểm khác biệt giữa FTA thế 
hệ cũ và thế hệ mới. Đây là hiệp định toàn 
diện, có cam kết cao nhất dành cho Việt Nam, 
trong đó có rất nhiều cam kết về cắt giảm thuế 
quan, xóa thuế nhập khẩu với các mặt hàng 

như dệt may, hàng nông, lâm, thủy sản, giày 
dép; các quy tắc xuất xứ; cam kết về dịch 
vụ đầu tư tài chính, viễn thông, vận tải, môi 
trường, lao động và mua sắm của Chính phủ, 
sở hữu trí tuệ.

Đối với Hiệp định RCEP của 10 nước 
ASEAN và các đối tác đối tác Hàn Quốc, 
Trung Quốc, Nhật Bản, điểm nổi bật là quy 
mô thị trường rộng lớn trên 2,2 tỷ người tiêu 
dùng, có trình độ phát triển đa dạng, lợi ích 
mang lại là quy mô tiêu dùng lớn, nguồn xuất 
khẩu ổn định, mở cửa thị trường cao hơn với 
Hiệp định FTA ASEAN+, trong đó có nhiều mặt 
hàng được xóa bỏ thuế quan, sử dụng chung 
quy tắc xuất xứ, các thủ tục hải quan, vệ sinh 
an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật, 

“CÀ PHÊ DOANH NHÂN” YÊN BÁI THÁNG 4: 
THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC CHO DOANH NGHIỆP, 

HỢP TÁC XÃ ĐỊA BÀN PHÍA TÂY

Quang 
cảnh 
buổi 
gặp 
mặt

Ngày 28/4/2021 tại thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Đảng ủy 
Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt các 
doanh nghiệp định kỳ tháng 4 năm 2021 với chủ đề: “Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn khu vực 
phía Tây của tỉnh”.
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các cam kết về tiêu chuẩn kỹ thuật, phòng vệ 
thương mại…

Cũng tại buổi gặp mặt lãnh đạo Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đã thông tin về các chính 
sách hỗ trợ phát triển kinh tế của tỉnh mới 
được thông qua trong tháng 4 năm 2021 như: 
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; chính sách 
về hỗ trợ kinh tế tập thể tỉnh; chính sách hỗ trợ 
phát triển du lịch giai đọan 2021 - 2025.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các 
doanh nghiệp đã kiến nghị về việc quy hoạch 
phát triển công nghiệp, bố trí mặt bằng cho 
doanh nghiệp thuê để đầu tư mở rộng sản 
xuất lâu dài; hướng dẫn cho doanh nghiệp về 
những nguồn vốn có lãi suất ưu đãi để doanh 
nghiệp vay phục vụ cho đầu tư kinh doanh. 
Về lĩnh vực xuất nhập khẩu, do ảnh hưởng 
của dịch bệnh Covid-19, doanh nghiệp kiến 
nghị tỉnh cần có cơ chế về ưu đãi lãi suất xuất 
nhập khẩu và kiến nghị với Chính phủ, Ngân 
hàng Nhà nước nghiên cứu để hỗ trợ kịp thời 
cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất phục vụ 
xuất khẩu.

Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ đã trực tiếp trả 
lời, đồng thời hướng dẫn về đầu mối liên hệ 
để hỗ trợ giải quyết; lãnh đạo Ngân hàng Nhà 
nước trả lời về lĩnh vực hoạt động kinh doanh 

thuộc đối tượng ưu tiên hay không ưu tiên; 
chính sách của Ngân hàng Nhà nước trong 
việc giãn hoãn nợ đối với các doanh nghiệp 
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Đối 
với lĩnh vực đầu tư về hạ tầng giao thông, 
lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cũng đã thông 
tin về việc quy hoạch, đầu tư xây dựng các 
tuyến đường giao thông nhằm kết nối vùng, 
kết nối với đường cao tốc, tạo thuận lợi cho 
giao thương, phát triển kinh tế.

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng ghi 
nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, đồng thời khẳng 
định UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành, địa 
phương liên quan tiếp tục tháo gỡ khó khăn, 
giúp đỡ các doanh nghiệp, hợp tác xã ổn định 
sản xuất, kinh doanh. 

Đồng chí nhấn mạnh, ngoài những nỗ lực 
chung của chính quyền, các doanh nghiệp, 
hợp tác xã cần chủ động cập nhật thông tin, 
chính sách mới để phục vụ hiệu quả cho sản 
xuất, kinh doanh, tiếp tục đồng hành cùng với 
tỉnh vượt qua khó khăn, chủ động đón thời cơ, 
sớm phục hồi và phát triển, đóng góp cho nền 
kinh tế của địa phương. 

HỒNG HẢO

Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Nguyễn Chiến 
Thắng phát biểu 
tại buổi gặp mặt
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TRẤN YÊN - KHÔNG ĐỂ ĐỨT GÃY CHUỖI 
SẢN XUẤT VÌ COVID-19

Năm 2020, nền kinh tế cả nước 
đứng trước những khó khăn 
do dịch Covid-19 bùng phát, 

cùng với đó là các giải pháp kiểm soát 
dịch bệnh của Chính phủ. Hầu hết các 
doanh nghiệp đều trong tình trạng hoạt 
động không hết công suất do thiếu 

nguyên vật liệu sản xuất. Các dự án 
đã được chấp thuận chủ trương đầu tư 
đang trong tiến độ triển khai xây dựng 
đều bị chậm lại do phải áp dụng những 
biện pháp giãn cách xã hội nhằm hạn 
chế lây lan dịch bệnh.

