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Sáng 19/5, tỉnh Yên Bái tổ chức “Hội thảo giới thiệu và xúc tiến đầu tư các sản 
phẩm du lịch tỉnh Yên Bái” tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Đây là hoạt động nằm 
trong chương trình Lễ khai mạc Năm du lịch tỉnh Yên Bái 2017. 

Hội tHảo giới tHiệu và xúc tiến đầu tư 
các sản pHẩm du lịcH tỉnH Yên Bái

Tham dự Hội thảo về phía tỉnh 
Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức 
Duy- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo;  đồng chí 
Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành; 
lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố, 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Về phía 
khách mời có lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây 
Bắc, Tổng cục Du lịch Việt Nam cùng trên 
100 công ty, doanh nghiệp du lịch, hãng 
lữ hành trong và ngoài nước.

Hội thảo được tổ chức nhằm tuyên 
truyền, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về 
du lịch của địa phương, kết nối hoạt động, 
hợp tác phát triển du lịch, Kết nối sản 
phẩm du lịch giữa Yên Bái với các hiệp 
hội, doanh nghiệp du lịch, tuyến, điểm 

du lịch trong và ngoài nước. Đồng thời 
đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư 
cho du lịch, tăng lượng khách du lịch. Hội 
thảo cũng là cơ hội để các đại biểu tham 
gia nghiên cứu, đánh giá thế mạnh của 
du lịch địa phương từ đó đưa ra phương 
hướng, giải pháp, ý tưởng phát triển các 
sản phẩm du lịch mang tính nổi trội, đặc 
trưng của tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái 
Đỗ Đức Duy cho biết: những năm gần 
đây, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 
đã có bước phát triển khá toàn diện, duy 
trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức khá 
cao trong khu vực. Địa phương cũng đã 
chủ động tích cực triển khai các hoạt động 
hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh Tây 

Toàn cảnh buổi hội thảo
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Bắc và vùng lân cận nhằm 
liên kết các sản phẩm du 
lịch đặc sắc như: khám 
phá, trải nghiệm ruộng bậc 
thang Mù Cang Chải; “săn 
mây” trên đỉnh Tà Xùa, 
Tà Chì Nhù, đặc biệt du 
khách sẽ được trải nghiệm 
du lịch mạo hiểm dù lượn 
bay tại đèo Khau Phạ…Để 
tạo điều kiện thu hút các 
doanh nghiệp và nhà đầu 
tư, trong những năm gần 
đây tỉnh Yên Bái cũng đã 
nỗ lực cải thiện môi trường 
đầu tư, cải cách, đơn giản 
hóa các thủ tục hành chính, 
thực hiện việc rút ngắn thời gian thực hiện 
các thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện 
thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển 
khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bên 
cạnh đó là nhiều chính sách ưu đãi, thể 
hiện sự đồng hành và hỗ trợ tối đa cho 
doanh nghiệp.Chủ tịch mong muốn các 
cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, 
nhà đầu tư quan tâm, nghiên cứu các sản 
phẩm du lịch của địa phương để triển khai 
hoạt động du lịch nhằm tăng cường khả 
năng kết nối các tour, tuyến du lịch của 
tỉnh với các công ty lữ hành. Đồng thời, tư 
vấn, hiến kế cho tỉnh Yên Bái về cách thức 
triển khai, xây dựng các sản phẩm du lịch 
mang tính nổi trội để phát huy tiềm năng, 
thế mạnh của tỉnh và giúp Yên Bái quảng 
bá, giới thiệu sản phẩm du lịch đến bạn 
bè, du khách trong và ngoài nước.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Hà Văn 
Siêu kỳ vọng vào sự chuyển biến rõ nét 
từ nhận thức đến hành động và sự vào 
cuộc của các doanh nghiệp, các nhà đầu 
tư trong việc nhìn nhận những tiềm năng 
phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái. Là địa 
phương có tiềm năng vô tận cùng chiều 

sâu văn hóa của các dân tộc - điểm nhấn 
để tạo nên những ấn tượng riêng để hút 
khách du lịch, đồng chí mong muốn tỉnh 
Yên Bái cần có những giải pháp về quy 
hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng thời 
phát triển du lịch của tỉnh phải gắn với sự 
tham gia của cộng đồng với những đặc 
trưng riêng là giá trị văn hóa bản địa các 
dân tộc, bảo vệ môi trường, tạo ra những 
sản phẩm du lịch đặc trưng, hướng tới 
phát triển du lịch một cách bền vững.

Thảo luận tại hội thảo, đã có nhiều ý 
kiến thảo luận, trao đổi, chia sẻ về những 
lợi thế, tiềm năng, thế mạnh trong phát 
triển du lịch của tỉnh Yên Bái cũng như 
bày tỏ nguyện vọng đầu tư tại tỉnh của đại 
diện các doanh nghiệp du lịch, lữ hành: 
Tổng Công ty CP đầu tư và phát triển xây 
dựng (DIC Group) đã trình bày phác thảo 
dự án đầu tư sân golf, chuỗi nhà hàng, 
khách sạn, villa, khu resort nghỉ dưỡng 
cao cấp…tại đầm Vân Hội trên diện tích 
1.730 ha. Cty CP phát triển du lịch xanh 
Thịnh Đạt dự kiến đầu tư: Khu nghỉ dưỡng 
suối nước nóng bản Bon, Khu du lịch nghỉ 
dưỡng Tú Lệ, Khu nghỉ dưỡng Mù Cang 
Chải…hiện đang triển khai dự án tại xã 
La Pán Tẩn. Công ty TNHH MTV dịch vụ 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giới thiệu về ruộng bậc thang 
sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.
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lữ hành Saigon tourist, Công ty TNHH du 
lịch quốc tế Bình Minh mong muốn tỉnh 
phải có những giải pháp cụ thể để phát 
triển các sản phẩm du lịch có tính nổi 
trội, đặc trưng nhằm đóng góp cho việc 
tạo dựng hình ảnh, điểm nhấn và khai 
thác có hiệu quả tiềm năng du lịch Yên 
Bái. Công ty TNHH Huesa, tỉnh Yên Bái 
cần ban hành nhiều chính sách hơn nữa 
nhằm khuyến khích các nhà đầu tư du 
lịch như: phát triển hạ tầng, nhất là các 
dịch vụ lưu trú, các sản phẩm du lịch đặc 
trưng, nổi trội; hỗ trợ liên kết các tour, 
tuyến du lịch… Đặc biệt, phải đẩy mạnh 
quảng bá du lịch đến với khách du lịch 
trong nước và nước ngoài.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Chủ tịch 
UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trân trọng và 
đánh giá cao những ý kiến đóng góp 
của các đại biểu, tỉnh Yên Bái coi đây là 

nguồn kiến thức quý giá, kênh thông tin 
quan trọng, giá trị giúp tỉnh nghiên cứu, 
định hướng đúng đắn phát triển du lịch 
thời gian tới. Tỉnh Yên Bái cam kết sẽ tiếp 
tục huy động đa dạng các nguồn lực để 
đầu tư phát triển hạ tầng giao thông, hạ 
tầng du lịch, bảo tồn tài nguyên du lịch; 
thực hiện đầy đủ các cam kết về ưu đãi 
đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nói 
chung, du lịch nói riêng; thực hiện nghiêm 
túc cải cách thủ tục hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh và hỗ trợ 
tối đa cho nhà đầu tư trong việc triển khai 
các dự án đầu tư trên địa bàn với phương 
châm “Tỉnh Yên Bái luôn đồng hành cùng 
doanh nghiệp”.

