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YÊN BÁI KHỞI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ 
THƯƠNG MẠI DU LỊCH APEC GOLDEN VALLEY MƯỜNG LÒ

Dự án Khu đô thị Thương mại du 
lịch Apec Golden Valley Mường 
Lò được xây dựng trên khu đất 

trung tâm của thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên 
Bái. Đây là dự án khu đô thị thương mại 
du lịch đầu tiên được xây dựng tại thị xã 
Nghĩa Lộ do Công ty Cổ phần Đầu tư 
BG Group – Thành viên của Tập đoàn 
APEC - Một trong những tập đoàn có uy 
tín và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư 
tài chính, bất động sản, xây dựng, khai 
thác và vận hành dịch vụ khách sạn trong 
nước làm chủ đầu tư.

Apec Golden Valley Mường Lò 
được xây dựng trên tổng diện tích 16,8 
ha tại tổ dân phố 7, phường Pú Trạng. 
Sau khi hoàn thiện, Apec Golden Valley 
Mường Lò sẽ là một trong những khu 
đô thị thương mại - du lịch lớn nhất tại 

Yên Bái bao gồm chuỗi 248 căn nhà phố 
thương mại đa năng, 35 căn biệt thự 
trên núi đẳng cấp, khách sạn 6 tầng đạt 
tiêu chuẩn 3 sao, trung tâm thương mại 
hiện đại, nhà văn hóa dân tộc độc đáo và 
những tour du lịch trải nghiệm khác biệt. 
Dự án với tổng vốn đầu tư 1.018 tỷ đồng, 
dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác từ 
năm 2022.

Sáng 16/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên 
Bái đã phối hợp với Tập đoàn APEC tổ 
chức khởi công xây dựng Dự án Khu 
đô thị Thương mại du lịch Apec Golden 
Valley Mường Lò tại phường Pú Trạng, 
thị xã Nghĩa Lộ. Tham dự Lễ khởi công 
có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng 
chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh 
đạo các sở, ban, ngành, thị xã Nghĩa Lộ 

Phối cảnh dự án Apec Golden Valley Mường Lò
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và đông đảo người dân trên địa bàn.
Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức 
Duy đánh giá cao quy mô, ý tưởng dự 
án cũng như sự lựa chọn đúng đắn của 
nhà đầu tư khi quyết định phát triển Dự 
án tại phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ 
- đô thị trung tâm khu vực miền Tây của 

tỉnh, nơi dân cư tập trung đông đúc, đa 
sắc màu văn hóa, quê hương những làn 
điệu xòe Thái cổ đã được công nhận là 
Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng 
thời, khẳng định chủ trương nhất quán 
của tỉnh Yên Bái trong nỗ lực cải cách 
thủ tục hành chính, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, thu hút, đa dạng hóa 
mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất 
là phát triển du lịch trở thành ngành kinh 
tế mũi nhọn của tỉnh.

Dự án được kỳ vọng sẽ gia tăng giá 
trị, không chỉ đem lại lợi ích lớn cho nhà 
đầu tư mà còn tạo điểm nhấn trong phát 
triển không gian kiến trúc cảnh quan đô 
thị cũng như phát triển kinh tế thương 
mại, du lịch trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ 
nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.

Để công trình hoàn thành và đi vào 
hoạt động trong thời gian sớm nhất, đồng 
chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu 
tư tập trung nguồn lực để triển khai dự 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện Công ty Cổ phần 
Đầu tư BG Group, lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ thực hiện nghi thức khởi công công trình

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Lễ khởi công
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án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã 
cam kết; tuân thủ đầy đủ các quy định 
của pháp luật về quy hoạch, đất đai, đầu 
tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và các 
quy định của pháp luật có liên quan.

Đối với đơn vị tư vấn, nhà thầu phải 
tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn, 

quy chuẩn xây dựng; 
đảm bảo chất lượng, an 
toàn công trình, an toàn 
lao động và bảo vệ môi 
trường…

Các sở, ngành của 
tỉnh, UBND thị xã Nghĩa 
Lộ phải quan tâm, tạo 
mọi điều kiện thuận 
lợi nhất để đẩy nhanh 
tiến độ thi công Dự án; 
thường xuyên theo dõi, 
kiểm tra, kịp thời hỗ trợ 
Nhà đầu tư giải quyết 
những vướng mắc phát 
sinh trong quá trình triển 
khai thực hiện.

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Đầu 
tư BG Group đã tặng 20 suất quà cho các 
em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn 
thị xã Nghĩa Lộ có thành tích xuất sắc 
trong học tập.

 NGUYỄN THOA

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Đầu tư BG Group

Đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư BG Group tặng quà cho các em học sinh nghèo
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ĐÁ VÔI TRẮNG VŨ GIA

Dự Lễ khởi công có 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; lãnh 
đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của 
tỉnh; Thường trực Huyện ủy Yên Bình; 
UBND các huyện: Yên Bình, Văn Chấn 
và Lục Yên; Đại diện Công ty Cổ phần 
chế biến khoáng sản Vũ Gia Yên Bái; 
cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên 
thanh niên trên địa bàn huyện Yên Bình.

Nhà máy sản xuất chế biến đá vôi 
trắng Vũ Gia được xây dựng trên tổng 

diện tích 25,5 ha tại 02 xã Thịnh Hưng 
huyện Yên Bình và Bảo Hưng huyện 
Trấn Yên, là một trong những dự án 
trọng điểm nằm trong chiến lược phát 
triển của Công ty cổ phần khai thác và 
chế biến khoáng sản Vũ Gia Yên Bái. 
Quy mô của dự án với nhà xưởng được 
lắp đặt công nghệ mới đáp ứng yêu cầu 
chất lượng sản phẩm theo hướng ít tiêu 
hao nhiên liệu, sử dụng năng lượng 
điện và thân thiện với môi trường.

Tổng vốn đầu tư dự án là 2.242 
tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 là 420 tỷ 
đồng dự kiến hoàn thành vào cuối năm 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại diện nhà đầu tư dự Lễ khởi công

Sáng 11/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty Cổ 
phần Khai thác và chế biến khoáng sản Vũ Gia Yên Bái long trọng tổ 
chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến 
đá vôi trắng Vũ Gia tại thôn Hợp Nhất, xã Thịnh Hưng huyện Yên Bình.
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2021; giai đoạn 2 là 1.822 tỷ đồng dự 
kiến hoàn thành vào năm 2023. Các sản 
phẩm chính của nhà máy bao gồm: Sản 
phẩm hạt cát, bột siêu mịn, sản phẩm 
tráng phủ, hạt nhựa, gạch không nung 
và các sản phẩm ván sàn, bao bì, đá 
ốp lát, các sản phẩm chế tác mỹ nghệ 
chế biến từ đá tự nhiên cung cấp cho thị 
trường trong nước và xuất khẩu sang 
các nước: Ấn Độ, Trung Quốc, Ý và một 
số quốc gia Châu Âu. Khi nhà máy đi 
vào hoạt động, dự kiến doanh thu mỗi 
năm đạt 2.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 
Nhà nước 80 tỷ đồng, tạo việc làm cho 
khoảng 500 lao động địa phương.

Phát biểu tại lễ khởi công, đồng 
chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, 
Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự 
lựa chọn đúng đắn của nhà đầu tư khi 
quyết định thực hiện Dự án xây dựng 

nhà máy sản xuất, chế biến đá vôi 
trắng Vũ Gia tại xã Thịnh Hưng, huyện 
Yên Bình và xã Bảo Hưng, huyện Trấn 
Yên. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi 
nhận, biểu dương những nỗ lực của 
các sở, ban, ngành và các địa phương 
có liên quan đã phối hợp, tạo điều kiện, 
giúp đỡ chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục 
về quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt 
bằng, cấp phép xây dựng… để Dự án 
được khởi công theo đúng kế hoạch.