Vượt qua những khó khăn đó, nhằm 

Ngày 26/5/2021, UBND huyện Trấn Yên ban hành Văn bản số 522/UBND-
YT về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 
Theo đó, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt 
công tác phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, của Bộ Y tế và của 
tỉnh Yên Bái; chỉ đạo và đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện 
nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch; chủ động, linh hoạt thực hiện 
các biện pháp phòng, chống tại đơn vị mình để tiếp tục duy trì, không làm 
đứt gãy chuỗi sản xuất do Covid-19.

Công nhân Công ty may KNF đảm bảo giãn cách trong dây chuyền sản xuất
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tạo sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước, tỉnh Yên Bái đã 
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính 
phủ trong phòng chống dịch, cùng với 
đó chú trọng và tập trung cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh một cách 
toàn diện, xây dựng các cơ chế chính 
sách hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu, 
nguyện vọng và tạo dựng lợi thế tích 
cực cho các nhà đầu tư. Nhất quán với 
quan điểm thu hút đầu tư có chọn lọc, 
tỉnh ưu tiên các dự án sử dụng đất hiệu 
quả; sử dụng ít lao động; sử dụng công 
nghệ tiên tiến, hiện đại; đóng góp nhiều 
cho ngân sách nhà nước.

Từ những nỗ lực đó, tỉnh đã đạt 
được những kết quả khả quan trong 
công tác thu hút đầu tư. Cụ thể, năm 
2020 tỉnh đã cấp quyết định chủ trương 
đầu tư cho 71 dự án với tổng số vốn 
đăng ký gần 4.600 tỷ đồng và 2,08 
triệu USD (trong đó lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản 05 dự án, vốn đăng 
ký đầu tư 367,1 tỷ đồng; lĩnh vực công 
nghiệp 43 dự án, vốn đăng ký đầu tư 
3.658,7 tỷ đồng; lĩnh vực thương mại, 
du lịch và các ngành kinh tế khác 23 dự 
án, vốn đăng ký đầu tư 562,5 tỷ đồng)

Có thể kể đến một số dự án lớn 
đang được triển khai nổi bật như: Dự 
án nhà máy sản xuất viên nén gỗ xuất 
khẩu với tổng vốn đầu tư là 452,8 tỷ 
đồng; dự án nhà máy cưa xẻ sấy gỗ 
thành phẩm và sản xuất xuất khẩu 
Plywood tổng vốn đầu tư 313,4 tỷ đồng 
của Công ty TNHH MTV năng lượng 
An Việt Phát; dự án nhà máy sán xuất 
bột đá và hạt nhựa cao cấp tổng hợp 
của Công ty TNHH MTV Xuân An với 

tổng vốn đăng ký 966 tỷ đồng; dự án 
đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi 
lợn khép kín công nghệ cao kết hợp 
trồng cây ăn quả công nghệ tưới Israel 
Chi nhánh Yên Bái - Công ty cổ phần 
phát triển nông nghiệp công nghệ cao 
tích hợp ANIFER với tổng vốn đăng ký 
136 tỷ đồng; dự án Nhà máy sản xuất 
giày da Yên Bái của Công ty cổ phần 
sản xuất công nghiệp IPC với tổng vốn 
đăng ký 97 tỷ đồng,…

Luỹ kế đến nay, UBND tỉnh đã quyết 
định chủ trương đầu tư cho 522 dự án 
với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 
112.460 tỷ đồng và trên 381 triệu USD. 
(trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp và 
thủy sản 43 dự án, vốn đăng ký đầu tư 
4.913,5 tỷ đồng và 78,6 triệu USD; lĩnh 
vực công nghiệp 383 dự án, vốn đăng 
ký đầu tư 85.801 tỷ đồng và 299,2 triệu 
USD; lĩnh vực thương mại, du lịch và 
các ngành kinh tế khác 96 dự án, vốn 
đăng ký đầu tư 21.745 tỷ đồng và 4,0 
triệu USD).

Năm 2021, để đạt được những 
mục tiêu đã đề ra, tỉnh cam kết sẽ tiếp 
tục tập trung nâng cao năng lực cạnh 
tranh, tạo môi trường đầu tư kinh doanh 
thông thoáng, cởi mở và bình đẳng. 
Cấp ủy, chính quyền luôn sẵn sàng 
hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp 
trong thực hiện các dự án đầu tư. Tỉnh 
cũng sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ 
thuật, tiếp tục huy động nguồn lực cho 
phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư 
mạnh mẽ để Yên Bái thực sự là điểm 
đến tin cậy, hấp dẫn của các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước./.

