




Số 3 - 2018
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

3

TIN
 TÖ

ÙC
 - SÖ

Ï K
IEÄN

Baûn tin - XUÙC TIEÁN ÑAÀU TÖ TÆNH
 YEÂN BAÙI

PHÁT TRIỂN NGHỀ TRỒNG DÂU NUÔI TẰM Ở TRẤN YÊN

Sau hơn 10 năm triển khai quy 
hoạch, đến nay nghề trồng dâu 
nuôi tằm đã mang lại hiệu quả kinh 

tế cao cho người dân địa phương. Hiện 
nay, toàn huyện đã  hì nh thà nh vù ng trồ ng 

dâu vớ i diệ n tí ch 350 ha và hơn 870 hộ 
tham gia, tập trung chủ yếu ở các xã: Tân 
Đồng (trên 100 ha), Việt Thành (80 ha), 
Báo Đáp (60 ha)…và mở rộng ra các xã 
Y Can, Quy Mông, Đào Thịnh… 

Để triển khai hiệu quả Đề án tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái theo 
hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững giai đoạn 2015 - 2020 
được ban hành tại Quyết định số 992/
QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2015 
cũng như  phát huy hiệu quả lĩnh vực 
nông nghiệp của huyện, Trấn Yên đã xây 
dựng Đề án Phát triển trồng dâu và nuôi 
tằm giai đoạn 2018 - 2020 với mục tiêu 
phát triển diện tích vùng trồng dâu nuôi 
tằm theo hướng mở rộng quy mô, nâng 
cao năng suất, chất lượng và giá trị gia 
tăng, tạo ra sản phẩm chủ lực và đặc 
thù của huyện là sản phẩm kén tằm và 
các sản phẩm chế biến từ kén tằm. Tính 
đến hết năm 2017, toàn huyện  có 272 
ha trồng dâu, sản lượng kén 425 tấn, tuy 

Trồng dâu nuôi 
tằm đã trở thành 
nghề có thu 
nhập khá và ổn 
định ở nhiều 
xã trong huyện 
Trấn Yên.

Những năm gần đây, nghề 
trồng dâu nuôi tằm ở nhiều nơi 
đã mang lại kết quả rõ nét. Là địa 
phương được thiên nhiên ưu đãi 
với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng 
thích hợp, đất đai màu mỡ, nhất 
là các bãi bồi ven sông, Trấn Yên 
là huyện đầu tiên của tỉnh phát 
triển nghề trồng dâu nuôi tằm. 
Nhận thấy tiềm năng, lợi thế sẵn 
có, huyện xác định đây là hướng 
đi hiệu quả trong chuyển dịch, tái 
cơ cấu ngành nông nghiệp, hình 
thành vùng chuyên canh, giúp 
người dân nâng cao thu nhập và 
góp phần tích cực xây dựng diện 
mạo nông thôn mới của huyện. 
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nhiên diện tích sản xuất còn ít, sản phẩm 
chủ yếu là sản phẩm thô, chưa có sản 
phẩm chế biến từ kén tằm, giá trị và hiệu 
quả chưa cao, chưa có doanh nghiệp 
đầu tư vào chế biến sản phẩm kén tằm 
và nhà máy ươm tơ, dệt lụa tạo ra sản 
phẩm đặc trưng của huyện. 

Nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư các 
dự án, tháng 6/2018 huyện đã tổ chức 
hội thảo khoa học “Thực trạng và giải 
pháp phát triển dâu tằm tơ huyện Trấn 
Yên đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2025” nhằm tập trung đánh giá, nhìn 
nhận đúng thực trạng phát triển dâu tằm 
tơ trên địa bàn huyện từ công tác quản lý, 
công nghệ, kỹ thuật trồng nuôi đang áp 
dụng, chính sách hỗ trợ của nhà nước và 
nhu cầu đầu ra cho sản phẩm… Mục tiêu 
của huyện đến năm 2020, phát triển mở 
rộng diện tích trồng dâu nuôi tằm đạt trên 
800 ha, trong đó diện tích dâu kinh doanh 
trên 600 ha, sản lượng kén đạt trên 1.300 
tấn/năm; năm 2025 diện tích là 1.200 ha, 
đạt 2.700 tấn kén tằm/năm. 

Từ nỗ lực và định 
hướng đúng, vừa qua 
đã có một số nhà đầu 
tư nghiên cứu tìm hiểu 
và triển khai đầu tư dự 
án tại huyện Trấn Yên 
như Dự án xây dựng 
Nhà máy ươm tơ tự 
động tại Thôn 2, xã 
Tân Đồng, huyện Trấn 
Yên với diện tích 02 ha, 
công suất 200 tấn tơ/
năm, tổng mức đầu tư 
41,6 tỷ đồng do Công 
ty Cổ phần dâu tằm tơ 
Miền Bắc làm chủ đầu 
tư. Dự án sẽ là tiền đề 

để trong thời gian tới huyện Trấn Yên nói 
riêng và các huyện khác trong tỉnh nói 
chung đẩy mạnh phát triển nghề trồng 
dâu nuôi tằm, góp phần khôi phục làng 
nghề truyền thống, chuyển dịch cơ cấu 
nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ 
đó tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển 
ngành ươm tơ, dệt lụa, liên kết sản xuất, 
tiến tới xây dựng thương hiệu dâu tằm tơ 
của tỉnh Yên Bái.

Do vậy, để phát triển kinh tế - xã hội 
địa phương mang tính bền vững, huyện 
chủ trương trong những năm tới tiếp tục 
phát triển trồng dâu nuôi tằm tập trung 
quy mô lớn theo quy hoạch, tạo liên kết 
giữa các hộ sản xuất, hình thành các tổ 
nhóm liên kết giữa sản xuất gắn với cơ 
sở thu mua kén tằm, nâng cao hiệu quả 
và khả năng cạnh tranh, góp phần thúc 
đẩy phát triển ngành trồng dâu nuôi tằm 
ở địa phương theo hướng hàng hóa gắn 
với phát triển du lịch, dịch vụ./. 

                                    THU HẰNG

Mô hình nuôi tằm tại huyện Trấn Yên
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Trong thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội 
tỉnh Yên Bái đã tích cực đổi mới các 
nội dung, phương thức hoạt động để 

đến gần hơn với thanh niên; chăm lo, hỗ trợ 
những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, 
thiết thực nhất của thanh niên, đặc biệt là 
tập trung hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp.

Hiện nay, Yên Bái có trên 220.000 người 
trong độ tuổi thanh niên, chiếm gần 30% dân 
số của tỉnh. Điểm nổi bật của thanh niên Yên 
Bái là tinh thần xung kích tình nguyện trên tất 
cả các lĩnh vực, có ý chí vươn lên trong học 
tập, chiếm lĩnh tri thức khoa học công nghệ, 
có trình độ học vấn ngày càng cao; luôn đoàn 
kết, cần cù trong lao động, nhiều thanh niên 
vươn lên trong sản xuất kinh doanh, trở thành 
những tấm gương tiêu biểu. Đời sống vật chất 
và tinh thần được nâng lên; có lối sống lành 
mạnh, có sự tiến bộ về thể chất, tích cực, năng 
động, nhạy bén hơn trong thực hiện nhiệm vụ 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các 
phong trào hành động cách mạng do tổ chức 

Đoàn, Hội phát động, lực lượng thanh niên đã 
có những đóng góp to lớn vào việc phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 
của tỉnh.

