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Những dự án khủng

Sự kiện Tập đoàn Hoa Sen khởi công 
xây dựng Dự án Khu trung tâm 

thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng 
và tổ chức sự kiện tại Yên Bái vào cuối tháng 
5/2016 đã đánh dấu bước ngoặt mới cho 
việc thu hút vốn đầu tư của Yên Bái và cũng 
là bước tiến mới của Hoa Sen Group - doanh 
nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tôn thép tại 
Việt Nam và Đông Nam Á, bước sang lĩnh 
vực hoàn toàn mới là bất động sản, dịch vụ 
và du lịch.

Dự án Hoa Sen Yên Bái là dự án bất động 
sản, dịch vụ và du lịch có mức vốn đầu tư 
“khủng” nhất tại Yên Bái đến thời điểm này, 
với tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, trên diện 
tích xây dựng 1,5 ha. Dự án được kỳ vọng sẽ 
là đòn bẩy giúp tỉnh Yên Bái khai thác tối đa 
những tiềm năng, thế mạnh, góp phần đưa 
TP. Yên Bái thực hiện mục tiêu trở thành đô 
thị loại II vào năm 2020.

Theo Chủ tịch HĐQT Hoa Sen Group Lê 
Phước Vũ, sau hơn 2 năm ấp ủ và qua nhiều 
lần khảo sát thực tế, Tập đoàn Hoa Sen 

Các tập đoàn trong và ngoài nước đang tìm đến Yên Bái để xây dựng những 
dự án với mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Đây là kết quả của việc cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh mà tỉnh Yên Bái đã bền bỉ theo đuổi nhiều năm qua.

LAØN SOÙNG ÑAÀU TÖ NGAØN TYÛ
DOÄI VEÀ YEÂN BAÙI

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao Quyết định Chủ trương đầu tư cho Hoa Sen Group
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nhận thấy Yên Bái giàu tiềm năng khai thác 
và phát triển ngành dịch vụ du lịch. “Với diện 
tích 1,5 ha, tỉnh đã cam kết bồi thường giải 
tỏa trong 3 - 4 tháng là xong. Tôi khá bất ngờ 
với thời gian ngắn thế mà có thể bồi thường 
giải tỏa giao đất sạch cho nhà đầu tư. Đây là 
một trong số ít địa phương có thể làm được 
việc này”, ông Vũ bày tỏ.

Cùng với Dự án Hoa Sen Yên Bái, tỉnh 
Yên Bái cũng thu hút được nhiều dự án với 
mức vốn đầu tư từ vài trăm tới hàng ngàn 
tỷ đồng như Dự án đầu tư xây dựng trung 
tâm thương mại, vui chơi giải trí và nhà 
phố thương mại Shop-House của Tập đoàn 
Vingroup (gần 700 tỷ đồng), Dự án sân golf 
Ngôi sao Yên Bái (630 tỷ đồng), hay Dự án 
đầu tư, chăn nuôi, chế biến thỏ công nghệ 
cao tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, 
do Công ty Nippon Zoki Việt Nam (Nhật Bản) 
làm chủ đầu tư với tổng số vốn đầu tư trên 
78,6 triệu USD (trên 1.700 tỷ đồng)…

Hiện các dự án vẫn đang đổ dồn về Yên 
Bái. Sau Dự án Hoa Sen Yên Bái, Hoa Sen 
Group sẽ tiếp tục đầu tư 2 dự án lớn khác 
là Dự án Khu du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ 
dưỡng và bất động sản tại hồ Vân Hội và Dự 
án đầu tư cụm công nghiệp sạch, dịch vụ, dân 
cư, tổng kho lưu chuyển hàng hóa ở nút giao 
IC 12 tại xã Bảo Hưng, xã Minh Quân (cả hai 
đều trên địa bàn huyện Trấn Yên).

Thành công nhờ chính sách hướng về 
doanh nghiệp

Các dự án trên đều là minh chứng sống 
động cho thành công của tỉnh Yên Bái trong 
việc tận dụng những chính sách của Nhà 
nước cho khu vực Tây Bắc và nỗ lực bền bỉ 
nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
thu hút vốn đầu tư nhiều năm qua.

Tại các hội nghị xúc tiến đầu tư vào Yên 
Bái, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, bà Phạm 
Thị Thanh Trà luôn nhấn mạnh thông điệp với 
các nhà đầu tư: “Yên Bái sẽ ứng xử với doanh 
nghiệp bằng cả tấm lòng, bằng sự minh bạch 
trong môi trường kinh doanh”. Đồng thời, số 
điện thoại của bà Phạm Thị Thanh Trà và các 
lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh cũng được 
in sẵn trong cuốn tài liệu phát tận tay nhà đầu 
tư.

Nhờ sự quyết tâm của người đứng đầu, 
cùng với các chính sách cải cách thủ tục hành 
chính, cải thiện môi trường đầu tư đang được 
Yên Bái thực hiện đồng bộ, tính đến cuối 
năm 2015, Yên Bái đã có trên 370 dự án đã 
được chấp thuận, chứng nhận đầu tư, quyết 
định chủ trương đầu tư, trong đó có 22 dự án 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang thực 
hiện, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 205,816 
triệu USD. Riêng năm 2015, tỉnh đã cấp giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho 30 dự án 
với số vốn đăng ký đầu tư trên 7.000 tỷ đồng.