NGUYỄN THOA
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Nghị định này quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Đầu tư năm 2020 về điều kiện 

đầu tư kinh doanh; ngành, nghề và điều 
kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 
nước ngoài; bảo đảm đầu tư kinh doanh; 
ưu đãi, hỗ trợ đầu tư; thủ tục đầu tư; hoạt 
động đầu tư ra nước ngoài; xúc tiến đầu tư; 
quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư 
kinh doanh tại Việt Nam và đầu tư ra nước 
ngoài. Đối tượng áp dụng của Nghị định là 
nhà đầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt 
động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và 
hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Một số điểm chính nổi bật, đáng lưu 
ý của Nghị định 31/2021/NĐ-CP, như sau:

(1) Mức bảo đảm (ký quỹ) thực hiện 
dự án đầu tư được tính bằng tỷ lệ phần 
trăm trên vốn đầu tư của dự án đầu tư theo 
nguyên tắc lũy tiến từng phần như sau: đối 
với phần vốn đến 300 tỷ đồng, mức bảo 
đảm là 3%; đối với phần vốn trên 300 tỷ 
đồng đến 1.000 tỷ đồng, mức bảo đảm là 
2%; đối với phần vốn trên 1.000 tỷ đồng, 
mức bảo đảm là 1%.

(2) Ban quản lý khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế 
cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư 
sau: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh 
kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao và khu chức năng 

trong khu kinh tế; dự án đầu tư thực hiện 
trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, khu kinh tế.

(3) Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng 
một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư của 
mình cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các 
điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 46 
của Luật Đầu tư. Nhà đầu tư nhận chuyển 
nhượng được kế thừa quyền, nghĩa vụ thực 
hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư chuyển 
nhượng. Trường hợp chuyển nhượng dự 
án đầu tư có phát sinh thu nhập, nhà đầu 
tư chuyển nhượng dự án đầu tư thực hiện 
nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo 
quy định của pháp luật.

(4) Tổ chức tín dụng hoặc tổ chức, cá 
nhân nhận bảo đảm tài sản là dự án đầu tư 
được quyền chuyển nhượng dự án đầu tư 
đó. Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án 
đầu tư được kế thừa quyền, nghĩa vụ thực 
hiện dự án đầu tư của nhà đầu tư chuyển 
nhượng theo các điều kiện quy định tại hợp 
đồng chuyển nhượng dự án và quy định 
của pháp luật có liên quan.

(5) Đối với dự án đầu tư phải điều chỉnh 
theo bản án, quyết định có hiệu lực của tòa 
án, trọng tài thì nhà đầu tư căn cứ bản án, 
quyết định đó để điều chỉnh và tiếp tục triển 
khai thực hiện dự án đầu tư. Trong trường 
hợp nhà đầu tư không thực hiện thủ tục 
điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết 
định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng 
tài, Cơ quan thi hành án dân sự, tổ chức, 

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2021/NĐ-CP 
VỀ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ 

ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ
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cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan 
đến dự án đầu tư đó có quyền đề nghị cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận 
chủ trương đầu tư hoặc Cơ quan đăng ký 
đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án 
đầu tư theo quy định tương ứng.

(6) Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng 
khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao và khu chức năng trong khu kinh 
tế được thực hiện các hoạt động sau: (i) 
Xây dựng nhà xưởng, văn phòng, kho bãi 
để bán hoặc cho thuê; (ii) Định giá cho thuê 
đất, giá cho thuê lại đất đã xây dựng kết cấu 
hạ tầng kỹ thuật; các loại phí sử dụng hạ 
tầng; giá cho thuê, giá bán nhà xưởng, văn 
phòng, kho bãi và các loại phí dịch vụ khác 
theo quy định của pháp luật và đăng ký với 
Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao, khu kinh tế về khung 
giá và các loại phí sử dụng hạ tầng. Việc 
đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng 
hạ tầng thực hiện định kỳ 06 tháng hoặc 
trong trường hợp có sự điều chỉnh khác so 
với khung giá và các loại phí sử dụng hạ 
tầng đã đăng ký; (iii) Thu các loại phí sử 
dụng hạ tầng; (iv) Chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất, cho thuê đất và cho thuê lại 
đất đã xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật 
trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao và khu chức năng trong khu 
kinh tế cho nhà đầu tư khác theo quy định 
của pháp luật về đất đai và pháp luật về 
kinh doanh bất động sản…

(7) Đối với dự án đầu tư trong khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 
và khu kinh tế, nhà đầu tư được thực hiện 
các hoạt động sau: (i) Thuê hoặc mua nhà 
xưởng, văn phòng, kho bãi đã xây dựng để 

phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
(ii) Sử dụng có trả tiền các công trình kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật, các công trình dịch vụ, 
bao gồm hệ thống đường giao thông, cấp 
điện, cấp nước, thoát nước, thông tin liên 
lạc, xử lý nước thải, chất thải và các công 
trình dịch vụ, tiện ích công cộng khác (gọi 
chung là phí sử dụng hạ tầng). (iii) Chuyển 
nhượng và nhận chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất đã xây 
dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật để xây dựng 
nhà xưởng, văn phòng và các công trình 
khác phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy 
định của pháp luật về đất đai và pháp luật 
về kinh doanh bất động sản. (iv) Được cho 
thuê, cho thuê lại nhà xưởng, văn phòng, 
kho bãi và các công trình khác đã xây dựng 
để phục vụ sản xuất, kinh doanh theo quy 
định của pháp luật về đất đai và pháp luật 
về kinh doanh bất động sản…

Nghị định 31/2021/NĐ-CP có 03 phụ 
lục kèm theo, gồm: Phụ lục về ngành, nghề 
hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà 
đầu tư nước ngoài; Phụ lục về dự án đầu 
tư thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc 
ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; Phụ 
lục về dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện 
kinh tế - xã hội khó khăn hoặc địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Nghị định đã góp phần cụ thể hóa một 
số quy định về bảo đảm đầu tư và chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với một số 
ngành, nghề, địa bàn nhằm tiếp tục củng 
cố, hoàn thiện cơ chế bảo hộ, khuyến khích 
đầu tư phù hợp với các cam kết hội nhập 
của Việt Nam. Đồng thời, bảo đảm tính khả 
thi, minh bạch trong quá trình thực hiện 
Luật Đầu tư./.