Từ khi Chính phủ có chủ trương thúc 
đẩy hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam, nhiều 
chính sách khuyến khích khởi nghiệp đã được 

ban hành. Tỉnh ủy và 
UBND tỉnh Yên Bái cũng 
tạo mọi điều kiện để tổ 
chức Đoàn, Hội phối hợp 
với các ngành có liên quan 
tổ chức các hoạt động hỗ 
trợ thanh niên phát triển 
kinh tế và đặc biệt là khởi 
nghiệp. Thông qua đó, các 
cấp bộ Đoàn, Hội trong 
tỉnh đã chủ động tham gia 
tích cực trong quá trình 
thành lập mô hình phát 
triển kinh tế có hiệu quả 
trong thanh niên: Toàn tỉnh 
có 690 mô hình kinh tế do 

thanh niên làm chủ, trong đó lĩnh vực nông, 
lâm, ngư nghiệp chiếm trên 50%, tạo việc làm 
ổn định cho trên 1.600 thanh niên; các cấp bộ 
Đoàn đã phối hợp giải ngân trên 191 tỷ đồng, 
phối hợp với Ngân hàng Chính sách - Xã hội 
tỉnh hỗ trợ vốn vay cho thanh niên với nợ vốn 
vay ủy thác do tổ chức Đoàn quản lý lên trên 
339 tỷ đồng.  

Trong năm 2017, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn đã phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ 
tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc thi “Ý tưởng, dự án 
khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Yên Bái” thu 
hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh 
niên trong tỉnh. Kết thúc cuộc thi đã trao 1 giải 
cho tác giả Nguyễn Văn Huỳnh đến từ huyện 

Triển khai Dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc 
thiểu số tại Yên Bái

NHIỀU HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ THANH NIÊN 
KHỞI NGHIỆP TẠI YÊN BÁI
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Văn Yên với ý tưởng, dự án mang tên: Sản 
xuất thương mại sản phẩm Bếp đun củi nóng 
lạnh; 1 giải Nhì của tác giả Trần Thu Hường 
đến từ thành phố Yên Bái với ý tưởng, dự án 
mang tên: Mở nhóm lớp can thiệp cho trẻ em 
khuyết tật; đồng thời trao 2 giải ba và 03 giải 
khuyến khích cho các dự án tham gia cuộc thi. 

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh 
đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động về khởi 
nghiệp cụ thể như: tổ chức các lớp tập huấn 
chuyên đề về “Khởi nghiệp trong thanh niên”; 
tổ chức ngày hội tư vấn việc làm cho thanh 
niên; phối hợp với Ban Quản lý dự án SME 
(Dự án phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ 
của tỉnh) tiếp tục tổ chức cuộc thi ý tưởng, dự 
án khởi nghiệp trong thanh niên, trong đó tập 
trung vào 03 đối tượng: sinh viên các trường 
đại học, cao đẳng; thanh niên nông thôn có 
nhu cầu khởi nghiệp (tập trung hỗ trợ các dự 
án, đề án trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo, 
ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp); 

doanh nhân trẻ, chủ các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất kinh doanh trong độ tuổi thanh niên 
mới đăng ký kinh doanh;…

Trong giai đoạn tới, để công tác hỗ trợ 
thanh niên khởi nghiệp ngày càng phát huy 
được hiệu quả thiết thực, đỏi hỏi các cấp, các 
ngành trong tỉnh cần tiếp tục bổ sung cơ chế 
chính sách nhằm tạo thuận lợi nhất cho doanh 
nghiệp hình thành, phát triển; bổ sung các cơ 
chế liên quan đến việc hỗ trợ vốn, vay vốn; 
cần xây dựng lực lượng thanh niên dẫn đầu 
trong phong trào khởi nghiệp. Đặc biệt ưu tiên 
ba nhóm đối tượng đã được xác định là sinh 
viên, thanh niên nông thôn, doanh nhân trẻ, 
từ đó tạo ra những mô hình tốt, điển hình để 
nhân rộng; các đối tượng khởi nghiệp; chủ 
động triển khai những sản phẩm, công ty, mô 
hình mới, sáng tạo trong cách thức huy động, 
sử dụng vốn có hiệu quả.

                                   NGUYỄN THOA

Cuộc thi “Ý tưởng, dự án khởi nghiệp trong thanh niên tỉnh Yên Bái”
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Yên Bình
KHAI THÁC “MŨI NHỌN” CHĂN NUÔI

Vài năm trở lại đây, nhất là khi thực 
hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, thực hiện chính sách hỗ trợ 

chăn nuôi hàng hóa, huyện Yên Bình đã tạo 
được bước đột phá trong ngành chăn nuôi, 
đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế 
- xã hội địa phương. Chăn nuôi gia súc, gia 
cầm và thủy sản đã thực sự là một ngành 
mũi nhọn thúc đẩy sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới 
(XDNTM). 

Phát huy lợi thế có nhiều bãi chăn 
thả và hàng ngàn héc - ta diện tích mặt 
nước hồ Thác Bà cùng với lực lượng lao 
động dồi dào, cần cù và có ý chí, khát vọng 
xóa nghèo, huyện 
Yên Bình đã vận 
dụng linh hoạt các 
nguồn vốn, các cơ 
chế, chính sách 
và vận động nhân 
dân phát triển chăn 
nuôi gia súc, gia 
cầm và thủy sản 
khá hiệu quả. 

Ông Lã Tuấn 
Hưng - Trưởng 
phòng Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

huyện Yên Bình cho biết: “Đến nay, có thể 
nói, chăn nuôi và thủy sản đã thực sự là 
một ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là trong 
vòng hơn 2 năm trở lại đây ngành chăn 
nuôi đã có tốc độ phát triển nhanh, mang lại 
giá trị kinh tế lớn đã và đang phát triển theo 
phương thức công nghiệp, chuỗi khép kín, 
kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an 
toàn thực phẩm và xử lý môi trường chăn 
nuôi”. 

Nếu như năm 2016, tổng đàn gia súc 
trên địa bàn huyện đạt trên 117.000 con, sản 
lượng thịt hơi đạt 6.713 tấn/5.800 tấn kế 
hoạch thì chỉ một năm sau mặc dù đàn lợn 
giảm giá người dân bỏ trống chuồng nhưng 
vẫn đạt trên 93.262 con (đàn trâu, bò tăng 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản đã thực sự là một ngành mũi 
nhọn thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn 
mới ở Yên Bình.

Người dân Yên Bình chăn nuôi bò trên hồ Thác Bà
                                                                        Ảnh: VĂN TUẤN
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gần 500 con) sản lượng thịt hơi xuất chuồng 
7.696 tấn, tăng 983 tấn so với 2016.  