Như Ý

Khai trương trung tâm thương mại
Vincom Plaza Yên Bái

Sáng ngày 29/4/2017, Tập đoàn Vingroup đã long trọng tổ chức lễ khai trương 
Trung tâm thương mại Vincom Plaza Yên Bái. Đây là trung tâm thương mại đầu 
tiên của tập đoàn Vincom tại khu vực Tây Bắc. Tới dự lễ khai trương có đồng chí 
Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, thành phố Yên Bái.

Vincom Plaza Yên Bái được xây 
dựng theo tiêu chuẩn hiện đại, 
sánh ngang với các siêu thị 

danh tiếng nhất Việt Nam, với hệ thống 
thang máy, các gian hàng được thiết kế 
phù hợp, tiện lợi cho khách đến mua sắm, 
thưởng thức ẩm thực, kết nối các gian 
hàng là hành lang rộng rãi…Với mô hình 
“tất cả trong một”, một làn gió mới đem 
theo phong cách mua sắm – giải trí hiện 

đại, đẳng cấp hứa hẹn sẽ đem lại sức 
sống mới cho thành phố TP Yên Bái.

Với tổng diện tích mặt sàn lên tới hơn 
8.500 m2 cùng sự hiện diện của chuỗi các 
thương hiệu bán lẻ hơn với 25.000 sản 
phẩm tiêu dùng và thực phẩm an toàn vài 
giá thành hợp lý; Siêu thị điện máy VinPro 
- nơi luôn cập nhật các sản phẩm công 
nghệ mới và hiện đại; Trung tâm giải trí 
dành cho trẻ em City Game; Không gian 
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ẩm thực phong phú cùng các cụm nhà 
hàng nổi tiếng như King BBQ, Jollibee, 
Lotteria, Chingu, Rainbow Yogurt… khách 
hàng có thể thỏa sức mua sắm, ăn uống 
và vui chơi cùng gia đình và bạn bè. Bên 
cạnh đó, để đáp ứng nhu cầu xem những 
bộ phim “bom tấn” với chất lượng hoàn 
hảo nhất, Vincom Plaza Yên Bái cũng 
đã đưa rạp chiếm phim hàng đầu tại Việt 
Nam CGV tới Yên Bái. 

Phát biểu tại Lễ khai trương, đồng chí 
Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Yên Bái cho rằng: Đây là một 
dự án thương mại có quy mô lớn nhất tại 
thành phố Yên Bái, góp phần làm thay đổi 
diện mạo hình ảnh thành phố theo hướng 
văn minh hiện đại, trở thành điểm đến 
mua sắm và vui chơi, giải trí hấp dẫn của 
người dân Yên Bái và các tỉnh lân cận.

Thông qua dự án này, tỉnh Yên Bái 
mong muốn Tập đoàn Vingroup nghiên 
cứu những tiềm năng thế mạnh của tỉnh 
Yên Bái để tiếp tục đầu tư các dự án có 
lợi thế trên địa bàn tỉnh, góp phần tích cực 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
tại tỉnh Yên Bái nói chung và Tập đoàn 

Vingroup nói riêng. Tỉnh Yên Bái cam kết 
cam kết sẽ luôn đồng hành cùng với Tập 
đoàn trong quá trình đầu tư và phát triển, 
cùng mang lại lợi ích hài hòa và đóng góp 
cho sự phát triển kinh tế xã hội chung 

Lễ cắt băng khai trương trung tâm thương mại Vincom Plaza Yên Bái

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng lãnh đạo 

Tập đoàn Vingroup
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Lễ Khai mạc Năm Du Lịch YêN Bái
hưởNg ứNg Năm Du Lịch  quốc gia 2017

Lào cai - TâY Bắc

của tỉnh, đảm bảo ổn định lâu dài và bền 
vững.

Ngay sau lễ khai trương, các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Tập đoàn Vingroup 
cùng hàng nghìn du khách và nhân dân 
địa phương đã đến tham quan và mua 
sắm tại Vincom Plaza Yên Bái. Với nhiều 
hoạt động ưa đãi và khuyến mại, Vincom 
plaza Yên Bái đã trở thành điểm vui chơi, 
mua sắm hấp dẫn số một của tỉnh Yên 
Bái.

Nguyễn Thoa

Tối 19/5, tại Quảng trường 19/8, tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ Khai mạc 
Năm Du lịch 2017 với chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc màu Yên Bái”

Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: 
Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương 

Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Trung ương; Nguyễn Văn Bình - Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - 
Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trưởng 
ban Chỉ đạo Tây Bắc; Phùng Quốc Hiển 
- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 
Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo đại 
diện các Bộ, ban, ngành Trung ương và 
các địa phương.

Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí 
Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Dương Văn Thống - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Đỗ Đức 

Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh Yên Bái; các đồng chí 
lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo 
các sở, ban ngành, địa phương và đông 
đảo người dân trong tỉnh.

Yên Bái còn là nơi hội tụ của hồn 
thiêng sông núi với những di tích lịch 
sử, văn hóa nổi tiếng: Khu di tích lịch sử 
Nguyễn Thái Học; Chiến khu Vần, Bến 
Âu Lâu, Căng đồn Nghĩa Lộ. Mảnh đất 
và con người nơi đây gắn liền với lịch sử 
ngàn năm dựng nước và giữ nước của 
dân tộc, nơi đang lưu giữ những giá trị 
lịch sử văn hóa truyền thống quý báu, 
đồng thời được thiên nhiên ban tặng 
những cảnh quan tươi đẹp, hấp dẫn và 
kỳ vĩ. Tất cả các yếu tố đó đã và đang 
được khơi dậy và phát huy để Yên Bái 

Các gian hàng tại Vincom Plaza
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thúc đẩy phát triển văn hóa - du lịch trong 
thời kỳ đổi mới.

Hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia 2017 
Lào Cai - Tây Bắc, Yên Bái cùng với các 
tỉnh tổ chức chuỗi các hoạt động với nhiều 
sự kiện, là nơi quy tụ, gặp gỡ của “Những 
sắc màu văn hóa”, là cơ hội kết nối các 
sản phẩm văn hóa - du lịch, góp phần đẩy 
mạnh liên kết phát triển du lịch Yên Bái - 
Tây Bắc với các địa phương cả nước và 
bạn bè quốc tế, nhằm phát huy tiềm năng, 
thế mạnh, thu hút đầu tư xây dựng các 
sản phẩm du lịch đặc sắc và độc đáo, tạo 
bước phát triển mới cho ngành kinh tế du 
lịch Yên Bái và Tây Bắc. 
Đến với Năm Du lịch Yên 
Bái 2017, du khách sẽ có 
những trải nghiệm, khám 
phá thú vị, ấn tượng sâu 
sắc với những sản phẩm 
du lịch độc đáo và nhiều 
hoạt động phong phú, đa 
dạng như: Festival thực 
hành tín ngưỡng thờ Mẫu 
Thượng Ngàn; Festival 
dù lượn Khau Phạ; Tuần 
văn hóa du lịch Mường Lò 
và khám phá Danh thắng 
Quốc gia ruộng bậc thang 
Mù Cang Chải...

Phát biểu khai 
mạc Năm Du lịch tỉnh 
Yên Bái 2017, đồng 
chí Đỗ Đức Duy - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh 
nhấn mạnh: Yên Bái 
- nơi cửa ngõ Tây 
Bắc thiêng liêng của 
Tổ quốc; nơi sơn 
thủy hữu tình, non 
xanh, nước biếc; 
tình người mộc mạc, 
chân thành, thân 

thiện thủy chung, sâu 
nặng tình yêu quê 

hương, đất nước; Dòng chảy lịch sử đã 
sản sinh, bồi tụ, lưu truyền, hòa quyện 
bản sắc riêng có của các dân tộc anh em 
quần cư trên mảnh đất này, để cùng nhau 
làm nên một “văn hóa bản địa” vừa đậm 
nét “văn hóa cổ xưa”, vừa đan quyện “văn 
hóa giao thoa” cùng năm tháng chắt lọc, 
lắng đọng chất “văn hóa tiên tiến, đương 
đại”; tạo nên một vùng văn hóa đậm đà, 
lung linh, đa sắc màu và nổi trội.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, 
đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND 
tỉnh cảm ơn và mong tiếp tục nhận được 

Đồng chí Đỗ Đức Duy 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khai mạc

Lễ khai mạc năm du lịch 2017
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sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, 
ngành Trung ương, các tỉnh bạn, các vị 
khách quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp 
trong và ngoài nước để tỉnh Yên Bái vững 
bước đi lên trên con đường đổi mới, hội 
nhập và phát triển.

Hoạt động mở đầu cho Năm Du lịch 
Yên Bái- 2017 là chương trình nghệ thuật 
với chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái” 
được dàn dựng công phu, hoành tráng 
với kỹ thuật, phương tiện đạo cụ, âm 
thanh, ánh sáng hiện đại hỗ trợ cho kịch 
bản giàu chất liệu dân gian, mô phỏng 
lịch sử cả huyền thoại và thực tiễn, làm 
nổi bật những sắc thái văn hóa, tinh hoa 
vốn có của đất và người Yên Bái, minh 
chứng là vùng cao nơi cửa ngõ Tây Bắc 
xứng đáng như một điểm đến ấn tượng 

nhất đối với khách du lịch. Qua chương 
trình nghệ thuật thể hiện nên vẻ đẹp độc 
đáo của thiên nhiên, văn hóa và con 
người Yên Bái gắn với lịch sử cội nguồn 
của nền văn minh sông Hồng. Đây là sự 
kiện văn hóa, du lịch lớn nhất từ trước 
tới nay của tỉnh Yên Bái, nhằm tôn vinh 
những giá trị văn hóa truyền thống và 
nét độc đáo của thiên nhiên, con người 
Yên Bái, qua đó thúc đẩy sự liên kết phát 
triển du lịch giữa các tỉnh trong khối hợp 
tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở 
rộng, đồng thời tăng cường hợp tác với 
các khu vực và địa phương khác trong cả 
nước và các quốc gia trên thế giới.

Trọng Cảnh

Yên Bái PHê duYệt đồ án quY HoạcH 
KHu đô tHị mới Golden House

UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân 
khu xây dựng Khu đô thị mới Golden House, thành phố Yên Bái có diện tích quy 
hoạch khoảng 87,87 ha, dân số dự kiến là 6.500 người.

Khu đô thị mới Golden House, thành phố Yên Bái do Công ty cổ phần tập 
đoàn kinh tế Chân Thiện Mỹ làm chủ đầu tư được xây dựng thuộc địa 
giới hành chính phường Yên Ninh, phường Đồng Tâm và xã Tân Thịnh, 

thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Quy mô dân số dự kiến là 6.500 người.
Dự án gồm 3 phân khu chức năng, trong đó khu số 1 là khu ở mới kết hợp với dịch 

vụ thương mại và vui chơi giải trí. Phần trung tâm bố trí tại khu vực ngã 5 trên đường 
Âu Cơ, giáp trung tâm chính trị - hành chính dự kiến xây dựng của tỉnh, được định 
hướng xây dựng khu trung tâm thương mại kết hợp với tiểu công viên. Khu số 2 là 
khu ở mới gắn kết với công trình công cộng và các khu tâm linh lân cận. Khu số 3 là 
khu ở mới kết hợp với chỉnh trang khu dân cư hiện trạng, gắn kết với các hệ thống 
công trình công cộng khu vực và kết nối với tuyến đường Bảo Lương.

Theo quy hoạch, khu dân cư xây mới cần kết hợp đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật và hạ tầng xã hội, không gian kiến trúc được tổ chức hài hòa giữa các loại hình 
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Hội ngHị Quy HoạcH tổng tHể
KHu du lịcH Quốc gia Hồ tHác Bà

đến năm 2030

nhà ở với cảnh quan khu 
đô thị. Trong đó nhà ở liền 
kề tổ chức theo giải pháp 
ô bàn cờ tạo ra các tuyến 
phố; nhà vườn, biệt thự 
tổ chức thành các cụm 
không gian ở theo triền 
đồi, theo tuyến phố chia 
nhỏ; nhà ở hỗn hợp tổ 
chức theo giải pháp nhà 
ở kết hợp kinh doanh... 
Bên cạnh đó, việc cải tạo 
khu dân cư hiện trạng 
phải bảo tồn cấu trúc 
truyền thống hiện có của 

khu dân cư, bổ sung hệ thống công trình dịch vụ, hệ thống công trình hạ tầng xã hội 
như khu cây xanh nghỉ ngơi và vui chơi, nhà văn hóa. Hệ thống hạ tầng xã hội phục 
vụ đơn vị ở gồm các công trình công cộng được bố trí vào lõi, liền kề gồm trường học, 
trạm y tế, nhà văn hóa, dịch vụ công cộng khu ở…

Hệ thống công viên, thể dục thể thao, cây xanh và mặt nước bố trí chủ yếu ở phía 
Nam và các khu vực lân cận. Cây xanh trồng dọc các trục đường, vườn hoa trong khu 
dân cư và công viên trung tâm đô thị tạo cảnh quan đô thị và hệ sinh thái cho khu vực.