                                       THU HÀ
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H TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH VỀ 
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH YÊN BÁI 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái 
đã ban hành nhiều chính sách hỗ 
trợ, khuyến khích phát triển kinh 

tế tập thể địa phương như Nghị quyết số 
09/2017/NQ-HĐND ngày 10/4/2017 của 
HĐND tỉnh về củng cố, phát triển hợp 
tác xã, tổ hợp tác tỉnh Yên Bái giai đoạn 
2017 - 2020, định hướng đến 2030. Các 
chính sách hỗ trợ đã tạo nguồn lực cho 

KTTT, HTX phát triển mạnh mẽ cả về số 
lượng và chất lượng, cụ thể tính đến hết 
năm 2020, toàn tỉnh có 503 hợp tác xã 
(tăng 63,8% so với năm 2017) với tổng 
vốn hoạt động là 4.270 tỷ đồng, nộp ngân 
sách nhà nước trên 36 tỷ đồng, giải quyết 
việc làm thường xuyên cho khoảng 8.000 
lao động với mức thu nhập hàng năm đạt 
khoảng 60 triệu đồng/người. Bên cạnh 

Ngày 19/4/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 
06/2021/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái 
giai đoạn 2021 - 2025 nhằm đảm bảo các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế tập thể 
(KTTT), hợp tác xã (HTX) được triển khai đồng bộ, kịp thời, hiệu quả và phù hợp với 
tình hình, điều kiện thực tế của địa phương; tạo động lực cho khu vực KTTT, HTX 
tiếp tục phát triển năng động, hiệu quả, bền vững.

(Ảnh minh họa)
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đó, đã hình thành và phát triển nhiều mô 
hình hợp tác xã mới, nổi bật, điển hình 
với phương thức sản xuất gắn với chuỗi 
giá trị, hoạt động sản xuất kinh doanh có 
hiệu quả, góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo và đẩy mạnh 
phong trào xây dựng nông thôn mới trên 
địa bàn tỉnh. Qua đó, khẳng định và củng 
cố vai trò, vị trí của khu vực kinh tế tập 
thể trong nền kinh tế địa phương.

Để tiếp tục khuyến khích hỗ trợ và tạo 
động lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp 
tác xã phát triển năng động, hiệu quả, 
bền vững, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên 
Bái đã ban hành Nghị quyết số 06/2021/
NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ 
phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai 
đoạn 2021 - 2025. Trong đó, quy định cụ 
thể đối tượng, điều kiện, nội dung, định 
mức và số lượng hỗ trợ của từng chính 
sách như (1) Hỗ trợ thành lập mới hợp 
tác xã, liên hiệp hợp tác xã; (ii) Hỗ trợ 
đào tạo; (iii) Hỗ trợ đưa lao động trẻ về 
làm việc tại hợp tác xã, liên hiệp hợp tác 
xã; (iv) Hỗ trợ kinh phí tham gia hội chợ, 
triển lãm trong nước; (v) Hỗ trợ kinh phí 
thuê địa điểm và vận hành một số điểm 
giới thiệu, bán sản phẩm.

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Yên Bái 
dự kiến hỗ trợ khoảng 325 hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã thành lập mới với 
mức hỗ trợ không quá 20 triệu/HTX, liên 
hiệp HTX. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú 
trọng đẩy mạnh hỗ trợ đào tạo và nâng 
cao nguồn nhân lực cho khu vực kinh 
tế tập thể, mỗi năm hỗ trợ cho 05 thành 
viên, người lao động tại các hợp tác xã 
đi đào tạo dài hạn (thời gian tối đa là 05 
năm); hỗ trợ tối đa 20 thành viên, người 

lao động đi đào tạo ngắn hạn (thời gian 
hỗ trợ không quá 12 tháng) với mức hỗ 
trợ 100% kinh phí trả học phí, tài liệu 
học tập theo quy định của cơ sở đào 
tạo; hỗ trợ kinh phí ăn, ở cho học viên 
bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng/
người/tháng. 

Đặc biệt, việc thu hút nguồn lao động 
trẻ đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học, sau 
đại học về làm việc tại các hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 
được quan tâm chú trọng. Theo đó, mỗi 
năm tỉnh sẽ hỗ trợ 10 lao động có trình độ 
về làm việc tại hợp tác xã, liên hiệp hợp 
tác xã với mức hỗ trợ hàng tháng bằng 
1,5 lần mức lương tối thiểu vùng, tối đa 
36 tháng/người và tối đa 02 người/HTX, 
liên minh HTX/năm. 