Dự kiến năm 2018, sản lượng thịt 
hơi đạt gần 10.000 tấn. Trong 2 năm 2016 
- 2017, huyện đã xây dựng được 93 cơ sở 
chăn nuôi trâu, bò với quy mô trên 10 con, 
trong năm 2018 sẽ xây dựng thêm 10 - 15 
cơ sở nữa. Bên cạnh đó, bằng các nguồn 
vốn lồng ghép như Chương trình 135, 
chương trình XDNTM... đã hỗ trợ người 
dân mua 476 con trâu, bò để phát triển sản 
xuất và chăn nuôi. Có thể nói, từ cơ chế, 
chính sách hỗ trợ đã góp phần chuyển đổi 
từ phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán 
sang nuôi hàng hóa tập trung theo hướng 
trang trại, gia trại.

Để minh chứng tính hiệu quả từ chính 
sách hỗ trợ của tỉnh, chị Phùng Thế Hồng 
- chuyên viên Phòng Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn huyện Yên Bình dẫn chúng 
tôi đến gia đình ông Phạm Đình Ninh ở thôn 
Suối Chép, xã Thịnh Hưng. 

Vốn là một hộ nông dân nghèo cuộc 
sống chỉ trông vào mấy sào ruộng. Năm 
2016, tỉnh có cơ chế hỗ trợ phát triển chăn 
nuôi vùng sản xuất hàng hóa, gia đình ông 
đã mạnh dạn vay mượn anh em họ hàng 
và cùng nguồn vốn hỗ trợ 15 triệu đồng từ 
Đề án, gia đình đã mua 10 con bò về nuôi. 
Giống tốt, chăn nuôi bài bản, chủ động 
phòng chống dịch bệnh nên chỉ 1 năm sau 
bò đã sinh sản được 6 bê con và ngay năm 
đầu bán đã cho thu gần trăm triệu đồng. 

Ông Ninh phấn khởi: “Chăn nuôi bò 
không khó, hiệu quả kinh tế rất cao. Bất cứ 
hộ nông dân nào cũng có thể nuôi được, chỉ 
cần chăm chỉ chăn thả và trồng thêm ít cỏ 
quanh vườn là có thể nuôi cả chục con bò 

sinh sản. Hiện nay, gia đình đang nuôi ổn 
định 13 con bò sinh sản, đều đặn mỗi năm 
bò mẹ sinh sản được 8 - 9 bê con, sau trừ 
chi phí bán cho thu 120 triệu đồng mỗi năm. 
Vừa chăn nuôi bò kết hợp nuôi lợn, gia cầm 
và làm rừng, làm ruộng gia đình có cuộc 
sống no đủ”.

Song song với chăn nuôi gia súc, gia 
cầm, huyện Yên Bình đã biết khai thác hiệu 
quả lợi thế mặt nước hồ Thác Bà. Những 
năm trước đây, bà con các xã ven hồ chủ 
yếu là đánh bắt tự nhiên, có chăn nuôi cũng 
không nhiều nên sản lượng cá mỗi năm chỉ 
đạt hơn 2 ngàn tấn.

Nhưng trong 3 năm trở lại đây, trên 
vùng hồ đã phát triển được trên 1 ngàn lồng 
nuôi cá, hàng chục héc - ta eo ngách để 
nuôi thủy sản. Năm 2017, sản lượng khai 
thác, đánh bắt toàn huyện đạt gần 6 ngàn 
tấn, giá trị mang lại trên 150 tỷ đồng - một 
con số không hề nhỏ ở một huyện thuần 
nông. Yên Bình đã và đang tích cực thành 
lập các HTX nuôi trồng thủy sản, liên doanh 
liên kết tìm đối tác xây dựng nhà máy chế 
biến, tiêu thụ sản phẩm cho người dân nuôi 
trồng thủy sản nói chung và trên vùng hồ 
Thác Bà nói riêng.

Từ thực tế cho thấy, người dân Yên 
Bình đã bước đầu chuyển từ chăn nuôi tự 
do, nhỏ lẻ, phân tán sang tập trung theo 
hướng hàng hóa và thị trường. Huyện đã 
và đang tiếp tục vận động, nâng cao nhận 
thức, cải tiến phương thức chăn nuôi, tranh 
thủ mọi nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh phát 
triển chăn nuôi hàng hóa, đưa chăn nuôi trở 
thành ngành sản xuất chính gắn với lộ trình 
XDNTM.

                         Theo Báo Yên Bái
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TỈNH YÊN BÁI THAM DỰ HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ÐẦU TƯ 
TỈNH THÁI NGUYÊN NĂM 2018

Tham dự hội nghị, đại diện cho 
lãnh đạo tỉnh Yên Bái có đồng 
chí Nguyễn Văn Khánh - Phó 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện 
Sở Kế hoạch và Đầu tư có đồng chí 
Nguyễn Minh Toàn - Giám đốc và các 
cán bộ chuyên viên thuộc các phòng, 

đơn vị của Sở cùng tham dự.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng 

Bắc - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thái Nguyên khẳng định: Trong những 
năm qua, tỉnh đã đạt được những 
thành tựu kinh tế - xã hội hết sức ấn 
tượng, tốc độ tăng trưởng bình quân 2 

Ngày 01/7, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư 
năm 2018 với chủ đề “Thái Nguyên - Tiềm năng phát triển và cơ hội 
đầu tư”, hội nghị thu hút sự tham dự của hơn 800 đại biểu là Lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; các cơ 
quan ngoại giao, tổ chức quốc tế; các chuyên gia trên các lĩnh vực và 
đại diện nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư các nước; các cơ 
quan thông tấn, báo chí, truyền thông trong và ngoài nước.

Toàn cảnh Hội nghị
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năm gần đây rất cao (từ 13-14%); thu 
nhập bình quân đầu người tăng trên 
30%; thu ngân sách tăng trên 1,7 lần 
so với năm 2017, đứng thứ 16/63 tỉnh, 
thành phố. Đến nay, trên địa bàn tỉnh 
có tổng số trên 6.100 doanh nghiệp 
với tổng vốn đăng ký khoảng 80.000 tỷ 
đồng và 900 dự án đầu tư bằng nguồn 
vốn ngoài ngân sách. Đặc biệt, số dự 
án FDI là 130 dự án với tổng số vốn 
đầu tư đến 7,3 tỷ USD (trong đó nổi bật 
là tổ hợp công nghệ cao Samsung). 
Bên cạnh đó, những năm gần đây, 
Thái Nguyên liên tục được xếp trong 
nhóm đầu cả nước về Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh và Chỉ số cải cách 
hành chính. Điều đó đã phản ánh sự nỗ 
lực, quyết tâm mạnh mẽ của tỉnh Thái 

Nguyên trong việc cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, điều hành kinh tế và 
cải cách hành chính để thúc đẩy doanh 
nghiệp phát triển.

Trong khuôn khổ Hội nghị đã công 
bố 65 dự án mời gọi đầu tư vào tỉnh và 
trao chứng nhận đầu tư cho 50 dự án 
với tổng số vốn 46.000 tỷ đồng.