Để Dự án hoàn thành và đi vào hoạt 
động, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề 
nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực để 
triển khai dự án đảm bảo chất lượng, 
tiến độ như đã cam kết; tuân thủ đúng 
quy định của pháp luật về quy hoạch, 
đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi 
trường và các quy định của pháp luật 
có liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng 
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Đối với các đơn vị tư vấn, các nhà 
thầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn xây dựng; đảm bảo 
chất lượng, an toàn công trình, an toàn 
lao động và bảo vệ môi trường; không 
được để quá trình thi công xây dựng 
ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, 
sinh hoạt của nhân dân khu vực lân 
cận Dự án.

Đối với các sở, ngành và UBND 
các huyện Yên Bình, Trấn Yên cần tiếp 
tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công Dự 
án; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 
kịp thời hỗ trợ Nhà đầu tư giải quyết 
những vướng mắc phát sinh trong quá 
trình triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, Đỗ 
Đức Duy cho biết: Việc đưa nhà máy 

chế biến Vũ Gia vào hoạt động, đem 
lại lợi ích lớn cho nhà đầu tư, đóng góp 
tích cực vào việc nâng cao giá trị sản 
xuất công nghiệp, giá trị xuất khẩu hàng 
hóa của tỉnh, tạo thêm nhiều việc làm 
và thu nhập cho lao động địa phương, 
tăng thu cho ngân sách Nhà nước, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
của các huyện Yên Bình, Trấn Yên nói 
riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.

Đồng thời, tiếp tục khẳng định 
chủ trương nhất quán của tỉnh Yên 
Bái trong nỗ lực cải cách thủ tục hành 
chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, thu hút đầu tư, phát triển các 
thành phần kinh tế, nhất là khu vực 
kinh tế tư nhân./.

NGUYỄN THOA

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu tại Lễ khởi công
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KHỞI CÔNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRANG TRẠI CHĂN NUÔI LỢN 
KHÉP KÍN CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP TRỒNG CÂY ĂN QUẢ 

CÔNG NGHỆ TƯỚI ISRAEL TẠI XÃ ĐÔNG AN, HUYỆN VĂN YÊN
Sáng 17/9, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Công ty cổ phần phát triển 

nông nghiệp công nghệ cao tích hợp ANIFER tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu 
tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn khép kín công nghệ cao kết hợp trồng cây 
ăn quả công nghệ tưới Israel tại xã Đông An, huyện Văn Yên.

Dự Lễ khởi công có đồng chí Hoàng Thị 
Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND 

tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Ủy viên 
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của 
tỉnh; lãnh đạo các huyện Văn Yên, Trấn Yên; 
lãnh đạo Công ty cổ phần phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao tích hợp ANIFER 
cùng đông đảo người dân xã Đông An.

Mục tiêu của dự án trang trại nuôi lợn 
khép kín công nghệ cao kết hợp trồng cây 
ăn quả công nghệ tưới Israel do Công ty 
cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao tích hợp ANIFER thực hiện tại thôn An 
Khang, xã Đông An, huyện Văn Yên là đầu 
tư xây dựng cơ sở chăn nuôi và chế biến lợn 
công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng 
nhằm đáp ứng nhu cầu thịt lợn sạch của 
thị trường trong và ngoài tỉnh, đồng thời kết 

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công 
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hợp sản xuất phân hữu 
cơ và trồng bưởi da xanh. 
Quy mô công suất 50.000 
lợn thịt, 2.400 tấn lợn nái, 
5.000 tấn phân hữu cơ 
và 600 tấn bưởi da xanh/
năm với số vốn đầu tư 
gần 136 tỷ đồng, trên tổng 
diện tích 31,58ha.

Trang trại được 
xây dựng hiện đại theo 
hướng khép kín, ứng 
dụng công nghệ cao từ 
con giống đến thức ăn 
chăn nuôi, xử lý chất 
thải… Khi đi vào hoạt 
động, trang trại sẽ sử 
dụng lao động địa phương cũng như 
chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
cho người dân có nhu cầu.

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn 
Khánh nhấn mạnh: Việc triển khai, hoàn 
hành đưa Dự án vào hoạt động, sản xuất 
được kỳ vọng sẽ đem lại lợi ích lớn cho nhà 
đầu tư, đóng góp tích cực vào việc nâng 
cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo việc 
làm và thu nhập cho lao động địa phương, 
tăng thu cho ngân sách nhà nước, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện Văn Yên nói riêng và tỉnh Yên Bái 
nói chung. 

Để Dự án hoàn thành và sớm đi vào 
hoạt động, đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đề nghị nhà đầu tư tập trung nguồn lực 
tài chính, trang thiết bị máy móc, con người 
để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, 
tiến độ như đã cam kết; tuân thủ đúng quy 
định của pháp luật về quy hoạch, đất đai, 
đầu tư, xây dựng, môi trường và các quy 

định của pháp luật có liên quan khác; tuyệt 
đối không làm ảnh hưởng đến môi trường, 
sản xuất, đời sống và sinh hoạt của bà con 
nhân dân khu vực lân cận Dự án.

Các sở, ban, ngành có liên quan của 
tỉnh, UBND huyện Văn Yên tiếp tục quan 
tâm, tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ nhà 
đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án; 
thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời hỗ 
trợ nhà đầu tư giải quyết kịp thời những khó 
khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 
triển khai thực hiện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng 
mong muốn với ý thức, trách nhiệm và sự 
nỗ lực của nhà đầu tư, cùng với sự đồng 
hành, hỗ trợ của các cấp ủy, chính quyền 
và bà con Nhân dân, dự án sẽ sớm được 
hoàn thành, đi vào hoạt động, phát huy hiệu 
quả, mang lại lợi ích kỳ vọng của nhà đầu 
tư; góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển 
kinh tế xã hội của huyện Văn Yên nói riêng 
và của tỉnh Yên Bái nói chung.

NGUYỄN THOA

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh 
phát biểu tại Lễ khởi công
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Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Đức 
Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành 

chính tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh; ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI); ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng 
Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương; đại 
diện Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ.

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách 
hành chính (CCHC) nhà nước, giai đoạn 2011- 
2020 của Chính phủ, trong những năm qua tỉnh 
Yên Bái đã tích cực tổ chức chỉ đạo, xây dựng 

các kế hoạch, thực hiện các giải pháp nâng cao 
chất lượng công tác CCHC của tỉnh và đã đạt 
được những kết quả tích cực cụ thể: Công tác 
xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục 
được đổi mới, hoàn thiện; công tác cải cách thủ 
tục hành chính được thực hiện quyết liệt; hiệu 
lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước của 
hệ thống hành chính được nâng cao rõ rệt; thực 
hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông được triển 
khai tại 100% cơ quan chuyên môn của tỉnh và 
các địa phương; các TTHC thực hiện tại Trung 
tâm phục vụ Hành chính công tỉnh, bộ phận phục 
vụ Hành chính công cấp huyện đạt 96%, riêng 
cấp xã đạt 100%; nền hành chính đã có chuyển 
biến tích cực theo hướng nền hành chính phục 
vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, trách 

YÊN BÁI TỔNG KẾT CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, 
CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH GIAI ĐOẠN 

2011- 2020, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 2021 - 2030
Sáng 31/7, tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị  trực tuyến “Tổng kết công 

tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh giai 
đoạn 2011 - 2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2030”.