Ngoài ra, hàng năm tỉnh còn hỗ trợ 
kinh phí tham gia hội chợ triển lãm trong 
nước; hỗ trợ kinh phí thuê địa điểm và 
vận hành một số điểm giới thiệu, bán sản 
phẩm tại các địa điểm trong và ngoài tỉnh 
cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 
có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, thực 
hành sản xuất xanh, sản phẩm OCOP 
theo quy định hiện hành.

Có thể nói, chính sách mới được ban 
hành sẽ góp phần hỗ trợ, thúc đẩy phát 
triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác 
xã cả về chiều rộng và chiều sâu; tăng 
cường năng lực của các tổ chức kinh tế 
tập thể, hợp tác xã cũng như năng lực 
cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình trong 
điều kiện cơ chế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đặc 
biệt góp phần vào sự phát triển bền vững 
kinh tế - xã hội của địa phương./.

                                       HỒNG HẢO
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CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái 
xác định phải không ngừng đổi mới 
cơ chế, chính sách, tạo môi trường 

kinh doanh hấp dẫn nhằm thu hút nhà đầu 
tư, doanh nghiệp vào đầu tư tại tỉnh. Để tạo 
sức hút với các nhà đầu tư, tỉnh đã huy động 
nhiều nguồn lực, ưu tiên đầu tư hạ tầng cơ 
sở, nhất là mạng lưới giao thông vùng, liên 
vùng, liên tỉnh, đầu tư hạ tầng kỹ thuật các 
khu, cụm công nghiệp, tạo mặt bằng “sạch” 

cho nhà đầu tư khi đầu tư tại tỉnh Yên Bái; 
xây dựng các chính sách, đề án nhằm hoàn 
thiện thể chế chung của cả nước cũng như 
của riêng địa phương, đồng thời đã ban 
hành nhiều chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
đầu tư vào các lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh. 
Kết quả đã có nhiều dự án với quy mô, vốn 
đầu tư lớn được triển khai thực hiện tại tỉnh, 
đây có thể coi là đòn bẩy cho công tác thu 
hút các nhà đầu tư đến với Yên Bái trong 

Thành phố Yên Bái

Ngày 19/4/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 
05/2021/NQ-HĐND quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2021 - 2025 nhằm khuyến khích đầu tư, huy động mạnh mẽ và sử dụng hợp 
lý các nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu tư phát triển, tạo việc làm, giải quyết nhu 
cầu lao động, tăng thu nhập, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
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những năm tiếp theo.

Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho 
nhà đầu tư được tiếp cận các chính sách hỗ 
trợ trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã triển 
khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách hỗ trợ 
nhằm khuyến khích đầu tư có chọn lọc, chất 
lượng và đảm bảo đúng các quy định hiện 
hành của nhà nước. Theo đó, đối tượng áp 
dụng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư là các 
doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập, 
đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, 
Luật Hợp tác xã liên quan đến hoạt động đầu 
tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó 
khăn, đặc biệt khó khăn, khu công nghiệp 
(KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái. 

Nội dung của chính sách ưu đãi, hỗ 
trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 
- 2025 ưu tiên các dự án: đầu tư xây dựng 
và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật KCN, 
CCN; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao; sản xuất vật liệu mới, năng lượng 
mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; 
sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; thu 
gom, xử lý, tái chế hoặc tái sử dụng chất thải 
tập trung; xây dựng các trung tâm thương 
mại dịch vụ tổng hợp... 

Cụ thể, khi đối tượng áp dụng đáp ứng 
các điều kiện thì sẽ được hưởng các mức hỗ 
trợ cụ thể như sau:

(i) Hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ 
tầng kỹ thuật trong khu, CCN là 300 triệu 
đồng/ha, tổng mức hỗ trợ không quá 20 tỷ 
đồng/KCN và không quá 10 tỷ đồng/CCN.

(ii) Hỗ trợ 30% kinh phí mua máy móc, 
thiết bị, dây chuyền sản xuất với tổng mức 
hỗ trợ không quá 02 tỷ đồng/dự án đối với 
đầu tư sản xuất kinh doanh ứng dụng công 
nghệ cao trong nông nghiệp.

(iii) Hỗ trợ 3% tổng mức đầu tư dự án 
để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ 

thuật trong hàng rào dự án với tổng mức hỗ 
trợ không quá 05 tỷ đồng/dự án đối với dự 
án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất vật liệu mới, 
năng lượng mới, năng lượng sạch, năng 
lượng tái tạo.

(iv) Hỗ trợ 3% tổng mức đầu tư dự án 
để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật trong hàng rào dự án, tổng mức hỗ trợ 
không quá 03 tỷ đồng/dự án đối với dự án 
sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

(v) Hỗ trợ 5% tổng mức đầu tư đối với 
dự án đầu tư thu gom, tái chế hoặc tái sử 
dụng chất thải tập trung, tổng mức hỗ trợ 
không quá 05 tỷ đồng/dự án.

(vi) Hỗ trợ 5% tổng mức đầu tư dự án, 
tổng mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng/dự án 
đối với dự án đầu tư xây dựng các trung tâm 
thương mại dịch vụ tổng hợp. 