Với những nỗ lực không ngừng, Yên Bái 
đặt mục tiêu từ nay đến cuối năm tiếp tục 
thu hút thêm nhiều dự án đầu tư từ các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước, thông qua giải 
pháp tăng cường, nâng cao chất lượng các 
hoạt động xúc tiến đầu tư, hoàn thiện cơ chế 
chính sách vận động và xúc tiến đầu tư, tạo 
môi trường đầu tư cởi mở, minh bạch và hấp 
dẫn, phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế của 
vùng Tây Bắc.

Theo Báo Đầu tư
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Tham dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn 
Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Chủ trì 
hội nghị và sự tham gia của lãnh đạo các 
Sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan 
thông tin truyền thông của tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Sáng 
- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông 
qua báo cáo kết quả thực hiện Chương trình 
hành động Cải thiện môi trường đầu tư, nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 
2015 và 6 tháng đầu năm 2016. Trong hơn 1 

năm qua, bộ máy chính quyền từ 
Lãnh đạo tỉnh các cấp, các ngành 
và địa phương trên toàn tỉnh trên 
cơ sở nhiệm vụ được giao đã 
tập trung triển khai thực hiện tốt 
yêu cầu nhiệm vụ và giải pháp 
của Chương trình hành động 
“Cải thiện môi trường đầu tư, 
nâng cao chỉ số năng lực cạnh 
tranh tỉnh Yên Bái. Đã có nhiều 
những biện pháp kịp thời giải 
quyết và tháo gỡ các khó khăn 
vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy sự  
phát triển sản xuất kinh doanh 
cho doanh nghiệp, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp 

tiếp cận được với các thông tin, quy hoạch, 
chính sách hỗ trợ của trung ương và địa 
phương. Qua đó chỉ số năng lực cạnh tranh 
(PCI) năm 2015 của tỉnh tiếp tục được nâng 
lên. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh có chuyển biến tốt hơn; số lượng 
doanh nghiệp thành lập mới tăng; tỷ lệ doanh 
nghiệp kinh doanh lỗ giảm dần; tỷ lệ doanh 
nghiệp hòa vốn tăng nhanh, từng bước ổn 
định, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, 

Toàn cảnh Hội nghị

Yên Bái triển khai Chương trình hành 
động cải thiện môi trường đầu tư, nâng 

cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI): 
Những kết quả ban đầu

Ngày 15/6, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 
Chương trình hành động cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 
tranh (PCI) năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
và triển khai một số Nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư, nâng 
cao chỉ số năng lực cạnh tranh.
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kinh doanh, đảm bảo đời sống, việc làm cho 
người lao động, đóng góp tích cực vào sự 
phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn 
một số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến môi 
trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của 
tỉnh trong thời gian qua. Việc thu hút đầu tư 
phát triển trên địa bàn tỉnh còn ít và gặp nhiều 

khó khăn nhất là thu hút vào các khu, cụm 
công nghiệp. Cơ sở hạ tầng giao thông, điện, 
nước... tuy được đầu tư nhưng vẫn còn khó 
khăn và thiếu đồng bộ. Chất lượng một số 
hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như đào tạo 
lao động, xúc tiến thương mại, thông tin dự 
báo thị trường; tư vấn và hỗ trợ pháp lý, tiếp 
cận đất đai... còn thấp chưa đáp ứng yêu cầu 
phát triển của doanh nghiệp.

Cũng trong chương trình hội nghị, lãnh đạo 
Sở Kế hoạch và Đầu tư - ông Vũ Xuân Sáng 

đã triển khai hướng dẫn và quán triệt tới toàn 
thể đại biểu tham dự về thực hiện Nghị quyết 
số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 (NQ19) 
và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 
của Chính phủ (NQ35).

Theo NQ19 về những nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-

2017, định hướng 
đến năm 2020 ban 
hành nhằm khắc phục 
những tồn tại, hạn chế 
từ việc triển khai hai 
Nghị quyết 19/NQ-CP 
năm 2014 và 2015 với 
những mục tiêu được 
đề ra như: Các chỉ tiêu 
về môi trường kinh 
doanh đạt tối thiểu 
bằng trung bình nhóm 
nước ASEAN 4; đến 
năm 2017 đạt mức 
trung bình của nhóm 
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/
NQ-CP năm 2016 có nhiều điểm mới so với 
Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 và 2014, xác 
định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ của các Bộ, 
ngành và địa phương, trong đó đối với cấp 
địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh cần thực 
hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Thực 
hiện đầy đủ, nhất quán những cải cách quy 

Đồng chí Vũ Xuân Sáng - GĐ sở KH&ĐT thông  qua báo cáo kết quả thực hiện 
Chương trình hành động Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh 

tranh (PCI) năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016
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định tại Luật Doanh nghiệp và các Nghị định 
hướng dẫn thi hành về Khởi sự doanh nghiệp 
và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 
Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, kết nối 
điện tử; Công khai và đơn giản thực hiện thủ 
tục hành chính về cấp phép xây dựng, tiếp 
cận điện năng, giải quyết chính sách BHYT, 
BHXH; Thực hiện cải cách thủ tục hành chính 
tư pháp theo đúng tinh thần Bộ Luật Tố tụng 
dân sự 2015 và Luật phá sản 2014.

