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KHÔÛI COÂNG XAÂY DÖÏNG DÖÏ AÙN KHU TRUNG TAÂM 
THÖÔNG MAÏI - KHAÙCH SAÏN HOA SEN YEÂN BAÙI

T
ới dự Lễ khởi công có các đồng 
chí: Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 
Tây Bắc; Huỳnh Phong Tranh - Nguyên Ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ; Phạm 
Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái; 
Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; ông Lê 
Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Ngoài ra còn có các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, 
lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, 

ngành, đoàn thể, các huyện, 
thị, thành phố trong tỉnh; các tổ 
chức tín dụng, khách hàng thân 
thiết của Tập đoàn Hoa Sen 
cùng đông đảo cán bộ, công 
chức, học sinh và nhân dân 
trong tỉnh.

Dự án Khu Trung tâm 
Thương mại, Khách sạn Hoa 
Sen Yên Bái do Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Hoa Sen làm 
chủ đầu tư, được xây dựng 

trên khu đất có diện tích 1,5 ha thuộc tổ 48, 
phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái với 

Lễ Khởi công xây dựng Dự án Trung tâm Thương 
mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự 

kiện Hoa Sen 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 Yên Bái phát biểu tại Lễ Khởi công

Sáng ngày 19/05, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Hoa Sen long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án Khu 
Trung tâm Thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức sự kiện Hoa 
Sen Yên Bái tại tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
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tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu là 1.200 
tỷ đồng. Tọa lạc tại khu vực trung tâm của 
Thành phố Yên Bái, gần kề trục quốc lộ 37, 
kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, dự 
án Khu Trung tâm Thương mại, Khách sạn 
Hoa Sen Yên Bái sẽ tạo sự liên kết dễ dàng 
với các khu vực dân cư lân cận, thuận tiện 
trong việc giao thương, thu hút khách du 
lịch.

Dự án bao gồm 01 tòa nhà 15 tầng có 
tổng diện tích sàn 74.410 m², được xây 
dựng thành khu phức hợp như trung tâm 
thương mại, trung tâm hội nghị, khách sạn 
4 sao, nhà hàng tiệc cưới, quán cà phê, 
căn hộ cao cấp. Dự án được chia làm 2 giai 

đoạn: Giai đoạn 1 bắt đầu từ tháng 5/2016 
đến tháng 6/2017 sẽ thi công xây dựng cơ 
sở hạ tầng cơ bản toàn bộ khu đất và các 
hạng mục công trình như: khách sạn 4 sao 
thấp tầng, trung tâm thương mại, trung tâm 
tổ chức hội nghị, nhà hàng tiệc cưới, quán 
cà phê, bãi đỗ xe đa chức năng. Giai đoạn 
2 kéo dài từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020 
sẽ hoàn thiện các hạng mục còn lại của 
dự án gồm khách sạn 4 sao cao tầng, mở 
rộng khách sạn 4 sao thấp tầng, căn hộ. 
Tập đoàn Hoa Sen đã lựa chọn vẻ đẹp đặc 
trưng của núi rừng Tây Bắc và biểu tượng 
của thương hiệu Hoa Sen làm điểm nhấn 
chủ đạo cho thiết kế của dự án. Theo đó, 

Phối cảnh thiết kế của Dự án khu Trung tâm Thương mại, Khách sạn Hoa Sen Yên Bái
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phần kết cấu chung của 
tòa nhà được xây dựng 
theo lối kiến trúc “bậc 
thang”, lấy cảm hứng từ 
hình ảnh cánh đồng ruộng 
bậc thang Mù Cang Chải - 
một danh thắng quốc gia 
của tỉnh Yên Bái. Riêng 
phần trung tâm của tòa 
nhà là hình ảnh hoa sen 
3 cánh vừa hé nở, đang 
vươn cao tạo điểm nhấn 
nổi bật, ấn tượng.

Tính đến thời điểm này, 
dự án được xem là khu 
trung tâm thương mại, 
khách sạn theo tiêu chuẩn 
quốc tế có quy mô lớn và 
cao nhất tỉnh Yên Bái. Khi 
hoàn thành và chính thức 
đưa vào hoạt động, khu 

trung tâm thương 
mại, khách sạn 
Hoa Sen Yên Bái 
sẽ trở thành một 
trong những dự 
án trọng điểm góp 
phần thúc đẩy đưa 
thành phố Yên Bái 
thực hiện mục tiêu 
trở thành đô thị loại 
2 vào năm 2020 
và đô thị loại 1 vào 
năm 2050. Đây 
cũng sẽ là đòn bẩy 
giúp tỉnh Yên Bái 
khai thác tối đa những tiềm năng vốn có, 
xứng đáng trở thành trung tâm kinh tế của 

vùng Tây Bắc Việt Nam.
Phát biểu tại Lễ Khởi công, Ông Lê 

Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen cho 

Ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen phát biểu tại

Lễ Khởi công

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà
trao Quyết định chủ trương đầu tư cho Tập đoàn 

Hoa Sen
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biết: “Đây là dự án bất động sản, dịch vụ 
và du lịch đầu tiên của Tập đoàn Hoa Sen, 
đánh dấu bước tiến mới của một doanh 
nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tôn thép 
tại Việt Nam và Đông Nam Á bước sang 
lĩnh vực hoàn toàn mới. Khi hoàn thành và 
đi vào hoạt động, dự án hứa hẹn sẽ mang 
đến những bước chuyển mình rõ rệt cho 
Thành phố Yên Bái nói riêng và Tỉnh Yên 
Bái nói chung, góp phần đánh thức tiềm 
năng và đẩy mạnh phát triển du lịch Yên 
Bái trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
tỉnh trong tương lai.”