Ngoài ra, nhà đầu tư được hỗ trợ kinh 
phí để quảng bá xúc tiến đầu tư, thương mại, 
phát triển thị trường và cung cấp miễn phí 
thông tin về môi trường đầu tư, quy hoạch 
ngành nghề, tiếp cận quỹ đất, chuyển đổi số, 
các thủ tục thành lập doanh nghiệp, liên hiệp 
hợp tác xã, hợp tác xã, thành lập văn phòng 
thương mại và du lịch trong và ngoài nước, 
hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính trong quá 
trình chuẩn bị đầu tư.

Nghị quyết được ban hành trên cơ sở 
đảm bảo phù hợp với các quy định hiện 
hành và tình hình thực tế, đặc thù của địa 
phương nhằm khuyến khích phát triển kinh 
tế, huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả 
mọi nguồn lực cho phát triển, góp phần thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tạo 
đột phá trong thu hút đầu tư theo hướng hiện 
đại, thân thiện với môi trường, tạo động lực 
phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XIX đã đề ra./. 

                                 NGỌC SƠN
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H YÊN BÁI BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN 
CÁC HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO THẾ HỆ MỚI

Ngày 19/4/2021 UBND tỉnh Yên Bái 
đã ban hành Quyết định số 673/
QĐ-UBND về Chương trình hành 

động thực hiện các Hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới nhằm tìm kiếm mở 
rộng, đa dạng thị trường xuất khẩu, tận 
dụng tốt hơn, hiệu quả hơn các cơ hội 
từ các Hiệp định thương mại tự do, nhất 
là Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam - EU 
(EVFTA) giai đoạn 2021 - 2025 trên địa 
bàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới, Chương trình 
hành động nêu rõ một số nhiệm vụ trọng 
tâm như: (i) hoàn thiện các văn bản quy 
phạm pháp luật, sửa đổi và bổ sung các cơ 
chế, chính sách kinh tế của tỉnh đảm bảo 
tính đồng bộ, minh bạch, khả thi và cải cách 
thủ tục hành chính nhất là các thủ tục liên 
quan đến đầu tư, đất đai, xây dựng, xuất 
nhập khẩu, thuế, hải quan; (ii) cải thiện môi 

trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh của tỉnh, xây dựng chiến 
lược xuất khẩu trên cơ sở phát huy tối đa 
các lợi thế, năng lực các ngành sản xuất 
chủ lực, có thế mạnh của tỉnh; (iii) xây dựng 
và phát triển đồng bộ các yếu tố của nền 
kinh tế thị trường; (iv) hiện đại hóa nông 
nghiệp và xây dựng nông thôn mới; (v) bảo 
đảm an ninh quốc phòng, an ninh và trật tự 
an toàn xã hội; (vi) quản lý tài nguyên, bảo 
vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu 
và phát triển bền vững; (vii) đào tạo, phát 
triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân 
lực; (viii) tăng cường công tác thông tin và 
dự báo, đánh giá; (ix) tăng cường cơ chế 
phối hợp, giám sát triển khai công tác hội 
nhập kinh tế quốc tế, trọng tâm là các Hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới; (x) đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về 
hội nhập kinh tế quốc tế.

Để triển khai kịp thời, đầy đủ, hiệu quả 
các nội dung đề ra, UBND tỉnh đã giao nhiệm 
vụ cho các sở, ban, ngành, địa phương và 

Công nhân 
Công ty CP Sứ 
kỹ thuật Hoàng 
Liên Sơn tạo 

hình sản phẩm 
sứ cách điện
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TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ
DOANH NGHIỆP 6 THÁNG

ĐẦU NĂM 2021
Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 6 tháng
đầu năm 2021 là 147doanh nghiệp (bằng 144,1%
cùng kỳ, đạt 53,5% so với kế hoạch). Vốn đăng ký
2.047,759 tỷ đồng 

TÍNH ĐẾN HẾT THÁNG 6 NĂM 2021,
TOÀN TỈNH HIỆN CÓ 2.537 DOANH

NGHIỆP VỚI TỔNG SỐ VỐN ĐĂNG KÝ
KHOẢNG 28.000 TỶ ĐỒNG

 DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI 

DOANH NGHIỆP

2.047.759 TỶ ĐỒNG TỔNG VỐN ĐĂNG KÝ 

đơn vị liên quan tập trung triển khai một số 
nội dung: tuyên truyền, phổ biến các Hiệp 
định; đẩy mạnh việc thực hiện đơn giản hóa 
các thủ tục xuất, nhập khẩu và thời gian 
thông quan, đáp ứng yêu cầu thuận lợi hóa 
hoạt động xuất, nhập khẩu của Hiệp định; 
lồng ghép các chương trình, mục tiêu, định 
hướng và giải pháp phát triển nhân lực, 
trong đó chú trọng tập huấn cho đội ngũ cán 
bộ thuộc cơ quan quản lý nhà nước trong 
một số lĩnh vực như đầu tư, dịch vụ, hải 
quan, xuất nhập khẩu, sở hữu trí tuệ, lao 
động, môi trường... về các quy định và cam 
kết trong Hiệp định để hiểu rõ, hiểu đúng, 

từ đó giúp việc thực thi Hiệp định được đầy 
đủ và hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư, 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI)… nhằm mục tiêu đẩy mạnh 
và nâng cao hiệu quả tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế, gắn với giữ vững ổn định chính 
trị - xã hội; hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp 
khai thác tốt các lợi ích từ các Hiệp định và 
khai thác hiệu quả lợi thế của tỉnh, tận dụng 
những cơ hội và giảm thiểu các thách thức, 
tác động tiêu cực trong quá trình hội nhập 
quốc tế và thực hiện các Hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới ngày càng sâu rộng./.

