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Hội nghị do đồng chí Phạm Thị Thanh 
Trà - Ủy viên Ban chấp hành Trung 

ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh chủ trì. Tham dự gồm có: 
đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân 
dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ 
quan thông tấn báo chí của tỉnh và đại diện các 
doanh nghiệp FDI đang hoạt động trên địa bàn.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch 
Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu 

khai mạc hội nghị và thông qua tình hình hoạt 
động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) năm 2015 trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái. Đồng chí nhấn mạnh trong năm 
2015, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái 
đã có bước phát triển khá toàn diện, hoàn thành 
và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã 
hội đề ra. Trong kết quả chung đó có sự đóng 
góp quan trọng của các doanh nghiệp FDI. 

Hiện nay, toàn tỉnh có 21 dự án FDI chủ yếu 
đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, 

Hoäi nghò
“Gaëp maët caùc doanh nghieäp FDI treân ñòa baøn tænh Yeân Baùi”

Để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng các 
giải pháp tháo gỡ khó khăn, cùng doanh nghiệp ổn định, đẩy mạnh sản xuất kinh 
doanh. Sáng ngày 29/02, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị gặp mặt các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị
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Ấn Độ, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc… với 
tổng vốn đầu tư đăng ký là 204,874 triệu USD, 
tập trung chủ yếu trong lĩnh vực: Công nghiệp 
chế biến 11 doanh nghiệp và 01 Hợp đồng 
hợp tác kinh doanh, chiếm 57,1%; lĩnh vực 
may mặc - xuất khẩu 03 doanh nghiệp, chiếm 
14,3%; công nghiệp gia công lắp ráp 02 doanh 
nghiệp, chiếm 9,5%.... Năm 2015, tổng doanh 
thu của doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh đạt 
32,9 triệu USD, tương đương 707,52 tỷ đồng, 
tăng 26,57% so với kế hoạch và tăng 33,71% 
so với cùng kỳ năm 2014. Các doanh nghiệp 
này đã giải quyết việc làm cho gần 1.500 lao 
động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước 124,4 
tỷ đồng; giá trị xuất khẩu đạt 30,96 triệu USD, 
tăng 10,6% so với kế hoạch. Bên cạnh đó, các 
doanh nghiệp FDI đã phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền địa phương và nhân dân cùng 
tham gia vào công tác an sinh - xã hội; xóa 
đói giảm nghèo như: làm đường dân sinh; giải 

quyết việc làm cho người lao động địa phương; 
hỗ trợ các quỹ từ thiện...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện các 
doanh nghiệp FDI cảm ơn lãnh đạo tỉnh Yên 
Bái, các cấp chính quyền của tỉnh đã quan tâm, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
đầu tư dự án, hoạt động sản xuất kinh doanh 
trong thời gian qua. Đồng thời cũng kiến nghị, 
đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình 
đầu tư, sản xuất kinh doanh. Cụ thể đề nghị tỉnh 
Yên Bái quan tâm, hoàn thiện đồng bộ các cơ 
chế, chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp; 
tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông để 
phục vụ tốt cho trao đổi, vận chuyển hàng hóa 
và sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa 
bàn; thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra liên 
ngành để giảm thiểu tần suất thanh tra, kiểm tra 
chuyên đề, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp phát triển; Các doanh nghiệp cũng đề 

Đại diện Công ty TNHH Đá Cẩm Thạch RK phát biểu tại Hội nghị
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Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

nghị UBND tỉnh sớm chính thức ban hành giá 
tính thuế tài nguyên đối với đá hoa trắng trên 
địa bàn, xem xét giá cấp thuế tài nguyên đối với 
đá hoa trắng làm nguyên liệu nghiền bột Canxi 
Cacbonat cho phù hợp điều kiện thực tế...; tháo 
gỡ khó khăn trong tuyển dụng lao động, quan 
tâm đào tạo nghề cho lao động; giải quyết các 
tranh chấp đất đai đảm bảo ổn định cho doanh 
nghiệp sản xuất và phát triển.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà biểu dương 
những đóng góp của các doanh nghiệp FDI đối 
với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên 
Bái trong những năm qua. Tại Hội nghị, đồng 
chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo 
các sở, ban, ngành đã tiếp thu ý kiến và trực 
tiếp giải đáp một số những thắc mắc, kiến nghị 
của doanh nghiệp.