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Yên Bái cũng đã cảm ơn Tập đoàn Hoa 
Sen và doanh nhân Lê Phước Vũ đã chọn 
Yên Bái là tỉnh đầu tiên của khu vực Tây 
Bắc để đầu tư, phát triển kinh tế cho địa 

phương. Đồng chí khẳng định Yên Bái sẽ 
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, phối hợp, 
hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ và sẵn sàng chia 
sẻ, gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp 
trong suốt quá trình chuẩn bị, xây dựng 
và đi vào hoạt động kinh doanh của Dự 
án Trung tâm thương mại, khách sạn Hoa 
Sen Yên Bái cũng như các dự án du lịch 
tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, dịch vụ, 
thương mại ở khu vực đầm Vân Hội và xã 
Bảo Hưng (huyện Trấn Yên) mà Tập đoàn 
chuẩn bị đầu tư trong thời gian tới.

Với phương châm “Mang hạnh phúc 
sẻ chia cùng cộng đồng” tại buổi Lễ khởi 
công, Tập đoàn Hòa Sen cũng đã trao 
tượng trưng 24 con bò cho 12 hộ gia đình 
2 xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu và xã Suối 
Bu, huyện Văn Chấn và tặng 50 chiếc xe 
đạp cho 50 học sinh khó khăn chăm ngoan 
học giỏi trên địa bàn tỉnh. 

Tập đoàn Hoa Sen tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
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Cũng trong khuôn khổ của sự kiện 
Lễ khởi công xây dựng Khu Trung tâm 
thương mại, Khách sạn Hoa Sen Yên Bái, 
vào tối ngày 18/05/2016, UBND Tỉnh Yên 
Bái phối hợp với Tập đoàn Hoa Sen tổ 
chức chương trình nghệ thuật với chủ đề 
“Non sông gấm vóc quê hương” tại Quảng 
trường 19/8, Thành phố Yên Bái. Chương 
trình nhằm kỷ niệm 126 năm ngày sinh của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng đến chào 
mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV 
và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

Với quy mô lớn, dàn dựng công phu, 
quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ hàng đầu 
như: Hồng Nhung, Cẩm Vân, Trọng Tấn, 
Anh Thơ, nhóm 5 dòng kẻ, Kyo York,… 

chương trình đã thu hút sự tham dự của 
hơn 5.000 người dân Tỉnh Yên Bái và 
được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát 
thành - Truyền hình Tỉnh Yên Bái. Trong 
chương trình này, Tập đoàn Hoa Sen đã 
trao tặng 5 tỷ đồng cho công tác an sinh xã 
hội tại tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, đại diện Đài 
Tiếng nói Việt Nam - đồng chí Nguyễn Thế 
Kỷ đã tặng 500 chiếc máy thu thanh, 5 bộ 
thiết bị thu sóng truyền hình qua vệ tinh với 
5 màn hình 32 inch cho tỉnh Yên Bái với 
mong muốn đưa thông tin đến mọi miền 
Tổ quốc, nâng cao dân trí và đem lại giá trị 
vật chất cũng như tinh thần cho bà con các 
dân tộc ít người còn khó khăn tại Yên Bái.

Nguyễn Thoa

Chương trình nghệ thuật “Non sông gấm vóc quê hương”
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Lãnh đạo tỉnh Yên Bái làm Lễ động thổ

Nhân kỷ niệm 126 năm ngày sinh 
Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, chào 
mừng ngày Bầu cử Quốc hội 

khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp 
nhiệm kỳ 2016 – 2021, sáng 18/5/2016 tại 
địa phận thôn 4 xã Giới Phiên, thành phố 
Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái đã long trọng 
tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Bách 
Lẫm kết nối Quốc lộ 37 với đường cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai.

Đến dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm 
Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy; Dương Văn 
Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thanh Trà - Ủy 
viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 
các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo các 

YÊN BÁI TỔ CHỨC LỄ KHỞI CÔNG XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH CẦU BÁCH LẪM KẾT NỐI QUỐC 

LỘ 37 VỚI ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI
Sáng ngày 18/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức Lễ 
khởi công xây dựng công trình cầu Bách Lẫm kết nối Quốc lộ 37 với đường 
cao tốc Nội Bài – Lào Cai.
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Sở, ban, ngành, 
đoàn thể cùng 
đông đảo cán bộ, 
đảng viên, công 
chức, viên chức, 
chiến sĩ lực lượng 
vũ trang, học sinh 
và đại diện các 
tầng lớp nhân dân 
trong tỉnh...