Qua sự kiện này, với vị trí địa kinh 
tế thuận lợi cùng nhiều tiềm năng lợi 
thế, môi trường kinh doanh cởi mở, 
tỉnh Thái Nguyên mong muốn chào đón 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
đến nghiên cứu, tìm hiểu hợp tác đầu 
tư để Thái Nguyên tiếp tục trở thành 
điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư trong và 
ngoài nước./.

                               THU HẰNG

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 
cùng các đại biểu và nhà đầu tư tại Hội nghị
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NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB) KHẢO SÁT TRIỂN KHAI 
MỘT SỐ DỰ ÁN TẠI TỈNH YÊN BÁI

Từ năm 2007 - 2018 Ngân hàng Thế 
giới đã tài trợ cho tỉnh Yên Bái 10 
dự án ODA, với tổng mức vốn trên 

2.033 tỷ đồng. Trong đó có 4 dự án về 
lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy lợi, cấp 
nước; 4 dự án về lĩnh vực kết cấu hạ tầng 
và 2 dự án về lĩnh vực y tế, giáo dục. 
Qua theo dõi đánh giá các dự án do WB 
tài trợ đã đạt hiệu quả rõ rệt. Các dự án 
đã góp phần cho việc cải tạo, nâng cấp 
cơ sở hạ tầng đô thị, giao thông, thủy 
lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, 
chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, đầu 
tư cơ sở vật chất cho giáo dục, nông 
nghiệp và phát triển nông thôn.

Ngân hàng Thế giới có nhiều dự án 

đang triển khai trên địa bàn tỉnh như Dự án 
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập để đảm 
bảo tích nước và tưới tiêu cho nông nghiệp; 
dự án về y tế, vệ sinh nước sạch góp phần 
đảm bảo sức khỏe cho nhân dân; dự án 
cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em vùng đồng 
bào dân tộc sẽ giúp tỉnh cải thiện nguồn 
nhân lực ở vùng cao; các dự án đầu tư về 
hạ tầng sẽ giúp tỉnh tăng cường khả năng 
chống chịu đối với thiên tai…

Đặc biệt thời gian tới, WB sẽ triển 
khai Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị 
động lực” tại 5 tỉnh: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, 
Yên Bái, Ninh Bình và Thái Nguyên nhằm 
hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại các địa 
phương thông qua các giải pháp đô thị tổng 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy và đoàn công tác Ngân hàng Thế giới (WB) 
đi kiểm tra thực địa
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hợp về phát triển cơ sở hạ tầng và quản lý 
đô thị.

Dự án Phát triển các đô thị động lực 
- Tiểu dự án thành phố Yên Bái bao gồm 2 
hợp phần. Hợp phần 1: Giải pháp kết cấu - 
Cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
đô thị với các hạng mục: giảm thiểu ngập 
lụt và an toàn đô thị, phát triển hành lang 
đô thị và kết nói vùng và hạng mục Tái định 
cư.  Hợp phần 2: Giải pháp phi kết cấu - Hỗ 
trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư bao gồm 
hạng mục xây dựng quy hoạch đô thị tích 
hợp thành phố Yên Bái và chiến lược giao 
thông công cộng. Tổng mức đầu tư của dự 
án là 58,59 triệu USD tương đương với 
1.318.339 triệu đồng, trong đó vốn đối ứng 
là 8,59 triệu USD (tương đương 193.275 
triệu đồng). Thời gian thực hiện dự án từ 
tháng 7/2018 đến tháng 12/2023.

Ngoài ra, WB đang nghiên cứu xây 
dựng chiến lược hợp tác lâu dài để hỗ trợ 

tỉnh Yên Bái khắc phục khó khăn trong công 
tác giảm nghèo và cam kết với tỉnh trong 
hợp tác thực hiện các dự án giữ gìn văn 
hóa dân tộc, để có sự gắn bó giữ văn hóa 
với phát triển kinh tế - xã hội.

Ngày 21/9, đoàn công tác Ngân hàng 
Thế giới (WB) do ông Ousmane Dione - 
Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam làm 
trưởng đoàn đã đi thăm thực địa một số địa 
điểm triển khai Dự án Chương trình động 
lực miền núi phía Bắc; Dự án Chương trình 
đô thị miền núi phía Bắc tại thành phố Yên 
Bái; Thăm thực địa Dự án Lồng ghép cải 
thiện dinh dưỡng cho trẻ em khu vực miền 
núi phía Bắc tại huyện Mù Cang Chải để 
kiểm tra, nắm bắt tình hình triển khai các 
dự án, đồng thời hiểu rõ hơn các vấn đề 
tỉnh Yên Bái cần để hỗ trợ tốt hơn trong thời 
gian tới.

                        NGUYỄN THOA

Đoàn công tác thăm một hộ gia đình trong Dự án lồng ghép cải thiện 
tình trạng dinh dưỡng trẻ em tại xã Mồ Dề, Mù Cang Chải
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Yên Bái đang đứng trước cơ hội 
phát triển mới khi các đại gia tìm 
đến mảnh đất này với những dự 

án dự kiến đầu tư hàng ngàn tỷ đồng.
Trong tháng 8/2018 lãnh đạo tỉnh 

Yên Bái liên tiếp làm việc với các đoàn 
nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào 
tỉnh. Cụ thể, ngày  3/8, Tỉnh ủy Yên Bái có 
buổi làm việc với Tập đoàn ALPHANAM 
do ông Nguyễn Tuấn Hải – Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Tập đoàn làm trưởng đoàn 
để nghe Tập đoàn báo cáo ý tưởng về Dự 
án khu công viên văn hóa, thể thao, du lịch 
và phụ trợ hồ Thác Bà. Theo đó, vùng hồ 
Thác Bà của tỉnh Yên Bái trong tương lai 
sẽ trở thành một điểm đến mang tầm quốc 
tế với quần thể lên đến 10 hạng mục chính 
như: cáp treo; khu vực thế giới trà và chợ 
hoa quả; công viên nước; ngọn hải đăng; 
khu vực tham quan trang trại nuôi cá; trung 
tâm thương mại; thế giới nước; sân golf 18 
lỗ; bến cảng; khu nghỉ dưỡng với hệ thống 
nhà hàng, khách sạn (4 đến 6 sao), resort, 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Dự kiến, Dự 

án khu công viên văn hóa, thể thao, du lịch 
và phụ trợ hồ Thác Bà sẽ được Tập đoàn 
ALPHANAM  đầu tư với tầm nhìn đến năm 
2050. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ tạo 
việc làm cho khoảng 4.000 lao động, trong 
đó lao động địa phương chiếm trên 30%, 
tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương 
và giúp tỉnh Yên Bái thu hút mỗi năm khoảng 
2 triệu lượt du khách trong nước và quốc tế. 
Đây là cơ hội lớn để đánh thức tiềm năng 
du lịch vùng hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái 
còn đang bỏ ngỏ. 