Tại Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng 
và UBND thành phố Yên Bái phối hợp với nhà đầu tư có trách nhiệm tổ chức công khai 
đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu đô thị mới Golden House, thành phố Yên 
Bái. Đồng thời, cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng hướng dẫn, kiểm tra và 
giám sát việc đầu tư các dự án theo quy hoạch đã phê duyệt của nhà đầu tư Công ty 
cổ phần tập đoàn kinh tế Chân Thiện Mỹ.

 Linh Nhâm

Sáng ngày 11 tháng 4 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị 
Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2030. Đồng chí Đỗ 
Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Phối cảnh dự án Golden House
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Tham dự hội nghị có 
đại diện lãnh đạo các 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Công thương, Tài 
nguyên và Môi trường, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Giao thông vận tải, Văn hóa - 
Thể thao và Du lịch, huyện Lục 
Yên, Yên Bình, Công ty Cổ phần 
quy hoạch Hà Nội; lãnh đạo và 
chuyên viên Văn phòng UBND 
tỉnh.

Khu du lịch hồ Thác Bà nằm 
ở phía Đông Bắc tỉnh Yên Bái, 
cách thành phố Yên Bái khoảng 10 km về 
phía Đông Bắc. Đây là 1 trong 4 vùng du 
lịch trọng điểm của tỉnh - Vùng du lịch hồ 
Thác Bà Sông Chảy. Hồ Thác Bà nằm trên 
địa bàn hai huyện Lục Yên và Yên Bình, là 
một trong ba hồ nước nhân tạo lớn nhất 
cả nước được hình thành do ngăn sông 
Chảy xây dựng Nhà máy Thủy điện đầu 
tiên ở nước ta. Hồ Thác Bà có cảnh quan 
thiên nhiên kỳ thú với diện tích mặt nước 
lớn 19.050 ha cùng với hơn nghìn hòn đảo 
lớn nhỏ tạo nên vẻ đẹp riêng của hồ Thác 
Bà. Sản phẩm du lịch đặc thù của hồ Thác 
Bà bao gồm: quần thể đảo tự nhiên, kết 
hợp các khu nghỉ dưỡng cao cấp thu hút 
du khách trong nước và quốc tế. Khách du 
lịch đến đây được tham quan hệ sinh thái 
hồ và vùng ven hồ, trải nghiệm và thưởng 
thức ẩm thực tại các trang trại thủy sản 
trên hồ, trải nghiệm các môn thể thao mặt 
nước như: ca nô, lướt ván, du thuyền, dù 
lượn, câu cá…; tham quan du lịch đá quý 
tại huyện Lục Yên; tìm hiểu, tham quan, 
trải nghiệm và thưởng thức các sản phẩm 
ẩm thực của đồng bào dân tộc thiểu số tại 
địa phương…

Trong chiến lược phát triển du lịch Việt 

Nam và Quy hoạch tổng thể phát triển 
du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030, hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái được 
xác định là 1 trong 47 địa điểm có tiềm 
năng phát triển trở thành khu du lịch quốc 
gia với định hướng phát triển các sản 
phẩm du tlịch gắn với sinh thái hồ, cảnh 
quan và giá trị văn hóa bản địa. Quy hoạch 
tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia 
Hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2030 
với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 
phát triển Khu du lịch Hồ Thác Bà thành 
trung tâm du lịch lớn nhất của tỉnh, có 
thương hiệu du lịch gắn liền với sản phẩm 
du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái hồ, thể thao, 
vui chơi giải trí và du lịch cộng đồng. Đến 
năm 2030 Khu du lịch hồ Thác Bà đáp 
ứng các tiêu chí và trở thành Khu du lịch 
quốc gia. Trên cơ sở phân tích, đánh giá 
thực trạng và phương án lựa chọn để làm 
cơ sở tính toán dự báo các chỉ tiêu đầu tư 
phát triển du lịch, đề xuất các định hướng 
phát triển. Mục tiêu cụ thể của phương án 
đến năm 2020 đón khoảng 192 nghìn lượt 
khách, tạo việc làm cho khoảng 600 lao 
động trực tiếp, có khoảng 430 buồng lưu 
trú, thu 57 tỷ đồng; năm 2025 đón khoảng 
453 nghìn lượt khách, tạo việc làm cho 

Tàn cảnh Toàn cảnh hội nghị 
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khoảng 900 lao động trực tiếp, có khoảng 
620 buồng lưu trú, thu 370 tỷ đồng; năm 
2030 đón hơn 1 triệu lượt khách, tạo việc 
làm cho khoảng 1.500 lao động trực tiếp, 
có khoảng 980 buồng lưu trú, phấn đấu 
thu 1.031 tỷ đồng.

Phân vùng không gian tổng thể được 
phân thành 3 vùng phát triển là vùng tập 
trung khai thác khoáng sản trên cơ sở 
lấy thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên làm 
trung tâm; vùng tập trung phát triển du 
lịch tập trung khai thác không gian mặt 
nước; vùng công nghiệp và đô thị lấy thị 
trấn Thác Bà, huyện Yên Bình làm trung 
tâm của vùng phát triển dịch vụ du lịch, 
phát triển các đầu mối và hậu cần. Vùng 
lõi Khu du lịch quốc gia gồm 3 trung tâm 
du lịch: Phúc Ninh - Cảm Nhân, Linh Sơn 
- Cao Biền, Tân Hương - Đại Đồng. Đây 
là vùng tập trung đầu tư phát triển Khu du 
lịch quốc gia gắn với dịch vụ tổng hợp, 
nghỉ dưỡng, thể thao, sinh thái, vui chơi 
giải trí; quy mô 1.750 ha. Không gian du 
lịch lòng hồ thuộc các xã: Ngọc Chấn, 
Phúc Ninh, Cảm Nhân, Mỹ Gia, Xuân 
Lai, Yên Thành, Phúc An, Vũ Linh, Vĩnh 
Kiên, Yên Bình, Đại Đồng, Tân Hương, 
Mông Sơn, An Phú. Đây là vùng tập trung 
vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, tham quan, 
khám phá lòng hồ; quy mô 8.920 ha. 
Tổng vốn đầu tư phát triển Khu du lịch 
quốc gia hồ Thác Bà là 9.114,7 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đại diện các Sở, ban, 
ngành tham gia đã tập trung thảo luận, 
làm rõ các sản phẩm du lịch đặc trưng, 
tạo thương hiệu cho Khu du lịch quốc gia 
hồ Thác Bà, sự liên kết giữa các vùng, 
sản phẩm du lịch, giữa vùng lõi và vùng 
phụ cận, bàn giải pháp về mối quan hệ 
giữa phát triển du lịch và phát triển kinh 

tế; nguồn lực thực hiện...
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí 