Toàn cảnh Hội nghị
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nhiệm…, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu 
của người dân và các tổ chức trong tỉnh. 

Với kết quả đó, Chỉ số Cải cách hành chính 
của tỉnh (PAR INDEX) năm 2019 tăng 08 bậc so 
với năm 2018, tăng 30 bậc so với năm 2016, từ 
thứ hạng 56/63 năm 2016 lên thứ hạng 26/63 
tỉnh, thành phố năm 2019. Kết quả Chỉ số hài 
lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ 
của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 
2019 của tỉnh đứng thứ 19/63 tỉnh, thành, với tỷ 
lệ hài lòng là 86,84%, tăng 7,47% và 28 bậc so 
với năm 2018, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề 
ra (năm 2018 xếp thứ 47/63 tỉnh, thành với tỷ lệ 
hài lòng 79,37%).

Bên cạnh đó, Chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) năm 2019 tỉnh Yên Bái xếp thứ 
hạng 36/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm các 
tỉnh có chất lượng điều hành khá, tăng 6 bậc so 
với năm 2018, với 9/10 chỉ số thành phần tăng 
điểm, không có chỉ số thành phần giảm điểm so 
với năm 2018. Đối với các tỉnh khu vực Miền núi 
phía Bắc, Yên Bái đứng ở nhóm đầu 5/14 tỉnh 
và tăng 1 bậc so với năm 2018. Điều này cho 
thấy, tỉnh đã có nhiều sự cải thiện về điểm số và 
tăng ấn tượng về thứ hạng, đây là sự phản ánh 
những nỗ lực mạnh mẽ trong công tác điều hành 
của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh thời 
gian qua.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Đỗ Đức 
Duy - Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: “Công tác 
cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, 
liên tục; là một trong ba đột phá chiến lược trong 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Để đạt được các mục tiêu đề ra trong thời 
gian tới Yên Bái phải là một trong những tỉnh 
tốp đầu của khu vực Trung du và Miền núi phía 
Bắc về cải cách hành chính và cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh. Phấn đấu đến năm 
2030 chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) 
thuộc nhóm 10 tỉnh, Chỉ số quản trị hành chính 
công (PAPI) thuộc nhóm 20 tỉnh dẫn đầu của 
cả nước. Sự hài lòng của cá nhân đối với dịch 
vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các 

lĩnh vực giáo dục, y tế đạt mức trên 90%; sự 
hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối 
với sự phục vụ của các cơ quan hành chính 
Nhà nước đạt mức trên 90%; cải thiện điểm số 
PCI và nâng vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh 
của tỉnh năm 2020 tăng từ 02 đến 04 bậc so 
năm 2019, các năm tiếp theo tăng đều và nằm 
trong tốp đầu của các tỉnh khu vực miền núi 
phía Bắc. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 
các cấp, các ngành cần tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chương 
trình, kế hoạch CCHC, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh hàng năm và giai đoạn, tiếp 
tục thực hiện hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ 
trọng tâm, giải pháp cụ thể:

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, trong 
đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, rà 
soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính theo lộ trình; công khai, minh bạch tất 
cả các thủ tục hành chính bằng các hình thức 
phù hợp; phát huy vai trò của hệ thống phục 
vụ hành chính công các cấp, kết hợp với cung 
cấp dịch vụ bưu chính công ích; đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin, triển khai hiệu quả 
mô hình đô thị thông minh gắn với chính quyền 
điện tử… nhằm xây dựng nền hành chính hiện 
đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 
vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc 
tế. Đồng thời, ban hành bộ cơ chế, chính sách 
ưu đãi, thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025 và 
định hướng đến năm 2030 để thu hút đầu tư, 
khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia 
phát triển sản xuất, kinh doanh; thực hiện tốt 
các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp 
nhỏ và vừa; tích cực, chủ động tháo gỡ các 
vướng mắc đối với các doanh nghiệp, nhất là 
về thủ tục gia nhập thị trường, đầu tư, đất đai, 
xây dựng, môi trường...

Cũng trong dịp này, UBND tỉnh đã tặng 
bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành 
tích trong công tác cải cách hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giai đoạn 
2011 - 2020./.

THU PHƯƠNG



Số 3 - 2020
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

13

X
U

ÙC
 TIEÁN

 Ñ
A

ÀU
 TÖ

Baûn tin - XUÙC TIEÁN ÑAÀU TÖ TÆNH
 YEÂN BAÙI

YÊN BÁI - ĐIỂM SÁNG THU HÚT ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Được ví như cửa ngõ của Tây Bắc, 
những năm qua, Yên Bái đã có 
những chuyển mình mạnh mẽ và 

quyết liệt từ hệ thống chính trị, hành chính, 
cơ sở hạ tầng địa phương đến kinh tế, xã 
hội môi trường đầu tư, kinh doanh cho các 
doanh nghiệp, gia tăng năng lực cạnh tranh 
của tỉnh cũng như tận dụng tiềm năng sẵn 
có đẩy mạnh du lịch. Nhờ những chính 
sách đầu tư thông thoáng, môi trường kinh 
doanh thuận lợi và những kết quả tích cực 
về phát triển kinh tế, Yên Bái đã vươn mình 

trở thành điểm sáng mới của toàn vùng, thu 
hút nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài 
nước tìm đến đầu tư xây dựng với các dự 
án hàng ngàn tỷ đồng với các sản phẩm đa 
dạng như: trung tâm thương mại, nhà phố 
đa năng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, công 
viên trải nghiệm văn hóa, thể thao… 

Tính riêng trong năm 2019, toàn tỉnh 
Yên Bái đã có 56 dự án với tổng vốn 
đăng ký đầu tư 17.252,7 tỷ đồng. Những 
tập đoàn kinh tế lớn đang đẩy mạnh đầu 
tư các dự án tại Yên Bái có thể kể đến 

Trong giai đoạn khủng hoảng của thị trường BĐS những tháng đầu 
năm 2020 do dịch bệnh Covid-19, bất động sản Yên Bái bất ngờ trở thành 
điểm sáng đầu tư với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành 
bất động sản, cùng tổng vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải
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như: Tập đoàn Apec với dự án khu đô thị 
thương mại du lịch Apec Golden Valley 
Mường Lò có tổng vốn đầu tư 1.018 tỷ 
đồng mang đẳng cấp quốc tế, kết hợp 
nhà ở thương mại, khách sạn nghỉ dưỡng 
và những tour du lịch trải nghiệm văn hóa 
- thể thao khác biệt; Tập đoang Alphanam 
với dự án khu công viên văn hóa, thể 
thao, du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà do 
Công ty CP Đầu tư công viên văn hóa, thể 
thao, du lịch và đô thị hồ Thác Bà, tổng 
vốn đầu tư 4.980 tỷ đồng; Tập đoàn TH 
với Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ 
dưỡng phức hợp Quốc tế Vân Hội, tổng 
vốn đầu tư trên 2.700 tỷ đồng; Công ty 
Cổ phần Eurowindow Holding với Dự án 
Melinh Plaza Yên Bái có tổng mức đầu 
tư 160 tỷ đồng và một số dự án khác của 
Tập đoàn Cường Thịnh, Tập đoàn Bảo 
Lai cũng đang triển khai tại tỉnh.

Từ những kết quả đã đạt được, để tiếp 

tục đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư đến 
với tỉnh, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái 
sẽ tiếp tục chú trọng cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh, nhất là các hoạt động 
xúc tiến đầu tư tại chỗ; kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình 
hình thành dự án, cũng như trong sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư.