Dự án xây dựng 
cầu Bách Lẫm do 
Sở Giao thông 
Vận tải tỉnh Yên 
Bái làm chủ đầu tư 
có tổng mức đầu 
tư 512 tỷ đồng với 
tổng chiều dài 1898,51m, điểm đầu từ ngã 
tư Cao Lanh, đầu đại lộ Nguyễn Thái Học 
(Km278 + 500 quốc lộ 37) thuộc địa phận 
phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái và 
điểm cuối tại vị trí giao cắt với Quốc lộ 32C 
(lý trình Km92 + 987,24m), thuộc địa phận 
xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Phần 
cầu được thiết kế vĩnh cửu, hiện đại với 
quy mô bề rộng toàn cầu 16m cho nhịp 
dẫn và 18m cho nhịp chính. Cầu có chiều 
dài 435,5m gồm 7 nhịp, sử dụng dầm cáp 
hỗn hợp Extradosed bằng bê tông cốt thép 
và bê tông cốt thép dự ứng lực, tải trọng 
thiết kế HL93. Cầu có 2 trụ tháp với chiều 
cao mỗi trụ tháp là 20m tính từ mặt cầu và 
1 mặt dây văng. Hai mố và trụ đỡ các nhịp 
dẫn, trụ chuyển tiếp, trụ chính bằng bê 
tông cốt thép đổ tại chỗ đặt trên hệ thống 
cọc khoan nhồi. Phần đường thiết kế với 
quy mô đường đô thị cấp khu vực có chiều 
dài 1463,01m, bề rộng mặt đường 15m, 
bề rộng vỉa hè mỗi bên 5m. Dự án phấn 
đấu hoàn thành trong tháng 6 năm 2018.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, thay mặt 

UBND tỉnh 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 đã nhấn mạnh: Đây là công 
trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và 
hết sức cần thiết trong việc hoàn thiện hệ 
thống hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế 
của tỉnh và là nguyện vọng thiết tha, mong 
đợi của bao thế hệ cán bộ, nhân dân các 
dân tộc của tỉnh. Xây dựng cầu Bách Lẫm 
là cơ hội mở ra sự thông thương kết nối 
với bên bờ hữu ngạn Sông Hồng để mở 
rộng không gian xây dựng và phát triển đô 
thị thành phố Yên Bái góp phần đưa thành 
phố trở thành trung tâm hành chính, chính 
trị, kinh tế xã hội của tỉnh và sớm trở thành 
đô thị loại II.

Để đảm bảo dự án đầu tư có hiệu quả, 
đồng chí Chủ tịch tỉnh cũng đã đề nghị các 
đơn vị có liên quan đến công tác triển khai 
dự án thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng 
tâm như: Đối với Chủ đầu tư của dự án 
phải thực hiện đúng chức năng quản lý 
chuyên ngành đặc biệt công tác quản lý 

Đồng chí Đỗ Văn Dự 
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phát biểu tại Lễ khởi công
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đầu tư xây dựng, giám sát, kiểm tra đôn 
đốc thường xuyên, chặt chẽ quá trình thi 
công của dự án đảm bảo chống thất thoát, 
lãng phí trong đầu tư xây dựng. Đối với 
cấp Ủy chính quyền thành phố và các xã 
phường nơi có dự án đi qua phải thực hiện 
tốt công tác giải phóng mặt bằng, tích cực 
tuyên truyền làm tốt công tác dân vận phát 
huy cao độ quy chế dân chủ cơ sở, nâng 
cao nhận thức của người dân về ý nghĩa 
và tầm quan trọng của việc đầu tư xây 
dựng dự án. Các sở, ban ngành của tỉnh 
phải có trách nhiệm kiểm tra chặt chẽ trong 
quá trình triển khai dự án và phối hợp tạo 
điều kiện tốt nhất cho Chủ đầu tư và các 
nhà thầu liên quan hoàn thiện tốt nhiệm 
vụ được giao. Đồng chí cũng đề nghị nhà 
thầu thi công xây dựng phải có những giải 
pháp bố trí nhân lực hợp lý có năng lực kỹ 
thuật cao, có đủ trang thiết bị tổ chức thi 

công phù hợp với điều kiện thực tế tại hiện 
trường, đảm bảo tuân thủ nghiệm ngặt 
những quy trình kỹ thuật, đảm bảo chất 
lượng và tiến độ của công trình.

Dự án xây dựng cầu Bách Lẫm là cây 
cầu thứ 6 nối 2 bờ Sông Hồng đoạn chảy 
qua địa bàn tỉnh Yên Bái và là cây cầu thứ 
4 nằm trên địa bàn thành phố. Khi dự án 
hoàn thành cùng với cầu Tuần Quán, cầu 
Văn Phú, cầu Âu Lâu sẽ là động lực thúc 
đẩy phát triển năng lực cạnh tranh của tỉnh 
trong thời kỳ hội nhập và phát triển, mở 
ra nhiều điều kiện và lợi thế thu hút đầu 
tư xây dựng vào tỉnh nhà.Từ đó góp phần 
đưa tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển khá 
trong khu vực Trung du và miền núi phía 
Bắc theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ 
tỉnh Yên Bái lần thứ 18 đã đề ra.