Đỗ Đức Duy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh nhất trí với nội dung, mục tiêu, yêu 
cầu đáp ứng nhiệm vụ quy hoạch đã 
được phê duyệt. Để đồ án hoàn thiện 
hơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề 
nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 
và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến của các 
sở, ban, ngành bổ sung, chỉnh sửa trong 
đó cần tập trung thống nhất ranh giới, 
phạm vi nghiên cứu của quy hoạch, tên 
gọi các sản phẩm du lịch đặc trưng cho 
từng vùng, miền. Phân tích, đánh giá làm 
rõ mối quan hệ giữa phát triển du lịch, 
phát triển các ngành kinh tế khác và bảo 
vệ môi trường… thống nhất hoàn thành 
trong tháng 4 để trình Thường trực UBND 
tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tháng 
5 sẽ trình Bộ Văn hóa - Thể thao và Du 
lịch thông qua.

Có thể nói, việc thực hiện quy hoạch 
tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia 
hồ Thác Bà nhằm giúp Yên Bái phát triển 
mạnh hơn và khai thác tốt nhất những 
tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Như vậy, hồ 
Thác Bà đã có những điều kiện khách 
quan, chủ quan rất thuận lợi để phát triển 
thành khu du lịch quốc gia, việc lập Quy 
hoạch tổng thể sẽ làm cơ sở pháp lý triển 
khai các dự án đầu tư phát triển du lịch, 
nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư các thành 
phần kinh tế trong và ngoài nước phát 
triển mạnh các loại hình dịch vụ, nhất là 
du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, nghỉ 
dưỡng, coi đây là một trong những mũi 
nhọn đột phá để phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh.

Trọng Cảnh
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Chủ trì buổi làm 
việc với đoàn về 
phía tỉnh Yên Bái 

có đồng chí Đỗ Đức Duy 
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; đồng chí 
Tạ Văn Long - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND 
tỉnh cùng lãnh đạo các sở: 
Kế hoạch và Đầu tư, Xây 
dựng; Giao thông vận tải; 
Tài nguyên và Môi trường 
và UBND Thành phố Yên 
Bái.

Chia sẻ những kết quả 
trong lĩnh vực hoạt động 
của Công ty đã đạt được 
tại Việt Nam, ông Hideki 
Asami nhấn mạnh: Nhật 
Bản là nước phát triển và 
trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ, Công ty đã chia 
sẻ những kinh nghiệm quý 
báu trong sự phát triển kinh 
tế - xã hội của Nhật Bản, 
luôn suy nghĩ đưa ra một 
ý tưởng phù hợp với Việt 
Nam. Bên cạnh đó, ông 
cho rằng Yên Bái là tỉnh có 
nhiều tiềm năng, thế mạnh 
để phát triển, do đó ông 
mong muốn đây sẽ là cơ 
hội để Công ty trao đổi kinh 
nghiệm của mình đóng góp 

cho sự phát triển của tỉnh 
để đưa Yên Bái trở thành 
địa phương phát triển 
nhanh và bền vững. 

Đại diện Công ty TNHH 
Kỹ thuật xây dựng Nikken 
Sekkeiphát biểu tại buổi 
làm việc

Trao đổi với các thành 
viên trong đoàn công tác 
Công ty TNHH Kỹ thuật 
Xây dựng Nikken Sekkei, 
đồng chí Đỗ Đức Duy - 
Chủ tịch UBND tỉnh Yên 
Bái đã giới thiệu khái quát 

về tỉnh Yên Bái và những 
tiềm năng thế mạnh của 
tỉnh. Đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh cho biết: Hiện 
nay tỉnh Yên Bái đang tiến 
hành điều chỉnh Quy hoạch 
tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội tỉnh đến năm 2020 
và tầm nhìn đến năm 2030. 
Với mục tiêu phấn đấu đưa 
tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh 
phát triển nhanh và bền 
vững, hướng tới trở thành 
tỉnh phát triển khá trong 
khu vực Trung du và Miền 

Tỉnh Yên Bái Tiếp và làm việc với đoàn công 
Tác của công TY Tnhh Kỹ ThuậT xâY dựng

niKKen SeKKei, nhậT Bản

Chiều 6/4/2017, Đoàn công tác của Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Nikken 
Sekkei, Nhật Bản do ông Hideki Asami, Chủ tịch Hội đồng quản trị NSC làm trưởng 
đoàn đã đến thăm và tìm hiều cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy giới thiệu khái quát về tiềm 
năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái



   
   

   
 x

u
ùc

 t
ie

án
 ñ

a
àu

 t
ö

B
aûn

 t
in

 - 
x

u
ùc

 t
ie

án
 ñ

a
àu

 t
ö

 t
æn

h
 y

eân
 B

a
ùi

Số 2 - 2017

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư
12

núi phía Bắc, Yên Bái cũng 
tiến hành điều chỉnh bổ 
sung các quy hoạch ngành 
và lĩnh vực có liên quan. 
Một trong những đồ án quy 
hoạch quan trọng là điều 
chỉnh quy hoạch chung đô 
thị Thành phố Yên Bái và 
tỉnh mong muốn lựa chọn 
được tổ chức tư vấn có đủ 
năng lực kinh nghiệm để 
thực hiện điều chỉnh đồ án 
quy hoạch này. Thông qua 
đồ án quy hoạch này sẽ 
định hướng phát triển và 
là cơ sở để thực hiện kế 
hoạch đầu tư và triển khai 
các dự án đầu tư phát triển. 