                                   KIM QUYÊN

YÊN BÁI: TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021 trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái số lượng 
doanh nghiệp thành lập mới là 

147 doanh nghiệp (bằng 144,1% cùng 
kỳ, tăng 53,5 % so với kế hoạch) với 
tổng số vốn đăng ký là 2.047,759 tỷ 
đồng, trong đó: Doanh nghiệp tư nhân 
có 03 doanh nghiệp, vốn đầu tư 16,5 tỷ 
đồng, Công ty TNHH 1 thành viên có 
73 doanh nghiệp, vốn điều lệ 299,091 
tỷ đồng, Công ty TNHH 2 thành viên 
trở lên có 27 doanh nghiệp, vốn điều lệ 
299,556 tỷ đồng, Công ty Cổ phần có  
44 doanh nghiệp, vốn điều lệ 1.432,612 
tỷ đồng, tổng số doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh hiện có là 2.537 doanh nghiệp, 
ngoài ra 6 tháng đầu năm hiện có 13 
chi nhánh, 07 văn phòng đại diện, 63 
địa điểm kinh doanh được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động; thực 
hiện nội dung đăng ký doanh nghiệp 
cho 466 lượt doanh nghiệp.
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Ngày 08/4/2021, đồng chí Trần Huy 
Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã làm việc với đại diện 

của các nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn 
vướng mắc liên quan đến các dự án đầu 
tư trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian qua, một số dự án 

đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã bị 
chậm tiến độ, cụ thể là các dự án đầu 
tư vào lĩnh vực xây dựng và kinh doanh 
cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, 
sản xuất, chế biến nông lâm sản; chế 
biến khoáng sản của Công ty Cổ phần 
Đầu tư hạ tầng công nghiệp Bảo Hưng, 

Ngày 28/4, tại Trung tâm xã Làng Nhì, 
huyện Trạm Tấu tổ chức Hội nghị bàn 
giao cụm công trình trung tâm xã. Tới 

dự và cắt băng khánh thành có đồng chí 
Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, 
ngành của tỉnh và huyện Trạm Tấu.

Cụm công trình trung tâm xã Làng Nhì, 
huyện Trạm Tấu bao gồm 03 hạng mục chính: 
Trường mầm non Bình Minh, trụ sở xã và trạm 
Y tế xã Làng Nhì. Trong đó, công trình Trường 
mầm non Bình Minh có tổng mức đầu tư 12,1 tỷ 
đồng, công trình trụ sở xã với tổng mức đầu tư 
7,0 tỷ đồng và công trình trạm Y tế xã có tổng 

mức đầu tư 4,5 tỷ đồng. Sau 01 
năm thi công xây dựng, các công 
trình đã hoàn thành và vượt tiến 
độ đề ra. 

Việc đầu tư xây dựng công 
trình Cụm trung tâm xã Làng Nhì, 
huyện Trạm Tấu sẽ đóng góp 
một phần không nhỏ vào việc 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo 
đảm quốc phòng - an ninh tại địa 
phương; nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần của nhân dân và 

hoạt động chỉ đạo, điều hành của 
cấp uỷ và chính quyền xã.

Phát biểu tại lễ bàn giao, đồng 
chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho biết, 
để đảm bảo đầu tư đồng bộ, hiện đại hệ thống 
cơ sở hạ tầng thiết yếu theo quy hoạch của 
trung tâm xã Làng Nhì đã phê duyệt, năm 2021 
UBND tỉnh tiếp tục chấp thuận đầu tư hạ tầng 
kỹ thuật gồm 03 hạng mục: Hệ thống cấp nước 
sinh hoạt để cung cấp cho toàn bộ khối công 
sở tại trung tâm xã và 200 hộ gia đình; hệ thống 
đường điện, đường nội bộ trung tâm xã và nhà 
lớp học 08 phòng học với tổng mức đầu tư 16,9 
tỷ đồng nhằm nâng cao chất lượng đời sống và 
nhu cầu học tập của nhân dân.

NGỌC SƠN

BÀN GIAO CÔNG TRÌNH CỤM TRUNG TÂM XÃ LÀNG NHÌ 
HUYỆN TRẠM TẤU

TỈNH YÊN BÁI LÀM VIỆC VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 
NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu 
tại Hội nghị bàn giao 
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Công ty TNHH VIETQUARTZ Yên Bái và 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Thịnh 
Thi. Các nhà đầu tư gặp khó khăn trong 
giải phóng mặt bằng; thực hiện thủ tục 
pháp lý sau khi được cấp quyết định chủ 
trương đầu tư; giải quyết các thủ tục về 
đất đai, môi trường,…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch 
UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã yêu cầu các 
cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đồng 

hành, hỗ trợ nhà đầu tư, thành lập Tổ 
công tác liên ngành để đẩy nhanh tiến 
độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công. 
Các nhà đầu tư cần xây dựng kế hoạch 
chi tiết về tiến độ, phân công nhiệm vụ 
triển khai các bước của dự án. Trường 
hợp nhà đầu tư không đảm bảo tiến độ 
đầu tư tỉnh Yên Bái sẽ thu hồi giấy phép 
đầu tư theo quy định./.