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 Yên Bái phát biểu và phát động Lễ Khởi công
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Yên Bái: Đột phá từ cải cách thủ tục hành chính
Lãnh đạo tỉnh Yên Bái và các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm đến 
môi trường đầu tư với quan điểm coi các nhà đầu tư đến với Yên Bái 
là công dân của tỉnh, gần gũi và thân thiện, đặc biệt coi trọng cải cách 
thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư 
khi đến với tỉnh Yên Bái.

Dự án đầu tư, chăn nuôi, chế 
biến thỏ công nghệ cao tại xã 

Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn của 
Công ty TNHH Nippon Zoki Việt Nam 
(thuộc Tập đoàn Dược phẩm Nippon 
Zoki Nhật Bản) là một trong những dự 
án được tỉnh Yên Bái cấp giấy chứng 
nhận, giấy phép đầu tư sau đúng 7 ngày 
kể từ khi doanh nghiệp xin cấp phép - 
Đó là bước phát triển vượt bậc trong cải 
cách thủ tục hành chính để thu hút đầu 
tư như thực hiện cơ chế “một cửa”, “một 
cửa liên thông”, giải quyết thủ tục đầu 
tư nhanh gọn; ban hành cơ chế thông 
thoáng... của tỉnh Yên Bái.

Với tổng diện tích đất 30ha, công suất 
25.000 con thỏ/ngày, sản phẩm đầu ra 
2.500 con/ngày, tổng số vốn đầu tư trên 
78,6 triệu USD (tương đương 1.700 tỷ 
đồng), 100% vốn đầu tư nước ngoài, Dự 
án này được tỉnh Yên Bái tạo mọi điều 
kiện thuận lợi về hồ sơ đầu tư, thiết kế 
dự án, thủ tục hành chính, vận dụng các 
chính sách ưu đãi doanh nghiệp về thuế, 
đất đai, chăn nuôi, chế biến... nhằm thực 
hiện có hiệu quả chính sách mở cửa với 
nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn của tỉnh Yên Bái.

Ông Furimoto Masato – Tổng Giám 
đốc Công ty TNHH Nippon Zoki Việt Nam 

Thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian chờ đợi
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cho biết: “Tôi vô cùng ngạc nhiên khi chỉ 
trong 1 tháng, Dự án đầu tư, chăn nuôi, 
chế biến thỏ công nghệ cao của chúng 
tôi tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn 
Chấn đã nhanh chóng hoàn thành mọi 
thủ tục về hồ sơ, các chính sách ưu đãi 
doanh nghiệp về thuế, đất đai... Ngoài 
ra, tỉnh Yên Bái đã giúp đỡ doanh nghiệp 
chúng tôi về vấn đề về hạ tầng, tuyển 
dụng lao động. Với cách giải quyết các 
vấn đề nhanh chóng của tỉnh Yên Bái, tôi 
nghĩ Yên Bái là một địa điểm hấp dẫn để 
thu hút các nhà đầu tư”.

Công ty TNHH Đá cẩm thạch R.K Việt 
Nam là doanh nghiệp FDI 100% vốn Ấn 
Độ sản xuất, kinh doanh hiệu quả tại thị 
trấn Yên Thế, huyện Lục Yên. Cuối năm 
2008, Công ty mới bắt đầu triển khai 
hoạt động khai thác và gần một năm sau 
tiến hành xây dựng nhà máy chế biến 
đá. Đến tháng 10/2010, việc xây dựng 
hoàn thành để nhà máy đi vào hoạt 
động. Lúc mới đi vào hoạt động, Công 
ty gặp không ít khó khăn, song nhờ sự 
ủng hộ của chính quyền địa phương từ 
huyện đến tỉnh, Công ty đã vượt lên khó 
khăn và hoạt động hiệu quả.

Một tín hiệu vui đối với tỉnh Yên Bái là 
trong năm 2015 đã có 146 doanh nghiệp 

thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 
trên 1.293 tỷ đồng và trong 3 tháng đầu 
năm 2016, tỉnh cấp mới và ra quyết định 
điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 
9 dự án.

Có được kết quả đó, yếu tố quyết định 
chính là môi trường đầu tư. Đây là vấn 
đề được lãnh đạo tỉnh và các cấp, các 
ngành đặc biệt quan tâm với quan điểm 
coi các nhà đầu tư đến với Yên Bái là 
công dân của tỉnh, gần gũi và thân thiện 
với các nhà đầu tư, đặc biệt coi trọng cải 
cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư khi 
đến với tỉnh Yên Bái.