Là một đơn vị có năng 
lực và nhiều kinh nghiệm 
trong hoạt động xây dựng, 

đặc biệt là năng lực lập 
đồ án quy hoạch đô thị ở 
nhiều quốc gia trên thế 
giới. Ngay tại Việt Nam, 
Công ty TNHH Kỹ thuật 
xây dựng Nikken Sekkei 
đã tiến hành tư vấn lập 
nhiều quy hoạch xây dựng, 
quy hoạch đô thị quan 
trọng ở Bắc Ninh, Quảng 
Ninh, Vĩnh Phúc, Nghệ 
An và nhiều địa phương 
khác. Đặc biệt với đồ án 
điều chỉnh Quy hoạch tổng 
thể phát triển kinh tế - xã 
hội của thành phố Yên Bái 
cũng như của tỉnh nhằm 
thu hút các nguồn lực đầu 
tư nước ngoài. Công ty 
TNHH Kỹ thuật xây dựng 
Nikken Sekkei mong muốn 

được tham gia thực hiện 
đồ án, nhằm góp phần vào 
việc thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh Yên 
Bái.

Với năng lực và kinh 
nghiệm về việc lập đồ án 
quy hoạch đô thị ở nhiều 
quốc gia trên thế giới, tỉnh 
Yên Bái luôn chào đón 
Công ty TNHH Kỹ thuật xây 
dựng Nikken Sekkei như 
một ứng viên tham gia vào 
đồ án điều chỉnh quy hoạch 
đô thị chung của thành phố 
Yên Bái góp phần thúc đẩy 
sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh trong 
những năm tới.

Linh Nhâm

Là một tỉnh miền núi, nằm sâu trong 
nội địa nhưng so với nhiều địa 
phương khác, Yên Bái có những 

lợi nhất định để  thu hút đầu tư. Đó là 
thế mạnh về nông lâm nghiệp, về khoáng 
sản, về nguồn lao động dồi dào, hệ thống 
giao thông đa dạng... Ngoài ra, Yên Bái 
có 4 khu công nghiệp, với tổng diện tích 
722 ha, trong đó có 3 khu công nghiệp 
quốc gia, 1 khu công nghiệp của tỉnh và 
10 cụm công nghiệp, với tổng diện tích 

398,78 ha. Đặc biệt các khu công nghiệp 
của tỉnh đều được quy hoạch bám sát 
đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai… Vì 
vậy, rất thuận lợi cho nhà đầu tư trong 
việc lưu thông hàng hóa, giúp tiết kiệm 
thời gian và chi phí vận chuyển.

Biến những lợi thế, tiềm năng đó 
thành hiện thực, Yên Bái đã triển khai 
hàng loạt các giải pháp thu hút đầu tư, 
đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, 
nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 

Yên Bái đẩY mạnh thu hút đầu tư
vào các khu, cụm công nghiệp

Những năm qua đã có nhiều nhiều hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư đã 
được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhờ đó, ngày càng có nhiều 
doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước tin tưởng và tìm đến với các khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần xóa đói giảm nghèo và chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
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Tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng và 
ban hành cơ chế, chính sách đặc thù thu 
hút các nhà đầu tư hạ tầng các khu công 
nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện để các chủ 
đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tiếp cận 
nguồn vốn vay dài hạn với lãi suất ưu đãi 
để thực hiện tốt công tác đền bù, giải tỏa, 
giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ sở 
hạ tầng cho các khu công nghiệp.

Tính đến nay, các khu công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh đã thu hút được 35 dự án, 
với tổng vốn đầu tư gần 10 nghìn tỷ đồng. 
Đặc biệt Khu công nghiệp phía Nam hoạt 
động hiệu quả thu hút được 29 dự án đầu 
tư, với tổng số vốn đầu tư trên 6 nghìn 
tỷ đồng trong đó đã có 19 dự án 
đã đi vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh tập trung vào các lĩnh vực 
sản xuất chế biến nông, lâm sản, 
sản xuất vật liệu xây dựng, xây 
dựng cao cấp, công nghiệp luyện 
gang thép, chế biến khoáng sản, 
sản xuất, chế biến bột đá.

Bên cạnh đó, tỉnh có 10 cụm 
công nghiệp với tổng diện tích 
398,78 ha. Tổng số nhu cầu vốn 
đầu tư hạ tầng 307,748 tỷ đồng, 
trong đó tổng vốn đã đầu tư trên 
98 tỷ đồng tập trung chủ yếu vào 
đền bù, san tạo mặt bằng, đường 
giao thông nội bộ, cấp điện, cấp 
nước. Đến nay đã có 44 dự án 

đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp, 
với tổng vốn đầu tư đăng ký 2.266 tỷ 
đồng, trong đó có 38/44 dự án đã đi vào 
hoạt động với tổng vốn đầu tư 818,608 
tỷ đồng, thu hút được 1.854 lao động tại 
các địa phương. Hoạt động có hiệu quả 
là Cụm công nghiệp Đầm Hồng, (xã Văn 
Phú) thành phố Yên Bái với diện tích 16 
ha. Với việc đầu tư san tạo và giải phóng 
mặt bằng, đầu tư hạ tầng đường giao 
thông nội bộ, cấp điện, nước với tổng 
vốn đầu tư trên 15 tỷ đồng, đến nay đã 
có 22 doanh nghiệp đăng ký đầu tư với 

tổng vốn đầu tư gần 105 tỷ đồng, tỷ lệ lấp 
đầy 100%.

Để thu hút đầu tư vào khu công nghiệp 
nói riêng và địa bàn tỉnh nói chung, thời 
gian tới, Yên Bái sẽ tiếp tục cải cách mạnh 
mẽ các thủ tục hành chính , giải quyết các 
thủ tục đầu tư nhanh chóng, thuận lợi cho 
các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp. 
Yên Bái xác định đây là khâu quan trọng 
trong xúc tiến, thu hút mời gọi nhà đầu tư 
vào các khu công nghiệp. Vì vậy, tỉnh giao 
trách nhiệm cho các sở, ban, ngành, các 
địa phương có trách nhiệm hướng dẫn 
các  thủ tục đầu tư, đồng thời có trách 
nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà 
đầu tư thực hiện dự án tại địa phương.

Từ những kết quả trên có thể nói, hoạt 

Các nhà đầu tư Hàn Quốc tìm hiểu, khảo sát khu công 
nghiệp Âu Lâu.

Khu công nghiệp phía Nam
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Tiềm năng được đánh thức
Có mặt tại Yên Bái những 

ngày giữa tháng 5, các thành 
viên Câu lạc bộ dù lượn Vietwings 
Hanoi không giấu nổi sự hân hoan 
trên khuôn mặt khi lại được hội ngộ ở 
đèo Khau Phạ, huyện Mù Căng Chải, 
tham gia Festival dù lượn “Bay trên 
mùa nước đổ 2017”.