Đối với NQ35 về trợ giúp và phát triển 
doanh nghiệp đến năm 2020 ban hành với 
mục tiêu được nêu rõ đến năm 2020, xây 
dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực 
cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít 
nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó 
có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn 
lực mạnh. Khu vực tư nhân Việt Nam đóng 
góp Khoảng 48 - 49% GDP, Khoảng 49% tổng 
vốn đầu tư toàn xã hội. Năng suất các nhân 
tố tổng hợp (TFP) 
đóng góp khoảng 
30 - 35% GDP. Năng 
suất lao động xã hội 
tăng Khoảng 5%/
năm. Hàng năm, có 
Khoảng 30 - 35% 
doanh nghiệp Việt 
Nam có hoạt động 
đổi mới sáng tạo. 
Nghị quyết cũng đưa 
ra 05 nhiệm vụ và giải 
pháp, trong đó: Cải 
cách hành chính, tạo 
thuận lợi cho doanh 
nghiệp; Tạo dựng 
môi trường thuận lợi 
hỗ trợ doanh nghiệp, 

đặc biệt đối với doanh nghiệp khởi nghiệp và 
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo;  Bảo đảm 
quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận 
các nguồn lực và cơ hội kinh doanh (thực hiện 
nghiêm túc thực hiện quy định về đất đai, xây 
dựng, môi trường, đăng ký kinh doanh, đầu 
tư và các thủ tục hành chính liên quan); Giảm 
chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp (giảm 
tiền thuê đất, điều chỉnh mức phí đường bộ, 
điều chỉnh về thuế thu nhập doanh nghiệp, 
chế độ bảo hiểm xã hội hợp lý, lương tối thiểu 
vùng phù hợp với năng suất lao động và tăng 
trưởng kinh tế); Bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của doanh nghiệp.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
địa phương cũng đã tham gia ý kiến trong 
quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, 
giải pháp của “Chương trình hành động” 
trong năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 đối 
với từng đơn vị. Đồng thời trao đổi thảo luận 

Đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh chủ trì hội nghị
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phản ánh những  khó khăn, hạn chế trong 
quá trình thực hiện nhiệm vụ như: vấn đề thu 
hồi đất còn chậm so với tiến độ, nhiều thủ 
tục hành chính chưa có sự phối hợp đồng bộ 
giữa các cấp; việc tiếp cận điện năng; về chi 
phí không chính thức; chỉ số năng lực quản 
trị hành chính công thấp; Cần nâng cao chất 
lượng hạ tầng cơ sở các khu công nghiệp 
trên địa bàn; vấn đề tiếp cận nguồn vốn đối 
với doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả của 
các buổi gặp mặt doanh nghiệp trong tỉnh 
cũng như các doanh nghiệp nước ngoài...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Tạ 
Văn Long đưa ra những nhiệm vụ việc để tiếp 
tục triển khai công tác cải thiện môi trường 
đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2016. Đề 
nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thị, thành phố của tỉnh cần tiếp tục bám sát 
nội dung của Chương trình hành động để 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp 
đạt hiệu quả cao nhất. Tiếp tục tháo gỡ khó 
khăn, tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp tiếp cận tốt các chính sách hỗ trợ của 
Nhà nước. Đối với chức năng, nhiệm vụ của 
từng đơn vị cần nghiên cứu và áp dụng các 
văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ 
và các cơ quan trung ương, các cơ chế, 
chính sách của tỉnh để tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho doanh nghiệp được tiếp cận, đẩy 
mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn. Tiếp tục 
thực hiện tốt Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ về việc loại bỏ các rào cản 
và hoàn thiện cơ chế, chính sách để nâng 
cao hiệu quả đầu tư. Xây dựng bộ máy hành 
chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững 
mạnh, chuyên nghiệp và hiện đại. Hoàn thiện 
và minh bạch hóa hệ thống các quy định, 

chính sách về ưu đãi, thu hút đầu tư, đào tạo 
và phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện tốt 
quy chế phối hợp giữa nhà nước với doanh 
nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp phát triển bình đẳng.

Đối với cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 
PCI - Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục tham 
mưu cho Ban chỉ đạo việc thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp của  Chương trình hành 
động “Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh PCI”của tỉnh Yên 
Bái giai đoạn 2015 – 2020. Tiến hành triển 
khai thực hiện kế hoạch số 101/KH-UBND 
ngày 03/06/2016 về triển khai thực hiện công 
tác khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh 
cấp Sở, ban, ngành và địa phương của tỉnh 
Yên Bái năm 2016 (DCI) đảm bảo thời gian 
thực hiện theo yêu cầu của Kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, yêu cầu Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp trẻ và 
các hiệp hội khác cần tiếp tục làm tốt công 
tác cầu nối giữa doanh nghiệp với nhà nước; 
phản ánh kịp thời những khó khăn, vướng 
mắc của doanh nghiệp và đề xuất các giải 
pháp tháo gỡ khó khăn cho phù hợp.

Các cơ quan truyền thông trên địa bàn 
tỉnh cần tăng cường sự phối hợp với các Sở, 
ban, ngành, địa phương và các hiệp hội đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo 
dục và nêu gương các điển hình tiên tiến 
trong việc góp phần cải thiện tốt môi trường 
đầu tư kinh doanh và nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI; tuyên truyền 
những chính sách, hành động mà tỉnh Yên 
Bái đã, đang và sẽ làm để thúc đẩy, nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Nguyễn Trọng Cảnh 
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Trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi: 
Tổng sản lượng lương thực có hạt 

ước đạt 174.324 tấn, bằng 61% kế hoạch 
năm, tăng 2,38% so cùng kỳ; Sản lượng chè 
búp tươi 5 tháng ước đạt 10.400 tấn, bằng 
12% kế hoạch; trồng mới được 330 ha chè 
bằng nguồn vốn QSEAP; cây ăn quả ước đạt 
6.709 ha, trồng mới được 176,6 ha; tổng đàn 
gia súc chính ước đạt 635.631 con.