Yên Bái cũng đặt quyết tâm tạo bước 
đột phá mới trong công tác thu hút đầu 
tư, với nhiều giải pháp đồng bộ; trọng tâm 
là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao 
chất lượng công tác thẩm định hồ sơ dự 
án. Đồng thời, rút ngắn tối đa thời gian cho 
ý kiến của các sở ngành, địa phương liên 
quan đối với các dự án đầu tư vào tỉnh, đưa 
Yên Bái một trong những trung tâm công 
nghiệp, dịch vụ, văn hóa, xã hội của vùng 
trung du và miền núi phía Bắc.

NGUYỄN THOA

Phối cảnh tổng thể dự án Melinh Plaza Yên Bái
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YÊN BÁI: ĐỘT PHÁ TRONG PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Là một tỉnh miền núi phía Tây Bắc, 
Yên Bái nằm sâu trọng nội địa và 
chịu nhiều tác động từ thiên tai, 

nhưng trong 5 năm gần đây Yên Bái đã 
đạt được nhiều thành tựu quan trọng 
trong phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ 
tăng GRDP (giá so sánh 2010) bình quân 
giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 6,64%/
năm, cao hơn giai đoạn trước (5,71%/
năm); quy mô kinh tế tăng nhanh, đến 
năm 2020 ước đạt trên 33.500 tỷ đồng, 
gấp 1,6 lần so với năm 2015.Cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng khu 

vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 
21,13% (giảm 4,48%); tỷ trọng khu vực 
công nghiệp - xây dựng chiếm 26,88% 
(tăng 1,43%); tỷ trọng khu vực dịch vụ 
chiếm 47,21% (tăng 3,09%), GRDP bình 
quân đầu người đạt trên 40 triệu đồng, 
gấp 1,5 lần so với năm 2015.

Để phù hợp với quá trình phát triển, 
với xu thế hiện nay, Yên Bái đã tập trung 
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao 
thông và đã có bước phát triển mạnh mẽ, 
đáp ứng cho kết nối phát triển kinh tế địa 
phương, kinh tế vùng và thu hút đầu tư 

Đường nối quốc lộ 32 C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Với mục tiêu xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông 
đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong 5 
năm qua, tỉnh Yên Bái đã huy động trên 50.000 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ 
tầng và đã tập trung đầu tư cho các dự án trọng điểm, quan trọng, tác 
động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các công trình khắc 
phục, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.



Số 3 - 2020
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

16

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
tại tỉnh Yên Bái. Trong giai đoạn 2016 
- 2020, tỉnh Yên Bái đã huy động được 
hơn 12.200 tỷ đồng đầu tư cho phát triển 
kết cấu hạ tầng giao thông trong đó tập 
trung ưu tiên đầu tư một số công trình 
trọng điểm, có tác động lớn đến phát 
triển mở rộng không gian đô thị và KT-XH 
của tỉnh như: dự án đường nối Quốc lộ 
32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; 
đường nối nút giao IC12 đường cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện 
Trấn Yên; đường Văn Chấn - Trạm Tấu; 
đường Âu Lâu - Đông An....; hoàn thành 
02 cầu vượt sông Hồng gồm cầu Bách 
Lẫm, cầu Tuần Quán; kiên cố hoá được 
gần 1.800Km đường giao thông nông 
thôn. Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua với 
tổng số vốn bố trí gần 1.703 tỷ đồng toàn 
tỉnh Yên Bái đã hoàn thành mở mới, mở 
rộng được khoảng 207 km; kiên cố hoá 
được gần 1.800 km đường giao thông 
nông thôn.

Một số dự án trọng điểm đã hoàn 
thành và đi vào khai thác như: cầu Tuần 
Quán; cầu Bách Lẫm kết nối quốc lộ 37 
với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; 
đường nối nút giao IC12 đường cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai với xã Việt Hồng, huyện 
Trấn Yên; đường vành đai suối Thia kết 
hợp phát triển quỹ đất thị xã Nghĩa Lộ... 
đã và đang phát huy hết hiệu quả của 
mình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội ở địa phương. Đây là những 
công trình hạ tầng giao thông huyết 
mạch, có ý nghĩa sâu sắc, đáp ứng yêu 
cầu phát triển trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Luôn xác định đầu tư xây dựng, 
phát triển hạ tầng là nhiệm vụ then chốt, 

vì vậy, tỉnh Yên Bái tập trung huy động 
mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng nhiều 
công trình trọng điểm phục vụ sản xuất 
và đời sống dân sinh, tạo động lực thúc 
đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Một số dự 
án đang triển khai và chuẩn bị triển khai 
như: Dự án công trình cầu Giới Phiên 
với tổng mức đầu tư 650.000 triệu đồng; 
công trình đường nối QL32 (thị xã Nghĩa 
Lộ) với tỉnh lộ 174(huyện Trạm Tấu) 
với tổng chiều dài 39km, tổng mức đầu 
tư 344.456 triệu đồng; công trình sửa 
chữa nâng cấp tuyến đường Trạm Tấu 
(Yên Bái) Bắc Yên (Sơn La) với chiều 
dài 16km, tổng mức đầu tư 214,830 triệu 
đồng; công trình đường nối quốc lộ 32C 
với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành 
phố Yên Bái chiều dài 1,9km, tổng mức 
đầu tư 195,184 triệu đồng,….

Bức tranh toàn cảnh về mạng lưới 
giao thông trên địa bàn tỉnh đã có thêm 
những mảng màu tươi sáng. Trong 
những năm tiếp theo, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp 
tục xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội đồng bộ, trọng tâm là hạ 
tầng giao thông, thông tin, viễn thông, 
thủy lợi, hạ tầng đô thị, hạ tầng khu, cụm 
công nghiệp, liên kết nông thôn với đô 
thị, công nghiệp, dịch vụ với nông nghiệp 
và liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu phát 
triển. Tập trung nguồn lực cho các công 
trình giao thông trọng điểm có tính đột 
phá kết nối các vùng trong tỉnh, các tỉnh 
trong khu vực và đường cao tốc Nội Bài 
- Lào Cai. Xây dựng hệ thống giao thông 
của tỉnh cơ bản đồng bộ, từng bước hiện 
đại, giảm chi phí, thời gian đi lại, thu hẹp 
khoảng cách vùng, miền, nâng cao đời 
sống nhân dân. 

THU PHƯƠNG
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THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP VÀ 
THÔNG TIN VỀ HIỆP ĐỊNH EVFTA

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các 

sở, ban, ngành; lãnh đạo các huyện Trấn 
Yên, Văn Yên, Yên Bình và gần 60 doanh 
nghiệp, hợp tác xã (HTX) đến từ các huyện 
Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình và thành phố 
Yên Bái đã tham dự chương trình.

Khác với các chương trình trước đó, tại 
“Cà phê doanh nhân” tháng 8, các doanh 
nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh được lắng 
nghe chia sẻ của Phó Giáo sư, tiến sỹ 
Nguyễn Văn Lịch - giảng viên cao cấp Học 

viện Ngoại giao về hội nhập kinh tế quốc tế 
năm 2020, những lợi ích và thách thức đối 
với Việt Nam cũng như tỉnh Yên Bái; Các nội 
dung của Hiệp định đối tác toàn diện và tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP), Hiệp 
định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), 
những tác động của Hiệp định thương mại 
tự do Liên minh châu Âu (EU) - Việt Nam 
(EVFTA) đến nền kinh tế Việt Nam; trong đó 
có phân tích về những thời cơ, thuận lợi và 
thách thức đối với doanh nghiệp; đặc biệt là 
những tiềm năng của tỉnh Yên Bái, những 
mặt hàng của địa phương có thể trở thành 

Ngày 28/8, tại huyện Trấn Yên, UBND tỉnh phối hợp với Đảng bộ 
Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức 
Chương trình “Cà phê doanh nhân”, gặp mặt các doanh nghiệp định kỳ 
tháng 8 năm 2020 với chủ đề: “tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp, hợp tác xã hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa bàn huyện 
Trấn Yên”.