Cũng trong những ngày cuối tháng 8, 
Tỉnh ủy Yên Bái tiếp tục có buổi làm việc với 
Tập đoàn TH True Milk về ý tưởng Dự án 
Khu du lịch và nghỉ dưỡng phức hợp quốc 
tế Hồ Vân Hội huyện Trấn Yên. Dự án này 
dự kiến sẽ được thực hiện với 5 hạng mục 
lớn gồm: Sân golf 36 lỗ với diện tích 696 
ha được bao quanh bởi những diện tích 
cây trồng tươi xanhh quanh năm; Trung 
tâm hội nghị và thương mại quốc tế (gồm: 
Trung tâm hội nghị và triển lãm; khu tổ hợp 
bán lẻ cao cấp; công viên nước và khu vui 

TỈNH YÊN BÁI ĐÓN LÀN SÓNG ĐẦU TƯ TỪ CÁC ĐẠI GIA

Tập đoàn 
AlphaNam làm 
việc tại tỉnh 
Yên Bái
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chơi giải trí; khu resort và khách sạn 5 sao; 
khu dịch vụ cho gia đình; trạm tàu leo núi 
lên Đồi Châu Âu; trung tâm du khách; khu 
chợ nông sản); Công viên văn hóa (gồm: 
Khu đón khách trung tâm; khu mua sắm 
và dịch vụ ăn uống; công viên văn hóa; 
khu dưỡng lão; khu bảo tồn động vật bán 
hoang dã); Khu du lịch nghỉ dưỡng theo chủ 
đề châu lục được thiết kế dựa trên phong 
cách biểu tượng của nhiều vùng đất trên 
toàn thế giới nơi thiên nhiên và kiến trúc 
đặc sắc hòa vào làm một, gồm: Đồi Châu 
Âu, Viễn đông, Đông Á, sông nước Châu 
Âu, Việt Nam, Phương đông huyền bí; Các 
tuyến đường kết nối tới khu dự án gồm có 
4 tuyến đường bộ, 3 tuyến đường thủy, 1 
tàu leo núi và 1 tuyến đường đê. Tập đoàn 
cam kết nếu được sự chấp thuận sẽ nhanh 
chóng triển khai và có thể hoàn thành dự 
án trong thời gian sớm nhất có thể, dự kiến 

đến năm 2020 sẽ hoàn thiện giai đoạn I của 
dự án với những hạng mục cơ bản.

Qua các buổi làm việc, tỉnh Yên Bái 
đánh giá cao ý tưởng của các Tập đoàn. 
Các sản phẩm du lịch trong ý tưởng của Dự 
án đã khai thác được tiềm năng của Hồ Vân 
Hội, Hồ Thác bà, phù hợp với định hướng 
phát triển  du lịch của tỉnh. Tỉnh Yên Bái sẽ 
tạo mọi điều kiện chỉ đạo các cơ quan chức 
năng phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, tạo điều kiện tối đa và thuận lợi 
nhất để nhà đầu tư triển khai đưa Dự án trở 
thành hiện thực trong tương lai gần nhất.

Liên tiếp trong thời gian ngắn, các 
cuộc tiếp xúc, làm việc của lãnh đạo tỉnh với 
các nhà đầu tư cho thấy sức hút từ tỉnh sẵn 
sàng đón làn sóng đầu tư từ các nhà đầu tư 
lớn trong và ngoài nước đến đầu tư tại tỉnh.

                                    NHƯ Ý

Phối cảnh quy hoạch khu du lịch sinh thái hồ Vân Hội.
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CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG LÂM SẢN THỰC PHẨM YÊN BÁI 
- ĐIỂM SÁNG KINH DOANH HIỆU QUẢ  TẠI YÊN BÁI

Công ty được đánh giá là một trong 
những doanh nghiệp có lợi thế bởi có 
trụ sở và các nhà máy nằm ngay trên 

địa bàn có vùng nguyên liệu dồi dào cho lĩnh 
vực sản xuất chế biến lâm nông sản. Giấy 
đế và giấy vàng mã của Công ty là mặt hàng 
chủ lực uy tín chất lượng lâu năm trên thị 
trường giấy vàng mã Đài Loan. Sản phẩm 
tinh dầu quế và tinh bột sắn cũng được xem 
là những sản phẩm uy tín, chất lượng với 
người tiêu dùng trong nước và quốc tế. 

Trong những ngày đầu cổ phần hóa, 

Công ty gặp không ít khó khăn, vốn ít, cơ 
sở vật chất nghèo nàn, lạc hậu, phải cạnh 
tranh gay gắt với nhiều thành phần kinh tế... 
Nhận thấy cần phải thay đổi mạnh mẽ, lãnh 
đạo Công ty đã mạnh dạn đầu tư thêm nhiều 
máy móc, dây chuyền thiết bị, đổi mới công 
nghệ, nâng cấp nhà xưởng, tập trung vào 
nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Những 
dây chuyền sản xuất của công ty đều được 
nhập từ nước ngoài về, mỗi loại sản phẩm 
lại có dây chuyền sản xuất khác nhau như 
sản xuất giấy đế, vàng thì sử dụng công 

Dây chuyền 
sản xuất tại 
Công ty cổ 
phần nông lâm 
sản thực phẩm 
Yên Bái

Ra đời năm 2004 trên cơ sở cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước - 
Công ty Cổ phần Chế biến Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, có tiền thân là 
Nhà máy giấy Yên Bái được thành lập năm 1972, là doanh nghiệp Nhà nước 
có bề dày lịch sử trên 40 năm. Đến nay, sau 15 năm cổ phần hóa (2004 – 
2018) công ty đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, vươn lên trở thành 
một trong những điểm sáng kinh doanh hiệu quả của ngành chế biến nông 
lâm sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
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nghệ của Đài Loan, sản xuất tinh bột sắn 
thì dùng công nghệ của Hà Lan. Bộ máy tổ 
chức cũng được tổ chức lại theo hướng tinh 
giản lao động gián tiếp, tăng lao động trực 
tiếp... Bước đi đầu tiên này đã mở ra cho 
Công ty một bước đột phá mới cả về chiều 
rộng lẫn chiều sâu.

Trong những năm qua, mảng sản xuất 
giấy đế và vàng mã là mảng kinh doanh ổn 
định nhất của Công ty. Về cơ bản, nguồn 
nguyên liệu chính để sản xuất giấy đế là 
xenlulo sợi dài từ tre, nứa, vầu…. Giấy đế là 
loại giấy chỉ dùng để làm vàng mã. Hiện tại, 
các sản phẩm đều được sản xuất để phục 
vụ thị trường Đài Loan. Hàng năm, ước tích 
riêng mảng này đã mang lại cho công ty trên 
dưới 10 tỷ đồng lợi nhuận. Theo đánh giá, 
nhu cầu về vàng mã, giấy đế sẽ vẫn tồn tại 
vì đặc thù các khách hàng 2 mặt hàng này 
vẫn thờ cúng và tín ngưỡng (Việt Nam, Đài 
Loan, Trung Quốc).

Ngoài ra, mảng sản xuất tinh bột sắn 
cũng là thế mạnh của công ty. Tinh bột sắn 
được sản xuất từ củ sắn tươi trồng từ khu 
vực quy hoạch nguyên liệu tại Yên Bái cũng 
như được thu mua từ những vùng lân cận. 
Sản phẩm này được dùng nhiều trong ngành 
chế biến công nghiệp thực phẩm.