Yên Bái đang tạo nên những đột phá 
mang dấu ấn riêng bằng những việc làm 
cụ thể, thiết thực để đồng hành cùng 
doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính, xử lý kịp thời những 
khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp 
đồng hành cùng nhà đầu tư và tạo môi 
trường kinh doanh lành mạnh, bình 
đẳng... là cơ sở để Yên Bái tiếp tục mời 
gọi thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài 
nước đến với mảnh đất này.

Theo Báo Yên Bái

Công bố công khai quy hoạch
Dự án sân golf Ngôi Sao Yên Bái

Ngày 17/5/2016, tại trụ sở UBND xã Minh Quân, UBND huyện Trấn Yên đã phối 
hợp với Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Sân golf Ngôi Sao Yên Bái - tổ chức công 
bố quy hoạch chi tiết xây dựng tổ hợp sân golf Ngôi Sao Yên Bái (tỷ lệ 1/500) tại 
khu du lịch sinh thái hồ Đầm Hậu, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.
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Tổ hợp sân golf Ngôi Sao Yên Bái 
được tỉnh Yên Bái chấp thuận đầu 

tư từ cuối năm 2014, với quy mô xây dựng 
trên diện tích 194 ha, bao gồm phần đất 
bao quanh, phần đảo và mặt nước của hồ 
Đầm Hậu thuộc thôn Đức Quân, xã Minh 
Quân, huyện Trấn Yên. Nằm ở vị trí đắc 
địa gần nút giao IC 12 đường cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai và đường tránh ngập thành 
phố Yên Bái. Dự án do Công ty cổ phần 
Sân golf Ngôi Sao Yên Bái làm chủ đầu tư 
với quy mô 27 lỗ kết hợp hệ thống khu nghỉ 
dưỡng cao cấp, gồm: các khu vực sân 
golf, khu vực dịch vụ, khu nghỉ dưỡng và 
sân tập golf đạt chuẩn quốc tế với mức đầu 
tư 630 tỷ đồng.

Theo đồ án quy hoạch, đơn vị tư vấn 
thiết kế đã hoàn tất các giai đoạn khảo sát, 
đo đạc thực địa, thiết kế tổng thể các phân 
khu chức năng và phân kỳ đầu tư các hạng 
mục công trình. 

Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh 
quan do UBND huyện Trấn Yên công bố 
được chia thành các khu chức năng riêng 
biệt và được kết nối bằng đường giao thông 
nội bộ từ nhà điều hành tới các khu vực 
chơi golf, khu biệt thự, dịch vụ và khách 
sạn được xây dựng phù hợp với địa hình, 
cảnh quan sẵn có, tạo điểm nhấn cho tổng 

thể Dự án. Sau khi công 
bố quy hoạch, chủ đầu tư 
phải triển khai cắm mốc 
danh giới quy hoạch và 
phối hợp với chính quyền 
xã Minh Quân trong công 
tác quản lý, niêm yết, công 
khai quy hoạch. Chính 
quyền địa phương yêu cầu 
chủ đầu tư trong quá trình 
triển khai dự án phải đảm 
bảo trữ lượng nước trong 
hồ để phục vụ tưới tiêu 
cho khoảng 150 ha ruộng 
của người dân trong vùng, 
trồng cây xanh bảo vệ 
cảnh quan trên các đảo 
và giữ gìn môi trường tự 

nhiên xung quanh khu vực, đồng thời đề 
nghị chủ đầu tư tạo điều kiện thuận lợi về 
việc làm cho lao động địa phương nhằm 
tăng thu nhập, phát triển kinh tế trong vùng.

Dự án đã được triển khai thi công từ đầu 
năm 2016, hiện tại đang triển khai thi công 
các hạng mục san gạt mặt bằng, hàng rào, 
nhà điều hành…Đối với hạng mục sân tập 
đang được hoàn thiện và dự kiến đầu quý 
III năm 2016 sẽ đưa hạng mục này vào 
hoạt động. Phấn đấu đưa vào khai thác 9 
lỗ đầu tiên trong năm 2016. 

Sau khi sân golf đi vào hoạt động, dự 
án tiếp tục đầu tư xây dựng khu vực trở 
thành một quần thể du lịch sinh thái bao 
gồm nhiều loại hình dịch vụ giải trí đa dạng 
và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai khu 
vực hồ Đầm Hậu. Đồng thời cũng đảm bảo 
sự phát triển bền vững, phù hợp với cảnh 
quan thiên nhiên và môi trường sinh thái, 
văn hóa địa phương, góp phần chuyển 
dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang 
du lịch dịch vụ cũng như tạo tiền đề cho sự 
phát triển kinh tế của địa phương nói riêng 
và của tỉnh Yên Bái nói chung trong những 
năm tới.

                                                                        
Nguyễn Trọng Cảnh

Phối cảnh quy hoạch chi tiết Dự án tổ hợp sân golf Ngôi Sao Yên Bái
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Ngày 17/5, đoàn công tác của Công ty TNHH Seibu Nousan Việt Nam đã 
đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái nhằm thảo luận về Dự án sản xuất lúa 
gạo chất lượng cao tại xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Tiếp và 
làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và 
Đầu tư, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và 
Môi trường.