Phó Chủ 
tịch UBND 

tỉnh Nguyễn 
Chiến Thắng 
phát biểu tại 
chương trình

“Cà phê  DOANH NHÂN” THÁNG 8/2020:
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những mặt hàng xuất khẩu tiềm năng sang 
thị trường châu Âu.

Chia sẻ tại Chương trình, các doanh 
nghiệp, hợp tác xã cho rằng, EVFTA là cơ 
hội để doanh nghiệp Việt Nam nói chung 
và doanh nghiệp Yên Bái nói riêng có thể 
tiếp nhận chuyển giao các công nghệ tiên 
tiến từ châu Âu để nâng cao năng suất, 
chất lượng và năng lực cạnh tranh của mỗi 
doanh nghiệp. Hiệp định mang lại nhiều cơ 
hội cho các doanh nghiệp trong việc tiếp 
cận thị trường EU, góp phần thúc đẩy các 
sản phẩm là thế mạnh của tỉnh.

Trong không khí cởi mở, thân thiện và 
dân chủ, các doanh nghiệp, hợp tác xã đã 
thẳng thắn chia sẻ những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh 
trước những ảnh hưởng của dịch Covid-19. 
Đồng thời, kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh 
và các sở, ngành liên quan hỗ trợ, giúp đỡ 
doanh nghiệp, HTX khôi phục sản xuất kinh 
doanh do tác động của dịch; xem xét phê 
duyệt điều kiện cho thuê đất, các thủ tục 
hoàn thuế doanh nghiệp, vấn đề giải ngân 
cho các dự án sản xuất theo chuỗi giá trị...

Tại chương trình, đại diện các sở, ngành 
đã giải đáp những khó khăn, vướng mắc và 

ý kiến, kiến nghị của các 
doanh nghiệp, HTX về các 
vấn đề liên quan đến công 
tác quy hoạch quản lý đất 
đai, thẩm định hồ sơ cấp 
đất và cho thuê đất, chủ 
trương đầu tư cho các 
doanh nghiệp, HTX, vấn 
đề ổn định cung cấp điện 
cho các doanh nghiệp 
sản xuất; vấn đề giảm 
trừ phí đường bộ cho các 
doanh nghiệp, HTX vận 
tải do ảnh hưởng của dịch 
bệnh...

Phát biểu kết luận buổi gặp mặt, 
đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Chiến Thắng ghi nhận, tiếp thu và làm rõ 
hơn các ý kiến, kiến nghị của các doanh 
nghiệp, HTX, đồng thời, chỉ đạo các sở 
ngành, địa phương tiếp thu các ý kiến để 
tiếp tục tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ các 
doanh nghiệp. Đồng chí nhấn mạnh: Thời 
gian qua, tỉnh Yên Bái đã điều chỉnh các 
quy hoạch ngành, lĩnh vực, ban hành nhiều 
chính sách hỗ trợ đầu tư, đẩy mạnh cải 
cách hành chính, khuyến khích các doanh 
nghiệp phát triển, đặc biệt tỉnh đã quan tâm 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp 
tác xã trước ảnh hưởng của dịch Covid-19; 
ban hành bộ chính sách mới hỗ trợ các 
doanh nghiệp, HTX về tín dụng ưu đãi, các 
khoản vay, nợ… Với phương châm, doanh 
nghiệp là động lực phát triển của nền kinh 
tế, đồng chí đánh giá cao những kết quả 
của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh trong thời 
gian qua và mong muốn các doanh nghiệp 
tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh, vượt qua 
khó khăn, đóng góp vào sự phát triển chung 
của tỉnh Yên Bái./. 

NGUYỄN THOA

Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ tại Chương trình.
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Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã làm 
tốt công tác tập hợp các doanh 

nghiệp, giữ vai trò là cầu nối giữa doanh 
nghiệp với các cơ quan nhà nước, giúp 
các doanh nghiệp có cơ hội hợp tác, liên 
kết hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong quá trình 
phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, bảo đảm quyền lợi, hợp pháp 
chính đáng của hội viên. 

Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh 
thu của các doanh nghiệp trong toàn Hiệp 

hội đạt gần 4 nghìn tỷ đồng, đạt 46% kế 
hoạch năm 2019 và 5,5% so với cùng 
kỳ; nộp ngân sách nhà nước đạt gần 
200 tỷ đồng, nộp bảo hiểm xã hội gần 
60 tỷ đồng; tạo việc làm thường xuyên 
cho trên 1 vạn lao động với mức lương 
khoảng 6,5 triệu đồng/người/tháng và 
tạo việc làm thời vụ cho trên 1,2 vạn lao 
động. Trước diễn biến phức tạp của dịch 
bệnh Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp 
luôn khắc phục khó khăn, duy trì ổn định 
hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu tại hội nghị

Chiều 5/7/2019, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức hội 
nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh.

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC 
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM
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cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, 
xây dựng thương hiệu sản phẩm ngày 
càng phát triển.

Bên cạnh kết quả đạt được, công 
tác Hiệp hội vẫn còn những tồn tại, hạn 
chế nhất định: tỷ lệ hội viên tham gia 
Hiệp hội còn rất thấp, công tác xúc tiến 
thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp chưa 
được thực hiện thường xuyên và kịp thời; 
các hội cơ sở đã được củng cố nhưng 
chưa hoạt động hiệu quả, chưa gắn kết 
được với sự lãnh đạo của chính quyền 
địa phương…

Phát biểu tại hội nghị, Tạ Văn Long 
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
cho biết, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai thực 
hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 là “Đẩy 
mạnh ba đột phá chiến lược; tích cực 
thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; 
thực hiện giảm nghèo nhanh và bền 
vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị 
quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”; đồng 
thời quán triệt phương châm “Sự thành 

công của doanh nghiệp là thành công 
của tỉnh”, với định hướng “Tiếp tục thực 
hiện các giải pháp tạo chuyển biến rõ 
nét, thực chất trong cơ cấu lại nền kinh 
tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; 
cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, 
kinh doanh gắn với đổi mới, nâng cao 
hiệu quả quản trị hành chính công cấp 
tỉnh, tạo bước chuyển biến mới trong 
thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, hỗ 
trợ doanh nghiệp”.

Đồng chí cũng bày tỏ sự chia sẻ với 
những khó khăn của các doanh nghiệp 
trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời 
mong muốn các doanh nghiệp tiếp tục 
khắc phục khó khăn, nắm bắt cơ hội để 
phát triển… Về phía tỉnh, cam kết tạo mọi 
điều kiện thuận lợi nhất và đồng hành 
cùng doanh nghiệp phát triển theo hướng 
bền vững.