Để kịp thời khắc phục khó khăn, tháo gỡ 

vướng mắc cho doanh nghiệp, trong thời gian 
tới UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện một 
số nhiệm vụ cụ thể: Giao cho Sở Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên 
quan xây dựng kế hoạch hành động để nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; triển 
khai quyết liệt, có hiệu quả các vấn đề mà các 
doanh nghiệp đang gặp khó khăn, vướng mắc; 
là cầu nối liên kết giữa các doanh nghiệp với 
các tổ chức để tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
phát triển bền vững; thành lập 01 tổ công tác 
để giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho 
doanh nghiệp dựa trên căn cứ pháp lý thuộc 
thẩm quyền của tỉnh; công khai, minh bạch các 
chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Trung 
ương và địa phương; phân công, phân cấp, 
giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành để tránh 
chồng chéo, né tránh trong giải quyết khó khăn 
cho doanh nghiệp…
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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long
tặng bằng khen cho các doanh nghiệp FDI tiêu biểu năm 2015

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo 
thực hiện có hiệu quả các giải pháp để cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao 
năng lực cạnh tranh của tỉnh, trong đó tập trung 
đổi mới làm tốt công tác cải cách thủ tục hành 
chính, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị nhằm khẳng định và tạo niềm tin cho 
các doanh nghiệp thông qua việc giải quyết, 
tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo môi trường 
đầu tư kinh doanh bình đẳng, thông thoáng hơn 
cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ 
quan tâm chú ý xây dựng cơ chế liên thông để 
chia sẻ thông tin với doanh nghiệp; xây dựng 
chương trình hợp tác liên kết thông qua FDI. 
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong muốn 
các doanh nghiệp FDI chấp hành tốt các chủ 
trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 
nước Việt Nam khi đầu tư kinh doanh tại tỉnh 

Yên Bái; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa 
doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền và địa 
phương; tiếp tục năng động, mở rộng sản xuất 
kinh doanh góp sức cùng sự phát triển kinh tế 
xã hội chung của tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tặng bằng  khen cho 
3 doanh nghiệp FDI là Công ty TNHH Đá cẩm 
thạch R.K Việt Nam, Công ty Liên doanh Canxi 
Cacbonnat YBB, Công ty TNHH Deaseung 
Global có thành tích trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh và đi đầu trong hoạt động xã hội.

Nguyễn Trọng Cảnh
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T iếp và làm việc với đoàn có đồng 
chí: Phạm Duy Cường – Bí thư 
Tỉnh ủy Yên Bái; đồng chí Phạm 

Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh; lãnh đạo các Sở, Ban ngành của tỉnh; lãnh 
đạo của UBND thành phố Yên Bái và UBND 
huyện Trấn Yên.

Tại buổi làm việc đồng chí Phạm Duy Cường 
– Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo với đoàn công tác 

của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen về tình 
hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái 
năm 2015 và những mục tiêu, định hướng phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm 
tiếp theo. Đồng thời đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
cũng đã giới thiệu những điều kiện thuận lợi của 
tỉnh Yên Bái như: Vị trí địa lý, tài nguyên thiên 
nhiên, hệ thống giao thông, nguồn nhân lực dồi 
dào và đặc biệt là các tiềm năng, lợi thế thu hút 
đầu tư vào tỉnh như tiềm năng về khoáng sản, 

Đoàn công tác của công ty cổ phần tập 
Đoàn hoa Sen Đến thăm và khảo Sát Đầu tư 

tại tỉnh yên Bái
Sáng ngày 24 tháng 3 năm 2016, đoàn công tác của Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Hoa Sen do ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty 
làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với tỉnh Yên Bái.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chào mừng Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen đến 
thăm và làm việc với tỉnh
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nông lâm sản, du lịch, thương mại...
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Chủ tịch 

UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, Ban ngành của 
tỉnh đã cùng với đoàn công tác của Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Hoa Sen đi khảo sát, thăm quan 
thực địa khu vực đầm Vân Hội, xã Vân Hội, 
huyện Trấn Yên. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
đã giới thiệu với tập đoàn về tiềm năng, lợi thế 
của đầm Vân Hội. Đồng chí nhận mạnh đầm 
Vân Hội là đầm nhân tạo được hình thành cách 
đây gần nửa thế kỷ có chiều dài gần 10km, rộng 
có nơi gần 2km, diện tích mặt hồ rộng khoảng 
410 ha. Trong lòng đầm có đến 40 đảo lớn nhỏ. 
Đầm Vân Hội có mực nước ổn định quanh năm, 
môi trường sinh thái trong lành, phù hợp cho 
đầu tư xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cũng 
như du lịch trải nghiệm. Đặc biệt tỉnh Yên Bái 
đang triển khai dự án đường nối từ nút giao 
IC12 đi Vân Hội có chiều dài hơn 3 km, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc đi lại của du khách.

Đoàn công tác của Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hoa Sen cũng đã đến kháo sát địa điểm dự kiến 
xây dựng tổng kho trung chuyển hàng hóa ở nút 

giao IC12 thuộc địa xã Bảo 
Hưng huyện Trấn yên và 
địa điểm dự kiến xây dựng 
khu trung tâm thương mại, 
dịch vụ khách sạn có diện 
tích 1,5ha nằm ở đầu tuyến 
đường Nguyễn Tất Thành 
trung tâm thành phố Yên 
Bái.

Sau khi đi khảo sát, 
thăm quan thực địa các 
dự án, đại diện đoàn công 
tác của Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Hoa Sen, ông Lê 
Phước Vũ – Chủ tịch hội 
đồng quản trị, Tổng giám 

đốc đã đánh giá cao những tiềm năng, lợi thế 
của tỉnh Yên Bái và Công ty Cổ phần Tập đoàn 
Hoa Sen sẽ nhanh chóng đầu tư vào Dự án xây 
dựng khu trung tâm thương mại thành phố Yên 
Bái trong năm 2016. Ông Lê Phước Vũ cũng 
khẳng định Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 
sẽ tiếp tục khảo sát, nghiên cứu để xây dựng 
Tổng kho trung chuyển hàng hóa ở nút giao 
IC12 và phát triển du lịch nghỉ dưỡng gắn với 
du lịch tâm linh trong khu vực đầm Vân Hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Đồng chí 
Phạm Thị Thanh Trà – Chủ tịch UBND tỉnh  đã 
hoan nghênh sự quan tâm đầu tư của Tập đoàn 
đối với tỉnh Yên Bái và mong rằng với khả năng, 
tiềm lực kinh tế của mình thì Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Hoa Sen sẽ có những dự án đầu tư 
lâu dài trên các lĩnh vực tại tỉnh Yên Bái.  Đồng 
thời đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng khẳng 
định tỉnh Yên Bái sẽ có nhiều cơ chế chính sách 
ưu đãi, khuyến khích cho các nhà đầu tư khi 
đầu tư vào tỉnh Yên Bái.

Trần Văn Đốc

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu với đoàn công tác 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen về tiềm năng, lợi thế của đầm Vân Hội
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Thu hút vốn FDI năm 2016: 
Tập trung vào các dự án chất lượng cao

T  rong năm 2015, tổng vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài đăng ký 

cấp mới và tăng thêm vào Việt Nam 
đạt 22,76 tỷ USD, tăng 12,5% so với 
năm trước. Trong đó, vốn giải ngân đã 
đạt mức kỷ lục với 14,5 tỷ USD, tăng 
17,4% so với năm trước.

Hiện tại các nhà đầu tư nước ngoài 
đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực; trong 
đó, công nghiệp chế biến, chế tạo là 
lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan 
tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 
955 dự án đầu tư đăng ký mới và 517 
lượt dự án tăng vốn, với tổng số vốn 

Năm 2015 được đánh giá là một năm thành công trong việc thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI) của Việt Nam, với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm đều tăng 
so với năm trước. Khu vực FDI đã có những đóng góp lớn về vốn, tăng trưởng GDP, 
xuất khẩu và tạo ra hàng triệu việc làm cho người lao động. Tuy nhiên trong năm 
2016 chúng ta cần có định hướng rõ ràng, không chỉ chú trọng tăng về số lượng mà còn 
cần đảm bảo về chất lượng của các dự án FDI.

Công nghiệp chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài
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Nguồn: Cục đầu tư nước ngoài

cấp mới và tăng thêm là 15,23 tỷ USD, 
chiếm 66,9% tổng vốn đầu tư đăng ký. 
Tiếp đó là ngành sản xuất và phân phối 
điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và 
điều hòa không khí; kinh doanh bất 
động sản…

Đã có 62 quốc gia và vùng lãnh thổ 
có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc 
dẫn đầu với 702 dự án cấp mới và 260 
dự án tăng vốn với tổng vốn đầu tư 
đăng ký cấp mới và tăng thêm là 6,72 
tỷ USD, chiếm 29,6% tổng vốn đầu tư 
tại Việt Nam. Malaysia đứng vị trí thứ 
hai với số vốn là 2,47 tỷ USD, chiếm 
10,9% tổng vốn đầu tư, Nhật Bản đứng 
vị trí thứ ba với số vốn đầu tư là 1,84 tỷ 
USD, chiếm 8,1% tổng vốn đầu tư, Đài 
Loan (Trung Quốc) vươn lên vị trí thứ 
tư với số vốn đầu tư là 1,39 tỷ USD, 
chiếm 6,1% tổng vốn đầu tư.

Trong năm 
2015, cả nước 
có 48 tỉnh, 
thành phố có dự 
án đầu tư trực 
tiếp nước ngoài 
được cấp phép 
mới. Trong đó, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh dẫn 
đầu với số vốn 
đăng ký đạt 
2, 81 tỷ USD, 

chiếm 18% tổng vốn đăng ký cấp mới; 
tiếp đến là Trà Vinh; Bình Dương; Đồng 
Nai; Hà Nội; Hải Phòng; Tây Ninh; 
Quảng Ninh. 

Liên hệ với tỉnh Yên Bái, năm 2015 
tổng mức vốn đầu tư thực hiện của các 
dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên 
địa bàn tỉnh ước đạt 9,17 triệu USD, 
tăng 24,25% so với cùng kỳ năm 2014. 
Về số lượng doanh nghiệp, đến hết 
năm 2015 tỉnh Yên Bái có 21 dự án có 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (trong 
đó: có 18 doanh nghiệp, 1 hợp đồng 
hợp tác kinh doanh và 02 chi nhánh), 
tổng vốn đăng ký 204,874 triệu USD 
tập trung đầu tư vào các lĩnh vực: 
Công nghiệp chế biến; xuất khẩu - may 
mặc; gia công - lắp ráp; thương mại - 
du lịch và chăn nuôi, chế biến gia súc, 
gia cầm.
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Rõ ràng, trong bối cảnh hiện nay 
doanh nghiệp FDI có vai trò quan 

trọng trong nền kinh tế Việt Nam nói 
chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng. 
Chỉ tính riêng lao động đã sử dụng 
trên cả nước lên tới khoảng 3 triệu 
lao động, chiếm tới trên 20% tổng số 
vốn của nền kinh tế. Riêng tại tỉnh Yên 
Bái, các doanh nghiệp FDI đã thu hút 
được gần 1.500 lao động. Dòng vốn 
FDI được dự báo sẽ tiếp tục đổ mạnh 
vào Việt Nam trong năm nay, khi hàng 
loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) 
có hiệu lực và đặc biệt là đầu tháng 
2/2016, Hiệp định Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương (TPP) đã được ký kết. 

Năm 2016, đầu tư trực tiếp nước 
ngoài cần chọn lọc những dự án quan 
trọng cho đất nước, có nguồn vốn chất 
lượng cao, sử dụng công nghệ hiện 

đại, thân thiện với môi trường; đồng 
thời, tăng cường sự liên kết giữa các 

khu vực, các 
ngành và 
lĩnh vực.

Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư 
Bùi Quang 
Vinh khẳng 
định: “Thời 
gian tới, Bộ 
Kế hoạch và 
Đầu tư tiếp 
tục thực hiện 

nhiệm vụ Chính phủ, Quốc hội giao 
đó là vận động các dự án có vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài FDI có chất 
lượng cao vào Việt Nam, góp phần 
tăng trưởng đất nước cũng như tạo ra 
việc làm nhiều hơn, đóng góp cho tăng 
trưởng của cả nước. Và đặc biệt, từng 
bước nâng cao vị thế của các doanh 
nghiệp trong nước để kết nối hai khu 
vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh 
nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp FDI để 
chuyển giao công nghệ”.

Nguyễn Thoa
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Triển khai Thực hiện dự án

nâng cấp đô thị thành phố Yên Bái

Dự án nâng cấp đô thị thành phố 
Yên Bái được triển khai thành 02 
giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 2015 - 

2017, giai đoạn 2 từ 2017 - 2020 với tổng 
mức đầu tư 34,23 triệu USD.   

Trong giai đoạn 2015 - 2017 triển khai gói 
thầu YB01 với kinh phí 7,91 triệu USD. Riêng 
trong năm 2015-2016 đã thực hiện nâng cấp 
cơ sở hạ tầng 3 khu dân cư thu nhập thấp  
phường Hồng Hà gồm: LIA1 thuộc tổ 12, tổ 
16A khu Hồng Phong; LIA2 thuộc khu Hồng 
Nam; LIA3 thộc tổ 4A, tổ 4B khu Hồng Yên. 
Nâng cấp đường Quang Trung, đường Tô 
Hiệu, đường Ngô Sỹ Liên. Năm 2016 - 2017 
thành phố tiếp tục nâng cấp đường từ Km4 

- cầu Văn Phú, đường Hoàng Văn Thụ (Khe 
Sến), đường Thanh Liêm và đường Hà Huy 
Tập.

Trong giai đoạn 2017-2020 triển khai gói 
thầu YB02 với kinh phí 26,32 triệu USD gồm 
10 nhóm công trình: Nâng cấp các tuyến 
đường thuộc phường Yên Thịnh, phường 
Nam Cường, Hợp Minh, phường Nguyễn 
Thái Học và phường Nguyễn Phúc;Nâng cấp 
các tuyến đường, cầu thuộc phường Yên 
Ninh; Kè suối Ngòi Yên; Kè hệ thống Hồ trung 
tâm Km5 và Hồ Hòa Bình; Xây dựng khu tái 
định cư; Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 
một số tuyến phố chính; Cải tạo nâng cấp 
06 trường mầm non. Trong giai đoạn này đã 

Những năm gần đây Yên Bái trở thành một trong những địa phương có sự đột 
phá về thu hút nguồn lực đầu tư và phát triển hạ tầng giao thông đô thị. Không 
những thế, chất lượng các dự án được triển khai khá đồng bộ và hiệu quả, góp 
phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, 
tăng thu nhập cho người dân. Trong đó Dự án nâng cấp đô thị thành phố Yên Bái 
là điển hình.

Đường Tô Hiệu 
sau khi thực hiện dự án nâng cấp
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thực hiện xong công tác chuẩn bị đầu tư và 
đang triển khai các bước tiếp theo.

Trong không khí khẩn trương tập trung 
triển khai thi công, các khu thu nhập thấp 
đã được hoàn thành, mạng lưới đường 
dần được đồng bộ và hoàn chỉnh, bộ mặt 
thành phố được chỉnh trang sạch đẹp. Để 
có được bước đột phá trên là kết quả của 
một quá trình chuẩn bị công phu và bài bản 
của tỉnh Yên Bái để Yên Bái thực sự trở 
thành điểm đến hấp dẫn đối 
với các nhà đầu tư. Thu hút 
nguồn lực đầu tư xây dựng 
kết cấu hạ tầng là nhiệm vụ 
luôn được tỉnh đặc biệt quan 
tâm và xác định là nhiệm vụ 
thường xuyên, quan trọng, 
là quyết tâm chính trị của 
các ngành, các cấp liên 
quan trong tỉnh. Tiếp tục đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, 
quảng bá về tiềm năng, thế 
mạnh, các chính sách ưu đãi 

khuyến khích đầu tư của tỉnh và thành phố 
trên các kênh thông tin đại chúng; phát huy 
và mở rộng hơn nữa các quan hệ đối ngoại 
nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của các 
bộ, ngành Trung ương; đẩy mạnh công tác 
cải cách hành chính, trước hết là nâng cao 
ý thức trách nhiệm, năng lực, trình độ, kiến 
thức của đội ngũ cán bộ nhằm thực hiện tốt 
các thủ tục đầu tư.

Đào Ngọc Tân 

Đường Thanh Niên

Đường km4 - Cầu Văn Phú
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Cầu Tuần Quán: Tạo diện mạo mới cho Thành 
	 Dự	án	xây	dựng	cầu	Tuần	Quán	là	một	trong	những	dự	án	trọng	điểm	nhằm	phát	

triển	thành	phố	Yên	Bái	thành	đô	thị	loại	II.	Đây	cũng	là	cây	cầu	nối	thành	phố	Yên	Bái	với	
khu	trung	tâm	mới	của	thành	phố,	kết	nối	quốc	lộ	37	với	quốc	lộ	32C	và	tuyến	đường	cao	
tốc	Nội	Bài	-	Lào	Cai...

D ự án cầu Tuần Quán - Thành phố Yên Bái được khởi công xây dựng vào tháng 
6 năm 2015 với tổng mức đầu tư 674,736 tỷ đồng. Đây là một trong những công 

trình trọng điểm của tỉnh, có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống 
hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, mở ra điều kiện và lợi thế mới trong 
thu hút đầu tư giai đoạn tới. Cầu Tuần Quán nằm trên trục giao thông quan trọng để kết nối, 
phát triển thành phố Yên Bái sang bờ hữu ngạn sông Hồng. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng 
bê tông cốt thép, tải trọng thiết kế HL 93, chiều dài của cầu là 414m, bề rộng toàn cầu 17m 
được bố trí theo sơ đồ 4 nhịp bê tông cốt thép dự ứng lực, đường dẫn hai đầu cầu được thiết 
kế theo quy mô đường đô thị với chiều dài 3,5km. Dự án sử dụng 19,25 ha đất thuộc địa bàn 
các phường, xã: Đồng Tâm, Yên Ninh, Tân Thịnh, Giới Phiên do Công ty cổ phần Tập đoàn 
Quốc tế Đông Á là nhà thầu chính. 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như đảm bảo dự án được triển khai thi công thuận 
tiện, đúng yêu cầu tiêu chuẩn, thành phố Yên Bái đã thành lập tổ công tác làm việc, rà soát 
thực địa tại các phường, xã có liên quan đến dự án để tiến hành di dời 70 hộ dân tới khu tái 
định cư bố trí theo mặt đường dọc tuyến tại khu vực lý trình km2+100m (phía bên trái tuyến) 
và lý trình km3+750m (phía bên phải tuyến) với diện tích 100m2/1 lô. 

Dự án xây dựng cầu Tuần Quán hoàn thành góp phần tạo nên diện mạo mới cho thành 
phố, đây cũng là cây cầu nối thành phố Yên Bái với khu trung tâm mới của thành phố, kết nối 
quốc lộ 37 với quốc lộ 32C và tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai nhằm mở ra không gian 
xây dựng và phát triển đô thị sinh thái. Từ đó xây dựng thành phố thành trung tâm động lực 
thúc đẩy các huyện, thị phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hội nhập kinh 
tế khu vực và quốc tế; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân; thực hiện mục tiêu giảm nghèo.

Trần Đặng Hùng
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YÊN BÁI
chủ động thu hút đầu tư

N ằm ở trung tâm vùng núi và Trung 
du Bắc bộ Việt Nam, Yên Bái là cửa 

ngõ của vùng Tây Bắc với tổng diện tích tự 
nhiên của tỉnh khoảng 6.900 km2. Lợi thế 
đầu tiên của tỉnh Yên Bái là vị trí địa lý vô 
cùng thuận lợi, là tỉnh trung chuyển và là cửa 
ngõ kết nối giao thông, hợp tác giao lưu văn 

hóa và phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh 
vùng Tây Bắc, tạo nên vị trí đặc biệt quan 
trọng trong tuyến hành lang kinh tế Côn Minh 
- Lào Cai - Hà Nội - Hải phòng.

Yên Bái là một trong những trung tâm đào 
tạo nghề thứ tư của khu vực phía Bắc, mỗi 
năm đào tạo nghề cho gần 14.500 lao động. 

Trong nỗ lực không mệt mỏi của các địa phương vùng Tây Bắc, Yên 
Bái ghi điểm trong mắt nhà đầu tư với hệ thống cơ sở hạ tầng khá 
đồng bộ và nguồn nhân lực có chất lượng khá cao so với yêu cầu của 
một địa phương miền núi.
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Số người trong độ tuổi lao động năm 2015 là 
trên 451.000 người, chiếm 60% dân số toàn 
tỉnh. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2015 đạt 
45%.Toàn tỉnh có 596 cơ sở giáo dục, trong 
đó có 5 trường cao đẳng, 5 trường trung học 
chuyên nghiệp, 9 trường trung cấp nghề với 
hệ thống kiên cố, được đầu tư theo hướng 
hiện đại và chuẩn hóa, đảm bảo đáp ứng nhu 
cầu nhân lực có chất lượng của các dự án 
đầu tư.                                                                                                                 

Cùng với nguồn nhân lực có chất lượng, 
Yên Bái còn có lợi thế thuận lợi khi nằm ở 
khu vực trung tâm của vùng trung du Bắc Bộ. 
Về đường bộ, hiện có các tuyến quốc lộ 32, 
32C, 70, 37 kết nối liên hoàn với hệ thống 
đường giao thông nội tỉnh, thuận tiện đi lại 
và vận tải vật tư, hàng hóa đến các khu, cụm 
công nghiệp của tỉnh. Đặc biệt, tuyến đường 
cao tốc Hà Nội - Lào Cai chạy qua địa phận 

tỉnh Yên Bái đi vào hoạt động năm 2014 đã 
rút ngắn khoảng cách Yên Bái - Hà Nội xuống 
còn 120 km, từ Yên Bái đi Cửa khẩu quốc tế 
Lào Cai còn dưới 130 km và từ Yên Bái đến 
cảng Hải Phòng xuống còn dưới 190 km.                            

Về đất dành cho công nghiệp, Yên Bái có 3 
khu công nghiệp được Thủ tướng chính phủ 
phê duyệt đã được hoàn thiện hạ tầng và có 
diện tích lớn so với các khu công nghiệp khác 
trong khu vực, gồm: Khu công nghiệp phía 
Nam 532 ha; Khu công nghiệp Minh Quân 
112 ha; Khu công nghiệp Âu Lâu 118,35 
ha. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt quy 
hoạch chi tiết và đang đầu tư xây dựng 8 cụm 
công nghiệp với tổng diện tích là 264 ha.

So với các địa phương khác trong khu 
vực, Yên Bái có nhiều thế mạnh về nông, 
lâm nghiệp, tiềm năng về khoáng sản và 
cảnh quan thiên nhiên, với Danh thắng cấp 

Du lịcH
 hồ Thác Bà
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quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải, hồ 
Thác Bà, Khu du lịch Suối Giàng, cánh đồng 
Mường Lò... Đây là điều kiện thuận lợi để 
Yên Bái khai thác, phát triển ngành chế biến 
nông, lâm nghiệp và du lịch.