Từng tham gia sự kiện “Bay trên 

mùa vàng” được tổ chức những năm 
trước, nguyên nhân “lôi kéo” các bạn 
trẻ của Vietwings Hanoi quay trở lại 
đèo Khau Phạ là bởi phong cảnh 
quyến rũ của núi rừng, cùng với đó là 
nhiều hạng mục công trình đã được 
Yên Bái đầu tư quy mô lớn như điểm 
cất cánh và hạ cánh, khu vực đỗ xe, 
khu vực ngắm cảnh… Hơn thế nữa, 
các bạn có thể vừa bay lượn, vừa tận 
hưởng vẻ đẹp bất tận của núi rừng 
Tây Bắc, với tình cảm thân thiện của 
đồng bào các dân tộc Thái, Mông.

Dĩ nhiên, Yên Bái không chỉ có sản 
phẩm du lịch dù lượn. Trong vài năm 
trở lại đây, Yên Bái đang trở thành 
điểm đến của những người yêu thích 
du lịch khám phá, với những sản 
phẩm du lịch có tên gọi đầy chất lãng 
mạn như Khám phá danh thắng quốc 
gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải; 

Yên Bái Biến tiềm năng du lịch
thành lợi thế phát triển

Những ai từng đặt chân tới Yên Bái đều bị quyến rũ bởi phong cảnh thiên 
nhiên tươi đẹp cùng sự mến khách của 30 dân tộc sinh sống nơi đây. Đó cũng 
là tiềm năng du lịch mà Yên Bái đang tích cực khai thác để trở thành điểm đến 
của các nhà đầu tư.

động của các doanh nghiệp trong các 
khu công nghiệp của tỉnh đã góp phần 
thúc đẩy sản xuất công nghiệp, xuất 
nhập khẩu, thu hút vốn đầu tư, tăng thu 
nộp ngân sách Nhà nước; tạo việc làm, 
tăng thu nhập cho người lao động, giảm 
tệ nạn xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất 
công nghiệp, nâng cao trình độ công 
nghệ sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm 

cho xã hội… Sản xuất công nghiệp thực 
sự trở thành nền tảng và là ngành kinh 
tế mũi nhọn, động lực mạnh mẽ thúc đẩy 
sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa 
của tỉnh.

Nguyễn Thoa

Ruộng bậc thang



           x
u

ùc
 tieán

 ñ
a

àu
 tö

B
aûn tin - x

u
ùc

 tieán
 ñ

a
àu

 tö
 tæn

h
 y

eân
 B

a
ùi

Số 2 - 2017

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

Săn mây trên đỉnh Tà Xùa, Tà Sì Nhù; 
Chinh phục đỉnh cao Púng Luông; hay 
du lịch sinh thái mênh mông hồ Thác 
Bà; Du ngoạn rừng chè cổ thụ Suối 
Giàng…

Là tỉnh nằm trong khu vực miền núi 
Tây Bắc Việt Nam, Yên Bái có diện 
tích tự nhiên khoảng 6.900 km2, dân 
số trên 76 vạn người với 30 dân tộc 
cùng chung sống. Sự đa dạng về thiên 
nhiên kết hợp với truyền thống văn 
hóa lâu đời đã tạo nên cho tỉnh lợi thế 
trong phát triển du lịch đặc biệt là du 
lịch nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái.

Yên Bái được biết đến với các địa 
danh như: Hồ Thác Bà, hồ Đầm Hậu, 
Đầm Vân Hội, vùng văn hóa Mường 
Lò đặc trưng dân tộc Thái, danh thắng 
cấp Quốc gia Ruộng bậc thang Mù 
Cang Chải, đèo Khau Phạ - một trong 
tứ đại đỉnh đèo Tây Bắc, khu bảo tồn 
loài và sinh cảnh Chế Tạo (huyện Mù 
Cang Chải), núi Tà Xùa, Tà Sì Nhù 
(huyện Trạm Tấu), khu sinh thái Suối 
Giàng, khu bảo tồn thiên nhiên Nà 
Hẩu.

Cùng với tài nguyên du lịch tự nhiên 
Yên Bái còn có tài nguyên du lịch nhân 
văn với 86 di tích lịch sử - văn hóa đã 
được xếp hạng, trong đó có 13 di tích 
được xếp hạng cấp quốc gia, 746 di 
sản phi vật thể và gần 574 di sản vật 
thể.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch tỉnh Yên Bái, năm 2016, ngành 
du lịch Yên Bái ước đón và phục vụ 
490.000 lượt khách (tăng 6,1% so với 
năm 2015 vượt 2,4% so với kế hoạch); 
doanh thu ước đạt 250 tỷ đồng (tăng  
9,3% so với năm 2015). Trong đó 
khách quốc tế đạt 22.400 lượt, khách 
nội địa 467.600 lượt.

Thu hút đầu tư hướng tới môi 

trường bền vững
Sau khi nút giao IC12 nối trung tâm 

TP. Yên Bái lên tuyến đường cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai, nhiều nhà đầu tư 
lớn đã “nhanh chân” đổ vốn vào Yên 
Bái với hàng loạt dự án nhằm khai 
thác tối đa những lợi thế của tỉnh, với 
điểm nhấn là ngành du lịch.

Là lĩnh vực được nhiều chuyên gia 
đánh giá là vô cùng tiềm năng, đem lại 
nguồn lợi lớn cho Việt Nam, thân thiện 
và bền vững với môi trường, du lịch 
được Yên Bái xem là trọng tâm trong 
thu hút đầu tư.

Nhờ công tác xúc tiến đầu tư được 
đẩy mạnh trong thời gian qua, tỉnh Yên 
Bái đã đón nhận nhiều dự án đầu tư 
về du lịch quy mô lớn của các doanh 
nghiệp, tập đoàn như: Dự án sân Golf, 
dự án Trung tâm thương mại, vui chơi 
giải trí và nhà phố thương mại Shop 
House của Tập đoàn Vingroup, dự án 
Khu trung tâm Thương mại, khách sạn 
Hoa Sen Yên Bái của Tập đoàn Hoa 
Sen, Dự án Khu nghỉ dưỡng An Bình 
Yên Bái của Công ty TNHH Đầu tư 
và phát triển Thương nghiệp - IDT… 
Cùng với đó, một số nhà đầu tư hiện 
đang nghiên cứu, khảo sát, lập dự án 
đầu tư về lĩnh vực du lịch tại Yên Bái 
như: Tập đoàn DIC Group đăng ký đầu 
tư tổng thể du lịch khu vực Nam Trấn 
Yên, Công ty TNHH Huesa Yên Bái 
dự kiến đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng 
và giới thiệu văn hóa đảo Chàng Rể 
tại hồ Thác Bà…