NGUYỄN THOA

Các đại biểu dự hội nghị
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Ngày 6/8, Thủ 
tướng Chính 
phủ Nguyễn 

Xuân Phúc chủ trì hội 
nghị trực tuyến toàn 
quốc triển khai kế 
hoạch thực thi Hiệp 
định Thương mại tự do 
Việt Nam – Liên minh 
Châu Âu (EVFTA). Dự 
Hội nghị tại điểm cầu 
Yên Bái có đồng chí 
Nguyễn Chiến Thắng 
- Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành, đại 
diện các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hiệp định thương mại tự do EVFTA được 
ký kết ngày 30/6/2019 và có hiệu lực từ ngày 
1/8/2020, kết nối Việt Nam với một thị trường 
hơn 450 triệu dân và có tiềm năng hàng đầu 
thế giới; được kỳ vọng tác động đến nhiều 
mặt của nền kinh tế theo hướng tích cực, 
giúp thúc đẩy xuất khẩu của Việt Nam sang 
thị trường Liên minh Châu Âu. Ngay sau khi 
Hiệp định EVFTA có hiệu lực từ 1/8/2020, 
84% các dòng thuế, chiếm 71% xuất khẩu 
của Việt Nam sang EU sẽ được giảm xuống 
mức 0%. Mặt khác, người tiêu dùng Việt 
Nam sẽ được hưởng lợi khi 65% giá trị xuất 
khẩu của EU sang Việt Nam sẽ được miễn 
thuế nhập khẩu. Phần còn lại sẽ được loại bỏ 
theo các lộ trình cam kết 10 năm.

Tại Hội nghị,Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Việt Nam 
vui mừng khi Hiệp định EVFTA có hiệu 
lực. Để Hiệp định đi vào thực tế đòi sự nỗ 
lực, cố gắng và quyết liệt trong điều hành 

và nhận thức của các cơ quan quản lý và 
cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng cũng 
cho rằng, EU luôn là thị trường đòi hỏi khắt 
khe về chất lượng và tiêu chuẩn cao đối với 
hàng hóa, dịch vụ - nơi không có chỗ cho 
các doanh nghiệp thiếu kiên trì, không sáng 
tạo, hàng hóa kém chất lượng. Đây là động 
lực thúc đẩy để các doanh nghiệp Việt tự 
nâng cấp chính mình, chấp nhận luật chơi 
mới khó hơn để tiến sâu hơn, vươn lên 
những giá trị cao hơn trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu... Thủ tướng đề nghị, phải tăng 
cường hoạt động truyền thông về Hiệp định 
này đối với nhận thức của cơ quan quản 
lý, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, 
phải chú trọng đến việc phát triển cơ cấu 
hạ tầng đáp ứng với những yêu cầu mới, 
nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng 
nguồn nhân lực. Thực hiện đúng cam kết 
về bảo vệ bền vững môi trường, quan tâm 
đến người lao động, việc làm và cam kết 
quản lý tốt thị trường.

THU PHƯƠNG

YÊN BÁI THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC 
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC THI EVFTA

Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái
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HỘI THẢO TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN 
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

VỚI CÁC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NƯỚC NGOÀI

Sáng 20/8, Sở Công Thương 
tỉnh Yên Bái phối hợp Bộ Công 
Thương, một số tập đoàn phân 

phối lớn và Hiệp hội ngành hàng tổ 
chức “Hội thảo tập huấn trực tuyến kết 
nối Doanh nghiệp Việt Nam với các Hệ 
thống phân phối nước ngoài”. Tham 
dự có các tập đoàn phân phối lớn như 
Walmart, Aeon, Central Retail, Lotte, 
Mega Market, các cơ quan đại diện 
thương mại Việt Nam tại Mỹ, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Thái Lan và các sở Công 
Thương một số địa phương cùng đại 
diện một số Doanh nghiệp, Hợp tác xã 
sản xuất các sản phẩm nông sản, thực 
phẩm trên địa bàn tỉnh

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp, 
Hợp tác xã của tỉnh Yên Bái đã có cơ 
hội trao đổi, thảo luận với tập đoàn 
Lotte về tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất 
lượng của sản phẩm hàng nông sản 

khi tham gia vào hệ thống của tập đoàn 
với mong muốn một số sản phẩm đặc 
sản của tỉnh như: chè, dầu lạc, miến 
dong, măng sấy khô, mật ong, tinh 
dầu…có thể được giới thiệu và tiêu thụ 
bởi Lotte. Ngoài ra các doanh nghiệp 
tại Yên Bái còn được giới thiệu về quy 
trình mua hàng; tiêu chuẩn và yêu cầu 
đối với chất lượng sản phẩm hàng 
nông sản thực phẩm; các vấn đề lưu 
ý trong quá trình cung cấp, giới thiệu 
hàng hóa…của một số tập đoàn lớn.

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh 
Yên Bái cũng đã thông tin về một số 
chương trình xúc tiến thương mại mà 
tỉnh sẽ triển khai trong 4 tháng cuối năm 
2020 và Hội nghị kết nối giao thương 
trực tuyến với thị trường nước ngoài tại 
tỉnh Yên Bái được dự kiến tổ chức vào 
quý IV/2020.

NGUYỄN THOA

Đại diện Sở 
Công Thương, 

các doanh 
nghiệp, hợp 

tác xã trên địa 
bàn tỉnh Yên 
Bái tham dự 
Hội thảo tại 

điểm cầu tỉnh 
Yên Bái
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SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC 

NGÀY THỨ 7 CÙNG DOANH NGHIỆP

YÊN BÁI GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẠT 49,8% KẾ HOẠCH

TÌNH HÌNH PHÁT DOANH NGHIỆP 9 THÁNG ĐẦU NĂM

Sáng 8/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tổ chức buổi làm việc với các nhà đầu 
tư đang làm thủ tục trình cấp quyết định 

chủ trương đầu tư để kịp thời tiếp nhận các 
kiến nghị, vướng mắc của các nhà đầu tư.

Buổi làm việc do Sở Kế hoạch và Đầu tư 
chủ trì, phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài 
nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy 
ban nhân dân các huyện: Trấn Yên, Văn Yên. 
Tại buổi làm việc các sở, ban, ngành đã tháo gỡ 
khó khăn cho 02 dự án về xây dựng của hàng 
xăng dầu và kho bãi kinh doanh vật liệu xây 
dựng của Công ty TNHH thương mại Khương 
Lắm, Hộ kinh doanh Phạm Văn Tấn. Các khó 

khăn, vướng mắc tập trung tháo gỡ như: các 
nội dung liên quan đến các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn xây dựng cây xăng; diện tích đề nghị của 
dự án có phần diện tích đất trùng lên đường 
giao thông; tọa độ khu đất không khớp với vị 
trí khu đất đã có trong quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất; cập nhập, bổ sung dự án vào quy 
hoạch sử dụng đất. Qua buổi làm việc các sở, 
ban, ngành đã tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn 
nhà đầu tư chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ 
sơ đề nghị thực hiện dự án để đảm bảo điều 
kiện, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết 
định chủ trương đầu tư.

NHƯ Ý

Theo kế hoạch vốn toàn tỉnh năm 2020 
được giao chi tiết là trên 5.062 tỷ đồng. 
Tính đến ngày 16/9, đã giải ngân đạt 

2.632 tỷ đồng, bằng 49,8% kế hoạch. Theo 
kết quả giải ngân Bộ Tài chính tổng hợp đến 
hết tháng 7/2020, tỷ lệ giải ngân tỉnh Yên Bái 
cao hơn bình quân chung cả nước (tỷ lệ giải 
ngân chung cả nước đạt 35,51%), tỉnh Yên 
Bái đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố. Cụ thể, các 
nguồn vốn kéo dài từ năm 2019 chuyển sang, 

giải ngân đạt 62,8%. Các nguồn vốn ngân 
sách trung ương giải ngân đạt 64,3 %. Trong 
đó: vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực, chương 
trình mục tiêu giải ngân đạt 55%; vốn chương 
trình mục tiêu quốc gia giải ngân đạt 77,2%. 
Vốn ODA giải ngân đạt 31%; vốn ngân sách 
địa phương giải ngân đạt 59,4% kế hoạch. 
Các nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 
giải ngân đạt 77,6%.