Hiện nay, Công ty có 8 nhà máy sản 
xuất, trong đó có 1 nhà máy chế biến tinh 
bột sắn công suất 20.000 tấn sản phẩm/
năm  đóng trên địa bàn huyện Văn Yên; 4 
nhà máy sản xuất giấy đế công suất 15.000 
tấn/năm tại các huyện Văn Yên, Văn Chấn, 
Trấn Yên, Yên Bình; 2 nhà máy gia công 
vàng mã xuất khẩu tại thành phố Yên Bái 
và huyện Yên Bình; 1 nhà máy chế biến tinh 
dầu quế công suất 50 tấn sản phẩm/năm ở 
huyện Văn Chấn. 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty 
đã đạt doanh thu 230 tỷ đồng, đạt 71,8% kế 
hoạch năm, nộp ngân sách Nhà nước 97,7 
tỷ đồng, giải quyết việc làm ổn định cho gần 
700 lao động với mức lương trung bình 5 
triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh việc tập 
trung phát triển doanh nghiệp, nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty còn 
tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại 
địa phương.

Hỏi về những định hướng trong thời 
gian tới, ông Trần Công Bình, Chủ tịch 
HĐQT- TGĐ Công ty vui vẻ cho biết: “Kiên 
định với mục tiêu phát triển bền vững, Công 
ty tiếp tục đầu tư, đổi mới công nghệ, tập 
trung vào các sản phẩm truyền thống, đặc 
biệt đổi mới công nghệ để đi vào chế biến 
sâu, nhất là sản xuất bột biến tính nhằm 
nâng cao giá trị nông sản. Công ty cũng 
nghiên cứu để cho ra đời thêm nhiều sản 
phẩm từ cây quế như: lá quế, vỏ quế. Đầu tư 
công nghệ để trong thời gian tới có thể chiết 
xuất được sản phẩm tinh dầu quế chiếm tới 
99% hàm lượng tinh dầu nguyên chất (hiện 
nay sản phẩm Cty mới chỉ đạt 75%)...”

Không chỉ kinh doanh có hiệu quả, 
Công ty nông lâm sản thực phẩm Yên Bái 
cũng là một trong những đơn vị đi đầu trong 
công tác an sinh xã hội tại địa phương. Hàng 
năm, Công ty cũng chủ động phối hợp cùng 
các tổ chức đoàn thể tại địa phương ủng hộ 
các quỹ hỗ trợ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà 
các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, 
tết, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các 
địa bàn có nhà máy của Công ty hoạt động... 
góp phần không nhỏ cùng chính quyền địa 
phương các cấp thực hiện tốt công cuộc xóa 
đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

                             NGUYỄN THOA
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“Cà phê doanh nhân”
THÁNG 8/2018 VỚI CHỦ ĐỀ: THÁO GỠ KHÓ KHĂN, 

VƯỚNG MẮC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ 
HOẠT ĐỘNG TẠI HUYỆN LỤC YÊN

Chiều 30/8/2018, tại huyện 
Lục Yên, Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái tỉnh tổ chức 

gặp mặt các doanh nghiệp định 
kỳ tháng 8/2018 với chủ đề: “Tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc của các 
doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt 
động tại huyện Lục Yên”.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng 
chí Nguyễn Chiến Thắng – Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Lịch - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng 
Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng lãnh đạo 

một số sở, ngành; lãnh đạo huyện Lục 
Yên và trên 80 doanh nghiệp, hợp tác 
xã trên địa bàn huyện Lục Yên tham dự 
chương trình. 

Trong buổi gặp mặt, đại diện các 
doanh nghiệp, hợp tác xã đã thẳng thắn 
nêu lên những khó khăn, vướng mắc 
cần được tháo gỡ liên quan đến các vấn 
đề như: thuế thu nhập doanh nghiệp 
đối với doanh nghiệp khoáng sản; các 
hoạt động liên quan đến các mỏ đá trên 
địa bàn huyện Lục Yên; việc xác định 
loại tài nguyên để áp giá tính thuế tài 
nguyên; khi doanh nghiệp bị ngừng hoạt 

Đ/c Nguyễn Chiến Thắng chủ trì buổi gặp mặt
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Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại chương trình

động khai thác 
khoáng sản do 
nguyên nhân 
khách quan thì 
doanh nghiệp 
có được trừ 
vào tiền cấp 
quyền khai 
thác khoáng 
sản không?

B ê n 
cạnh đó, nhiều 
doanh nghiệp 
ở huyện cho 
biết, huyện 
Lục Yên có chợ đá quý nhưng không 
có Ban quản lý chợ, khi thực hiện mua 
bán đá quý không có chứng từ công 
nhận mua bán hợp pháp nên gây khó 
khăn cho việc giao thương. Ngoài ra, 
các doanh nghiệp kinh doanh đá đề 
nghị cần có sự áp giá đối với các hoạt 
động kinh doanh đá mỹ nghệ để việc 
vận chuyển đi nơi khác được hợp pháp; 
đề nghị các Sở, ban, ngành có hướng 
dẫn cụ thể cho các hộ kinh doanh đá 
mỹ nghệ trong việc bảo vệ môi trường 
theo đúng pháp luật. Một số doanh 
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện 
mong muốn được ưu đãi về vốn vay, 
tạo điều kiện về mặt bằng để mở rộng 
ngành nghề may mặc, được hỗ trợ đào 
tạo nghề thủ công mỹ nghệ.

Trực tiếp tại chương trình Cà phê 
doanh nhân, lãnh đạo các sở, ngành 
liên quan đã giải đáp, thông tin làm 
rõ những khó khăn, vướng mắc của 
doanh nghiệp. Đồng thời Ủy ban nhân 
dân tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu 

tư sau các chương trình Cà phê doanh 
nhân chủ trì tổng hợp nội dung các ý 
kiến thành văn bản, đề nghị các Sở, 
ban, ngành có liên quan trả lời bằng 
văn bản. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng 
hợp báo cáo Ủy bán nhân dân tỉnh, giải 
quyết triệt để những khó khăn kiến nghị 
của doanh nghiệp, để doanh nghiệp, 
hợp tác xã yên tâm đầu tư sản xuất, 
kinh doanh từ đó đóng góp vào sự phát 
triển kinh tế chung của tỉnh.

Chương trình “Cà phê doanh 
nhân” là cầu nối, là kênh đối thoại trực 
tiếp để lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa 
phương nắm bắt thông tin và giải quyết 
kịp thời những khó khăn, vướng mắc 
của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 
quá trình đầu tư, sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh. Tạo hiệu ứng trực 
tiếp trong việc giảm thiểu những vướng 
mắc từ cơ sở, từ đó tạo sự chuyển biến 
mạnh mẽ của các sở, ban, ngành và 
địa phương trong việc giải quyết thủ 
tục hành chính liên quan đến hoạt động 
của doanh nghiệp.

                                   NHƯ Ý
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Sáng 30/6, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Yên Bái long 
trọng tổ chức Lễ thông 

xe cầu Bách Lẫm kết nối 
quốc lộ 37 với đường cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai. Công 
trình được khánh thành và 
đưa vào sử dụng nhân dịp 
Kỷ niệm 73 năm Ngày thành 
lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái 
(30/6/1945 - 30/6/2018). 

Dự án công trình Cầu 
Bách Lẫm là một trong những 
công trình trọng điểm của tỉnh 
giai đoạn 2016-2020. Cầu có điểm đầu gắn 
với ngã tư Cao Lanh, đầu đại lộ Nguyễn Thái 
Học, điểm cuối giao cắt với quốc lộ 32C tại 
khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái 
với chiều dài 435,5m, tổng mức đầu tư 512 
tỷ đồng do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu 
tư. Được khởi công từ ngày 18/5/2016, sau 
hơn 02 năm nỗ lực triển khai công trình đã 
hoàn thành các hạng mục khối lượng, nghiệm 
thu và đưa vào sử dụng. Đây là công trình 
đường bộ qua Sông Hồng, kết nối giao thông 
thành phố Yên Bái với đường cao tốc Nội Bài 
- Lào Cai mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, 

góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái 
những năm tới. Để bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật 
vtà an toàn tuyệt đối trong quá trình khai thác 
và sử dụng, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư 
dự án, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 
chủ đầu tư và các nhà thầu thi công tiếp tục bố 
trí nguồn lực thi công để hoàn thành các hạng 
mục còn lại của dự án, ưu tiên thực hiện ngay 
những hạng mục bảo đảm an toàn giao thông, 
tổ chức nghiệm thu, bàn giao để sớm hoàn 
thiện toàn bộ công trình đưa vào khai thác, sử 
dụng, phục vụ nhân dân.

                               NGUYỄN THOA

TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC LỄ THÔNG XE CÔNG 
TRÌNH CẦU BÁCH LẪM KẾT NỐI QUỐC LỘ 37 VỚI 

ĐƯỜNG CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI.

Cầu Bách Lẫm trong ngày thông xe

THỦ TƯỚNG PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ 236,6 TRIỆU USD 
KẾT NỐI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Ngày 1/8/2018, Thủ tướng Chính 
phủ ký Quyết định số 949/QĐ–
TTg phê duyệt chủ trương đầu tư 

Dự án “Kết nối giao thông các tỉnh miền 
núi phía Bắc” với tổng mức đầu tư 236,6 

triệu USD; trong đó vốn vay ADB là 188,3 
triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại 
của Chính phủ Úc là 4,481 triệu USD và 
vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam là 
43,829 triệu USD.
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Sáng 7/8, Công ty Điện lực Yên Bái 
chính thức triển khai việc tiếp nhận 
giải quyết các yêu cầu về dịch vụ điện 

cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Yên Bái. Nhằm tạo điều kiện 
thuận lợi cho khách hàng tiếp cận các dịch 
vụ cung cấp điện, đơn giản hóa thủ tục, từng 
bước rút ngắn thời gian giải quyết các yêu 
cầu của khách hàng sử dụng điện, Công ty 
Điện lực Yên Bái đã bố trí 2 cán bộ đến làm 
việc trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh để tiếp nhận và hướng dẫn 
khách hàng đến đăng ký sử dụng các dịch 
vụ điện. Với việc triển khai mô hình một cửa 
điện tử liên thông cung cấp các dịch vụ điện 
cho khách hàng tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh, Công ty Điện lực Yên Bái 
mong muốn đem lại sự thuận tiện và hài 
lòng, đáp ứng tối đa tiện ích cho khách hàng; 
xây dựng hình ảnh ngành điện ngày càng 
chuyên nghiệp và thân thiện.

                                          NHƯ Ý

YÊN BÁI: RA MẮT CÁC DỊCH VỤ ĐIỆN 
TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

Dự án sẽ xây dựng 2 tuyến đường. 
Tuyến số 1 – xây dựng tuyến nối Lai Châu 
với cao tốc Nội Bài – Lào Cai với tổng chiều 
dài khoảng 147 km, trong đó đầu tư xây 
dựng mới 14,03 km; nâng cấp mở rộng 
132,8 km, xây mới 17 cầu bê tông cốt thép 
rộng 9 m với tổng chiều dài khoảng 730 m. 
Tuyến số 2 – xây dựng tuyến nối Nghĩa Lộ 
(Yên Bái) với cao tốc Nội Bài – Lào Cai với 
tổng chiều daif51,37 km, trong đó 4,6 km 

được đi theo tuyến mới; 
xây mới 14 cầu bê tông 
cốt thép rộng 7,5m với 
tổng chiều dài khoảng 
437 m. Công trình do Bộ 
Giao thông vận tải là cơ 
quan chủ quản sẽ được 
thực hiện trong vòng 5 
năm tính từ khi Hiệp định 
tài trợ vốn có hiệu lực.

Đầu tư tuyến nối 
Nghĩa Lộ với cao tốc Nội 
Bài – Lào Cai sẽ tạo nên 

tuyến đường trục ngang theo hướng Tây 
Bắc, tạo điều kiện xuất khẩu các loại nông 
sản, khoảng sản, khai thác tiềm năng du 
lịch của tỉnh Yên Bái với các tỉnh khác trong 
khu vực; Nâng cao sức hấp dẫn các nhà 
đầu tư đến với vùng đất Yên Bái đầy tiềm 
năng nhưng chưa có điều kiện phát triển.

                         NGUYỄN THOA
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Ngày 28/8/2018, Sở 
Kế hoạch và Đầu 
tư phối hợp với 

Ban Pháp chế, Phòng 
Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI), 
Viện nghiên cứu phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Bắc Ninh tổ chức Hội 
nghị tập huấn, phổ biến 
công tác cải thiện môi 
trường đầu tư nâng cao 
năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) và cấp sở, 
ban, ngành, địa phương 
(DDCI). Tham dự hội 
nghị tập huấn có gần 200 đại biểu là Lãnh 
đạo, chuyên viên của các sở, ban, ngành, 
các huyện, thị xã, thành phố và đại diện 
của hơn 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Thạch, 
Phó Trưởng Ban Pháp chế  - VCCI đã phân 
tích sâu sự giống nhau, khác nhau giữa PCI 
và DDCI, tiêu chí cấu thành trong 10 chỉ số 
thành phần gắn với lĩnh vực quản lý của từng 
ngành, nhất là các chỉ số còn thấp điểm của 
tỉnh Yên Bái; từ đó đưa ra giải pháp, kinh 
nghiệm để tỉnh Yên Bái cải thiện hơn nữa môi 
trường đầu tư. Đồng thời, hội nghị cũng được 
nghe chia sẻ phương pháp, kinh nghiệm của 
tỉnh Bắc Ninh về cải thiện môi trường kinh 
doanh bền vững, những yếu tố ảnh hưởng 
đến cải thiện môi trường đầu tư và việc khảo 
sát đánh giá bộ chỉ số DDCI có ý nghĩa như 
thế nào đối với việc cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh của mỗi địa phương.

Các chuyên gia nhấn mạnh và chia 
sẻ: Để có đột phá trong cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh của tỉnh trước hết cần phải 

nâng cao năng lực điều hành của các sở, 
ngành, địa phương; tăng cường kỷ luật hành 
chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 
coi trọng trách nhiệm người đứng đầu trong 
việc cải thiện chỉ số PCI; tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian, 
chi phí cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; triển 
khai đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của 
người dân, doanh nghiệp đối với dịch vụ công 
và chất lượng điều hành của các cơ quan 
quản lý nhà nước; linh hoạt, sáng tạo trong 
vận dụng pháp luật nhằm tạo môi trường kinh 
doanh minh bạch, thuận lợi; nắm bắt kịp thời 
và hỗ trợ hiệu quả giải quyết khó khăn của 
doanh nghiệp nhất là DNNVV, doanh nghiệp 
khởi nghiệp.  

Thông qua hội nghị tập huấn sẽ góp 
phần nâng cao nhận thức của Lãnh đạo, cán 
bộ, công chức, viên chức của các Sở, ngành, 
địa phương về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng 
của việc cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh.

                               THU HẰNG

YÊN BÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, 
PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ PCI VÀ DDCI

Các đại biểu tham dự tập huấn
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Sáng ngày 
2 9 / 8 / 2 0 1 8 , 
trung tâm Hỗ 

trợ doanh nghiệp, 
Tư vấn và Xúc tiến 
đầu tư thuộc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh 
Yên Bái phối hợp với 
huyện đoàn Lục Yên 
tổ chức lớp tập huấn 
về Khởi nghiệp sáng 
tạo, khởi sự doanh 
nghiệp cho gần 100 
đoàn viên thanh niên, 
các hộ kinh doanh trẻ trên địa bàn 
huyện Lục Yên nhằm thúc đẩy phong 
trào khởi nghiệp sáng tạo, lập thân lập 
nghiệp tại địa phương.

Tại lớp tập huấn, các học viên 
được chia sẻ, trao đổi những kiến thức 
cơ bản về khởi nghiệp, khởi sự kinh 
doanh; lập kế hoạch, phát triển ý tưởng 
kinh doanh, nghiên cứu và phân tích thị 
trường, tổ chức quản lí nhân sự, tổ chức 
vận hành doanh nghiệp, những vấn đề 
thị thường và marketing trong doanh 
nghiệp cũng như thực hiện các đánh 
giá về nguồn lực, thực trạng, cơ hội và 
rủi ro trong khởi nghiệp. Các học viên 
cùng nhau thảo luận, chia sẻ những kinh 
nghiệm, những giải pháp thiết thực để 
khắc phục khó khăn, vướng vắc trong 
quản trị kinh doanh. 

Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần sáng 
tạo, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, 
xây dựng đội ngũ doanh nhân tương lai, 
lớp tập huấn khởi nghiệp sáng tạo, khởi 
sự doanh nghiệp là chương trình có ý 
nghĩa hết sức thiết thực và nhận được sự 
hưởng ứng nhiệt tình của các bạn thanh 
niên trên địa bàn huyện. Thông qua lớp 
tập huấn lần này đã giúp cho các học 
viên khai thác được tiềm năng, phát triển 
ý tưởng kinh doanh, nắm vững các kiến 
thức và kỹ năng cơ bản cho việc khởi 
sự doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh 
nhân, xây dựng niềm tin, ý chí, sự quyết 
tâm trong quá trình khởi nghiệp, biết vận 
dụng sáng tạo lợi thế của địa phương 
để pháp triển kinh tế, vươn lên làm giàu 
chính đáng, nhằm góp phần xây dựng 
đội ngũ doanh nhân trên địa bàn huyện 
càng vững mạnh.

                           NGUYỄN THOA

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH YÊN BÁI 
TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN VỀ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, 

KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP TẠI HUYỆN LỤC YÊN

Gần 100 học viên tham dự lớp tập huấn
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Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, trong 8 tháng năm 2018, đơn vị đã 
cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 

164 doanh nghiệp (DN) với tổng số vốn đăng 
ký trên 1.674 tỷ đồng, tăng 23 DN và 11,5% 
tổng vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. 
Trong đó, có 13 DN tư nhân với vốn đầu tư 
22,6 tỷ đồng; 79 công ty TNHH 1 thành viên, 
vốn điều lệ 438,862 tỷ đồng; 29 công ty TNHH 
2 thành viên trở lên, vốn điều lệ 153,299 tỷ 

đồng; 42 công ty cổ phần, vốn điều lệ 1.037,3 
tỷ đồng; 1 DN FDI, vốn điều lệ 22 tỷ đồng. Như 
vậy, hiện nay tổng số DN trên địa bàn tỉnh là 
1.855 DN. Số DN thành lập mới tăng nhanh 
thời gian qua là tín hiệu tốt để nền kinh tế Yên 
Bái tăng trưởng. Đạt được kết quả trên là nhờ 
tỉnh đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ 
trợ doanh nghiệp...

                                 NHƯ Ý

YÊN BÁI TĂNG DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI

Để kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ 
lên thăm Yên Bái (25/9/1958 -:- 
25/9/2018), sáng ngày 25/9/2018 Ủy 

ban nhân tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ thông 
xe kỹ thuật cầu Tuần Quán.

Dự án cầu Tuần Quán được khởi công 
xây dựng từ tháng 6/2015 do Sở Giao thông 
Vận tải làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư 
hơn 723 tỷ đồng, trong đó phần cầu có giá 
trị gần 320 tỷ. Dự án có tổng chiều dài hơn 
3,9km gồm 01 cây cầu và đường dẫn hai bên 
đầu cầu. Đến thời điểm thông xe kỹ thuật dự 

án đã cơ bản hoàn thành phần xây dựng cầu 
và 1.717m đường dẫn hai đầu cầu đoạn từ 
cầu Bảo Lương đến Quốc lộ 32C và được bàn 
giao đưa vào sử dụng  trong tháng 10/2018. 
Phần đường dẫn từ đường Âu Cơ đến cầu 

Bảo Lương dự kiến sẽ hoàn thành 
trong quý I/2019. 

Dự án cầu Tuần Quán hoàn 
thành đưa vào sử dụng là cây cầu 
thứ 4 bắc qua sông Hồng thuộc địa 
bàn thành phố Yên Bái, đã đáp lại 
nguyện vọng thiết tha và mong đợi 
của bao thế hệ cán bộ, nhân dân các 
dân tộc trong tỉnh. Tạo điều kiện, lợi 
thế thu hút đầu tư xây dựng các khu 
đô thị mới, khu trung tâm dịch vụ 
thương mại, y tế, giáo dục, du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng và khu công 
nghiệp tại các xã hữu ngạn sông 

Hồng, từ đó từng bước nâng cao đời sống 
người dân Yên Bái nói chung và thành phố 
Yên Bái nói riêng, đồng thời phát triển dịch 
vụ công, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, không 
gian, kiến trúc và cảnh quan đô thị của thành 
phố sinh thái đặc trưng vùng miền núi Bắc Bộ.

                                      TRẦN ĐỐC

TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC THÔNG XE KỸ THUẬT CẦU TUẦN QUÁN

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng thông xe cẩu Tuần Quán
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