Có thể thấy, chưa bao giờ đầu tư 
vào du lịch Yên Bái lại nhộn nhịp như 
hiện nay. Với sự xuất hiện của các dự 
án du lịch, nghỉ dưỡng lớn, các công 
ty du lịch trong nước cũng đã nhanh 
chóng nắm bắt cơ hội, mở ra các  tour, 
tuyến mới tại các danh thắng, di tích 



n
h

ÒP
 c

a
àu

 D
O

a
n

h
 n

G
h

ie
äP

B
aûn

 t
in

 - 
x

u
ùc

 t
ie

án
 ñ

a
àu

 t
ö

 t
æn

h
 y

eân
 B

a
ùi

Số 2 - 2017

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư
16

“cà phê doanh nhân”tháng 6/2017 với chủ đề: 
Khuyến Khích đầu tư và thu hút đầu tư

Chương trình Cà phê doanh 
nhân được tổ chức nhằm 
gặp gỡ, trao đổi, đối thoại 

cùng doanh nghiệp từ đó tạo động lực 
thúc đẩy, động viên các doanh nghiệp 
đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đóng 
góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh và hoàn thành kế hoạch năm 
2017. 

Với chủ đề buổi “Cafe doanh nhân” 
tháng 6 về Khuyến khích đầu tư và 

thu hút đầu tư, trên tinh thần dân chủ, 
cởi mở, thẳng thắn, các doanh nghiệp 
đã đề xuất, kiến nghị với tỉnh một số 

Chiều 15/6, tại huyện Văn Yên, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt 
các doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2017 với chủ đề “Khuyến khích đầu tư và thu 
hút đầu tư”. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo huyện ủy, UBND huyện 
Văn Yên, lãnh đạo các sở Tài chính, Công thương, Thanh tra tỉnh, Cục thuế tỉnh, 
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh…cùng trên 60 doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Tạ Văn Long
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

chủ trì buổi gặp mặt

lịch sử, văn hóa tại tỉnh Yên Bái.
Ông Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho 
biết, kết quả này có được là nhờ tỉnh 
Yên Bái đã đẩy mạnh cải thiện môi 
trường đầu tư, thực hiện tốt công 
tác cải cách các thủ tục hành chính 
trong thu hút đầu tư, tập trung triển 
khai đồng loạt nhiều giải pháp tháo gỡ 
kịp thời các khó khăn vướng mắc cho 
doanh nghiệp trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh.

Trong định hướng phát triển kinh tế, 
xã hội của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 

- 2020, Yên Bái khẳng định tập trung 
đầu tư phát triển mạnh du lịch, đưa 
du lịch trở thành ngành kinh tế quan 
trọng của tỉnh, góp phần thúc đẩy 
phát triển các ngành dịch vụ, chuyển 
dịch cơ cấu lao động, giải quyết việc 
làm. Với sự quyết tâm của tỉnh Yên 
Bái thông qua những chính sách, cơ 
chế cụ thể trong thu hút đầu tư, diện 
mạo du lịch Yên Bái đang và sẽ ngày 
càng nhộn nhịp, phong phú./.

Theo Báo Đầu tư
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vấn đề như: cần sớm cấp quyết định 
chủ trương đầu tư xây dựng nhà máy 
gạch tuynel cho Hợp tác xã sản xuất 
vật liệu xây dựng Mạnh San để tạo 
công ăn việc làm cho người lao động 
trên địa bàn; có cơ chế chính sách 
cho sản xuất gạch không nung; chính 
sách hỗ trợ về vốn cho chăn nuôi thỏ; 
giảm thuế môi trường; cần thông tin 
cụ thể về các chính sách của của tỉnh 
tới Hiệp hội Doanh nghiệp để doanh 
nghiệp được nắm rõ; hướng dẫn cụ 
thể cho các doanh nghiệp mới thành 
lập về các thủ tục hành chính. Các cơ 
quan, ban ngành của tỉnh cần hướng 
dẫn cụ thể về công tác thanh tra, 
kiểm tra cho doanh nghiệp, khi phát 
hiện sai sót phải tìm cách tháo gỡ, 
hướng dẫn tận tâm để doanh nghiệp 
kịp thời tiếp thu, công tác thanh tra 
tránh chồng chéo về nội dung; tiếp 
tục tăng cường công tác kiểm tra, xử 
lý xe quá khổ, quá tải lưu thông trên 
đường để đảm bảo chất lượng tuyến 
giao thông, đảm bảo cạnh tranh công 
bằng cho các doanh nghiệp…

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Tạ Văn 
Long - Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh trực tiếp giải đáp những 
vướng mắc của doanh nghiệp: Đối với 
ý kiến của Hợp tác xã Mạnh San, tỉnh 
sẽ có buổi làm việc với các ngành để 
có văn bản trả lời thấu đáo nhất, tránh 
gây khó khăn cho Hợp tác xã. Đối với 
các doanh nghiệp khai thác khoáng 
sản, tỉnh sẽ xem xét giải quyết khó khăn 
trên cơ sở nguyên tắc của pháp luật 
và tạo điều kiện tối đa về thủ tục hành 
chính để doanh nghiệp yên tâm hoạt 
động. Về chính sách phát triển chăn 
nuôi thỏ, giao Sở Nông nghiệp và Phát 
Nông thôn xây dựng đề án để trình Hội 
đồng nhân dân xem xét. Đối với vốn 
sản xuất, giao Ngân hàng Chính sách 

xã hội tăng cường hỗ trợ để doanh 
nghiệp kịp thời tiếp cận với nguồn vốn 
vay. Về giao thông, tỉnh đã giao cho 
các ngành chức năng đẩy nhanh tiến 
độ thi công để sớm hoàn thiện cầu 
Ngòi A, huyện Văn Yên nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi lưu thông hàng hóa cho 
các doanh nghiệp. Về cải cách thủ tục 
hành chính, đồng chí khẳng định thời 
gian tới tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải 
cách các thủ tục hành chính, đồng thời 
mong muốn nhận được nhiều ý kiến 

đóng góp của doanh nghiệp, nhất là 
những ý kiến phản ánh về thái độ phục 
vụ của cán bộ trực tiếp giải quyết thủ 
tục hành chính để UBND tỉnh kịp thời 
chỉ đạo, tháo gỡ. 

Với các ý kiến chưa trả lời trực tiếp 
tại Chương trình, UBND tỉnh sẽ giao 
cho các sở, ngành có văn bản trả lời 
các doanh nghiệp trong thời gian ngắn 
nhất.Tỉnh Yên Bái mong muốn các 
doanh nghiệp sẽ tiếp tục cùng chính 
quyền đồng hành để giải quyết, tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc giúp các 
doanh nghiệp hoạt động ổn định và 
phát triển.

Như Ý

Các doanh nghiệp đặt câu hỏi tại chương trình