Như Ý

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, trong 9 tháng năm 2020, đơn vị đã 
cấp mới giấy chứng nhận đăng ký cho 

172 doanh nghiệp (DN) với tổng số vốn đăng 
ký trên 1.752 tỷ đồng, tăng 11 DN so với cùng 
kỳ năm 2019. Trong đó, có 6 DN tư nhân với 
vốn đăng ký 5,9 tỷ đồng; 99 công ty TNHH 1 
thành viên, vốn điều lệ 389 tỷ đồng; 23 công 
ty TNHH 2 thành viên trở lên, vốn điều lệ 
214,7 tỷ đồng; 44 công ty cổ phần, vốn điều lệ 

1.142,48 tỷ đồng. Như vậy, hiện nay tổng số 
DN trên địa bàn tỉnh là 2.298 DN. Số DN thành 
lập mới trên địa bàn tỉnh tăng nhanh và không 
bị ảnh hưởng nhiều của tình hình dịch bệnh 
Covid-19 trong nước cũng như trên thế giới, 
đây là tín hiệu cho thấy tỉnh đã thực hiện có 
hiệu quả chủ trương của Chính phủ trong việc 
thực hiện “nhiệm vụ kép” đẩy lùi dịch bệnh và 
phát triển kinh tế.

NHƯ Ý
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Báo cáo tại hội nghị của Liên minh HTX 
tỉnh cho thấy, trong những năm qua, 
thông qua các phong trào thi đua yêu 

nước, khu vực kinh tế tập thể tỉnh có sự phát 
triển về số lượng và chất lượng, hoạt động 
của HTX dần đi đúng bản chất, đã xuất hiện 
nhiều mô hình HTX mới, HTX điển hình tiên 
tiến cho hiệu quả kinh tế cao. Tính đến nay, 
toàn tỉnh có 443 HTX với 26.240 thành viên; 
3.362 tổ hợp tác (THT), với trên 23.500 thành 
viên. Trong giai đoạn 2015 - 2019, toàn tỉnh 
đã thành lập mới 233 HTX; 2.500 THT. Doanh 
thu năm 2019 của hợp tác xã đạt 2 tỷ đồng/
HTX, tăng 66,6% so với năm 2015; nộp ngân 
sách 35 tỷ đồng, tăng 34,6% so với năm 2015; 
doanh thu bình quân của THT đạt 300 triệu 
đồng/THT. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn 

Văn Khánh - Phó 
Chủ tịch UBND 
tỉnh đánh giá cao 
những kết quả 
của khu vực kinh 
tế tập thể đạt 
được trong thời 
gian qua. Đặc biệt 
trong những tháng 
đầu năm 2020, 
các doanh nghiệp, 
HTX đã khắc phục 
khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch 
Covid-19, chủ 

động sản xuất kinh doanh, thay đổi thị trường, 
duy trì hoạt động sản xuất, cố gắng tạo việc 
làm ổn định cho người lao động. Liên minh 
HTX tỉnh cần chủ động tham mưu cho tỉnh về 
cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh 
tế tập thể; đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ 
cho HTX, hướng cho các loại hình HTX, nhất 
là các HTX nông, lâm, ngư nghiệp phát triển 
công nghiệp chế biến theo quy hoạch của địa 
phương, ứng dụng khoa học công nghệ tiên 
tiến, thích ứng với biến đổi khí hậu để có sản 
phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong 
nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó cần đẩy 
mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây 
dựng và nhân rộng các mô hình HTX kiểu mới 
sản xuất theo chuỗi giá trị. 

NGUYỄN THOA

Toàn cảnh hội nghị

Ngày 10/7, Liên minh HTX tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ VIII, 
giai đoạn 2020 - 2025. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo kinh tế tập thể tỉnh.

HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN LIÊN MINH HTX TỈNH 
LẦN THỨ VIII, GIAI ĐOẠN 2020 - 2025
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YÊN BÁI: 9 THÁNG, CẤP QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG 

ĐẦU TƯ CHO 53 DỰ ÁN

YÊN BÁI DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Lũy kế 9 tháng, tỉnh đã cấp quyết định chủ 
trương đầu tư cho 53 dự án, với tổng số 
vốn đăng ký là trên 4.402 tỷ đồng và 2,08 

triệu USD (Trong đó lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp 36 dự án; nông nghiệp công nghệ cao 
04 dự án; thương mại, du lịch và các ngành 
kinh tế khác 13 dự án); quyết định điều chỉnh 
giấy chứng nhận đầu tư cho 25 dự án; thu 
hồi giấy chứng nhận đầu tư 04 dự án. Trong 
53 dự án cấp quyết định chủ trương đầu tư 
có một số dự án đầu tư lớn như: Dự án Khu 

đô thị thương mại du lịch Apec Golden Valley 
Mường Lò của Công ty Cổ phần Đầu tư BG 
Group - Thành viên của Tập đoàn APEC, Dự 
án Nhà máy sản xuất, chế biến đá vôi trắng 
Vũ Gia của Công ty cổ phần khai thác và chế 
biến khoáng sản Vũ Gia Yên Bái, Dự án xây 
dựng nhà ở thương mại Melinh Plaza Yên Bái 
của Công ty Cổ phần Đầu tư T&M Việt Nam - 
Thành viên của Tập đoàn Eurowindow Holdin.

NHƯ Ý

Sáng 28/7, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ 
chức Hội nghị trực tuyến  xây dựng kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu 

tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 
vùng Trung du, miền núi phía Bắc và Đồng 
bằng sông Hồng dưới sự chủ trì của Bộ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.Dự 
Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Đỗ 
Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư và một 
số sở, ngành có liên quan.

Theo báo cáo của Bộ Kế Hoạch và Đầu 
tư, trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành  đã 
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ 
được giao, thực hiện mục tiêu kép vừa đảm 
bảo phát triển kinh tế - xã hội vừa đảm bảo 
phòng chống dịch Covid-19. Trình Quốc hội 
thông qua 3 Luật và 3 Nghị quyết, 100% các 
đề án, báo cáo do Bộ chủ trì xây dựng được 
báo cáo đúng hạn. Từ đó góp phần đẩy mạnh 
công tác cải cách thủ tục hành chính; cải thiện 
môi trường đầu tư; tháo gỡ khó khăn, tạo điều 
kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp 
chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19… 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập 
trung phân tích giải pháp thực hiện một số 

nội dung trọng tâm như: giải ngân vốn đầu tư 
công, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch cấp 
quốc gia, vùng, địa phương, công tác xây 
dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
đầu tư công năm 2021 và trung hạn 5 năm giai 
đoạn 2021-2025,  các khó khăn, vướng mắc 
cần tập trung tháo gỡ để phục hồi và thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế, sản xuất, kinh doanh, giải 
pháp về đẩy mạnh công tác thu hút FDI...  