Công ty TNHH Seibu Nousan Việt Nam
muốn đầu tư kinh doanh lúa gạo tại Yên Bái

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn 
Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Yên Bái bày tỏ vui mừng được 

đón tiếp và làm việc với Công ty TNHH 
Seibu Nousan Việt Nam. Đồng chí đã 
thông tin tới đoàn công tác về những tiềm 
năng, thế mạnh của tỉnh trong sản xuất 
nông nghiệp, đặc biệt là tình hình sản 
xuất rau an toàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái 
và hiện trạng Trại giống cây trồng Đông 
Cuông, huyện Văn Yên. Năm 2015, toàn 
tỉnh trồng gần 8.500 ha rau, đậu, năng suất 
đạt 115 tạ/ha, sản lượng đạt gần 98 nghìn 
tấn. Tỉnh dự kiến quy hoạch trên 60 ha 

trồng rau an toàn tại xã Tuy Lộc, Âu Lâu, 
Văn Phú (thành phố Yên Bái). Trại giống 
cây trồng Đông Cuông, huyện Văn Yên có 
tổng diện tích trên 504 nghìn m2, trong đó 
đất nông nghiệp trên 337 nghìn m2, đất 
rừng trên 126 nghìn m2, đất chuyên dùng 
trên 27 nghìn m2 còn lại là đất chưa sử 
dụng…

Đồng chí Phó Chủ tịch cũng nhấn 
mạnh Yên Bái sẽ tạo mọi điều điều kiện 
thuận lợi nhất về chính sách, quyền lợi 
khi doanh nghiệp đầu tư tại tỉnh. Theo đó, 
tỉnh sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc lập 
hồ sơ cấp phép đầu tư, thực hiện thủ tục 
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đăng ký đầu tư, thủ tục thành lập doanh 
nghiệp, bàn giao mặt bằng cho Công ty 
trong thời gian ngắn nhất. Yên Bái cũng sẽ 
dành 50 ha đất của Trung tâm giống cây 
trồng tại xã Đông Cuông và các trang thiết 
bị thuộc Trung tâm như nhà kho, xưởng 
sản xuất, văn phòng, máy móc, lao động... 
để Công ty Seibu Nousan Việt Nam thuê 
hoặc nhượng quyền sử dụng với giá trị 
phù hợp. 

Cùng với đó, tỉnh sẽ miễn phí tiền thuê 
đất và nước phục vụ tưới tiêu trong năm 
2016. Từ năm 2017, nếu dự án tiếp tục 
triển khai sẽ tính đơn giá thuê đất theo quy 
định tại thời điểm thuê. Tỉnh cũng sẽ hỗ trợ 
các thủ tục liên quan đến xuất nhập khẩu 
và các thủ tục khác khi doanh nghiệp đăng 
ký thành lập tại tỉnh Yên Bái. Những vấn 
đề khác như hạ tầng thủy lợi, giao thông, 
tỉnh sẽ lưu ý và sẽ đầu tư nâng cấp với 
phương châm tạo mọi điều kiện thuận lợi 
nhất cho doanh nghiệp hoạt động khi thực 
hiện dự án đầu tư tại Yên Bái.

Đại diện phía Nhật Bản, Ông Terui 
Wataru - Giám đốc Thường vụ Công ty 
cổ phần Seibu Kaihatsu Nousan (Công ty 
mẹ tại Nhật Bản của Công ty TNHH Seibu 
Nousan Việt Nam) cảm ơn sự đón tiếp chu 
đáo của tỉnh Yên Bái. Ông cho biết, Công 

ty sẽ chọn Trại giống lúa Đông 
Cuông, xã Đông Cuông, huyện 
Văn Yên là địa điểm trồng thí 
điểm một số giống lúa thuần 
Nhật, lúa Japonica làm căn cứ 
cơ sở dữ liệu về khả năng sinh 
trưởng, chất lượng các giống 
lúa Nhật, lúa Japonica tại Yên 
Bái. Dự kiến tháng 5/2016, sẽ 
chuẩn bị cho sản xuất thí điểm. 
Tháng 6/2016, bắt đầu trồng 
thí điểm trên diện tích 01 ha 
Trại giống lúa xã Đông Cuông, 
Văn Yên. Tháng 10/2016 thu 
hoạch và đánh giá năng suất, 
chất lượng. Từ năm 2017 sẽ 
triển khai đầu tư sản xuất với 
quy mô lớn hơn. Đây là lần 

đầu tiên Công ty hợp tác với tỉnh Yên Bái, 
ông Terui Wataru tin tưởng rằng, dự án sẽ 
thành công và hai bên sẽ hợp tác lâu dài 
để phát triển hơn nữa.