                                          NGỌC THỦY

Sáng 22/4, Hợp tác xã đầu tư Thương 
mại và dịch vụ Mường Lò đã tổ chức 
Lễ động thổ khởi công xây dựng Dự 

án Chợ Mường Lò khu C tại phường Trung 
Tâm, thị xã Nghĩa Lộ. Tới dự buổi lễ có 
đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, 
ngành của tỉnh.

Dự án Chợ Mường Lò khu C có quy mô 
xây dựng trên tổng diện tích đất 28.000 m2, 
tổng vốn đầu tư trên 275 tỷ đồng, bao gồm 
các khu chức năng chính như: Khu ki ốt kinh 
doanh, khu nhà chợ truyền thống, khu chợ 
đêm, khu kinh doanh không thường xuyên 
và các hạng mục phụ trợ khác. Đây là một 

trong những công trình trọng 
điểm góp phần thực hiện 
hiệu quả Đề án xây dựng thị 
xã văn hóa - du lịch Nghĩa Lộ 
trong tương lại.

Phát biểu tại buổi lễ, 
đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Vũ Thị Hiền 
Hạnh nhấn mạnh: Dự án 
Chợ Mường Lò - khu C 
hoàn thành và đưa vào hoạt 
động sẽ tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi cho các 
tiểu thương và là một tổ hợp 

dịch vụ sầm uất, an toàn, tiện ích và văn 
minh thương mại. Ngoài ra, dự án còn đáp 
ứng nhu cầu trao đổi mua bán hàng hoá 
nông sản, thực phẩm và hàng tiêu dùng 
của đồng bào dân tộc các huyện phía tây 
của tỉnh như huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, 
Mù Cang Chải và nhân dân thị xã Nghĩa 
Lộ. Cùng với đó, Đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cũng yêu cầu cấp uỷ, chính 
quyền địa phương và các đơn vị nhà thầu 
khẩn trương triển khai, thực hiện dự án 
bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ 
đã đề ra./.

NGỌC SƠN

NGHĨA LỘ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG 
DỰ ÁN CHỢ MƯỜNG LÒ KHU C

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh
tặng hoa chúc mừng lễ khởi công
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Chiều 02/6, UBND huyện Yên Bình 
tổ chức Hội nghị công bố đồ án 
quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 

đô thị sinh thái Thịnh Hưng 1 và đồ án 
quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị 
sinh thái Thịnh Hưng 2

Khu vực lập quy hoạch chi tiết xây 
dựng 2 Khu đô thị đều thuộc địa giới hành 
chính xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình, tỉnh 
Yên Bái, có tổng quy mô gần 94,6 ha, quy 
mô dân số dự kiến từ 7.000 - 9.400 người. 
Trong đó, Khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng 
1 nằm tại phía trong phần đất liền của khu 
vực vùng hồ Thác Bà, có diện tích 48,67 ha, 
quy mô dân số dự kiến từ 6.000 đến 8.000 

người; Khu đô thị sinh thái Thịnh Hưng 2 
nằm trong vùng lòng hồ Thác Bà, có diện 
tích 45,93 ha, quy mô dân số dự kiến từ 
1.000 đến 1.400 người.

Hai khu đô thị sinh thái này được xây 
dựng với các công trình nhà ở có mật độ 
thấp kết hợp với không gian cây xanh, mặt 
nước phát triển thành khu đô thị du lịch 
xanh, bền vững, đồng bộ về cơ sở hạ tầng 
xã hội và hạ tầng kỹ thuật với đầy đủ các 
dịch vụ tiện ích và dịch vụ phụ trợ, gắn kết 
với các khu du lịch trong khu vực và vùng 
phụ cận.

NGUYỄN THOA

Nhờ có sự điều chỉnh linh hoạt trong sản xuất kinh 
doanh với mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa 
phát triển sản xuất nên 6 tháng đầu năm 2021, 

chỉ số công nghiệp toàn tỉnh tăng 7,64% so với cùng kỳ.
Theo báo cáo của Sở Công Thương, chỉ số sản xuất 

công nghiệp (IIP) tháng 6/2021 tăng 1,1% so với tháng 
trước và tăng 4% so với tháng 6/2020. Tính chung 6 
tháng đầu năm 2021, chỉ số công nghiệp toàn ngành 
tăng 7,64% so với cùng kỳ năm 2020. Trong các ngành 
công nghiệp, ngành khai khoáng tăng 24,1%; công 
nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,2%; ngành sản xuất và 
phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 13,85%; ngành 
cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 
nước thải tăng 3,5%.

Một số sản phẩm chủ yếu có ảnh hưởng lớn đến giá 
trị và chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng như: Quặng 
sắt và tinh sắt chưa nung kết; gỗ bóc; gỗ ép; xi măng 
Portlanđ đen; đá xẻ; điện sản xuất; giấy làm vàng mã...

HỒNG HẢO

HUYỆN YÊN BÌNH CÔNG BỐ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG 
KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI THỊNH HƯNG 1, THỊNH HƯNG 2

6 THÁNG: CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH YÊN BÁI 
TĂNG TRÊN 7,64%

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
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