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng yêu cầu trong 
những tháng cuối năm, ngành Kế hoạch và 
Đầu tư tiếp tục chủ động phối hợp với các bộ, 
ngành và các địa phương theo dõi sát diễn biến 
tình hình kinh tế - xã hội; kịp thời tham mưu cho 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các giải 
pháp trong chỉ đạo điều hành, phấn đấu hoàn 
thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 
đã đề ra; tập trung thực hiện quyết liệt và đồng 
bộ các đột phá chiến lược, nghiên cứu cơ chế, 
chính sách huy động và sử dụng hiệu quả mọi 
nguồn lực cho đầu tư phát triển và đầu tư kinh 
doanh; tập trung triển khai thi hành Luật Quy 
hoạch, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư (sửa 
đổi); Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)…
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PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG DỰ ÁN TRUNG 
TÂM HUẤN LUYỆN VÀ TRẢI NGHIỆM XÃ TÚ LỆ, HUYỆN VĂN CHẤN 

VÀ XÃ NẬM CÓ, HUYỆN MÙ CANG CHẢI

UBND TỈNH YÊN BÁI LÀM VIỆC VỚI HIỆP HỘI MẮC CA VIỆT NAM

Theo đó, khu vực lập đồ án Quy hoạch chi 
tiết xây dựng dự án Trung tâm huấn luyện 
và trải nghiệm thuộc địa giới hành chính xã 

Tú Lệ, huyện Văn Chấn và xã Nậm Có, huyện 
Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái với tổng diện tích 
nghiên cứu, lập quy hoạch là 22ha. Đây là khu 
chức năng đặc thù, bao gồm các loại hình dịch 
vụ, vui chơi giải trí, huấn luyện, trải nghiệm, khu 
phụ trợ và tạo cảnh quan với công trình hạ tầng 
kỹ thuật đồng bộ; là điểm du lịch của tỉnh Yên Bái 
có cảnh quan đặc trưng của vùng núi Tây Bắc 
với đồi núi, suối, ruộng bậc thang.

Dự án quy hoạch gồm 2 khu riêng biệt, trong 
đó khu A thuộc xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn, khu B 
thuộc xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải. Kết nối 
2 khu là tuyến zipline chạy theo hướng Tây Nam 
- Đông Bắc từ khu A vượt qua Quốc lộ 32 và suối 
Ngòi Hút đến khu B. Dự án được phân chia thành 
5 khu vực không gian cảnh quan theo tính chất, 

đặc điểm và công năng sử dụng, bao gồm: Khu 
vực không gian cảnh quan 1 tại xã Tú Lệ bố trí Khu 
điều hành hướng về thung lũng; Khu vực không 
gian cảnh quan 2 tại xã Tú Lệ bố trí Khu dịch vụ 
bao gồm các công trình nhà hàng, bể bơi và câu 
lạc bộ..., mỗi công trình nằm trên một cao độ khác 
nhau nhưng có mối liên hệ chặt chẽ thông qua hệ 
thống sân vườn, cây xanh và đường nội bộ; Khu 
vực không gian cảnh quan 3 tại xã Tú Lệ bố trí Khu 
cắm trại dựa trên nguyên tắc giữ nguyên cảnh quan 
tự nhiên và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan 
thành từng cụm; Khu vực không gian cảnh quan 4 
tại xã Tú Lệ bố trí Khu vui chơi giải trí 1, bao gồm 
khu vui chơi trẻ em, khu leo núi, khu bắn súng, khu 
bóng lăn; Khu vực không gian cảnh quan 5 tại xã 
Nậm Có bố trí Khu vui chơi giải trí 2, bao gồm sàn 
tới tuyến zipline, cụm dịch vụ và không gian cảnh 
quan ruộng bậc thang và suối Ngòi Hút.

NHƯ Ý

Ngày 23/07 UBND tỉnh Yên Bái tổ chức buổi 
làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội 
Mắc Ca Việt Nam. Đồng chí Đỗ Đức Duy 

- Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì 
buổi làm việc.

Cây Mắc ca có tên quốc tế là Macadamia, 
là loại cây được mệnh danh là “cây tỷ đô” bởi 
những giá trị kinh tế mà nó mang lại, có thời gian 
khai thác kinh tế từ 40 - 60 năm, sinh trưởng và 
phát triển thích hợp trong điều kiện khí hậu á 
nhiệt đới. Yên Bái được đánh giá là tỉnh có nhiều 
điều kiện thuận lợi để phát triển cây Mắc ca như: 
điều kiện khí hậu, đất đai, thổ nhưỡng,…  nhất là 
tại ba huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu và Văn 
Chấn. Hiện nay, toàn tỉnh có khoảng 80 ha cây 
Mắc ca, trồng rải rác tại các huyện Văn Chấn, 
Trấn Yên và Lục Yên. Tuy nhiên, những diện tích 
này chủ yếu trồng tự phát trong dân. Hiện Hiệp 

hội đang nghiên cứu và đề xuất triển khai việc 
trồng xen cây Mắc Ca với cây chè tại tỉnh Yên 
Bái, trong đó dự kiến trồng thử nghiệm 5 ha cây 
Mắc ca xen với cây chè tại huyện Văn Chấn.

Tại buổi làm việc, Đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh thống nhất với Hiệp hội việc nghiên cứu trồng 
thử nghiệm hướng đến việc mở rộng diện tích 
trồng Mắc ca trên địa bàn tỉnh trên cơ sở nghiên 
cứu các mô hình hiệu quả ở những địa phương 
lân cận hay vùng có khí hậu, thổ nhưỡng tương 
tự. Và đề nghị Hiệp hội nên ưu tiên trồng cây Mắc 
ca tại các huyện phía Tây, các xã vùng cao của hai 
huyện Văn Yên, Lục Yên; đồng thời cần đưa các 
giải pháp kỹ thuật phù hợp nhất và nghiên cứu thị 
trường đầu ra cho các hộ dân tham gia trồng thử 
nghiệm và lựa chọn một doanh nghiệp tại Yên Bái 
để liên kết với các hộ dân khi thực hiện mô hình./.
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KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG NỐI QUỐC LỘ 32C 

(THỊ XÃ NGHĨA LỘ) VỚI TỈNH LỘ 174 (HUYỆN TRẠM TẤU) 
VÀ NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNG TRẠM TẤU - BẮC YÊN (SƠN LA)

Ngày 19-9, UBND tỉnh Yên Bái 
tổ chức lễ khởi công công trình 
đường nối quốc lộ 32 (TX Nghĩa 

Lộ) với tỉnh lộ 174 (huyện Trạm Tấu) và 
công trình sửa chữa, nâng cấp tuyến 
đường Trạm Tấu - Bắc Yên (Sơn La). 

Dự án đường nối Quốc lộ 32 với 
tỉnh lộ 174 có tổng mức đầu tư hơn 
438 tỷ đồng, chiều dài tuyến đường 47 
km; được thiết kế theo quy mô đường 
cấp VI miền núi. Điểm đầu tuyến tại 
km195+300, Quốc lộ 32 (khu vực dốc 
Thẩm Lé, xã Nghĩa Lộ, TX Nghĩa Lộ); 
điểm cuối tuyến tại km 47 (kết nối với 
đường nội thị thị trấn Trạm Tấu). Dự 
kiến công trình hoàn thành và bàn giao 
đưa vào sử dụng vào năm 2022.

Đồng thời, tuyến đường Trạm Tấu 

(Yên Bái) - Bắc Yên (Sơn La) cũng 
được đầu tư nâng cấp với tổng chiều 
dài tuyến gần 16 km, tổng vốn đầu tư 
260 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến tại ngã 
ba khu vực đầu cầu suối Tung, thị trấn 
Trạm Tấu; điểm cuối tuyến ranh giới 
xã Xín Vàng huyện Bắc Yên (Sơn La). 
Công trình hoàn thành sẽ cùng với 
công trình đường nối Quốc lộ 32 với 
tỉnh lộ 174, góp phần phá thế độc đạo 
của và mở ra cơ hội giao thương, kết 
nối giữa huyện Trạm Tấu, huyện Bắc 
Yên với khu vực Tây Bắc, thúc đẩy 
phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc 
phòng an ninh cho hai huyện Trạm Tấu 
và Bắc Yên. 

NGUYỄN THOA

Lãnh đạo tỉnh và đại diện nhà đầu tư tại Lễ khởi công
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