Sản xuất lâm nghiệp: Đến nay, toàn tỉnh 
đã gieo ươm được 63.231 nghìn cây giống 
lâm nghiệp các loại; khai thác và tiêu thụ ước 

đạt 116.494 m3 gỗ 
rừng trồng các loại, 
bằng 26% kế hoạch. 
Các địa phương 
trong tỉnh đang tiến 
hành đẩy mạnh sản 
xuất thủy sản năm 
2016, sản lượng thủy 
sản 5 tháng đầu năm 
ước đạt 3.200 tấn, 
bằng 40% kế hoạch.

Sản xuất công 
nghiệp trong 5 tháng 
đầu năm 2016 trên 
địa bàn tỉnh tiếp tục 
duy trì được tốc độ 
tăng trưởng ổn định 

so với cùng kỳ năm trước. Nhiều ngành công 
nghiệp có mức tăng khá so với cùng kỳ như: 
Ngành khai thác khoáng sản tăng 28,12%; 
Ngành chế biến gỗ tăng 22,61%; Ngành sản 
xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 
13,46%; Ngành khai thác, xử lý và cung cấp 
nước tăng  8,17%;… Giá trị sản xuất công 
nghiệp (giá so sánh 2010) 5 tháng đầu năm 
2016 ước đạt 2.869 tỷ đồng, bằng 34,9% kế 
hoạch, tăng 6,8% so với cùng kỳ.  

Trong 5 tháng đầu năm 2016 hoạt động 

5 tháng đầu năm 2016

5 tháng đầu năm, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái tiếp tục 
ổn định và phát triển. Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ. Các 
ngành dịch vụ hoạt động kinh doanh ổn định, thị trường hàng hoá, dịch vụ trên địa 
bàn đa dạng, phong phú, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Trong lĩnh vực nông  lâm 
- thuỷ sản tiếp tục duy trì ở mức ổn định.

Kinh tế của tỉnh Yên Bái tăng trưởng 
và ổn định

Sản xuất công nghiệp có mức tăng trưởng khá
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thương mại trên địa bàn tỉnh tương đối ổn 
định và có mức tăng khá. Tổng mức bán lẻ 
hàng hoá 5 tháng đầu năm ước đạt 4.655 
tỷ đồng, tăng 15,8% so cùng kỳ. Doanh thu 
dịch vụ ước đạt 177,7 tỷ đồng, tăng 13,3% 
so cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì được 
tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, 
chủ yếu tập trung ở khu vực kinh tế tư nhân; 
ước đạt 27,39 triệu USD, tăng 8,26% so 
cùng kỳ năm trước. Trong đó, Khu vực kinh 
tế tư nhân ước đạt 16,88 triệu USD, chiếm 
61,64%, tăng 26,17% so cùng kỳ; Khu vực 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 
10,5 triệu USD, chiếm 38,36%, giảm 11,84% 
so cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu hàng hóa 5 
tháng đầu năm 2016 ước đạt 12,1 triệu USD, 
giảm 18,2% so cùng kỳ.

Hoạt động vận tải sau 5 tháng vẫn giữ 
được mức tăng ổn định so với cùng kỳ năm 
trước cả về khối lượng vận chuyển và doanh 
thu, đáp ứng tốt nhu cầu vận chuyển hàng 
hóa và đi lại của nhân dân. Khối lượng hàng 
hoá vận chuyển ước đạt 3.556 ngàn tấn, 
tăng 2,63%. Vận tải hành khách ước đạt 
4.184 nghìn lượt người, bằng 41,84% kế 
hoạch, tăng 4,81% so cùng kỳ.

Hoạt động du lịch cũng thu được những 
kết quả khả quan. Trong 5 tháng đầu năm 

2016 đã phục vụ được 
194.863 lượt khách, 
bằng 40,6% kế hoạch, 
tăng 10% so cùng kỳ, 
trong đó: Khách quốc 
tế 8.467 lượt, khách 
trong nước 186.396 
lượt.

Bên cạnh đó, công 
tác  xúc tiến, thu hút 
đầu tư nước ngoài 
cũng được đẩy mạnh, 
nhiều nhà đầu tư 
nước ngoài đến tìm 
kiếm cơ hội đầu tư tại 

tỉnh. Điển hình là dự án đầu tư xây dựng xây 
dựng khu Trung tâm thương mại – khách 
sạn Hoa Sen Yên Bái do Công ty cổ phần 
Hoa Sen làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu 
tư dự kiến là 1.200 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ đem 
đến những bước chuyển mình rõ rệt cho tỉnh 
Yên Bái, đánh thức những tiềm năng và đẩy 
mạnh phát triển du lịch của tỉnh trong tương 
lai. Bên cạnh đó vào tháng 04/2016 tỉnh Yên 
Bái đã phối hợp với Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam tổ chức thành công 
Hội nghị Xúc tiến đầu tư với các tổ chức và 
doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hà Nội nhằm mở 
ra quan hệ hợp tác, tạo động lực thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời 
gian tới.