Trước đó vào ngày 16/05, đoàn công 
tác của Công ty TNHH Seibu Nousan Việt 
Nam đã đi khảo sát thực địa tại Trại giống 
lúa Đông Cuông và vùng đất nông nghiệp 
xã Đông Cuông, xã Đại Phác của huyện 
Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Nguyễn Thoa

UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác

Đoàn công tác của Công ty  TNHH Seibu 
Nousan Việt Nam thăm thực địa tại huyện 

Văn Yên.
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Hội nghị hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại,
du lịch giữa Đồng bằng sông Cửu Long với

TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc
Ngày 26-5, UBND thành phố Hà Nội phối hợp Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ 

chức hội nghị hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch giữa đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) với TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc. Tới dự Hội nghị 
có các đồng chí: Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trần Công 
Chánh - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang; Lữ Văn Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu 
Giang; Nguyễn Quốc Việt - Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ; Hoàng 
Thị Hạnh - Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Tây Bắc, Hà Văn Siêu - Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Du lịch cùng đại diện các Bộ, ngành Trung ương; các địa 
phương, sở, ngành liên quan, các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp.

Về phía tỉnh Yên Bái, có đồng chí 
Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh cùng các lãnh đạo Sở 
Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công thương; Sở 
Văn hóa, Thế thao và Du lịch và đại diện 
công ty Liên doanh Canxi Cacbonat YBB.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TP 
Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: 
Thời gian qua, Hà Nội đã tích cực, chủ 
động hợp tác với các địa phương trên cả 

nước, trong đó hợp tác với 
đồng bằng Sông Cửu Long 
có ý nghĩa quan trọng. Hai 
bên đã ký 6 biên bản ghi 
nhớ quan trọng để tiêu thụ 
sản phẩm làng nghề của 
Hà Nội. Đồng thời, đẩy 
mạnh kết nối cung cầu, trao 
đổi 2 chiều giữa Hà Nội và 
Đồng bằng sông cửu Long, 
đưa hàng hóa đồng bằng 
sông Cửu Long vào tiêu 
thụ tại thị trường Hà Nội. 
Bên cạnh đó, Hà Nội và 
đồng bằng sông Cửu Long 
tham gia khảo sát, Hội chợ, 

tổ chức Tuần lễ Du lịch xanh, kết nối tour, 
tuyến Du lịch…Trong lĩnh vực an sinh xã 
hội, Hà Nội cũng tích cực hỗ trợ đồng bằng 
sông Cửu Long. Hội nghị này là cơ hội để 
địa phương gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, 
từ đó đẩy mạnh hợp tác đầu tư, thương 
mại và du lịch chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Tại hội nghị, các tỉnh ĐBSCL giới thiệu, 
cung cấp thông tin về cơ chế chính sách 
ưu đãi, các dự án thu hút đầu tư, xúc tiến 

Toàn cảnh Hội nghị
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thương mại, du lịch của 
các địa phương. Đồng 
thời, Hội nghị cũng đưa 
ra danh sách sáu dự án 
lớn của vùng Tây Nam 
Bộ nhằm mời gọi các 
nhà đầu tư gồm: Cảng 
biển Hòn Khoai; Khu 
kinh tế cửa khẩu Long 
An (quốc tế); Tuyến nối 
quốc lộ 91 với đường 
nam sông Hậu; Mở rộng 
Khu bảo tồn sinh thái 
Đồng Tháp Mười; Đầu 
tư hạ tầng kỹ thuật khu 
công nghiệp Thuận Yên; 
Chế biến gạo xuất khẩu 
gắn với vùng lúa chất 
lượng cao.

Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ 
Nguyễn Quốc Việt đánh giá, đây là hoạt 
động có ý nghĩa thiết thực, tạo cơ hội 
quảng bá, hợp tác đầu tư thương mại, 
du lịch giữa ĐBSCL với Hà Nội và các 
tinh, thành phố phía Bắc. Ông cho biết, 
ĐBSCL có rất nhiều tiềm năng phát triển, 
đóng góp hơn 90% sản lượng gạo, 70% 
sản lượng trái cây, 60% sản lượng thủy 
sản xuất khẩu cả nước. Hợp tác đầu tư 
giữa đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội 
và các tỉnh phía Bắc sẽ mang lại lợi ích 
cho tất cả các địa phương. 

Tuy nhiên, những kết quả đạt được 
thời gian qua còn chưa tương xứng với 
tiềm năng hợp tác giữa Hà Nội với vùng 
ĐBSCL và các tỉnh phía Bắc. Do đó, việc 
xúc tiến Thương mại và mở rộng thị trường 
cho các sản phẩm thế mạnh của các địa 
phương chưa đạt hiệu quả cao. Nhiều ý 
kiến phát biểu tại Hội nghị cũng  chia sẻ 
kinh nghiệm, đề xuất đến những giải pháp 
nhằm góp phần thúc đẩy các tỉnh ĐBSCL 
phát triển. Các ý kiến cũng đề xuất các địa 
phương sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức Hội 

nghị hợp tác đầu tư xúc tiến Thương mại 
và Du lịch. Cùng với đó, tìm kiếm các lĩnh 
vực, biện pháp hợp tác mới phù hợp với 
nhu cầu phát triển của mỗi địa phương. 
Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tỉnh, thành 
phố vùng đồng ĐBSCL đẩy mạnh quan 
hệ hợp tác trong và ngoài nước thông qua 
việc ký kết hợp tác với TP Hà Nội giúp các 
địa phương trong vùng hội nhập kinh tế 
hiệu quả hơn, thu hẹp khoảng cách phát 
triển giữa các tỉnh, thành trong vùng.