Để “đi tắt đón đầu” khai thác hiệu quả lợi 
thế của địa phương, tỉnh Yên Bái xác định, 
tập trung phát triển công nghiệp phụ trợ, du 
lịch dịch vụ, hạ tầng giao thông và đào tạo 
nguồn nhân lực có chuyên môn và tay nghề 
cao phục vụ các doanh nghiệp đóng trên địa 
bàn là các khâu đột phá phát triển kinh tế.

Yên Bái cam kết tiếp tục hoàn thiện chính 

sách nhằm tạo thuận lợi nhất 
cho doanh nghiệp

Nhằm thu hút nguồn vốn 
trong và ngoài nước, tỉnh Yên 
Bái thực hiện tốt các chính 
sách ưu đãi, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho các doanh 
nghiệp, như hỗ trợ 50% kinh 
phí giải phóng và san lấp mặt 
bằng; hỗ trợ xây dựng các 
công trình kết cấu hạ tầng; hỗ 

trợ về lãi suất đầu tư khi vay 
vốn tổ chức tín dụng; hỗ trợ 

đào tạo nghề cho lao động…                                                                      
Trong nỗ lực tạo môi trường thông thoáng 

cho các nhà đầu tư, tỉnh Yên Bái còn tiến 
hành đơn giản hóa các thủ tục hành chính, 
áp dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông 
cho việc giải quyết các thủ tục cấp phép đầu 
tư, để rút ngắn thời gian và chi phí cho các 
nhà đầu tư.

Nguyễn Thoa 

Yên Bái cam kết tiếp tục hoàn thiện chính sách

Năm 2015 trên địa bàn tỉnh có 21 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện, 
với tổng mức vốn đầu tư đăng ký là 4.447 tỷ đồng. Trong năm 2015 có 01 dự án mới 
của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nippon Zuki Việt Nam đã đầu tư chăn nuôi, chế biến 
thỏ công nghệ cao tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, mức đầu tư giai đoạn 1 
trên 78 triệu USD, tương đương khoảng 1.700 tỷ đồng. Một số dự án may mặc xuất 
khẩu có vốn đầu tư nước ngoài được triển khai và đưa vào hoạt động, góp phần tăng 
giá trị xuất khẩu của tỉnh trong năm 2015. Tổng vốn thực hiện của các doanh nghiệp 
FDI ước đạt 178 tỷ đồng; tổng doanh thu ước đạt 672 tỷ đồng. Thuế và các khoản nộp 
ngân sách nhà nước ước đạt 77,63 tỷ đồng.
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Văn Chấn (Yên Bái)

Điểm nhấn tiềm năng du lịch
Văn Chấn là nơi quần tụ của 23 dân tộc 

anh em cùng sinh sống. Sự hội tụ đa 
văn hóa ấy đã tạo cho Văn Chấn một 

nền văn hoá giàu sắc thái, nhưng thống nhất 
và độc đáo - là trung tâm của vùng văn hoá 
Mường Lò – một trong 3 vùng văn hoá tỉnh Yên 
Bái. Đây là một lợi thế không nhỏ để Văn Chấn 
phát triển du lịch sinh thái và du lịch văn hoá trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nồng say xoè Thái
Nhắc đến người Thái Mường Lò là người ta 

nhắc ngay đến 6 điệu xòe cổ, gồm: Đổn hôn, 
Phá xí, Ỏm nọm tốp mư, Khắm khen mơi lảu, 
Nhôm khăn, Xé voóng. Những điệu xòe này 
có nội dung mô phỏng lịch sử, canh nông, săn 
bắn, tín ngưỡng, tình yêu hôn nhân, quan hệ 
cộng đồng…

 Trong bất kì cuộc vui nào cũng đều có thể 
múa xòe. Những điệu xòe mời gọi mọi người 
cùng nhập cuộc vui khiến người lạ hóa quen, 
trai gái nên duyên chồng vợ. Xoè cũng khiến 
cho con người vui vẻ, sảng khoái lạ thường 
sau bao mệt mỏi nên có khi người ta say xòe 
từ chập tối đến tận đêm khuya chẳng ai muốn 
rời. Vì thế, xòe Thái Mường Lò từ lâu đã là một 
“đặc sản” hấp dẫn du khách và đang được các 

địa phương trong vùng khai thác để phát triển 
du lịch cộng đồng.

 Nếp tan Tú Lệ
 Nếp Tan là giống lúa truyền thống có từ lâu 

đời ở xã Tú Lệ. Nếp Tan nổi tiếng dẻo, thơm, 
ngậy, bùi. Khách đi theo quốc lộ 32 ngược lên 
Lai Châu hay xuôi về Yên Bái, Hà Nội… đều 
muốn dừng chân tại Tú Lệ để thưởng thức xôi 
nếp Tan với thịt lợn nướng, gà ác rang gừng. 
Đặc biệt, mùa lúa chín, bà con người Thái ở 
đây thường làm cốm nếp Tan thơm dẻo.

Nếp Tan đã được Viện Cây lương thực xếp 
vào hàng các loại gen quý hiếm cần được bảo 
tồn. Điều lạ là giống nếp này nếu đem đi nơi 
khác gieo trồng dù chỉ cách Tú Lệ khoảng chục 
cây số thì lúa vẫn phát triển tốt, bảo đảm năng 
suất, hạt gạo đẹp nhưng khi chế biến lại không 
còn giữ được đặc trưng chất lượng của nếp 
Tan như ở Tú Lệ.

Huyện Văn Chấn đã có sự phối hợp với một 
số cơ quan Trung ương, trường đại học để 
nghiên cứu bảo tồn nguồn gen nếp Tan Tú Lệ. 
Đồng thời, quy hoạch diện tích trên 100ha để 
gieo trồng nếp Tan theo hướng hàng hoá nhằm 
khai thác lợi thế đặc thù cũng như góp phần 
nâng cao đời sống của nhân dân.
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Non cao Suối Giàng
Xã Suối Giàng ở khá độc lập 

trên độ cao hơn 1.000 m so với 
mực nước biển và cách trung 
tâm huyện lỵ Văn Chấn 12km. 
Đồng bào Mông sinh sống ở 
đây hàng trăm năm nay đã tạo 
nên một vùng văn hoá rất đặc 
thù của tộc người Mông. Thiên 
nhiên còn hào phóng ban tặng 
cho miền sơn cước này một vùng 
chè Shan tuyết trải rộng trên diện tích 
khoảng 300 ha với rất nhiều cây có tuổi 
đời lên tới vài trăm năm.

Sản phẩm chè Shan tuyết Suối Giàng đã 
nổi tiếng khắp trong và ngoài nước. Khí hậu 
nơi đây mát lành với nhiều nét đặc trưng của 
miền ôn đới nên có thể trồng quanh năm các 
loài rau ôn đới như cải Mèo, su su và các loại 
củ quả khác. Ngô nếp của người Mông trồng 
dưới chân những triền núi đá cũng mang vị 
ngon riêng có của Suối Giàng. Đặc biệt, thịt 
lợn đen, gà ác là những đặc sản mà ai đã từng 
thưởng thức đều không thể quên hương vị.

Suối Giàng còn là nơi đầy lợi thế để phát 
triển du lịch. Trong nhiều năm qua, dù chưa 
được đầu tư hạ tầng cơ sở cho hoạt động này 
nhưng mỗi năm vẫn có hàng nghìn du khách 
trong và ngoài nước đến với Suối Giàng. Với 
những lợi thế đó, chương trình đầu tư phát 
triển du lịch đang được triển khai ở đây chắc 

hẳn sẽ biến Suối Giàng 
trong một tương lai không 
xa thành điểm đến của 
hàng chục vạn du khách 
mỗi năm.

Nước nóng - nguồn tài 
nguyên quý hiếm

Trong 9 huyện, thị của 
Yên Bái chỉ có hai huyện 
là Văn Chấn và Trạm Tấu 
có các mỏ nước khoáng 
nóng đã được phát hiện 
và khai thác, trong đó 
Văn Chấn chiếm tới 4/5 
điểm gồm: suối khoáng 

Bản Hốc thuộc xã 
Sơn Thịnh, Bản 

Bon ở xã Sơn 
A và các điểm 

khác ở xã 
Gia Hội, Tú 
Lệ.

T h e o 
các nhà 
c h u y ê n 
môn thì 

nhiệt độ 
của nước 

khoáng nóng 
ở đây khá cao 

so với nhiều nơi 
khác trong nước. Vi 

chất trong nước khoáng 
b ổ sung năng lượng cho người tắm khá 
dồi dào qua hấp thụ của da và đường hô hấp. 
Đặc biệt, nếu tắm nước nóng thường xuyên sẽ 
làm thông kinh mạch cho những người mang 
chứng bệnh huyết áp, phụ nữ trong độ tuổi 
sinh đẻ, giảm béo do nhiệt độ của nước sẽ giải 
phóng bớt năng lượng và mỡ dư thừa trong cơ 
thể. Các hoạt chất trong nước khoáng nóng ở 
đây còn có tác dụng ngăn ngừa và trị một số 
bệnh về nấm ngoài da…

Đã có nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh đến 
đặt vấn đề khảo sát nghiên cứu nguồn nước 
suối khoáng nóng ở Văn Chấn để hướng tới 
đầu tư khai thác tiềm năng kinh tế quý hiếm 
này gắn với du lịch nghỉ dưỡng.

Theo tin tuc du lich