Như vậy, sau 5 tháng đầu năm kinh tế 
của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và ổn định, để 
kinh tế tiếp tục có mức tăng trưởng khá hoàn 
thành mục tiêu đã đặt ra, trong thời gian tới, 
các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị 
tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc 
phục khó khăn, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ 
và thực hiện có hiệu quả những kế hoạch, 
chương trình trình hành động mà tỉnh đề ra.

Nguyễn Thoa

Hoạt động sản xuất tại nhà máy của công ty An Phát
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Triển khai thực hiện dự án đường nối 
nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài 

- Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, 
tỉnh Yên Bái

Với mục tiêu để kết nối các xã Việt Hồng, 
Vân Hội của Huyện Trấn Yên với Quốc lộ 37 
và đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; phát huy 

tiềm năng để khai thác du lịch của Đầm Vân 
Hội và khu di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc 
gia Chiến khu Vần để phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. Ủy nhân dân tỉnh Yên bái 
đã ban hành Quyết định số 2033/QĐ-UBND 
ngày 31/10/2015 về việc phê duyệt Dự án 
đầu tư xây dựng công trình Đường nối nút 

Triển khai thực hiện dự án đường nối nút giao IC12
đường cao tốc Nội Bài Lào Cai với xã Việt Hồng,

huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Hình  ảnh công trường thi công

Với mục tiêu để kết nối các xã Việt Hồng, Vân Hội của Huyện Trấn Yên với Quốc lộ 
37 và đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; phát huy tiềm năng để khai thác du lịch của 
Đầm Vân Hội và khu di tích lịch sử cách mạng cấp Quốc gia Chiến khu Vần để phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ủy nhân dân tỉnh Yên bái đã ban hành Quyết định số 
2033/QĐ-UBND ngày 31/10/2015 về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình 
Đường nối nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng.
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giao IC12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 
với xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên 
Bái với tổng mức đầu tư 160 tỷ đồng. 

Đầm Vân Hội nằm tại vị trí xã Vân Hội và 
xã Việt Cường, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên 
Bái. Đầm tiếp giáp với xã Hiền Lương, huyện 
Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, có chiều dài gần 10 
km, rộng có nơi gần 2 km, có khoảng 40 đảo 
lớn nhỏ với 410 ha mặt nước, là điểm đến lý 
tưởng của những du khách muốn hòa mình 
vào cảnh sắc thiên nhiên non nước của núi 
rừng Tây Bắc. Ngày 05/04/2016, UBND tỉnh 
Yên Bái đã ký văn bản số 635/UBND-TH 
chấp thuận cho Công ty Cổ phần tập đoàn 
Hoa Sen tiến hành khảo sát, nghiên cứ dự 
án xây dựng Khu di lịch tâm linh, sinh thái, 
nghỉ dưỡng và bất động sản hồ Vân Hội. 

Với mục tiêu phục vụ phát triển du lịch 
tâm linh, sinh thái đầm Vân Hội, dự án xây 
dựng công trình Đường nối nút giao IC12 
đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với xã Việt 
Hồng, huyện Trấn Yên có tổng mức đầu tư 
là 160 tỷ đồng, được đầu tư bằng nguồn vốn 
ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp 
pháp khác, thời gian thực hiện dự án từ năm 
2015 đến năm 2019 và được chia thành 2 
giai đoạn, giai đoạn 1 xây dựng hoàn thiện 
phần đường, giai đoạn 2 triển khai hạng mục 

cầu bê tông cốt thép dự 
ứng lực và các hạng 
mục còn lại.

Dự án được đầu tư 
theo quy mô đường 
cấp III miền núi, tốc độ 
thiết kế 80km/h, bề rộng 
nền đường Bn = 12m, 
bề rộng mặt đường Bm 
= 7m, bề rộng lề BL = 
2x2.5m = 5m (gia cố lề 
2x2m = 4m), kết cấu áo 
đường mềm thiết kế đạt 

Eyc = 133Mpa. Công trình cầu được đầu tư 
theo quy mô vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép 
dự ứng lực, tải trọng thiết kế HL93, tần suất 
thiết kế P = 1%, bề rộng toàn cầu B = 13m, 
trong đó phần mặt cầu 12m, phần lan can 
2x0.5m.

Dự án có tổng chiều dài 4,1km, điểm đầu 
giao với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai 
tại nút giao IC12, điểm cuối tại khu vực Bến 
Đình, xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên 
Bái. Hiện tại các đơn vị thi công đang khẩn 
trương tập trung nhân lực, phương tiện máy 
móc thiết bị triển khai thi công các hạng mục 
đào nền đường, đắp nền đường, thi công 
các hạng mục cống thoát nước, khối lượng 
công việc ước tính đạt 20%.

Dự án sau khi hoàn thành đi vào sử dụng 
sẽ góp phần phục vụ nhu cầu giao lưu, đi 
lại của nhân dân các xã Việt Hồng, Vân Hội, 
Việt Cường, huyện Trấn Yên và vùng lân 
cận, đồng thời, mở ra cơ hội thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi 
để mời gọi doanh nghiệp, thu hút các dự án 
đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ 
cao và phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch 
sinh thái trên địa bàn tỉnh.

Đào Ngọc Tân

Hình ảnh công trường thi công
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H
àn Quốc là nước đầu tư vốn FDI 
vào Việt Nam nhiều nhất cho đến 
nay, hiện có khoảng 4.500 doanh 

nghiệp với hơn 500 dự án của Hàn Quốc đã 
đầu tư tại Việt Nam, đà tăng trưởng này sẽ 
tiếp tục trong thời gian tới, đặc biệt là từ khi 
Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn 
Quốc (VKFTA) được ký kết và có hiệu lực 
từ tháng 12 năm 2015. Hơn nữa, các nhà 
đầu tư Hàn Quốc cũng rất quan tâm đến thị 
trường Việt Nam khi Việt Nam đã tham gia 
vào TPP, nhất là trong lĩnh vực dệt may, da 
giầy…

Trong những năm gần đây đã có nhiều 
nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm, tìm hiểu 
môi trường đầu tư vào tỉnh Yên Bái. Mặc dù 
là một tỉnh miền núi nhưng Yên Bái có hệ 

thống giao thông khá thuận lợi, có 
nhiều chính sách ưu đãi cho nhà đầu 
tư trong đó có dệt may, chế biến nông 
sản, điện tử, phát triển hạ tầng khu 
công nghiệp... Với mục tiêu thu hút 
nhiều hơn nữa các dự án đầu tư vào 
tỉnh, cuối năm 2015 và đầu năm 2016, 
tỉnh Yên Bái đã tổ chức hai Hội nghị 
xúc tiến đầu tư với các tổ chức, doanh 
nghiệp Nhật Bản và Hàn Quốc qua đó 
đã có nhiều tập đoàn Hàn Quốc, Nhật 
Bản đến thăm và làm việc với tỉnh Yên 
Bái như Sam Sung, LG Electronics…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 4 dự 
án của nhà đầu tư Hàn Quốc đang 

triển khai đầu tư, trong đó: 
Công ty TNHH DaeSeung Global Hàn 

Quốc là một trong những doanh nghiệp Hàn 
Quốc đầu tiên đầu tư tại Yên Bái. Cuối năm 
2013, nhà máy may xuất khẩu của Công ty 
chính thức khởi công tại cụm công nghiệp 
Thịnh Hưng. Tháng 9/2014, Công ty đã chính 
thức đi vào hoạt động với 10 dây chuyền may 
xuất khẩu, sản lượng đạt trên 600 ngàn sản 
phẩm/năm, doanh thu năm 2015 đạt 30 tỷ 
đồng. Qua đó, đã tạo công ăn việc làm cho 
hơn 600 lao động.

Công ty TNHH một thành viên đầu tư và 
phát triển cụm Công nghiệp Thịnh Hưng 
đầu tư Dự án kinh doanh hạ tầng cụm công 
nghiệp tại Xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình 

Khi các nhà đầu tư Hàn Quốc
tìm đến Yên Bái

Gần đây, các doanh nghiệp Hàn Quốc không chỉ quan tâm đầu tư vào các thành phố 
lớn, nơi có hạ tầng giao thông thuận lợi như Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh… mà bắt 
đầu có xu thế quan tâm đầu tư vào các tỉnh kể cả các tỉnh miền núi, trong đó có Yên Bái. 
Đây được xem là một xu hướng mới có lợi cho chính các doanh nghiệp Hàn Quốc đồng 
thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng của các địa phương, nhất là các địa 
phương miền núi.

Nhà máy may của công ty Daeseung Global Yên Bái
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với tổng vốn đầu tư 1.500.000 USD.
Công ty TNHH quốc tế Vina KNF có trụ 

sở đóng tại thị trấn Cổ Phúc (Trấn Yên – Yên 
Bái), với ngành nghề kinh doanh may trang 
phục, sản xuất trang phục dệt kim, đan móc. 
Dự án có tổng mức đầu 9.000.000 USD với 
24 dây chuyền, nhu cầu sử dụng 1.400 - 
1.500 lao động. Hiện tại Công ty đã tuyển 
dụng và tạo công ăn việc làm cho 620 công 
nhân.

Dự án đầu tư nhà máy may mặc Xuất 
khẩu của Công ty Unico Global Yên Bái đã 
bắt đầu khởi động tại khu công nghiệp Âu Lâu 
(TP Yên Bái) có tổng mức đầu tư 12.000.000 
USD. Hiện nhà máy đang trong giai đoạn 
hoàn thiện nhà xưởng, đào tạo công nhân 
để sẵn sàng đi vào hoạt động trong thời gian 
tới. Dự kiến khi đi vào hoạt động sẽ thu hút 
khoảng 6.000 lao động của địa phương.

Nhìn chung các nhà đầu tư Hàn Quốc đều 
đánh giá cao những chính sách hỗ trợ của 
tỉnh, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ về đất 
đai, tuyển dụng và đào tạo lao động. 

Mới đây, ngày 10/6/2016, Đoàn công tác 
đại diện một số doanh nghiệp, nhà đầu tư 
Hàn Quốc do ông Koo Bon Soo - Đại sứ 
danh dự Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại 
Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và 

làm việc tại tỉnh Yên Bái để khảo sát, tìm 
hiểu về chính sách đầu tư, tiềm năng thế 
mạnh của tỉnh. Đây là cơ sở để các Doanh 
nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu 
cơ hội xúc tiến đầu tư, xây dựng hạ tầng 
khu công nghiệp, cùng với Yên Bái sẵn 
sàng đón nhận các nhà đầu tư Hàn Quốc, 
dịch chuyển đầu tư từ Trung Quốc về Việt 
Nam nói chung và Yên Bái nói riêng trong 
thời gian tới.

Những nỗ lực cải thiện môi trường kinh 
doanh, thu hút đầu tư tại Yên Bái trong 
suốt thời gian qua đang bước đầu thu 
được những thành công đáng kể. Với 
tiềm năng thế mạnh sẵn có cùng với sự 

quyết tâm, đoàn kết của chính quyền và nhân 
dân các cấp, hy vọng trong thời gian tới Yên 
Bái sẽ thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước đến với địa phương 
để góp phần xây dựng tỉnh tiếp tục phát triển 
trên con đường đổi mới và hội nhập.

Nguyễn Thoa

Dây chuyền may của doanh nghiệp Hàn Quốc tại Yên Bái

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh giới thiệu với đoàn công tác Hàn Quốc về 

quy hoạch KCN Âu Lâu
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Tiếp và làm việc với đoàn có đồng 
chí Lê Trọng Khang - Phó Chủ tịch 

thường trực UBND huyện Mù Cang Chải; 
đồng chí Trần Quang Vinh - Phó Giám đốc 
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và 
Xúc tiến đầu tư; cùng lãnh đạo các phòng, 
ban của UBND huyện Mù Cang Chải.

Tại buổi làm việc bà Nguyễn Thị Thanh 
Hương - Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty 
cổ phần xuất nhập khẩu Lộc Hương mong 
muốn được thực hiện Dự án tổ hợp kinh tế 
miền núi Yên Bái với 13 dự án thành phần, 
dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 2.500 tỷ 

đồng. Dự án sẽ được đầu tư từng bước, triển khai đồng bộ theo từng dự án thành phần. Trong 
quá trình vận hành, các dự án này sẽ bổ sung và liên kết với nhau, tạo nên hiệu quả tổng hợp kinh 
tế - xã hội – môi trường không những cho tỉnh mà còn tác động lan tỏa tới các tỉnh lân cận. Giai 
đoạn đầu dự án sẽ thực hiện 04 thành phần gồm: Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến quả sơn tra 
với công suất 500 tấn quả tươi/năm; Đầu tư xây dựng cơ sở chế biến trà xanh với công suất 500 
tấn chè tươi/năm; Nhà máy sản xuất, chế biến than sinh học với công suất 1.000 tấn/năm; Nhà 
nghỉ dưỡng trên tổng diện tích dự kiến 200ha tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải. Cũng tại buổi 
làm việc Bà Hương đề nghị UBND huyện tạo điều kiện trong qúa trình khảo sát hiện trạng khu đất, 
cung cấp giống cây con Sơn tra để tiến hành nghiên cứu và cung cấp một số tài liệu liên quan đến 
quy hoạch cây sơn tra, cây chè…Cũng theo bà Hương, khi Dự án tổ hợp kinh tế miền núi Yên Bái 
đi vào hoạt động sẽ cải thiện sinh kế cho người dân, đặc biệt là người dân tộc Mông nơi đây góp 
phần vào công cuộc xoá đói giảm nghèo tại địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Trọng Khang – Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Mù 
Cang Chải đánh giá cao tính khả thi của dự án đồng thời cam kết sẽ thực hiện các chính sách tốt 
nhất cho nhà đầu tư đến triển khai thực hiện dự án.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác đã đi thực địa khu đất dự kiến thực hiện dự án và suối 
nước nóng Nậm Mặn tại xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải.

 Phạm Như Ý

Dự án tổ hợp kinh tế miền núi Yên Bái
Ngày 23/6/2015, đoàn công tác của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lộc Hương 

do bà Nguyễn Thị Thanh Hương – Chủ tịch hội đồng quản trị làm trưởng đoàn đến 
khảo sát, lập dự án đầu tư để thực hiện Dự án Tổ hợp kinh tế miền núi Yên Bái tại 
huyện Mù Cang Chải. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 700/UBND-
TH ngày 12 tháng 4 năm 2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái giao cho Trung 
tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư hướng dẫn Công ty trong quá 
trình khảo sát và lập dự án đầu tư.

Đoàn công tác đi khảo sát thực địa khu đất dự kiến
thực hiện dự án
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Lớp tập huấn Pháp luật kinh doanh thu hút hơn 100 học viên tham dự

T
ham dự lớp tập huấn có đồng chí 
Trương Minh Tuấn, Phó Giám đốc 
Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, 

Tư vấn và Xúc tiến đầu tư; luật sư Trương 
Thanh Đức - Chủ tịch HĐTV công ty Luật 
BASICO và hơn 100 học viên là lãnh đạo, 
cán bộ đại diện cho các doanh nghiệp đang 
hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn luật sư Trương Thanh 
Đức đã giúp các doanh nghiệp nắm vững 
được những điểm mới của Luật Doanh 
nghiệp 2014 như: đơn giản hóa thủ tục thành 

lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh 
nghiệp, cho phép công ty có nhiều đại diện 
theo pháp luật hay các tiếp cận mang tính 
“cách mạng” về con dấu doanh nghiệp. Với 
việc không yêu cầu ghi ngành, nghề kinh 
doanh trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, doanh nghiệp có quyền kinh doanh 
những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. 
Đối với những ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện, doanh nghiệp chỉ được phép kinh 
doanh khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh. 
Về Quản trị Doanh nghiệp cũng có nhiều thay 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái tổ chức lớp 
tập huấn về Pháp luật kinh doanh cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh
Trong khuôn khổ các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Chương trình Xúc tiến 

Đầu tư năm 2016, vào sáng ngày 21/06/2016, trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn 
và Xúc tiến đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái đã tiến hành tổ chức lớp 
tập huấn về Pháp luật kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm giúp 
các doanh nghiệp nắm vững những quy định cần thiết về Pháp luật trong quá trình 
hoạt động kinh doanh.



B
aûn tin - X

U
ÙC

 TIEÁN
 Ñ

A
ÀU

 TÖ
 TÆN

H
 Y

EÂN
 B

A
ÙI

Số 02 - 2016

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

N
H

ÒP C
A

ÀU
 D

O
A

N
H

 N
G

H
IEÄP

Số 06 - 2016

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư
15

đổi quan trọng như tỷ lệ tham dự và thông 
qua các quyết định của  Đại hội cổ đông, 
hội đồng thành viên, v.v. Bên cạnh những 
thay đổi cơ bản trên, Luật Doanh nghiệp 
2014 cũng hướng tới hài hòa hóa các thủ 
tục đăng ký kinh doanh, đăng ký lao động, 
đăng ký thuế nhằm tiếp tục rút ngắn thời 
gian gia nhập thị trường của doanh nghiệp. 
Với những chuyển biến đáng kể này, việc 
gia nhập thị trường của doanh nghiêp dự 
kiến sẽ được cắt giảm 50% số thủ tục và 
giảm 2/3 thời gian.

Ngoài những nội dung trong Luật Doanh 
nghiệp 2014, khóa tập huấn còn cung cấp 
cho các doanh nghiệp những kiến thức quan 
trọng về Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Xây 
dựng, các kiến thức về hợp đồng và giải 
quyết tranh chấp - vấn đề mà các doanh 
nghiệp đặc biệt quan tâm.

Trong chương trình khóa tập huấn, giảng 
viên đã dành một buổi để giải đáp nhiều câu 
hỏi của các học viên liên quan tới bài giảng, 
đồng thời tạo điều kiện để học viên phản 

ảnh những vấn đề có thể phát sinh trong 
quá trình triển khai thực hiện các luật trên ở 
địa phương. Cùng thảo luận với học viên về 
những thắc mắc, khó khăn của doanh nghiệp 
khi áp dụng các luật mới trong quá trình hoạt 
động. Nhìn chung, các học viên đều cho rằng 
nội dung chương trình tập huấn có ý nghĩa 
thiết thực, giúp cho học viên nắm bắt sâu 
hơn nội dung của Luật Doanh nghiệp và một 
số luật khác liên quan trong hoạt động kinh 
doanh của đơn vị. Ngoài ra, các học viên 
mong muốn rằng trong thời gian tới, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức thường xuyên 
hơn những lớp tập huấn mang nội dung thiết 
thực, giúp doanh nghiệp hoạt động tốt hơn, 
góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
chung của toàn tỉnh.

Nguyễn Thoa

Luật sư Trương Thanh Đức cùng trao đổi với các học viên
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Nghị quyết 35 của Chính phủ 
về hỗ trợ và phát triển doanh 
nghiệp đến năm 2020 vừa 
được ban hành với những mục 

tiêu và phương thức thực hiện rất cụ thể. 
Theo Nghị quyết đề ra, đến năm 2020, xây 
dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực 
cạnh tranh, phát triển bền vững. Cả nước 
có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, 
trong đó có các doanh nghiệp có quy mô 

lớn, nguồn lực mạnh.
Nghị quyết đưa ra những nguyên tắc 

quan trọng về doanh nghiệp như: Doanh 
nghiệp có quyền tự do kinh doanh; Nhà 
nước đối xử bình đẳng giữa các doanh 
nghiệp, coi doanh nghiệp là đối tượng phục 
vụ chứ không phải đối tượng quản lý; Nhà 
nước bảo đảm sự ổn định, nhất quán, dễ 
dự báo của chính sách; Nhà nước có chính 
sách đặc thù để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

Họp báo về nghị quyết 35/NĐ-CP

Nghị quyết 35 đẩy mạnh hỗ trợ
và phát triển doanh nghiệp

Ngày 16 tháng 5 năm 2016, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ 
và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.
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và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh 
nghiệp đổi mới sáng tạo và có tiềm năng 
tăng trưởng cao phát triển; Không hình sự 
hóa quan hệ kinh tế, dân sự, đồng thời xử lý 
nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật. 

 Để đạt được những mục tiêu đề ra, Nghị 
quyết đưa ra 05 nhiệm vụ và giải pháp cụ 
thể: Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp; Tạo dựng môi trường thuận 
lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh 
nghiệp đổi mới sáng tạo; Bảo đảm quyền 
kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn 
lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp; 
Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp; 
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh 
nghiệp.

Nghị quyết 35/2016/NQ-CP ban hành thể 
hiện quyết tâm cao của Chính phủ trong việc 
hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp với những 
mục tiêu và phương thức thực hiện cụ thể.

Theo đó, Nghị quyết đưa ra đòi hỏi các bộ, 
ngành, cơ quan quản lý nhà nước phải đổi 
mới và cải cách triệt để mọi quy trình, thủ tục 
nhằm hỗ trợ tối đa và tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp phát triển. Đây là quyết 
sách đầu tiên của Chính phủ và có tầm nhìn 
dài hạn (5 năm) về phát triển doanh nghiệp.
Qua đó khẳng định được vai trò quan trọng 
của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 
nghiệp tư nhân trong sự nghiệp công nghiệp 
hóa – hiện đại hóa đất nước, đồng thời cũng 
là động lực để nâng cao sức cạnh tranh của 
nền kinh tế trong bối cảnh hội nhập.

Phạm Như Ý

Nghị quyết 35 chú trọng đến cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp


