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CÔNG BỐ PCI NĂM 2019, YÊN BÁI TĂNG 6 BẬC 
TRONG BẢNG XẾP HẠNG

PCI là “tập hợp tiếng nói” của cộng 
đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước 
về mức độ cải cách trên từng lĩnh vực 
điều hành, chất lượng giải quyết thủ tục 
hành chính, chất lượng nguồn nhân lực 
và cơ sở hạ tầng của các tỉnh, thành phố 
tại Việt Nam.

Trên bình diện toàn quốc, kết quả 
điều tra PCI 2019 cho thấy một bức tranh 
sáng về môi trường kinh doanh. Chất lượng 
điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố 
năm vừa qua tiếp tục duy trì đà cải thiện. 
Điểm PCI bình quân đạt mức cao nhất từ 

trước đến nay. Tỉnh đứng đầu đã tăng điểm 
số, khoảng cách giữa tỉnh đứng cuối bảng 
xếp hạng với nhóm tỉnh đứng trên tiếp tục 
xu hướng thu hẹp. Chất lượng hạ tầng 
được cải thiện mạnh mẽ. Chi phí không 
chính thức tiếp tục được cắt giảm, môi 
trường kinh doanh cho các doanh nghiệp 
tư nhân đang dần bình đẳng hơn, tình hình 
an ninh trật tự được đảm bảo hơn và thủ 
tục hành chính đang thay đổi theo hướng 
tích cực. Tuy nhiên, vẫn cần tăng cường 
công khai, minh bạch hơn nữa, nâng cao 
chất lượng lao động và các dịch vụ hỗ trợ 

Sáng 05-5-2020 tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp tổ 
chức trực tuyến Lễ công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 
năm 2019.

Toàn cảnh lễ công bố Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019
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doanh nghiệp, cũng như cải cách mạnh mẽ 
các thủ tục hành chính sau đăng ký doanh 
nghiệp, cắt giảm các điều kiện kinh doanh 
thực chất hơn.

Theo báo cáo, PCI Yên Bái xếp thứ 
36 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố của cả 
nước với tổng điểm 64,98, đây là kết quả 
ấn tượng, bứt phá tăng 6 bậc so với năm 
2018, lần đầu tiên Yên Bái đứng trong 
nhóm tỉnh có chất lượng điều hành khá và 
đứng thứ 5 trong 14 tỉnh 
khu vực miền núi phía 
Bắc (trong đó tỉnh đứng 
đầu là Thái Nguyên với 
67,71 điểm ở nhóm tốt).

Kết quả công bố, 
tỉnh Yên Bái không có chỉ 
số thành phần giảm điểm 
so với năm 2018, có 
9/10 chỉ số thành phần 
tăng điểm trong đó chỉ 
số cạnh tranh bình đẳng 
tăng trên 01 điểm, 02 chỉ 
số tăng gần 01 điểm là 
chỉ số chi phí thời gian 
và tính năng động của 
chính quyền tỉnh, duy 
nhất 01 chỉ số giữ mức 
điểm so với năm 2018 
là chỉ số dịch vụ hỗ trợ 
doanh nghiệp.

Chỉ số có điểm cao 
nhất năm 2019 là chỉ số 
Gia nhập thị trường với 
7,98 điểm, đứng thứ 
11/63 tỉnh, thành phố, 
tiếp đến là chỉ số Thiết 
chế pháp lý và an ninh 
trật tự với 7,14 điểm 
đứng thứ 14/63 tỉnh, 
thành phố.

Điều này cho thấy 

những nỗ lực trong cải cách hành chính, 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của 
chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh 
đã được cộng đồng doanh nghiệp và các 
nhà đầu tư ghi nhận. Tỉnh cần duy trì và tiếp 
tục cải thiện các chỉ số thành phần để nâng 
vị trí xếp hạng PCI năm 2020 và đứng trong 
nhóm dẫn đầu của các tỉnh khu vực miền 
núi phía Bắc./.

                                 NGUYỄN THOA

So sánh xếp hạng của các tỉnh Miền núi phía Bắc
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Sáng 14/5, UBND tỉnh Yên Bái tổ 
chức Hội thảo về Dự án sản xuất pin năng 
lượng mặt trời tại Khu công nghiệp phía 
Nam và các Dự án điện mặt trời trên hồ 
Thác Bà. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
Hội thảo. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo 
Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ 
Công Thương, các chuyên gia trong lĩnh 
vực pin và phát triển điện năng lượng 
mặt trời, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên 
quan và đại diện Công ty cổ phần Đầu tư 
và phát triển NEVN, Công ty cổ phần kinh 
doanh xi măng miền Bắc. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí 
Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh 
thông tin khái quát về tiềm năng hồ 

Thác Bà và nhấn mạnh Yên Bái là một tỉnh 

có rất nhiều tiềm năng để phát triển thủy điện 
vừa và nhỏ, đặc biệt là phát triển điện năng 
lượng mặt trời. Nhưng với đặc điểm là hồ 
đa chức năng vừa cung cấp nước cho toàn 
tỉnh vừa phát triển du lịch, do đó đồng chí 
Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn nhận được 
ý kiến thảo luận của các chuyên gia nhằm 
mục đích vừa phát triển kinh tế vừa bảo vệ 
môi trường.

Tại Hội thảo, đại diện Công ty Cổ phần 
đầu tư và phát triển NEVN đã thông tin tổng 
quan về dự án điện mặt trời trên cả nước và 
dự kiến triển khai tại tỉnh Yên Bái và nêu rõ 
Hồ Thác Bà là hồ nhân tạo lớn nhất cả nước, 
mặt hồ tĩnh lặng và gần trạm biến áp 500 kV 
Việt Trì có khả năng truyền tải điện ổn định 
cho các dự án điện công suất lớn tại các 
tỉnh khu vực miền Bắc. Mặc dù số giờ nắng 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu tại Hội thảo

HỘI THẢO VỀ DỰ ÁN SẢN XUẤT PIN NĂNG LƯỢNG 
MẶT TRỜI TẠI KHU CÔNG NGHIỆP PHÍA NAM VÀ 
CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI TRÊN HỒ THÁC BÀ
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và lượng bức xạ ở mức trung bình nhưng 
có thể khai thác để xây dựng các nhà máy 
điện mặt trời. Công ty đề xuất được phép 
xây dựng nhà máy sản xuất pin năng lượng 
mặt trời tại KCN phía Nam với công suất dự 
kiến 400MW/năm, tổng mức đầu tư dự kiến 
khoảng 968 tỷ đồng. Nhà máy điện năng 
lượng mặt trời nổi trên mặt nước tại hồ Thác 
Bà, tổng diện tích gần 2.485 ha, tổng công 
suất 1.360 MW với 2 giai đoạn: giai đoạn 1 
thời gian thực hiện từ năm 2020-2022 với 
công suất 560 MW, bao gồm 3 nhà máy điện 
mặt trời hồ Thác Bà 1 (công suất 40MWp), 
hồ Thác Bà 2 (công suất 270MWp) và hồ 
Thác Bà 3 (công suất 250MWp), diện tích 
884,68 ha; giai đoạn 2 từ 2022-2026, công 
suất 800MW, bao gồm 3 nhà máy điện mặt 
trời hồ Thác Bà 4 (công suất 230MWp), hồ 
Thác Bà 5 (công suất 280 MWp), hồ Thác Bà 
6 (công suất 290 MWp), diện tích 1.600 ha. 

Về phía Công ty Cổ phần kinh doanh 
xi măng Miền Bắc đề xuất xây dựng dự án 
nhà máy điện mặt trời Yên Bình với tổng 
công suất 570MWp, trong đó công suất lắp 

đặt nhà máy điện mặt trời Yên Bình - cụm 
Cẩm Ân là 170MWp, công suất lắp đặt nhà 
máy điện mặt trời Yên Bình - cụm Phúc An 
là 400MWp, tổng sản lượng điện của cả nhà 
máy khoảng 641,1 GWh/năm. Dự kiến giữa 
năm 2021 sẽ thử nghiệm và vận hành thử.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đánh giá 
về công nghệ áp dụng đối với nhà máy sản 
xuất Pin và nhà máy điện mặt trời trên hồ 
Thác Bà, trình tự thủ tục thẩm định và phê 
duyệt quy hoạch các dự án điện mặt trời vào 
quy hoạch phát triển điện lực quốc gia; quy 
định về tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế và 
thẩm định dự án. Bên cạnh đó, các chuyên 
gia đã nêu các biện pháp giảm thiểu và xử 
lý chất thải từ quá trình làm sạch bề mặt các 
tấm pin, linh kiện điện tử hỏng hoặc bị lỗi khi 
thay thế, ảnh hưởng đến hiệu ứng nhà kính, 
ảnh hưởng đến nguồn nước, hệ sinh thái tại 
hồ Thác Bà.

Kết luận hội thảo đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy đánh giá 
cao các nhà đầu tư đã nghiên cứu kỹ lưỡng, 
đầu tư theo chuỗi dài hơi, đưa công nghệ 

Ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo - Bộ Công thương 
tham gia ý kiến tại Hội thảo
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tiên tiến nhất áp dụng vào dự án năng lượng 
điện tại tỉnh Yên Bái. Đồng thời nhấn mạnh 
các dự án được triển khai sẽ góp phần quan 
trọng nhằm khai thác tiềm năng lợi thế hồ 
Thác Bà, đồng thời đề ra giải pháp mới về 
năng lượng trước thực trạng biến đổi khí 
hậu hiện nay.

Đối với dự án sản xuất pin năng lượng 
mặt trời đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu nhà đầu tư phối hợp với chính quyền 
huyện Yên Bình, các sở, ngành địa phương 
hoàn thiện thủ tục, đảm bảo khởi công nhà 
máy vào cuối tháng 6 năm 2010 như dự kiến.

Đối với dự án xây dựng nhà máy điện 
mặt trời Yên Bình yêu cầu nhà đầu tư cần 
đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, không 
xung đột với các dự án khác, đặc biệt là các 
dự án về du lịch. Tiếp tục nghiên cứu, phân 
tích để lựa chọn công nghệ tiên tiến nhất, 
tối ưu nhất nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, 

đồng thời giảm thiểu thấp nhất tác động môi 
trường sinh thái; tiếp tục tính toán giải pháp 
kỹ thuật để giảm chi phí, đảm bảo vận hành 
an toàn của hệ thống dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề 
nghị các Bộ, ngành Trung ương quan tâm, 
ủng hộ để dự án nhà máy điện mặt trời Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái được bổ sung vào quy 
hoạch điện quốc gia. Đồng thời, kiến nghị 
các Bộ, ngành quan tâm hướng dẫn tỉnh Yên 
Bái và các nhà đầu tư triển khai các bước 
tiếp theo của nhóm dự án đảm bảo đúng quy 
định của pháp luật.  

Đồng chí cũng yêu cầu các sở, ban, 
ngành và địa phương bám sát kế hoạch triển 
khai dự án, hỗ trợ, tạo điều điện cho các nhà 
đầu tư hoàn thiện hồ sơ cũng như triển khai 
các bước của dự án được nhanh chóng, 
thuận lợi./.

THU HẰNG

VĂN YÊN: DẤU ẤN THU HÚT ĐẦU TƯ
Trong những năm qua công tác thu hút đầu tư của huyện Văn Yên đã có 

sự chuyển biến rõ nét, góp phần tạo nên bức tranh kinh tế với những gam màu 
sáng. Là tiền đề góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển toàn diện và 
vững chắc.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ nhằm tăng 
cường cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, huyện Văn Yên đã chú trọng 

đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục 
hành chính, trọng tâm là việc đơn giản hóa, 
cắt giảm các thủ tục hành chính không cần 
thiết, ứng dụng công nghệ thông tin và xây 
dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính 
nhanh gọn, thuận tiện, hiệu quả nhằm giải 
quyết tốt nhu cầu giao dịch của các tổ chức, 
người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà 
đầu tư. Công khai, minh bạch về các thông tin 
quy hoạch, mời thầu. Thường xuyên tổ chức 

gặp mặt, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp 
để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 
doanh nghiệp. 

Chú trọng đầu tư hoàn thiện mạng lưới 
giao thông đồng bộ, tạo sự liên thông, liên 
hoàn với các vùng lân cận đã và đang tạo sức 
hút các nhà đầu tư đến với Văn Yên. Đặc biệt, 
việc quy hoạch và đầu tư xây dựng các cụm 
công nghiệp phía Tây cầu Mậu A, Cụm Công 
nghiệp Đông An, Cụm Công nghiệp Bắc Văn 
Yên được chú trọng và xem đây là hướng 
đột phá trong phát triển kinh tế. Cùng với đó 
là lợi thế về vị trí địa lý nằm trên tuyến hành 
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Chủ tịch UBND huyện Văn Yên Vũ Quang Hải kiểm tra công tác quy hoạch, phát triển 
quỹ đất để thu hút các nguồn lực đầu tư

lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - 
Hải Phòng - Quảng Ninh. Có tuyến đường sắt 
Hà Nội - Lào Cai chạy qua, có đường thủy 
sông Hồng; một số tuyến đường giao thông 
liên tỉnh, liên huyện như: Đông An - Tân An, 
Nút giao IC 14 - Nghĩa Lộ, đường Khánh Hòa 
(huyện Lục Yên) - Văn Yên, tuyến đường Gia 
Hội (huyện Văn Chấn) - Đông An - Nút giao 
IC15 sẽ tiếp tục được đầu tư xây dựng, tạo ra 
sự kết nối liên hoàn với mạng lưới giao thông 
của huyện với các tỉnh lân cận và các huyện, 
thị trong tỉnh. 

Bằng cơ chế mở và sự cam kết đồng 
hành cùng doanh nghiệp, Văn Yên đang tạo 
được dấu ấn rõ nét về số lượng dự án thu hút 
đầu tư. Giai đoạn 2016 - 2020, đã có 63 dự án 
đầu tư vào địa bàn huyện với tổng vốn đầu tư 
trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó có nhiều doanh 
nghiệp có tiềm lực như: Công ty TNHH Xuân 
Thiện, Công ty TNHH tập đoàn Graphite, Công 
ty Cổ phần tập đoàn Thái Dương, Công ty Cổ 
phần thương mại Đông An, Công ty TNHH 
Hương gia vị Sơn Hà (Công ty có 100% vốn 

nước ngoài).
Để thu hút đầu tư trong thời gian tới, 

huyện Văn Yên tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi 
trường đầu tư, kinh doanh tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho doanh nghiệp đầu tư vào địa 
bàn; công khai, minh bạch trong tiếp nhận và 
giải quyết các thủ tục hành chính của cơ quan 
Nhà nước. Khuyến khích, hỗ trợ phong trào 
khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển các thành 
phần kinh tế; ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có 
tiềm lực, có công nghệ hiện đại đầu tư vào các 
ngành, nghề, lĩnh vực, sản phẩm mà huyện 
có lợi thế, nhất là trong lĩnh vực nông, lâm 
nghiệp. Quan tâm và thực hiện tốt các chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; khuyến 
khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh 
nghiệp; vận động doanh nghiệp tăng cường 
đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
mới vào quản trị, sản xuất, kinh doanh. Chú 
trọng phát triển kinh tế tập thể, nhất là hợp tác 
xã kiểu mới, tổ hợp tác kết nối với kinh tế hộ 
gia đình.

                                            NHƯ Ý
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Để giải bài toán tăng trưởng kinh 
tế, giải quyết việc làm tại chỗ 
cho lao động nông thôn, tăng thu 

nhập cho người lao động, thời gian qua, 
huyện Yên Bình đã tập trung khai thác 
lợi thế về vị trí địa lý tăng cường thu hút 
đầu tư để phát triển mạnh sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN).

Với mục tiêu lấy sản xuất CN-TTCN 
là nền tảng, phát triển du lịch là mũi nhọn, 
huyện đã chú trọng thu hút đầu tư vào 
các lĩnh vực như công nghiệp chế tạo, lắp 
ráp; đầu tư vào chế biến sâu về khoáng 
sản; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến 
nông, lâm sản thực phẩm; các dự án nuôi 
trồng thủy sản; đặc biệt là đầu tư vào các 
dự án khu nghỉ dưỡng, hệ thống khách 
sạn, nhà hàng phục vụ khách du lịch...

Đồng chí Nguyễn Văn Trọng – Phó 
Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 
cho biết: “Huyện đã chủ động phối hợp 
liên kết tổ chức các hội nghị, hoạt động 
xúc tiến đầu tư; xây dựng môi trường 
đầu tư, kinh doanh thông thoáng và cạnh 
tranh bình đẳng; nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp huyện. Bên cạnh đó, 
huyện cũng tạo điều kiện thuận lợi cho 
các nhà đầu tư đến khảo sát, tìm kiếm 
cơ hội đầu tư; tích cực phối hợp, hỗ trợ 

các nhà đầu tư giải phóng mặt bằng thực 
hiện các dự án; đối thoại, hỗ trợ và đồng 
hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư để 
kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi 
triển khai dự án trên địa bàn huyện”.

Giai đoạn 2015-2020, huyện đã 
có 61 dự án được tỉnh cấp giấy chứng 
nhận đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư với 
tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 17.000 tỷ 
đồng và 11,14 triệu USD đầu tư vào địa 
bàn huyện (33 dự án đã hoàn thành đầu 
tư). Trong đó, một số dự án lớn, tác động 
mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế của 
huyện như: Dự án sản xuất chế biến đá 
vôi trắng của Công ty TNHH Một thành 
viên Đá trắng Bảo Lai với tổng mức đầu 
tư 1.400 tỷ đồng; dự án Nhà máy chế 
biến gỗ Kim Gia với tổng mức đầu tư 98 
tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây dựng khu du 
lịch sinh thái thể thao, vui chơi, giải trí 
hồ Thác Bà với tổng mức đầu tư 285 tỷ 
đồng; và nhiều dự án quan trọng khác.

Nhà máy Sản xuất vật liệu chịu lửa 
sản xuất gạch đất sét nung lò tuynel của 
Công ty cổ phần Vật liệu chịu lửa và Xây 
lắp điện Việt – Trung được khởi công 
xây dựng tháng 10/2019 tại Cụm công 
nghiệp Thịnh Hưng với diện tích 4,5 ha, 
tổng mức đầu tư 140 tỷ đồng. Hiện, Nhà 

YÊN BÌNH TRẢI THẢM THU HÚT ĐẦU TƯ
Huyện đã chú trọng thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như công 

nghiệp chế tạo, lắp ráp; đầu tư vào chế biến sâu về khoáng sản; sản 
xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm sản thực phẩm; các dự án 
nuôi trồng thủy sản; đặc biệt là đầu tư vào các dự án khu nghỉ dưỡng, 
hệ thống khách sạn, nhà hàng phục vụ khách du lịch...



Số 2 - 2020
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

10

Ba
ûn 

tin
 - 

XU
ÙC 

TI
EÁN

 Ñ
AÀU

 T
Ö 

TÆ
NH

 Y
EÂN

 B
AÙI

X
U

ÙC
 T

IE
ÁN

 Ñ
A

ÀU
 T

Ö

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Yên Bình tham quan dây chuyền sản xuất 
của Công ty TNHH Một thành viên Đá trắng Bảo Lai.

máy đang tiến hành khâu xây dựng nhà 
xưởng và lắp đặt dây chuyền sản xuất, dự 
kiến cuối năm 2020 này đi vào hoạt động 
với công suất 45 triệu viên gạch/năm. 

Ông Nguyễn Xuân Định – Trưởng 
ban Quản lý xây dựng công trình Nhà 
máy sản xuất vật liệu chịu lửa sản xuất 
gạch đất sét nung lò tuynel của Công ty 
cổ phần Vật liệu chịu lửa và Xây lắp điện 
Việt – Trung phấn khởi: “Các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh Yên Bái và huyện Yên Bình 
đã tạo mọi điều kiện từ cấp giấy phép đầu 
tư đến giải quyết các thủ tục hành chính 
rất nhanh gọn. Việc hỗ trợ giải phóng mặt 
bằng để Công ty triển khai xây dựng Nhà 
máy cũng rất thuận lợi. Chúng tôi rất hài 
lòng với môi trường đầu tư tại đây”.

Nhờ đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát 
triển toàn diện sản xuất nông lâm nghiệp, 
CN-TTCN, kinh tế của huyện Yên Bình 

phát triển khá toàn diện và chuyển dịch 
tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành 
nông, lâm, thủy sản xuống còn 24,3%, 
giảm 7,4% so với năm 2015; tăng nhanh 
tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và 
thương mại - dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng 
giá trị ngành sản xuất công nghiệp đạt 
18,5%/năm. 

Giá trị sản xuất công nghiệp 5 năm 
(giai đoạn 2016 – 2020) đạt 14.583 tỷ 
đồng, gấp 2 lần so với giai đoạn 2010 – 
2015; riêng năm 2020 ước đạt 4.650 tỷ 
đồng, tăng 285,6% so với năm 2015. Qua 
đó, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao 
động nông thôn, đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân ngày càng được nâng 
cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Thu nhập 
bình quân đầu người của huyện năm 
2020 ước đạt 36 triệu đồng/năm. 

Theo Báo Yên Bái
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TỈNH YÊN BÁI CÙNG DOANH NGHIỆP VƯỢT KHÓ 
TRƯỚC DỊCH COVID-19

Tham dự Hội nghị có đồng chí Tạ Văn 
Long - Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chiến 

Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo 
các sở, ngành và đại diện các doanh nghiệp, 
hợp tác xã (HTX) bị ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn 
Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu 
rõ: Mặc dù tại tỉnh Yên Bái chưa xuất hiện 
ca nhiễm Covid-19, nhưng dịch bệnh đã tác 
động và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, đời sống của 

nhân dân, đặc biệt là kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cụ thể, sản xuất chế biến lâm, nông 
sản (tinh bột sắn, chè, ván ép, tinh dầu quế, 
giấy đế, vàng mã) sụt giảm mạnh do các 
nước trên thế giới đồng loạt thực hiện các 
biện pháp siết chặt kiểm soát, hạn chế xuất 
nhập cảnh. Một số lĩnh vực, ngành hàng như 
công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, 
may mặc cũng chịu ảnh hưởng lớn. Kết quả 
giá trị xuất khẩu hàng hóa quý I/2020 giảm, 
chỉ đạt 16,9% kế hoạch, trong đó ngành dịch 
vụ - du lịch chịu tác động mạnh và thiệt hại 

Sáng 28/4, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến tới 09 
điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố với chủ đề “Tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19”. Hội nghị do đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị
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nặng nề nhất, trong quý I/2020 số lượng 
khách du lịch giảm gần 60%; doanh thu giảm 
trên 58,5%; doanh thu vận chuyển hành 
khách giảm gần 24% so với cùng kỳ năm 
2019. Quy mô lao động giảm mạnh, một bộ 
phận người lao động phải tạm thời ngừng 
việc, giảm thu nhập hoặc không có thu nhập. 
Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong 
quý I/2020 cũng giảm 6,7% so với cùng kỳ.

Cùng với các chính sách được Chính 
phủ, các bộ, ngành Trung ương ban hành để 
hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp về các lĩnh 
vực: Tài chính - Tín dụng; Thuế; đất đai; bảo 
hiểm xã hội, lao động việc làm... Để tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã 
nhanh chóng triển khai các chính sách của 
Trung ương và ban hành một số chính sách 
của tỉnh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong sản 
xuất, kinh doanh ứng phó với tác động của 
dịch Covid-19 như: Chính sách đặc thù hỗ 
trợ sản xuất nông nghiệp năm 2020 để ứng 
phó với dịch bệnh Covid-19; chính sách hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025. Cùng với 
đó, tỉnh chỉ đạo các ngành thực hiện đơn 
giản hóa quy trình, rút ngắn tối đa thời gian 
thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là các 
thủ tục liên quan đến đất đai, đầu tư, xây 

dựng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người 
dân trong triển khai các dự án, sản xuất kinh 
doanh, tiêu thụ sản phẩm.

Tại Hội nghị các doanh nghiệp, hợp 
tác xã đề xuất với UBND tỉnh và các sở, ban, 
ngành nghiên cứu, xem xét hỗ trợ cho doanh 
nghiệp tiếp cận gói tín dụng với lãi suất ưu 
đãi, hỗ trợ vay vốn, cơ cấu lại nợ, thời hạn 
trả nợ và giảm lãi suất các khoản vay ngân 
hàng do ảnh hưởng của dịch; thực hiện giãn, 
hoãn thời hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp 
thuế; gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất, hỗ 
trợ tiền thuê đất, tiền sử dụng đất; hỗ trợ tiền 
đóng BHXH cho lao động, chậm nộp BHXH; 
giảm thanh tra, kiểm tra; giảm giá điện, thủ 
tục thông quan, thanh toán điện tử…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức 
Duy ghi nhận những ý kiến, đề xuất của các 
doanh nghiệp và khẳng định: Ngoài những 
kiến nghị đã được giải đáp tại hội nghị, những 
vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh 
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng 
hợp, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết kịp 
thời, triệt để những vướng mắc, khó khăn 
của doanh nghiệp. Đối với kiến nghị, đề xuất 
vượt quá thẩm quyền giải quyết của tỉnh, yêu 
cầu các sở, ngành tiếp tục rà soát, tổng hợp, 

trên cơ sở đó tỉnh sẽ 
báo cáo kiến nghị các 
bộ, ngành liên quan.

Kết luận hội 
nghị, đồng chí Chủ 
tịch UBND tỉnh nhấn 
mạnh, để đồng hành, 
hỗ trợ doanh nghiệp, 
đặc biệt trong bối 
cảnh ảnh hưởng của 
dịch Covid-19 như 
hiện nay, tỉnh Yên 
Bái luôn sẵn sàng Đại diện doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát biểu ý kiến 



Số 2 - 2020
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

13

N
H

ÒP C
A

ÀU
 D

O
A

N
H

 N
G

H
IEÄP

Baûn tin - XUÙC TIEÁN ÑAÀU TÖ TÆNH
 YEÂN BAÙI

lắng nghe, tiếp thu tất cả các ý kiến của các 
doanh nghiệp để xem xét giải quyết một 
cách thấu đáo theo hướng tạo thuận lợi 
nhất cho doanh nghiệp. Đồng chí yêu cầu 
các sở, ngành tập trung hướng dẫn cho các 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh làm hồ sơ đề 
nghị miễn giảm, giãn thời gian nộp thuế; hỗ 
trợ miễn tiền thuê đất; cơ cấu lại nợ, miễn 
giảm lãi suất vay theo quy định của Chính 
phủ. Đồng thời, tập trung nghiên cứu, triển 
khai các giải pháp, đề xuất chính sách hỗ trợ 
kịp thời cho các doanh nghiệp gặp khó khăn 
do dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các doanh 
nghiệp, hợp tác xã cần nghiên cứu tiếp cận 
ngay những chính sách hỗ trợ của Trung 
ương và của tỉnh, đặc biệt là các chính sách 
về thuế, sản xuất nông lâm nghiệp, hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa; nghiên cứu điều 
chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh ứng 
phó với dịch Covid-19; Phản ánh kịp thời 
khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh, trong triển khai các dự án 
đầu tư để được hướng dẫn, hỗ trợ... Đối với 
các doanh nghiệp ít bị ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 cần mở rộng quy mô, tăng công 
suất, tăng giá trị sản lượng, mở rộng mua 
bán trực tuyến.

Có thể nói, thời gian vừa qua, toàn 
thể hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã 
vào cuộc tích cực, quyết liệt trong công tác 
phòng, chống dịch, từ đó đã phòng ngừa 
và kiểm soát hiệu quả tình hình dịch bệnh 
trên địa bàn. Việc tổ chức Hội nghị trong thời 
điểm hiện tại là rất quan trọng và cần thiết, 
thể hiện tinh thần Chính quyền đồng hành, 
chia sẻ cùng doanh nghiệp vượt qua khó 
khăn, cũng như thực hiện “nhiệm vụ kép” 
vừa ưu tiên phòng chống dịch, vừa tháo gỡ 
khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất kinh 
doanh ứng với đại dịch.

Hy vọng với nỗ lực của Chính phủ và 
của tỉnh trong việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp đã và đang được triển 
khai sẽ giúp doanh nghiệp sớm vượt qua 
khó khăn, phục hồi, ổn định sản xuất, tiếp 
tục tăng trưởng và đóng góp cho phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương./.

NGUYỄN THOA

Đại diện Cục Thuế tỉnh phát biểu ý kiến 
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CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH NỖ LỰC VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH

Công ty TNHH Hòa Bình được 
thành lập và hoạt động trên 
thị trường tỉnh Yên Bái từ năm 

1993, với ngành hàng kinh doanh chủ 
lực là kinh doanh vật liệu xây dựng, 
xe máy chất lượng cao có uy tín trên 
thị trường với 27 năm xây dựng, kinh 
doanh và phát triển. Công ty luôn 
khẳng định là một doanh nghiệp hoạt 
động chuyên nghiệp, chuyên môn hoá, 
không ngừng sáng tạo, đảm bảo uy tín, 
nâng cao thương hiệu, luôn tiên phong 
trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh 
thương mại, dịch vụ.

Với mục tiêu chiến lược đặt ra 

là phát triển bền vững, đảm bảo hài 
hòa 03 lợi ích giữa Nhà nước, doanh 
nghiệp và người lao động, trong chặng 
đường vừa qua công ty đã nỗ lực trong 
việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất 
kinh doanh, không ngừng phát triển, 
đa dạng ngành hàng, mặt hàng và đầu 
tư chiều sâu hệ thống mạng lưới cửa 
hàng và đại lý kinh doanh vật liệu xây 
dựng, xe máy và dịch vụ rộng khắp 
trong tỉnh và ngoại tỉnh, có uy tín trên 
thị trường, nhiều năm liền được nhận 
cờ thi đua của Chính phủ và UBND tỉnh 
Yên Bái trao tặng. Hiện tại Công ty có 4 
trung tâm phân phối vật liệu xây dựng 

Trụ sở Công ty TNHH Hòa Bình

Đến nay, tỉnh Yên Bái dù chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid -19 
nào, nhưng ảnh hưởng của dịch bệnh đã gây thiệt hại không nhỏ đối với 
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
Công ty TNHH Hòa Bình là một trong những công ty chịu ảnh hưởng từ 
dịch bệnh Covid-19.
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và 5 cửa hàng xe máy được tại thành 
phố Yên Bái, huyện Văn Yên và huyện 
Yên Bình, tạo việc làm ổn định cho hơn 
200 người lao động và đóng góp tích 
cực trong sự nghiệp phát triển kinh tế - 
xã hội, an sinh, từ thiện tại địa phương 
những năm qua.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch 
bệnh Covid-19 bùng phát, kéo dài từ 
đầu năm đến nay đã ảnh hưởng lớn 
đối với hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp. Thực hiện Chỉ thị số 
16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về thực hiện các biện 
pháp cấp bách phòng chống dịch và 
cách ly toàn xã hội trong 15 ngày từ 
01/4/2020.  Theo đó, các đơn vị, cửa 
hàng của công ty đã đóng cửa, tạm 
dừng hoạt động kinh doanh, dẫn đến 
lực lượng lao động của doanh nghiệp 
bị thu hẹp và giảm 80%, thị trường tiêu 
thụ một số mặt hàng, hoạt động dịch 
vụ giảm trên 70% so với cùng kỳ tháng 
4/2019. Doanh nghiệp dự tính doanh 
thu năm 2020 sẽ giảm từ 30 - 40% so 
với năm 2019, tuy nhiên các chi phí 
khác tăng như: chi phí hỗ trợ lương 
cho lao động tạm nghỉ việc do dịch, 
đóng BHXH năm 2020 tăng 10% so với 
năm 2019 do đầu năm doanh nghiệp 
đã điều chỉnh tăng tiền đóng BHXH cho 
người lao động theo quy định luật, các 
chi phí phòng, chống dịch tại đơn vị....

Mặc dù đến nay tỉnh Yên Bái 
thuộc nhóm các tỉnh có nguy cơ thấp, 
việc cách ly xã hội được nới lỏng sau 
thời điểm ngày 15/4 nhưng cùng với 
khó khăn chung của các doanh nghiệp 
cả nước, hiện nay Công ty vẫn phải đối 
mặt với nhiều vấn đề cấp bách như: 
thiếu hụt nguồn vồn lưu động, cơ cấu 

nợ, tìm kiếm các giải pháp về quản trị 
hiệu quả, tiết giảm chi phí, quản trị rủi 
ro liên quan đến các điều khoản hợp 
đồng, đảm bảo tính hoạt động liên tục 
do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho 
các doanh nghiệp tại địa phương, tỉnh 
đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan 
thực hiện các biện pháp nhằm hỗ trợ 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh vượt qua khó khăn, bảo đảm ổn 
định tình hình sản xuất, kinh doanh khi 
dịch được kiểm soát, xem xét áp dụng 
các chính sách miễn, giảm thuế, chậm 
nộp thuế, hoàn thuế sớm và triển khai 
các gói tín dụng hỗ trợ cho vay, khoanh, 
giãn nợ, lãi suất cho các doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trước 
những khó khăn của công ty, ngân 
hàng BIDV Yên Bái đã gia hạn và giảm 
lãi suất cho các khoản vay phát sinh do 
đó đã phần nào hỗ trợ được công ty 
trong giai đoạn khó khăn hiện tại.

Bên cạnh những giải pháp hỗ 
trợ từ phía chính quyền các cấp, các 
ngành, Công ty đã chủ động trong việc 
phòng chống dịch bệnh, xây dựng kế 
hoạch, giải pháp nhằm hạn chế không 
để dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản 
xuất kinh doanh và có phương án kịp 
thời để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh 
trở lại khi tình hình dịch bệnh ổn định.

Với sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt 
của các cấp chính quyền cùng với ý chí 
vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, 
hy vọng hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
sẽ nhanh chóng được phục hồi, ổn định 
và phát triển, tiếp tục đóng góp cho phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 THU PHƯƠNG
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Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái 
vừa ban hành Nghị quyết số 09/2020/
NQ-HĐND ngày 14/4/2020 (Nghị quyết 

09) về Quy định chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2020 – 2025, có hiệu lực thi 
hành từ ngày 24 tháng 4 năm 2020 và hướng 
dẫn 02/HD – UBND ngày 27/05/2020 về việc 
hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 09.

DNNVV có vai trò quan trọng trong phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đóng góp không 
nhỏ vào GDP, tạo công ăn việc làm, ổn định 
kinh tế…. Trong những năm qua tỉnh đã quan 
tâm đến việc hỗ trợ doanh nghiệp và ban hành 
những chính sách khuyến khích thu hút đầu tư 
của tỉnh đối với những doanh nghiệp nói chung, 
nhằm thúc đẩy sự phát triển, tháo gỡ rào cản 
khó khăn của những DNNVV ngày 14/04/2020  
HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09 về 
quy định chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 -2025.

Hầu hết các doanh nghiệp ở Yên Bái là 
các DNNVV, các  DNNVV đã góp phần không 
nhỏ trong công cuộc xây dựng, phát triển kinh 
tế xã hội ở địa phương, tuy nhiên bên cạnh đó 
các DNNVV ở Yên Bái cũng có những mặt hạn 
chế đó là chưa vượt qua được những khó khăn, 
yếu kém về năng lực do đa số doanh nghiệp 
quy mô kinh doanh nhỏ; yếu về vốn nên hoạt 
động chủ yếu bằng vốn vay; máy móc thiết bị 
sản xuất lạc hậu, thiếu lao động kỹ thuật và thợ 
bậc cao; năng lực quản lý điều hành còn nhiều 
hạn chế. Do đó, quá trình phát triển của các 
doanh nghiệp sức cạnh tranh yếu, thiếu sự liên 
doanh, liên kết và bị động trước sự biến động 
của thị trường.

 Nghị quyết 09 tập trung các chính sách 
hỗ trợ những nội dung cụ thể: Phát huy và nâng 
cao hiệu quả hoạt động DNNVV, các DN đổi 
mới sáng tạo; Hỗ trợ đẩy mạnh phong trào khởi 
nghiệp; Tạo thuận lợi để các hộ và cá nhân tự 

nguyện liên kết hình thành DN hoặc các hình 
thức tổ chức hợp tác khác; Hỗ trợ và khuyến 
khích hình thành các hộ kinh doanh chuyển đổi 
lên DNNVV; Hỗ trợ đổi mới, sáng tạo, hiện đại 
hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực 
có đủ khả năng tham gia mạng sản xuất, chuỗi 
giá trị khu vực; Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành 
chính (TTHC), tạo điều kiện thuận lợi cho kinh 
tế tư nhân phát triển... Nghị quyết còn ban hành 
nhiều chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng cho 
DNNVV; tạo nguồn vốn và mặt bằng sản xuất 
kinh doanh; cung cấp thông tin thị trường và 
xúc tiến thương mại, nâng cao năng lực quản trị 
DN, đào tạo nghề cho lao động...

Để triển khai thực hiện Nghị quyết một 
cách hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn 
của địa phương, ngày 07 tháng 5 năm 2020 
UBND tỉnh ban hành hướng dẫn số 02/HD – 
UBND về thực hiện Nghị quyết số 09/2020/
NQ-HĐND ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái giai đoạn 2020 – 2025. Hướng dẫn 02 tập 
trung hướng dẫn về những quy trình, trình tự, 
thủ tục hỗ trợ các DNNVV với những nội dung, 
đối tượng hỗ trợ cụ thể. 

Nghị quyết 09 và hướng dẫn 02 của 
tỉnh đã phần nào giảm được khó khăn cho các 
DNNVV, nhất là khi hiện nay dịch covid – 19 
đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng không 
nhỏ đến các DNNVV trong sản xuất và kinh 
doanh. Đây là nghị quyết mang ý nghĩa chính trị, 
nhân văn sâu sắc nhằm kích cầu và kịp thời giúp 
các doanh nghiệp trong tỉnh vượt lên khó khăn 
do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19. Với sự 
quan tâm vào cuộc sát sao của các cấp chính 
quyền, tin rằng các DNNVV ở Yên Bái sẽ càng 
ngày càng phát triển, khắc phục được những tồn 
tại, hạn chế của mình, góp phần xây dựng quê 
hương, đất nước giàu mạnh, phát triển.

THU PHƯƠNG

YÊN BÁI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
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Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn 
Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

đồng chí Đỗ Quang Minh – Bí thư Đảng 
ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 
Yên Bái; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
huyện, thị xã, thành phố và hơn 100 doanh 
nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong không khí thân mật các doanh 
nghiệp, hợp tác xã đã nêu lên một số khó 
khăn, vướng mắc đề nghị tỉnh tháo gỡ như: 
Việc cung cấp điện năng không ổn định 
làm hoạt động sản xuất kinh doanh bị gián 
đoạn, thiết bị máy móc bị ảnh hưởng; Giải 
quyết dứt điểm việc phê duyệt Dự án xử 
lý rác thải rắn của Nghĩa Lộ; xem xét phê 
duyệt các điều kiện cho thuê đất, các thủ 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình.

Chiều 26/6/2020, tại thành phố Yên Bái, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đảng 
bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ 
chức gặp mặt các doanh nghiệp, nhà đầu tư, hợp tác xã định kỳ tháng 
6/2020 nhằm lắng nghe ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp, nhà đầu 
tư, hợp tác xã về những khó khăn, vướng mắc do ảnh hưởng của đại 
dịch Covid-19; thông tin về những chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến 
doanh nghiệp, nhà đầu tư.

“Cà phê  DOANH NHÂN” THÁNG 6/2020:
CHÍNH QUYỀN CÙNG DOANH NGHIỆP NỖ LỰC VƯỢT THÁCH THỨC, 

ĐÓN THỜI CƠ, PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ
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tục về hoàn thuế cho doanh nghiệp; Giảm 
phí bảo trì đường bộ cho doanh nghiệp vận 
tải; vấn đề giải ngân cho các dự án sản xuất 
nông nghiệp theo chuỗi giá trị; vấn đề thoái 
vốn cho các công ty cổ phần để các doanh 
nghiệp chủ động sản xuất kinh doanh; việc 
hướng dẫn thủ tục nhập cảnh cho các 
chuyên gia nước ngoài vào làm việc tại các 
doanh nghiệp...

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo các sở, 
ngành liên quan đã giải đáp các thắc mắc 
của doanh nghiệp, đồng thời thông tin về 
những chính sách hỗ trợ của tỉnh cho doanh 
nghiệp, hợp tác xã trước ảnh hưởng của 
dịch Covid-19. Sở Công Thương chia sẻ 
thông tin về định hướng triển khai thực hiện 
một số nội dung chủ yếu trước mắt và lâu 
dài để từng bước chuyển hướng khai thác 
thị trường, giảm bớt mức độ ảnh hưởng do 
phụ thuộc vào một thị trường xuất, nhập 
khẩu do đại dịch Covid-19. Cục Thuế tỉnh 
trao đổi về các nội dung liên quan đến hỗ trợ, 
hướng dẫn doanh nghiệp nộp thuế về chính 
sách gia hạn nộp thuế, cũng như thủ tục 
để được hỗ trợ 
đối với doanh 
nghiệp, hộ kinh 
doanh bị ảnh 
hưởng bởi dich 
Covid-19. Sở 
Nông nghiệp 
và phát triển 
nông thôn chia 
sẻ về quy trình 
thực hiện triển 
khai các dự án 
sản xuất nông 
nghiệp theo 
chuỗi giá trị. 

Phát biểu 

kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến 
Thắng đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của 
doanh nghiệp, hợp tác xã. Sau hội nghị, Uỷ 
ban nhân tỉnh sẽ giao cho các sở, ngành có 
liên quan trả lời, tháo gỡ vướng mắc cho 
các doanh nghiệp, hợp tác xã trong vòng 10 
ngày sau buổi gặp mặt. Đồng chí cũng cho 
biết, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã quan tâm 
tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, 
hợp tác xã trước ảnh hưởng của dịch 
Covid-19. Trong đó đã chỉ đạo tăng cường 
phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên 
quan đến cấp quyết định chủ trương đầu 
tư cho doanh nghiệp; ban hành bộ chính 
sách mới hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhất 
là các doanh nghiệp khởi nghiệp, đồng thời 
đã tổ chức hội nghị trực tiếp tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19. Đồng chí cũng mong muốn 
các doanh nghiệp, hợp tác xã sẽ tiếp tục 
đồng hành cùng với tỉnh vượt qua khó khăn, 
chủ động đón thời cơ, sớm phục hồi và phát 
triển, đóng góp cho nền kinh tế của tỉnh. 

Đại diện doanh nghiệp có ý kiến tại buổi gặp mặt
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Vừa qua Ban 
quản lý các 
khu công 

nghiệp tỉnh Yên Bái 
đã tổ chức công bố 
đồ án Quy hoạch 
phân khu xây dựng 
Khu công nghiệp 
phía Nam ( khu A), 
tỉnh Yên Bái đã được 
Ủy ban nhân tỉnh 
Yên Bái phê duyệt 
tại Quyết định số 
770/QĐ-UBNd ngày 
20/4/2020. 

Theo đồ án Quy hoạch phân khu xây 
dựng Khu công nghiệp phía Nam ( khu A), tỉnh 
Yên Bái có tổng diện tích quy hoạch 400ha 
thuộc địa giới hành chính xã Văn Phú, thành 
phố Yên Bái và xã Phú Thịnh, huyện Yên 
Bình tỉnh Yên Bái. Với tính chất là khu công 
nghiệp tập trung tỉnh Yên Bái thuộc hệ thống 
các khu công nghiệp Quốc gia bao gồm các 
ngành sản xuất tương đối sạch ít gây ô nhiễm 
độc hại, định hướng các ngành công nghiệp 
chính như: Chế biến gỗ rừng trồng, chế biến 
khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa 
chữa thiết bị công nghiệp; dân dụng và vận 
tải; may mặc...Khu công nghiệp được phân 
thành 3 phân khu chức năng cụ thể: Phân khu 
số 1 có diện tích 188ha bao gồm các nhà máy 
đã được đầu tư xây dựng và đang hoạt động 
chủ yếu là lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, 
chế biến khoáng sản; Phân khu số 2 có diện 
tích 145 ha ưu tiên thu hút các ngành nghề 

sử dụng công nghệ cao thuộc lĩnh vực công 
nghệ nano, laser, quang cơ điện tử, sản xuất 
chế biến gỗ...và một số ngành nghề khác áp 
dụng công nghệ cao, công nghệ sạch; Phân 
khu số 3 có diện tích 20 ha chủ yếu tập trung 
các công trình kỹ thuật đầu mối phục vụ cho 
khu công nghiệp. 

Với đồ án Quy hoạch phân khu xây 
dựng đã được duyệt thì Khu công nghiệp phía 
Nam ( khu A), tỉnh Yên Bái được quy hoạch 
chi tiết đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: 
Cos nền xây dựng công trình, hệ thống giao 
thông, cấp thoát nước, cấp điện, quản lý chất 
thải rắn và vệ sinh môi trường...Từ đó sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý 
nhà nước quản lý về quy hoạch và tạo môi 
trường thuận lợi thu hút các nhà đầu tư đến 
phát triển sản xuất kinh doanh tại  Khu công 
nghiệp phía Nam ( khu A), tỉnh Yên Bái.

 TRẦN ĐỐC

YÊN BÁI CÔNG BỐ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH 
PHÂN KHU XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP 

PHÍA NAM ( KHU A), TỈNH YÊN BÁI

Toàn cảnh Lễ công bố quy hoạch
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YÊN BÁI TỔ CHỨC LỄ THÔNG XE KỸ THUẬT 

CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG NỐI QUỐC LỘ 32C 
VỚI CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI

Sáng 19/5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ 
chức Lễ thông xe kỹ thuật công trình 
đường nối Quốc lộ 32C với cao tốc 

Nội Bài - Lào Cai. Dự Lễ thông xe có đồng 
chí Phạm Thị Thanh Trà - Uỷ viên Ban chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, 
Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy 
- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh 
cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn 
thể của tỉnh; lãnh đạo và nhân dân thành 
phố Yên Bái, huyện Trấn Yên. 

Công trình đường nối quốc lộ 32C 
với cao tốc Nội Bài - Lào Cai là một trong 
12 công trình trọng điểm chào mừng Đại hội 
XIX Đảng bộ tỉnh. Dự án có tổng mức đầu tư 
930 tỷ đồng, tổng chiều dài tuyến đường là 
15,4 km, rộng nền đường 33m, được thiết kế 
theo quy mô xây dựng đường đô thị với 4 làn 
xe, có dải phân cách giữa. Dự án được khởi 
công từ tháng 02 năm 2018, sau hơn 2 năm 
thi công với sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của 

chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, các nhà thầu; 
sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành 
chức năng và các cấp ủy, chính quyền thành 
phố Yên Bái và huyện Trấn Yên cùng sự ủng 
hộ, đồng thuận của nhân dân, đến nay công 
trình đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng, 
đúng tiến độ, mỹ quan, an toàn lao động và 
vệ sinh môi trường.

Có thể nói, công trình hoàn thành sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc phát triển thành 
phố Yên Bái và huyện Trấn Yên sang phía hữu 
ngạn sông Hồng. Đồng thời cũng là động lực 
thu hút đầu tư, xây dựng các khu đô thị mới, 
trung tâm dịch vụ thương mại, y tế, giáo dục, 
du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trung tâm hành 
chính và khu công nghiệp tại các xã, phường 
thuộc hữu ngạn sông Hồng, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
sớm đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị 
loại II trong những năm tới./.

THU PHƯƠNG

Thông xe kỹ 
thuật công 

trình đường nối 
quốc lộ 32C 

với cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai
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Toàn cảnh hội nghị

Trong 8 chỉ số thành phần, tỉnh 
Yên Bái có 6 chỉ số tăng điểm 
so với năm 2018 là các chỉ số: 

Công tác chỉ đạo điều hành CCHC; 
xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản 
quy phạm pháp luật; Cải cách TTHC; 
xây dựng và nâng cao chất lượng cán 
bộ, công chức viên chức; Hiện đại hóa 
hành chính; Tác động của CCHC đến 
người dân, tổ chứcvà phát triển KT-XH 
của tỉnh. Đặc biệt chỉ số xây dựng và tổ 

chức thực hiện văn bản quy phạm pháp 
luật tăng điểm đáng kể, đạt 92,33% và 
xếp ở vị trí thứ 3/63 tỉnh thành. Chỉ số 
Hiện đại hóa hành chính cũng có số 
điểm tăng ấn tượng, từ 69,53% năm 
2018 lên 85,02% năm 2019 và vươn 
lên xếp vị trí thứ 15/63 tỉnh thành. Có 2 
chỉ số giảm điểm là chỉ số Cải cách tổ 
chức bộ máy hành chính và Cải cách 
tài chính công, tuy nhiên chỉ số Cải 
cách tài chính công vẫn có thứ hạng 

Sáng 19/5, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương 
Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ đã chủ trì Hội 
nghị trực tuyến toàn quốc công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 
2019. Năm nay, tỉnh Yên Bái đạt 81,66%, xếp thứ 26 trong tổng số 63 tỉnh, thành trên 
cả nước, tăng 8 bậc so với năm 2018.

CÔNG BỐ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH PAR INDEX 2019 
- YÊN BÁI TĂNG 8 BẬC TRONG BẢNG XẾP HẠNG
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cao, xếp thứ 8/63 tỉnh thành.
Từ những kết quả đạt được trên, 

tỉnh Yên Bái cần tiếp tục đề ra các giải 
pháp thích hợp bảo đảm ngày càng 

nâng cao kết quả 
của công tác CCHC 
của tỉnh, đáp ứng 
được mong muốn 
của người dân và 
các tổ chức, doanh 
nghiệp, phấn đấu 
tăng xếp hạng 
PAR INDEX năm 
2020 của tỉnh  từ 4 
- 8 bậc so với năm 
2019. Từ đó, giúp 
thúc đẩy thu hút 
đầu tư, đẩy nhanh 
phát triển kinh tế - 
xã hội, đưa Yên Bái 

trở thành tỉnh phát triển khá trong khu 
vực trung du và miền núi phía Bắc./.

NGUYỄN THOA

Điểm cầu tỉnh Yên Bái

YÊN BÁI: BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 

KINH DOANH, NÂNG CAO PCI CẤP TỈNH

Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh Yên Bái 
ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND 
về triển khai thực hiện các giải pháp 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) năm 2020 của tỉnh Yên Bái. Với 
mục tiêu phấn đấu cải thiện điểm số PCI 
của tỉnh, nâng vị trí xếp hạng năng lực cạnh 
tranh tỉnh Yên Bái năm 2020 tăng từ 2 - 4 
bậc so với năm 2019, UBND tỉnh đã yêu cầu 
các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố tập trung thực hiện 14 nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, tập trung 
xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương 

về tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của 
tỉnh Yên Bái năm 2020; quyết liệt khắc phục 
những chỉ số thành phần còn hạn chế, yếu 
kém. Tiếp  tục đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính; khuyến khích doanh nghiệp đầu 
tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực 
quản trị, tăng chất lượng sản phẩm; đổi mới, 
đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ 
cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục 
thực hiện công tác khảo sát, đánh giá, chấm 
điểm và công bố kết quả đánh giá năng lực 
cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương. 

                                             NHƯ Ý
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KHAI MẠC FESTIVAL DÙ LƯỢN 

BAY TRÊN MÙA NƯỚC ĐỔ TẠI YÊN BÁI NĂM 2020

Sáng ngày 30/5, tại bản Lìm Thái, xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải, 
UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức phát động Chương trình “Người Việt Nam 
đi du lịch Việt Nam” và Khai mạc “Festival dù lượn bay trên mùa nước 
đổ” năm 2020.

Dự lễ phát động có đồng chí Dương 
Văn Tiến - Phó chủ tịch UBND tỉnh 
cùng lãnh đạo huyện Mù Cang Chải, 

các huyện, thị, thành phố, Hiệp hội Du lịch 
Yên Bái, Câu lạc bộ Dù lượn Vietwings Yên 
Bái, Công ty cổ phần Phát triển du lịch xanh 
Thịnh Đạt… và trên 100 phi công đến từ 
các câu lạc bộ dù lượn trong cả nước.

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Dương Văn Tiến phát biểu hưởng ứng 
chương trình “Người Việt Nam đi du lịch 

Việt Nam” và khai mạc Festival dù lượn 
“Bay trên mùa nước đổ” năm 2020.

Festival dù lượn “Bay trên mùa nước 
đổ” sẽ diễn ra vào các ngày thứ bảy và 
chủ nhật hàng tuần đến hết 15/7. Cùng đó 
là các hoạt động trải nghiệm phục vụ du 
khách ở thị trấn Mù Cang Chải và các xã 
La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Nậm Khắt, Cao 
Phạ, Lao Chải, Mồ Dề và Kim Nọi.

Thông qua đó tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo 
của các cấp, các ngành, các địa phương, 

Ông Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Lễ khai mạc           
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DỰ KIẾN TỔ CHỨC 5 BUỔI GẶP MẶT DOANH NGHIỆP 
- CHƯƠNG TRÌNH “CÀ PHÊ DOANH NHÂN” NĂM 2020

Theo kế hoạch số 121/KH-UBND ngày 5/6/2020 của UBND tỉnh, tỉnh Yên 
Bái dự kiến sẽ tổ chức 5 buổi gặp mặt Chương trình “Cà phê doanh nhân”. 
Chương trình sẽ bắt đầu từ tháng 6 năm 2020. 

Cụ thể:
Tháng 6: Tổ chức tại thành phố Yên Bái.
Tháng 7: Tổ chức tại huyện Lục Yên.
Tháng 8: Tổ chức tại huyện Trấn Yên.
Tháng 9: Tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ.
Tháng 10: Lễ Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, Tôn vinh khen 

thưởng Doanh nghiệp, Doanh nhân hàng năm.
Cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12: Tổng kết chương trình “Cà phê doanh 

nhân” năm 2020 tại thành phố Yên Bái.
Nội dung tại các chương trình bao gồm: Lắng nghe ý kiến phản ánh của các 

doanh nghiệp, nhà đầu tư về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, 
kinh doanh, trong việc giải quyết các thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực của 
các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để kịp thời giải đáp các đề xuất, kiến 
nghị; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong quá trình hoạt 
động sản xuất kinh doanh, đầu tư và liên kết, hợp tác phát triển.

NHƯ Ý

cộng đồng doanh 
nghiệp và người dân 
cùng đồng lòng hưởng 
ứng để khôi phục hoạt 
động du lịch trên địa 
bàn tỉnh do ảnh hưởng 
của dịch Covid-19, qua 
đó kích cầu du lịch nội 
địa, tạo điều kiện để 
người dân cả nước đi 
du lịch tới các điểm du 
lịch trên địa bàn tỉnh.

LINH NHÂM

Dù lượn trên các thửa ruộng bậc thang
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 YEÂN BAÙI
LỤC YÊN: 14 DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC CẤP GIẤY 

CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

Giai đoạn 2016 - 2020, huyện Lục 
yên có thêm 14 dự án về công 
nghiệp đã được Ủy ban nhân dân 

tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng 
số vốn đăng ký thực hiện là 552,47 tỷ đồng 
và 11 triệu USD. Trong đó có 9 dự án đã và 
đang được triển khai thực hiện; thu hút 5 
nhà đầu tư cam kết xây dựng nhà máy trong 
Cụm công nghiệp Yên Thế; duy trì và phát 
triển 45 doanh nghiệp hoạt động thường 
xuyên trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, 

vật liệu xây dựng sản xuất mộc dân dụng, 
sửa chữa cơ khí..., tăng 1,4 lần so với năm 
2015. Một số doanh nghiệp đã mở rộng quy 
mô, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản 
xuất, tạo ra những sản phẩm chất lượng, có 
tính cạnh tranh cao như: Công ty TNHH Đá 
cẩm thạch R.K Việt Nam, Công ty cổ phần 
khai khoáng Thanh Sơn, Công ty cổ phần 
Stone Base Việt Nam, Công ty TNHH một 
thành viên Vạn Khoa Lục Yên....

NHƯ Ý

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU 
CỔ PHÚC, HUYỆN TRẤN YÊN, TỈNH YÊN BÁI

Công trình cầu Cổ Phúc, huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái khởi công xây 
dựng từ ngày 22/12/2019 là cây cầu 

thứ 7 bắc qua sông Hồng xây dựng trên địa 
bàn tỉnh và là một trong những công trình 
trọng điểm chào mừng Đại hội XIX Đảng bộ 
tỉnh Yên Bái.

Công trình cầu Cổ Phúc có điểm đầu 
tại nút giao ngã ba đường tỉnh 163 thuộc 
lý trình Km 14+800 và đường bờ sông 
thuộc thị trấn Cổ Phúc; điểm cuối tại vị trí 
giao cắt với đường tỉnh 166 (lý trình Km 
8+ 700) thuộc xã Y Can, huyện Trấn Yên. 
Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng kết cấu 
bê tông cốt thép, bề rộng toàn cầu là 12m, 
chiều dài toàn cầu 400m, đường dẫn hai 
đầu cầu dài 1.400m, với tổng mức đầu tư 
330 tỷ đồng. Công trình gồm các nhà thầu 
thi công là công ty TNHH Thương mại và 
Xây dựng Trung Chính; Công ty cổ phần 
đầu tư xây dựng và thương mại Nam 
Phong và Công ty cổ phần xây dựng giao 

thông Yên Bái. Trong đó công ty TNHH 
Thương mại và Xây dựng Trung Chính là 
đơn vị thi công hạng mục cầu đây là hạng 
mục chính của công trình với thời gian 
thực hiện theo hợp đồng là 20 tháng. Từ 
khi khởi công đến nay đơn vị thi công công 
ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung 
Chính đã bố trí thiết bị và công nhân thi 
công liên tục 3 ca để triển khi thi công. Đến 
nay đã cơ bản hoàn thành 2 trụ ở dưới lòng 
sông và một trụ trên bờ thuộc xã Y Can để 
đảm bảo vào mùa mưa lũ, khi nước sông 
Hồng dâng cao sẽ không ảnh hưởng đến 
tiến độ thi công công trình. Hiện nay Công 
ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trung 
Chính đang đẩy nhanh tiến độ thi công các 
hạng mục, phấn đấu hoàn thành và đưa 
công trình vào sử dụng trước tết Nguyên 
đán Tân Sửu 2021 để đáp ứng nhu cầu đi 
lại của người dân các xã hữu ngạn sông 
Hồng của huyện Trấn Yên.

TRẦN ĐỐC
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YÊN BÁI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH 

KÍCH CẦU DU LỊCH VÙNG TÂY BẮC

Theo ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ 
tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, thực 
hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã triển khai 
chương trình kích cầu du lịch giai đoạn 1 
từ ngày 21/2-7/3. Với tinh thần chủ động, 
khi công cuộc chống dịch đã chuyển sang 
giai đoạn mới và triển khai chương trình 
“Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; Hiệp 
hội Du lịch Việt Nam phối hợp với hàng 
không triển khai giai đoạn 2 chương trình 
kích cầu du lịch trên phạm vi toàn quốc 
theo từng vùng, bắt đầu từ ngày 16/5.

NHƯ Ý

Lễ phát động chương trình kích cầu du lịch Tây Bắc

Sáng 12/6, tại Hà Nội, Hiệp 
hội Du lịch Việt Nam và các 
tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Điện 
Biên, Lai Châu, Lào Cai, 
Yên Bái, Phú Thọ đã phối 
hợp phát động chương 
trình kích cầu du lịch vùng 
Tây Bắc. 
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KHỞI CÔNG DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở THƯƠNG MẠI 
MELINH PLAZA YÊN BÁI

Ngày 29/6, tại phường Minh Tân, 
thành phố Yên Bái, UBND tỉnh 
Yên Bái phối hợp với Công ty 

Cổ phần Eurowindow Holding và Công 
ty Cổ phần Đầu tư T&M Việt Nam long 
trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự 
án xây dựng nhà ở thương mại Melinh 
Plaza Yên Bái. 

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm 
Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng 
chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng 
các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh 
đạo thành phố Yên Bái và đông đảo cán bộ 
công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên 
trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Dự án nhà ở thương mại Melinh 
Plaza được xây dựng giữa trung tâm 
TP.Yên Bái, trên diện tích 1,1 ha, do Công 

ty Cổ phần Đầu tư T&M Việt Nam, thành 
viên của Eurowindow Holding làm chủ đầu 
tư, dự kiến hoàn thành vào năm 2021. 
Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 160 tỷ 
đồng với quy mô 12 nhà phố thương mại 
(shophuse), 12 căn biệt thự đơn lập và 6 
căn biệt thự song lập, được thiết kế theo 
phong cách tân cổ điển. Ngoài ra còn có 
tòa nhà thương mại, dịch vụ 3 tầng nổi, một 
tầng hầm. Tầng hầm là nơi để xe ô tô, xe 
máy và hệ thống kỹ thuật. Tầng 1 bố trí siêu 
thị, tầng 2 là khu nhà hàng, ẩm thực, tầng 3 
là khu vui chơi giải trí và chiếu phim. 

Dự án Melinh Plaza Yên Bái chính 
thức được khởi công, đánh dấu một chặng 
đường phát triển mới trên hành trình trở 
thành trung tâm văn hóa, giải trí sầm uất 
tại thành phố Yên Bái và sẽ là điểm dừng 
chân lý tưởng của nhiều nhà đầu tư trong 
và ngoài nước trong thời gian tới. 

NGUYỄN THOA

Các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh 
và đơn vị chủ 
đầu tư thực 

hiện nghi thức 
khởi công dự 

án
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