Ngay sau khi Hội nghị hợp tác, xúc tiến 
đầu tư, thương mại, du lịch giữa Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) với TP Hà 
Nội và các tỉnh, thành phía Bắc kết thúc, 
Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và UBND TP Hà 
Nội đã tổ chức lễ ký Thỏa thuận chương 
trình hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại, 
du lịch giữa Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và 
UBND TP Hà Nội.

Nguyễn Thoa

Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ và UBND TP Hà Nội ký Thỏa thuận 
chương trình hợp tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch
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TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 19-2016/NQ-CP:
CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG 

CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH.

Ngày 28 tháng 4 năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-2016/
NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hai năm 2016-2017 và 
định hướng đến năm 2020. 

Kế thừa những kết quả đạt được 
trong việc thực hiện Nghị quyết số 
19 năm 2014 và năm 2015, Chính 

phủ ban hành Nghị quyết số 19-2016/NQ-
CP. Với quyết tâm chính trị mạnh mẽ và sự 
tham gia tích cực của các bên liên quan, 
những mục tiêu cải cách được nêu trong 
Nghị quyết số 19 sẽ sớm được hiện thực 
hóa. Trong Nghị quyết 19-2016/NQ-CP, 
Chính phủ đề ra các chỉ tiêu về môi trường 
kinh doanh phấn đấu đạt tối thiểu bằng 
trung bình của nhóm nước ASEAN-4 trên 

10 chỉ tiêu; đến năm 2017 đạt mức trung 
bình của nhóm nước ASEAN-4 trên một 
số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh thuộc 
nhóm chỉ số nâng cao hiệu quả; mục tiêu 
đến năm 2020, môi trường kinh doanh và 
năng lực cạnh tranh đạt mức trung bình 
của các nước ASEAN-3 trên một số chỉ 
tiêu thông lệ quốc tế.

Nghị quyết 19-2016 cũng xác định rõ 
trách nhiệm, nhiệm vụ của các Bộ, ngành 
và địa phương như: Đối với các bộ, Nghị 
quyết 19-2016 đã thay thế những nhiệm vụ 

Hội nghị triển khai Nghị quyết 19-2016/NQ-Cp tại Hà Nội
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mang tính khái quát mà giao nhiệm vụ cho 
từng bộ, đặc biệt là những bộ quan trọng, 
như  Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 8 nhiệm 
vụ, Bộ Công thương có 10 nhiệm vụ, Bộ 
Tài chính có 6 nhiệm vụ. Những nhiệm vụ 
đều gắn với thay đổi, cải cách, quy định, 
văn bản pháp luật mà trong quá trình thực 
hiện gây những phiền hà, phí tổn cho nhà 
đầu tư, doanh nghiệp. 

 Đối với Văn phòng Chính phủ (VPCP), 
VPCP sẽ là cơ quan phối hợp với Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, thường xuyên theo dõi, 
giám sát, đánh giá và báo cáo trực tiếp 
cho Thủ tướng Chính phủ để chỉ đạo kịp 
thời bám sát mục tiêu, nội dung, giải pháp 
đã được nêu trong Nghị quyết. Cũng theo 
Nghị quyết, Chính phủ, VPCP sẽ lập những 
đoàn kiểm tra, trực tiếp đến kiểm tra ở các 
bộ, Uỷ ban nhân dân, thành phố trực thuộc 
Trung ương.

Đối với cấp địa phương, UBND cấp tỉnh 
thực hiện đầy đủ, nhất quán những cải 
cách quy định tại Luật doanh nghiệp và 
các nghị định hướng dẫn thi hành về Khởi 

sự kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh 
doanh chủ trì phối hợp với cơ quan thuế, 
lao động, bảo hiểm xã hội kết nối các thủ 
tục nhằm rút ngắn thời gian Khởi sự kinh 
doanh và đăng ký thành lập doanh nghiệp. 
Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết 
nối điện tử, đơn giản thủ tục và rút ngắn 
thời gian cấp phép xây dựng và các thủ 
tục liên quan; đăng ký quyền sở hữu và 
sử dụng tài sản…Đồng thời trong quá trình 
thực hiện Nghị quyết phải gắn kết với việc 
cải thiện môi trường kinh doanh cấp tỉnh 
theo chỉ số PCI. 

Với những đổi mới và mục tiêu mà Nghị 
quyết đưa ra cho thấy Chính phủ luôn coi 
doanh nghiệp là động lực phát triển kinh 
tế, cam kết bảo vệ môi trường an toàn, tạo 
mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp 
phát triển sản xuất kinh doanh trên mọi lĩnh 
vực.  

Phạm Như Ý

Cải thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh




