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YÊN BÁI: HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN THÁO GỠ KHÓ KHĂN, 
VƯỚNG MẮC CHO CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ 

TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 
19 điểm cầu, gồm điểm cầu trung 
tâm tại UBND tỉnh, 9 điểm cầu tại các 

huyện, thị, thành phố và 9 điểm cầu tại các 
doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 
Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có đại 
diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và trên 20 
doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đoàn 
Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Yên Bái thông tin, trong năm 
2021 dịch bệnh COVID-19 tiếp tục ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của các doanh nghiệp cả nước nói chung 
và tỉnh Yên Bái nói riêng.

Mặc dù là địa phương chưa có ca lây 
nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng, 

song trước tình hình dịch bệnh diễn biến 
phức tạp trên thế giới và trong nước đã tác 
động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các thành phần kinh tế trên địa 
bàn tỉnh. Nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp 
quy mô hoặc tạm ngừng hoạt động; đã có 
418 doanh nghiệp, 41 HTX tạm ngừng hoạt 
động; 28 doanh nghiệp và 2 HTX giải thể; 
số lao động bị mất việc được giải quyết 
hưởng trợ cấp thất nghiệp đến tháng 8 là 
trên 2.360 người với tổng số tiền chi trả là 
trên 31 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp, HTX 
đã được thông tin về các chính sách của 
Trung ương và của tỉnh liên quan đến các 
giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất, kinh doanh, ứng phó với tác động của 

Quang cảnh 
hội nghị

Sáng 21/8, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trong bối cảnh đại dịch Covid-19, 
đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì 
Hội nghị.
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dịch Covid-19.
Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, 

đại diện các doanh nghiệp, HTX đã bày tỏ 
sự phấn khởi và cảm ơn tới các cấp, các 
ngành trong tỉnh đã chủ động linh hoạt các 
giải pháp phòng chống dịch Covid-19, ổn 
định cuộc sống cho nhân dân. Tuy nhiên, 
trong bối cảnh khó khăn chung, các doanh 
nghiệp, HTX cũng chịu ảnh hưởng nặng 
nề bởi dịch bệnh, do vậy, đề nghị tỉnh tiếp 
tục tháo gỡ khó khăn về các thủ tục hành 
chính, nhất là các thủ tục về đất đai; hỗ 
trợ các doanh nghiệp du lịch, vận tải, xuất 
khẩu trong miễn giảm thuế; giảm lãi suất 
ngân hàng; hỗ trợ vốn vay 
doanh nghiệp; đề nghị 
được cung cấp thông tin 
về quy hoạch về sử dụng 
đất; bình ổn giá vật liệu; 
triển khai tiêm vắc-xin cho 
người lao động; hỗ trợ 
đóng bảo hiểm xã hội cho 
người lao động;…

Với tinh thần cầu thị, 
lãnh đạo các sở, ban, 
ngành đã tiếp thu, giải 
trình các vấn đề doanh 
nghiệp, HTX quan tâm, 

đồng thời thông tin rõ hơn 
về các chính sách của 
Trung ương, của tỉnh hỗ 
trợ cho các doanh nghiệp 
chịu ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19.

Phát biểu kết luận Hội 
nghị, Chủ tịch UBND tỉnh 
Trần Huy Tuấn ghi nhận 
những nỗ lực, cố gắng 
cũng như kết quả mà các 
doanh nghiệp, HTX trong 
tỉnh đạt được trong thời 
gian qua.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch 
Covid-19 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động 
sản xuất kinh doanh, đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các 
cấp, các ngành, các địa phương và cộng 
đồng doanh nghiệp cần tập trung cao nhất 
thực hiện “mục tiêu kép”, đặc biệt, tập trung 
phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần 
“chống dịch như chống giặc”, quyết tâm kiểm 
soát và giữ vững “vùng xanh” an toàn; các 
sở, ban, ngành cần triển khai kịp thời, hiệu 
quả chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, 

Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư báo cáo tại Hội nghị

Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị
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HTX theo chính sách của trung ương, của 
tỉnh; thực hiện tốt công tác cải cách hành 
chính, nhất là thủ tục hành chính trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4, các thủ tục qua dịch 
vụ công ích, trong đó đặc biệt quan tâm đến 
các thủ tục về đất đai; tập trung hướng dẫn 
các tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ tục, 
hồ sơ đề nghị miễn giảm, giãn, hoãn thuế, 
phí cho doanh nghiệp, HTX chịu ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19 đảm bảo nhanh gọn, 
kịp thời, đúng chính sách. Đẩy mạnh việc 
hướng dẫn ứng dụng, triển khai kỹ thuật số, 
công nghệ số để hỗ trợ các doanh nghiệp, 
hợp tác xã trong công tác phòng, chống dịch 
và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. 
Tăng cường chỉ đạo các tổ chức tín dụng 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn 
vay, thực hiện miễn, giảm lãi suất cho vay, 
kéo dài thời hạn cho vay, giãn kỳ hạn trả 
nợ và triển khai các giải pháp thúc đẩy sản 
xuất kinh doanh theo quy định. Cùng với 
đó thực hiện tốt các giải pháp về lưu thông 
hàng hóa, bảo đảm cung cầu; hỗ trợ doanh 
nghiệp tìm kiếm, kết nối tiêu thụ hàng hóa 
và mở rộng thị trường; triển khai kịp thời, 
hiệu quả Nghị quyết số 68 của Chính phủ; 
khẩn trương tiêm vắc-xin cho các đối tượng 

theo Kế hoạch của UBND tỉnh.
Các huyện, thị xã, thành phố thường 

xuyên cập nhật, nắm bắt khó khăn, vướng 
mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư để kịp 
thời tháo gỡ đối với các nội dung thuộc thẩm 
quyền. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội 
doanh nhân trẻ, Hội nữ doanh nhân cùng 
chia sẻ khó khăn, có trách nhiệm với cộng 
đồng. Các doanh nghiệp, hợp tác xã cần 
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19, chủ động thay đổi phương 
thức sản xuất kinh doanh để thích ứng với 
điều kiện dịch bệnh; nâng cao chất lượng 
quản trị, ứng dụng công nghệ số trong sản 
xuất kinh doanh; đẩy mạnh thương mại 
điện tử, mở rộng thị trường, tập trung khai 
thác thị trường nội địa, nắm bắt các cơ hội 
kinh doanh mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, 
tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu 
ý kiến của doanh nghiệp, HTX qua nhiều 
kênh để từ đó đề ra các cơ chế chính sách, 
hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời, góp phần 
nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của 
tỉnh, đảm bảo cho các doanh nghiệp phát 
triển ổn định trên địa bàn.

                                        HỒNG HẢO

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Trần Huy Tuấn 
phát biểu kết 
luận Hội nghị
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MÔI TRƯỜNG ĐẦU TỪ KINH DOANH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Yên Bái đã chỉ đạo quyết liệt, quán triệt 
các cấp, các ngành, các địa phương, 

đơn vị trong tỉnh tập trung triển khai toàn diện 
các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, qua đó thứ bậc 
xếp hạng tăng đều qua các năm, được cộng 
đồng doanh nghiệp và người dân đánh giá 
cao. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền 
các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt 
là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị về 
công tác cải cách hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh được nâng lên rõ 
rệt và có nhiều chuyển biến tích cực.

Năm 2020, Chỉ số cải cách hành chính 
(PAR INDEX) đạt 84,70 điểm, xếp thứ 24/63 
tỉnh, thành phố, tăng 3,04 điểm và tăng 2 
bậc so với năm 2019. Chỉ số hài lòng của 
người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước 
(SIPAS) đứng thứ 16/63 
tỉnh, thành với tỷ lệ hài lòng 
đạt 88,61%, tăng 1,77% và 
tăng 3 bậc với năm 2019. 
Chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) đạt 43,13 điểm, nằm 
trong 16 tỉnh, thành phố 
thuộc nhóm Trung bình cao. 

Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh 
Yên Bái đạt 63,35 điểm, xếp 
vị trí 33/63 tỉnh, thành, tăng 
3 bậc so với năm 2019, 

nằm trong nhóm có năng lực điều hành ở mức 
trung bình. 

Kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
sở, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 
cho thấy, 9 địa phương, 15 đơn vị của tỉnh 
đều đạt ở mức tốt và khá so với bộ tiêu chí 
đánh giá. Có 4/9 địa phương trong tỉnh tăng 
tổng số điểm, trong đó đứng đầu là thành phố 
Yên Bái; đối với các sở ngành, có 11/15 đơn vị 
tăng điểm. Qua đó, đánh giá chất lượng công 
tác điều hành của các sở, ban, ngành, địa 
phương và phản ánh những khó khăn, vướng 
mắc của cộng đồng doanh nghiệp nhằm xây 
dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông 
thoáng, thuận lợi, minh bạch.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần 
Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách hành chính 

Ngày 12/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị chuyên đề 
đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh năm 2020, triển khai nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2021. Đồng 
chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo cải 
cách hành chính tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Toàn cảnh hội nghị
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tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, 
cố gắng của các cơ quan, 
đơn vị, địa phương đã có 
nhiều đóng góp tích cực 
trong công tác cải cách hành 
chính, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh của tỉnh 
thời gian qua. 

Đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh nhấn mạnh, cần 
tiếp tục bám sát chỉ đạo của 
Chính phủ, thực hiện thắng 
lợi ba đột phá chiến lược, 07 
nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIX đề ra; triển khai đồng bộ, thường 
xuyên, liên tục, kiên trì, nghiêm túc nhiệm vụ 
cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh với sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị, lấy sự hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt 
động của chính quyền các cấp, năng lực lãnh 
đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị, địa phương. Phấn đấu duy trì đà 
tăng ổn định của các chỉ số trong năm 2021, 
cụ thể: Chỉ số PAR INDEX tăng từ 02 bậc trở 
lên và tiếp tục nằm trong Top 30 của cả nước; 
Chỉ số PAPI tăng từ 02 bậc trở lên; Chỉ số PCI 
tăng từ 02 - 03 bậc.

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, 

trong 6 tháng cuối năm 2021, các sở, ban, 
ngành, địa phương cần đề ra các giải pháp 
mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả để cải 
thiện điểm số các Chỉ số thành phần; quyết 
tâm khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém. 
Xác định nhiệm vụ cải cách hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một 
trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, 
thường xuyên; tiếp tục quán triệt, nâng cao 
nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, 
công chức viên chức; lựa chọn, bố trí cán bộ 
có năng lực, trình độ, tâm huyết để thực hiện 
nhiệm vụ liên quan đến các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư và người dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; khuyến 
khích nhân rộng cách làm mới, mô hình hay để 

tạo động lực thúc đẩy công 
tác cải cách hành chính, 
nâng cao chất lượng chỉ đạo, 
điều hành của cơ quan hành 
chính các cấp.

Nhân dịp này, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng 
bằng khen cho 12 tập thể, 17 
cá nhân vì đã có thành tích 
xuất sắc trong công tác thực 
hiện nhiệm vụ cải cách hành 
chính, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh năm 2020. 

                NGỌC THỦY

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân 
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YÊN BÁI VỚI CÁC ĐỐI TÁC, DOANH NGHIỆP KHU VỰC 
CHÂU Á NĂM 2021

Tại Hội nghị, các đại biểu của 
tỉnh Yên Bái đã được cung cấp 
các thông tin về thị trường xuất 

khẩu tại một số nước Châu Á, bao 
gồm: tiêu chuẩn các sản phẩm xuất 
khẩu; khả năng thiết lập mối quan hệ 
với các doanh nghiệp đầu mối, xuất 
nhập khẩu; văn hóa thị hiếu tiêu dùng 
của một số nước; các tiêu chuẩn về vệ 
sinh an toàn thực phẩm;... Các đại biểu 

cũng được kết nối trực tuyến với các 
Tham tán thương mại của Việt Nam, 
đồng thời làm việc trực tiếp với các nhà 
nhập khẩu tại các nước: Ấn Độ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Các vấn đề được nhiều doanh 
nghiệp Yên Bái quan tâm chủ yếu là 
tiêu chuẩn cũng như phương thức để 
các sản phẩm nông, lâm, sản thế mạnh 
của tỉnh như chè, quế, sắn,... vào được 

Ngày 31/8, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Vụ thị trường Châu 
Á - Châu Phi, Bộ Công Thương và Thương vụ Việt Nam tại các nước: Ấn Độ, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan - Trung Quốc tổ chức Hội nghị kết nối giao 
thương trực tuyến giữa doanh nghiệp Yên Bái với các đối tác, doanh nghiệp khu vực 
Châu Á năm 2021. Tham dự hội nghị có ông Đỗ Quốc Hưng - Phó Vụ trưởng Vụ thị 
trường Châu Á - Châu Phi, Bộ Công Thương cùng trên 30 doanh nghiệp Yên Bái và 
nước ngoài.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Yên Bái, Việt Nam
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thị trường các nước như Trung Quốc, 
Đài Loan, Nhật Bản, đặc biệt là việc đưa 
sản phẩm chè San tuyết cổ thụ Suối 
Giàng đến với thị trường nước ngoài. 
Ngoài ra, các doanh nghiệp Yên Bái đề 
nghị được kết nối với các doanh nghiệp 
nước ngoài có cùng nhu cầu khai thác 
đá trắng, chế biến các sản phẩm từ đá 
hoa trắng.

Hội nghị kết nối giao thương lần này 
là một trong những phương thức mới, 
là cầu nối hữu hiệu để các địa phương, 
doanh nghiệp kết nối, giới thiệu, quảng 
bá về tiềm năng phát triển thương mại, 
nhất là các sản phẩm hàng hóa, dịch 
vụ có thế mạnh của địa phương. Quá 
đó, tăng cường liên kết, trao đổi hàng 
hóa, mở rộng thị trường trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 
Đây cũng là cơ hội tốt giúp các doanh 
nghiệp Yên Bái tiếp cận với doanh 
nghiệp các nước để giao thương, kết 
nối cung cầu hàng hóa; doanh nghiệp 
Yên Bái có cơ hội xuất khẩu trực tiếp 

sản phẩm của mình nhằm nâng cao giá 
trị kinh tế cho doanh nghiệp.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp, hoạt động xuất nhập 
khẩu của tỉnh Yên Bái gặp rất nhiều 
khó khăn, đại diện Thương vụ Việt 
Nam tại các nước đề nghị Sở Công 
Thương tỉnh Yên Bái thường xuyên kết 
nối với cơ quan của Bộ Công Thương 
để cập nhật các thông tin, chính sách 
về xuất nhập khẩu nhằm kịp thời tháo 
gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, 
hợp tác xã.

Sau hội nghị, đã có nhiều kết nối 
quan trọng giữa doanh nghiệp Yên Bái 
với các doanh nghiệp tại các nước: Ấn 
Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, 
Hàn Quốc,… Trên cơ sở đó, doanh 
nghiệp sẽ có những giải pháp nâng 
cao giá trị kinh tế cho sản phẩm, đóng 
góp vào sự tăng trưởng kim ngạch xuất 
khẩu của tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.

THU HẰNG

Các doanh nghiệp Yên 
Bái được kết nối trực 
tiếp với doanh nghiệp 
nước ngoài tìm kiếm 

thị trường, kết nối giao 
thương hàng hóa
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Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình hình thu hút đầu tư mới cũng 

như hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái gặp nhiều khó khăn. Số 
lượng nhà đầu tư trong và ngoài nước đến khảo sát, tìm hiểu môi trường và đăng ký đầu 
tư giảm do việc đi lại bị hạn chế. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai đồng bộ 
các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút các nhà đầu tư đến với tỉnh.

Trong thời gian qua, công tác thu hút đầu 
tư luôn nhận được sự quan tâm, chỉ 
đạo sát sao của Thường trực Tỉnh ủy, 

lãnh đạo UBND tỉnh và sự cố gắng, nỗ lực của 
các sở, ban, ngành, địa phương. Công tác cải 
cách hành chính được đẩy mạnh đã góp phần 
không nhỏ vào việc cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của tỉnh. Yên Bái đã chào đón nhiều nhà đầu 
tư đến nghiên cứu, khảo sát các dự án đầu tư 
với nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật là các dự 
án về phát triển hạ tầng đô thị, khu du lịch dịch 
vụ và các dự án trong lĩnh vực công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh, phù hợp với định hướng 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái.

Trong 8 tháng đầu năm 2021, tỉnh Yên 
Bái đã cấp mới quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu 
tư cho 30 dự án, tổng vốn đăng ký trên 3.500 

tỷ đồng (giảm 21 dự án, giảm 753,6 tỷ đồng so 
với cùng kỳ 2020), trong đó: UBND tỉnh Yên 
Bái cấp 24 dự án, tổng vốn đăng ký 2.904,8 tỷ 
đồng; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh 
cấp 06 dự án, tổng vốn đăng ký 598 tỷ đồng. 
Cụ thể: 04 dự án lĩnh vực nông, lâm nghiệp, 
thủy sản; 15 dự án lĩnh vực công nghiệp; 11 
dự án lĩnh vực thương mại, dịch vụ và các 
ngành kinh tế khác. 

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2021, đã 
điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư cho 
31 dự án, trong đó: UBND tỉnh Yên Bái cấp 
điều chỉnh 18 dự án; Ban Quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh cấp điều chỉnh 13 dự án. 

Lũy kế đến hết ngày 31/8/2021, toàn tỉnh 
Yên Bái có 546 dự án đầu tư được cấp chủ 
trương đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 116.010 
tỷ đồng và gần 382 triệu USD, trong đó: lĩnh 
vực nông, lâm nghiệp, thủy sản (47 dự án, 

Trung tâm km5, thành phố Yên Bái
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tổng vốn đăng ký gần 4.980 tỷ đồng và 78,60 
triệu USD); lĩnh vực công nghiệp (394 dự 
án, tổng vốn đăng ký trên 88.840 tỷ đồng và 
299,20 triệu USD); lĩnh vực thương mại, dịch 
vụ và các ngành kinh tế khác (105 dự án, tổng 
vốn đăng ký trên 22.193 tỷ đồng và 4,03 triệu 
USD).

Các dự án đầu tư triển khai thực hiện đã 
khai thác, phát huy tiềm năng thế mạnh của 
tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội, giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho 
người lao động trên địa bàn tỉnh.

Trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 
công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng thế 
mạnh của tỉnh để thu hút nhà đầu tư, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư dễ dàng 

tiếp cận thông tin thông qua các kênh xúc tiến 
thương mại, diễn đàn doanh nghiệp, cà phê 
doanh nhân,... Rút ngắn thời gian giải quyết 
thủ tục hành chính so với quy định của Trung 
ương khoảng 20-25%; tăng cường việc liên 
thông thủ tục hành chính phù hợp với điều 
kiện thực tiễn của địa phương. Tập trung thực 
hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 
chỉ số PCI của tỉnh. Tiếp nhận các đề xuất, 
kiến nghị; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà 
đầu tư, đảm bảo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 
phát huy hiệu quả đầu tư. Đẩy mạnh công tác 
giám sát đầu tư, kịp thời phát hiện, xử lý các vi 
phạm về đầu tư và các quy định có liên quan.

NGUYỄN THOA

YÊN BÁI - NỖ LỰC KẾT NỐI, CÙNG PHÁT TRIỂN
Nằm ở vị trí trung tâm của vùng trung du và miền núi phía Bắc, tỉnh Yên Bái có 

vị trí địa chính trị, địa kinh tế đặc biệt quan trọng, là điểm kết nối chiến lược giữa vùng 
Đông Bắc, Tây Bắc và cũng là trung điểm của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào 
Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; có nguồn tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực 
chất lượng, hạ tầng giao thông đồng bộ. Trong những năm qua, Yên Bái đã triển khai 
quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp cấp tỉnh, chủ 
động thu hút đầu tư, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huy động, sử dụng hiệu 
quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tỉnh Yên Bái có tổng diện tích tự nhiên 
6.892,68 km2, xếp thứ 6/14 tỉnh thuộc 
vùng trung du và miền núi phía Bắc về 

quy mô đất đai; dân số trên 831.590 người, với 
hơn 60% dân số trong độ tuổi lao động. 

Cơ hội phát triển mới, trực tiếp và nổi bật 
đối với tỉnh chính là tuyến đường cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai được đưa vào sử dụng giúp Yên 
Bái có nhiều thuận lợi trong việc tiếp cận các 
cơ sở hạ tầng cấp quốc tế, quốc gia. Bên cạnh 
đó, hệ thống giao thông thuận lợi, đồng bộ cả 
về đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 
đã giúp Yên Bái có thể kết nối giao thương với 
những địa điểm quan trọng trong bản đồ kinh tế 

Việt Nam.
Yên Bái có tiềm năng rất lớn về đất đai với 

85% diện tích tự nhiên là đất nông, lâm nghiệp; 
điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, nguồn nước 
thuận lợi cho phát triển đa dạng các sản phẩm 
nông, lâm nghiệp; nguồn tài nguyên rừng phong 
phú phục vụ cho chế biến và xuất khẩu; nguồn 
tài nguyên khoáng sản đa dạng, trữ lượng lớn, 
nhất là đá trắng, khoáng sản kim loại, đá quý,...

Cùng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có về tài 
nguyên đất, tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng 
sản..., Yên Bái còn có nguồn tài nguyên du lịch 
khá phong phú, hấp dẫn cả về tài nguyên du lịch 
tự nhiên, tài nguyên du lịch nhân văn với bản 
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sắc văn hóa có nhiều nét riêng, độc đáo, nhiều 
di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh 
nổi tiếng như: Danh thắng cấp Quốc gia Ruộng 
bậc thang Mù Cang Chải, hồ Thác Bà, rừng chè 
cổ thụ Suối Giàng, đền Đông Cuông, đền Đại 
Cại,…Trong điều kiện hạ tầng giao thông kết nối 
ngày càng thuận lợi, du lịch ngày càng có nhiều 
triển vọng phát triển thành ngành kinh tế quan 
trọng của tỉnh. 

Cơ hội khai thác, phát huy những nguồn 
lực phát triển sẵn có, nhất là về cơ sở hạ tầng 
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du 
lịch đang hình thành; quan hệ kinh tế đối ngoại 
được mở rộng (hiện tỉnh đã có quan hệ với 
nhiều nhà tài trợ lớn như WB, ADB, JICA,...; các 
nhà đầu tư nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Pháp, Đài Loan, Trung Quốc, Ấn Độ);... 
chính là tiền đề để xúc tiến huy động nguồn lực, 
thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương.

Với vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên 
thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, 
chính sách thu hút đầu tư cởi mở, hấp dẫn,… là 
điều kiện quan trọng để Yên Bái chào đón các 
nhà đầu tư đến cùng hợp tác và phát triển.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, kết nối hướng 
tới sự phát triển bền vững

Thời gian qua, với sự cố gắng, nỗ lực của 

các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng 
doanh nghiệp, sự đồng tình ủng hộ của nhân 
dân, kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái đã đạt 
được nhiều kết quả quan trọng, hoạt động sản 
xuất kinh doanh và dịch vụ tiếp tục có bước 
phát triển, nhiều chỉ tiêu có mức tăng khá so 
với cùng kỳ, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc 
phòng an ninh được giữ vững, đời sống nhân 
dân được duy trì ổn định. 

Công tác cải cách hành chính được triển 
khai hiệu quả, với những kết quả đáng mừng, 
làm thay đổi tích cực thứ hạng xếp loại của tỉnh, 
được người dân và cộng đồng doanh nghiệp 
ghi nhận, đánh giá cáo. Các chỉ số phản ánh 
môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh có sự 
chuyển biến rõ rệt. Chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) năm 2020 xếp thứ 33/63 tỉnh, 
thành phố, tăng 18 bậc so với năm 2015; Chỉ 
số Cải cách Hành chính (PAR INDEX) xếp thứ 
24/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 
2019; Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 
(SIPAS) xếp thứ 16/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 
bậc so với năm 2019; Chỉ số hiệu quả quản trị 
và hành chính công (PAPI) nằm trong nhóm 
Trung bình cao của cả nước.

Hiện nay, toàn tỉnh đã thu hút được 546 dự 
án đầu tư, với tổng vốn đăng ký là 116.010 tỷ 
đồng và 382 triệu USD. Thành lập mới doanh 

Thành phố Yên Bái
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nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng nhanh cả về số 
lượng và vốn đăng ký; hiện có trên 2.600 doanh 
nghiệp, với vốn đăng ký 29.000 tỷ đồng. Nhiều 
nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước chọn Yên Bái 
là điểm đầu tư tin cậy như: Tập đoàn Vingroup, 
Sungroup, TH, Hoa Sen, APEC, FLC, Alphanam, 
Công ty cổ phần Eurowindow Holding,... 

Để tăng cường thu hút các nguồn lực đầu 
tư, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực không ngừng trong 
việc xây dựng môi trường đầu tư, sản xuất kinh 
doanh hấp dẫn, thông thoáng, khuyến khích, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo 
sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh, đề ra những 
giải pháp tạo đột phá trong thu hút đầu tư theo 
hướng hiện đại, thân thiện với môi trường, tạo 
động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền 
vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, đưa Yên Bái trở 
thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp, nhà 
đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tỉnh 
cũng tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công 
tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là xúc tiến đầu tư 
tại chỗ; sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, đồng hành 
cùng doanh nghiệp, tập trung thực hiện đồng 
bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong đầu 
tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp một cách thực chất và hiệu quả.

Năm 2021, bước vào năm đầu triển khai 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 
2020-2025 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
còn nhiều khó khăn, thách thức, song tỉnh Yên 
Bái đã luôn nỗ lực thực hiện quyết liệt các mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo hoàn thành “mục tiêu kép” theo phương 
châm thực hiện “đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ 
cương, hiệu quả”.

Xuất phát từ điều kiện phát triển kinh tế - xã 
hội, tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh của 
tỉnh, với quyết tâm chính trị cao độ và những 
điểm mới trong chiến lược phát triển của địa 
phương trong giai đoạn mới, Nghị quyết Đại hội 
XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã đề ra mục tiêu phấn 
đấu “trở thành tỉnh Khá vào năm 2025 và nằm 

trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng 
Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”, 
đồng thời, xác định những giải pháp mang tính 
đột phá chiến lược, vừa cấp bách, vừa lâu dài, 
xây dựng tỉnh Yên Bái “xanh, hài hòa, bản sắc 
và hạnh phúc”. Để hoàn thành được mục tiêu, 
chỉ tiêu phát triển kinh tế trong giai đoạn tới, tỉnh 
Yên Bái tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt 
được, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 
đổi mới mô hình tăng trưởng. Tỉnh đã đề ra 7 
nhóm nhiệm vụ, giải pháp gắn với tập trung đẩy 
mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược, trọng tâm 
là cải cách hành chính, xây dựng chính quyền 
điện tử gắn với đô thị thông minh, kinh tế số, xã 
hội số; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông 
thoáng, thuận lợi cho người dân và doanh 
nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, phát triển 
các thành phần kinh tế.

Ngoài ra, tỉnh cũng đã và đang tập trung 
chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng, ban hành 
các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách, quy 
hoạch, kế hoạch áp dụng cho nhiệm kỳ 2020-
2025; triển khai lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời 
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm căn 
cứ để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội trong những năm tiếp theo. Siết chặt 
kỷ cương, kỷ luật hành chính, đổi mới phương 
thức lãnh đạo, linh hoạt trong điều hành và thực 
hiện nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm người 
đứng đầu, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 
các giải pháp cải cách hành chính, đơn giản 
hóa quy trình, rút ngắn tối đa thời gian thực 
hiện, đặc biệt với các thủ tục liên quan đến đất 
đai, đầu tư, xây dựng, tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp, người dân. Tập trung thực hiện tốt các 
nhiệm vụ phục vụ cho cả nhiệm kỳ như: Xây 
dựng các nghị quyết, đề án, chính sách; hoàn 
thiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình 
hàng năm, 5 năm; xây dựng danh mục thu hút 
dự án đầu tư cho cả nhiệm kỳ nhằm chủ động 
trong công tác thu hút đầu tư theo hướng phát 
triển nhanh, bền vững trên cơ sở khai thác tối 
đa tiềm năng, lợi thế sẵn có của tỉnh./.

Theo Báo Thế giới và Việt Nam
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UBND tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch 
số 191/KH-UBND triển khai thực 
hiện Đề án thúc đẩy xuất khẩu nông 

lâm thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn 
tỉnh, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch 
xuất khẩu các sản phẩm nông, lâm, thủy 
sản chủ lực của tỉnh; nâng cao chất lượng 
và giá trị xuất khẩu sản phẩm nông, lâm, 
thủy sản nhằm đáp ứng quy định của các 
thị trường nhập khẩu; từng bước xây dựng 
thương hiệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản 
của tỉnh trên thị trường quốc tế.

Kế hoạch được ban hành với những 
mục tiêu cụ thể:

Giai đoạn 2021 - 2025: Giá trị xuất khẩu 
nông, lâm sản đạt 23,0 triệu USD, trong đó 
nhóm nông, lâm sản chính như chè (khoảng 
3,0 triệu USD), sắn (khoảng 3,3 triệu USD), 
gỗ và các sản phẩm từ gỗ (khoảng 15,0 
triệu USD), quế (1,0 triệu USD).

Giai đoạn 2025 - 2030: Giá trị xuất khẩu 
nông, lâm sản đạt 30,0 triệu USD, trong đó 
nhóm nông, lâm sản chính như chè (khoảng 
4,0 triệu USD), sắn (khoảng 4,0 triệu USD), 
gỗ và các sản phẩm từ gỗ (khoảng 20,0 
triệu USD), quế (khoảng 1,5 triệu USD).

Bên cạnh đó, tập trung nghiên cứu, 
áp dụng, cụ thể hóa các chính sách của 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU 
NÔNG LÂM THỦY SẢN ĐẾN NĂM 2030 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI
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Trung ương vào điều kiện thực tế của địa 
phương. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị 
quyết 69/2020/NQ-HĐND ngày 16/12/2020 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc 
ban hành Quy định một số chính sách hỗ 
trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và 
thủy sản tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025. 
Xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế, 
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng 
hóa đối với một số sản phẩm nông nghiệp 
chủ lực, sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. 
Xây dựng Kế hoạch thực hiện chiến lược 
phát triển lâm nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tổ 
chức thực hiện Đề án tái cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn 
mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Rà 
soát, bổ sung các chính sách phục vụ phát 
triển nông nghiệp, nông thôn phù hợp với 
điều kiện thực tiễn; nâng cao khả năng tiếp 
cận nguồn vốn; xây dựng cơ chế lồng ghép 
và huy động các nguồn lực đầu tư từ nguồn 
vốn ODA, FDI và nguồn vốn từ các thành 
phần kinh tế cho phát triển nông nghiệp, 
nông thôn. Phát triển hệ thống bảo hiểm 
nông nghiệp để hạn chế rủi ro trong sản 
xuất, kinh doanh nông nghiệp. Rà soát, bổ 
sung tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản hoá 
các thủ tục liên quan đến xuất khẩu nông, 
lâm, thuỷ sản (các quy định về kiểm dịch, an 
toàn thực phẩm, đăng ký danh sách doanh 
nghiệp, danh mục sản phẩm được phép 
xuất khẩu, thủ tục hải quan,…). Chính sách 
hỗ trợ các dự án đầu tư cơ sở bảo quản, 
chế biến sâu các sản phẩm nông, lâm, thuỷ 
sản; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xuất 
khẩu nông, lâm, thuỷ sản trong việc xác 
lập, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh 
nghiệp tại các thị trường xuất khẩu.

Nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn 

thực phẩm; ứng dụng khoa học, công nghệ 
cao trong sản xuất chuỗi giá trị nông, lâm, 
thủy sản; phát triển công nghiệp phụ trợ, 
chế biến, dịch vụ nông, lâm nghiệp và thủy 
sản, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng 
của sản phẩm nông, lâm, thủy sản.

Tổ chức tốt các hoạt động xây dựng 
và quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương 
mại đối với các vùng sản xuất hàng hoá tập 
trung áp dụng sản phẩm nông nghiệp tốt, 
sản phẩm chủ lực của tỉnh, đặc biệt đối với 
việc phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm 
chế biến sâu nhằm tạo ra các sản phẩm có 
giá trị gia tăng cao; chú trọng phát triển thị 
trường nông sản, các kênh phân phối, đa 
dạng hóa thị trường đáp ứng nhu cầu trong 
nước và xuất khẩu phù hợp với xu thế phát 
triển của cách mạng công nghiệp 4.0, tạo 
động lực thúc đẩy phát triển sản xuất. Đẩy 
nhanh việc xây dựng thương hiệu cho các 
sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh và đặc 
sản địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý, chất 
lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm, 
thân thiện với môi trường. 

Khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, 
hợp tác xã liên kết đầu tư vùng nguyên liệu, 
đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ chế 
biến, quy trình quản lý để nâng cao chất 
lượng, giá trị sản phẩm. Đồng thời, mời gọi 
những doanh nghiệp, hợp tác xã có đủ năng 
lực, nội lực, có đủ tiêu chuẩn tham gia, hỗ 
trợ phát triển chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản 
cũng như xuất khẩu các sản phẩm chè, quế, 
dâu tằm, măng tre, tinh bột sắn,… của tỉnh. 
Đẩy mạnh liên kết ngang giữa nông dân trong 
hợp tác xã, doanh nghiệp; lấy doanh nghiệp 
và hợp tác xã để dẫn dắt, thúc đẩy liên kết 
sản xuất giữa các hộ dân, tổ hợp tác trong 
chuỗi giá trị;  đẩy mạnh liên kết vùng trong 
tỉnh, giữa các tỉnh trong vùng và cả nước.

                                  HỒNG HẢO
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NGÀNH THUẾ YÊN BÁI TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH 
HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH GẶP KHÓ KHĂN DO 

ĐẠI DỊCH COVID-19

Theo đó, hộ kinh doanh có đăng 

ký kinh doanh, có đăng ký thuế 

và phải dừng hoạt động từ 15 

ngày liên tục trở lên trong thời gian từ 

ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 

theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền để phòng, chống dịch 

Covid-19 được ngân sách Nhà nước 

hỗ trợ một lần 3 triệu đồng/hộ.

Ngành thuế tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo 

các đơn vị thuế trực thuộc khẩn trương 

tập trung phối hợp với chính quyền các 

địa phương để tuyên truyền chủ trương 

của Chính phủ và của Ủy ban nhân dân 

tỉnh đến các hộ kinh doanh và triển khai 

ngay việc rà soát, thống kê, đối chiếu 

chính xác nhóm hộ kinh doanh có đăng 

ký kinh doanh, đăng ký thuế thuộc đối 

tượng được hỗ trợ, các hộ kinh doanh 

có ngành nghề bị ảnh hưởng làm thủ 

tục kê khai để đề nghị hỗ trợ với quyết 

tâm không để bỏ sót bất kỳ trường hợp 

nào thuộc diện được hỗ trợ theo Quyết 

định của Thủ tướng Chính phủ. Trong 

quá trình thực hiện, căn cứ vào điều 

kiện cụ thể để linh hoạt triển khai đảm 

bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời 

các chính sách hỗ trợ, đồng thời phối 

hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, 

đảm bảo về thời hạn giải quyết chính 

sách, không phát sinh thêm thủ tục, 

hồ sơ yêu cầu đối với hộ kinh doanh, 

Từ cuối tháng 4/2021, đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư bùng phát 
trở lại đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn cả nước 
nói chung và của tỉnh Yên Bái nói riêng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. 
Nhằm kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp 
khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất 
kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động, ngày 
15/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Kế hoạch số 165/
KH-UBND về việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 
dân lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 
Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 
và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
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Cán bộ Thuế thành phố Yên Bái hướng dẫn hộ kinh doanh 
làm thủ tục kê khai để đề nghị hỗ trợ

tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát trong quá trình thực hiện các chính 
sách hỗ trợ. 

Theo ghi nhận, tính đến ngày 
25/8/2021, cơ quan thuế đã nhận được 
275 hồ sơ của 275 hộ kinh doanh có 
ngành nghề đề nghị xét duyệt hỗ trợ với 
số tiền là 825 triệu đồng, qua thẩm định 
100% hồ sơ đủ điều kiện được hỗ trợ 
theo quy định với mức hỗ trợ là 3 triệu 
đồng/hộ kinh doanh và theo phương 
thức chi trả 1 lần. Từ nay đến hết năm, 
cơ quan thuế sẽ tiếp tục thống kê, rà 
soát các hộ kinh doanh để tiếp tục đề 
nghị hỗ trợ theo quy định.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 
diễn biến ngày càng phức tạp, việc tỉnh 
Yên Bái triển khai kịp thời chính sách 
hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ là minh 
chứng rõ nét nhất trong việc chính 
quyền cùng đồng hành với người dân 
và doanh nghiệp vượt qua giai đoạn 
khó khăn, gói hỗ trợ tuy không lớn 
nhưng phần nào đã san sẻ khó khăn 
cho các hộ kinh doanh, góp phần giúp 
các hộ kinh doanh ổn định đời sống 
trong bối cảnh chung của tỉnh và của 
đất nước.

THU HÀ
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Để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân 
vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự 

an toàn xã hội và hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (DNNVV) trong bối cảnh diễn biến 
phức tạp của dịch bệnh Covid-19, mới đây 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã phê 
duyệt giảm lãi suất cho vay của Quỹ Phát 
triển DNNVV đối với DNNVV.

Bộ KH&ĐT đã phê duyệt giảm lãi suất 
cho vay của Quỹ đối với DNNVV về mức 
2,16%/năm (ngắn hạn) và 4,0%/năm (trung 
và dài hạn). Cụ thể, về đối tượng hỗ trợ 
là DNNVV khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV 
tham gia cụm liên kết ngành, DNNVV tham 
gia chuỗi giá trị. Mức cho vay tối đa không 
quá 80% tổng mức vốn đầu tư của từng dự 
án, phương án sản xuất, kinh doanh; mục 
đích vay vốn đầu tư để thực hiện dự án, 
phương án sản xuất, kinh doanh; thời hạn 
vay vốn tối đa không quá 7 năm; thời gian 
ân hạn cho một dự án (vay vốn trung và dài 
hạn) tối đa là 2 năm.

Thực hiện phương thức trả nợ đa dạng, 
phù hợp với dòng tiền của DNNVV. Đối với 
việc trả nợ trước hạn, DNNVV được chủ 
động trả nợ trước hạn và không chịu bất cứ 
khoản tiền hay phí phạt trả nợ trước hạn. 
Đối với việc hỗ trợ tín dụng từ Ngân hàng 
nhận vốn cho vay gián tiếp thì Ngân hàng 
cho vay phần còn lại trong tổng mức đầu tư 
của dự án vay vốn. Ngân hàng cam kết áp 
dụng mức lãi suất ưu đãi đối với DNNVV 

trong từng thời kỳ. Đối với việc hỗ trợ khác 
từ Ngân hàng nhận vốn cho vay gián tiếp 
thì DNNVV được sử dụng các sản phẩm, 
dịch vụ ưu đãi khác của Ngân hàng kèm 
theo chương trình này nhằm nâng cao 
hiệu quả khoản vay. Đối với việc hỗ trợ sau 
vay vốn, DNNVV được tham gia vào các 
chương trình hỗ trợ tăng cường năng lực 
do Quỹ tổ chức.

Điều kiện cho vay đối với DNNVV khởi 
nghiệp sáng tạo: Có dự án, phương án 
sản xuất, kinh doanh (SXKD) khả thi; đảm 
bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự 
án, phương án SXKD tối thiểu 20% tổng 
vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án 
SXKD và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để 
thực hiện dự án, phương án SXKD; đáp 
ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo 
quy định pháp luật có liên quan.

Đối với DNNVV tham gia cụm liên kết 
ngành: Có dự án, phương án SXKD khả 
thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên 
kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh 
doanh với doanh nghiệp khác trong cụm 
liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử 
dụng thương hiệu vùng; đảm bảo nguồn 
vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương 
án SXKD tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để 
thực hiện dự án, phương án SXKD và phải 
đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, 
phương án SXKD; đáp ứng các quy định về 
bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật 
có liên quan.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT GIẢM LÃI SUẤT CHO 
VAY CỦA QUỸ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
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Đối với DNNVV tham gia chuỗi giá trị: 
Có dự án, phương án SXKD khả thi, được 
triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng 
cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có 
hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh 
nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho 
sản phẩm của chuỗi giá trị; đảm bảo nguồn 
vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương 
án SXKD tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để 
thực hiện dự án, phương án SXKD và phải 
đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, 
phương án SXKD; đáp ứng các quy định về 
bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật 
có liên quan.

Các khoản chi phí Quỹ không hỗ trợ, 
gồm: Thanh toán các chi phí đáp ứng nhu 
cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà 
pháp luật cấm; mua, sử dụng các hàng hóa, 
dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật 
cấm đầu tư kinh doanh; trả nợ khoản nợ 
vay tại tổ chức tín dụng và trả nợ khoản vay 
nước ngoài; nhận chuyển nhượng quyền 
sử dụng đất; các khoản bồi thường.

Để tiếp cận nguồn vốn thì hồ sơ vay 
vốn đối với DNNVV gồm: (1) Bản chính 
Giấy đề nghị vay vốn của doanh nghiệp; (2) 
Bản sao Hồ sơ dự án, phương án SXKD 
khả thi, có tối thiểu các nội dung sau: Kế 
hoạch kinh doanh và bảng tính hiệu quả 
kinh tế của dự án; chi phí đầu tư; các hạng 
mục đầu tư; nguồn vốn đầu tư; dự kiến tiến 
độ xây dựng, mua sắm; dự kiến kế hoạch 
nhận vốn và trả nợ; (3) Giấy phép đầu tư 
(nếu có); (4) Giấy phép xây dựng (nếu có); 
(5) Báo cáo đánh giá tác động môi trường 
(nếu có); (6) Bảng kê công nợ các loại tại 
các ngân hàng, tổ chức tín dụng DNNVV 
có quan hệ vay vốn (nếu có); (7) Bản sao 
các văn bản, giấy tờ chứng minh DNNVV 

thuộc đối tượng hỗ trợ của Quỹ (chi tiết đề 
nghị tham khảo tại website của Quỹ); (8) 
Bản sao Giấy đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ 
đề nghị vay vốn đối với ngân hàng đề nghị 
nhận vốn cho vay gián tiếp, gồm: (1) Bản 
chính Giấy đề nghị nhận vốn cho vay gián 
tiếp của ngân hàng; (2) Các văn bản, tài 
liệu quy định như trên; (3) Bản sao văn bản 
chấp thuận về mặt nguyên tắc hoặc quyết 
định về việc ngân hàng cho vay DNNVV; (4) 
Bản sao Hợp đồng tín dụng và phụ lục (nếu 
có) đã được ký giữa ngân hàng và DNNVV 
(đối với khoản vay ngân hàng đã giải ngân 
cho doanh nghiệp); (5) Bản sao Báo cáo 
thẩm định cho vay của ngân hàng. DNNVV 
nộp hồ sơ đề nghị vay vốn tại điểm giao 
dịch của các Ngân hàng nhận vốn cho vay 
gián tiếp hoặc qua bưu điện. Hiện nay, Quỹ 
đã ký hợp đồng khung cho vay gián tiếp với 
Ngân hàng TMCP Đầu  tư và Phát triển Việt 
Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Sài Gòn 
- Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Bắc Á 
(BAB), Ngân hàng TMCP Phát triển Quân 
đội (MB), Ngân hàng TMCP Phát triển TP 
Hồ Chí Minh (HDBank), Ngân hàng TMCP 
Sài Gòn Thương Tín (Sacombank).

DNNVV có thể chuyển thông tin đề nghị 
vay vốn về Quỹ để được tư vấn tiếp cận 
vốn vay của Quỹ. Thông tin liên hệ: Quỹ 
Phát triển DNNVV (Phòng Hỗ trợ doanh 
nghiệp), số 6B Hoàng Diệu, quận Ba Đình, 
Tp Hà Nội.
Điện thoại: 024.37957855 /02437957897 
(số máy lẻ 379) hoặc số hotline 0867970880.
Email: smedf@mpi.gov.vn
Facebook: http://www.facebook.com/smedf.mpi
Website: http://phattriendnnvv.mpi.gov

                                           NHƯ Ý
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YÊN BÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN: 
“TƯ VẤN TIÊU CHÍ XUẤT KHẨU VÀ HỖ TRỢ TIÊU THỤ 

SẢN PHẨM QUA SÀN ALIBABA.COM”

Thương mại điện tử (TMĐT) từ 
lâu đã trở thành xu hướng toàn 
cầu, một kênh quan trọng trong 

việc xuất khẩu hàng hóa trên thế giới. 
Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh 
COVID-19 hiện nay, các công ty Việt 
Nam nói chung, doanh nghiệp tỉnh Yên 

Bái nói riêng không thể tổ chức các 
hoạt động xúc tiến thương mại truyền 
thống như hội chợ triển lãm, hội thảo, 
hội nghị kết nối cung cầu, hoạt động 
thương mại,… Vì vậy, các hội nghị trực 
tuyến được diễn ra nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp mở rộng cơ hội tiếp cận các thị 

Ngày 22/07/2021, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương phối 
hợp cùng Sở Công Thương Yên Bái và Đại lý ủy quyền của Alibaba.com 
tại Singapore, Malaysia, Việt Nam - Công ty Innovative Hub tổ chức hội 
thảo trực tuyến: “Tư vấn tiêu chí xuất khẩu và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 
qua sàn Alibaba.com” nhằm tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là xuất 
khẩu sang nước ngoài.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.
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trường toàn cầu.
Sàn giao dịch Alibaba.com là nền 

tảng thương mại điện tử quốc tế, hoạt 
động theo mô hình B2B (Business to 
Business: doanh nghiệp kết nối doanh 
nghiệp). Đây là mô hình kinh doanh 
giao dịch qua Internet giúp kết nối các 
doanh nghiệp với nhau, sau khi đăng 
ký trên các sàn giao dịch của Alibaba, 
các doanh nghiệp có thể chào hàng, 
tìm kiếm người mua hàng, đặt hàng, 
ký kết hợp đồng, thanh toán qua hệ 
thống. Hơn nữa, các doanh nghiệp có 
thể quảng bá sản phẩm tới hơn 150 
triệu doanh nghiệp mua hàng tại trên 
200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn 
thế giới.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo Cục 
Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương 
và lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Yên 
Bái cho rằng: Trong khuôn khổ hợp tác 
thương mại, hướng tới hỗ trợ đào tạo, 
tiếp cận phương thức kinh doanh mới 
cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc 
biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
đang diễn ra, Hội nghị “Tư vấn tiêu chí 
xuất khẩu và Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm 
qua sàn Alibaba.com” nhằm hỗ trợ các 
doanh nghiệp, HTX triên địa bàn tỉnh 
Yên Bái kết nối tiêu thụ sản phẩm nông 
sản và đẩy mạnh xúc tiến hoạt động 
xuất khẩu qua thương mại điện tử, phát 
triển thương hiệu doanh nghiệp.

Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã có một 
số sản phẩm đang được tiêu thụ tại 

nhiều nước trên thế giới như chè, quế, 
bột đá, quặng sắt. Tuy nhiên, việc phát 
triển thị trường còn chậm, sản lượng 
còn khiêm tốn. Trong xu thế chung của 
thế giới, thương mại điện tử nói chung 
và sàn thương mại điện tử Alibaba.com 
nói riêng đang mở ra nhiều cơ hội cho 
các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái trong việc tìm kiếm được nhiều 
thị trường lớn, từ đó giúp các doanh 
nghiệp trong tỉnh kết nối với doanh 
nghiệp trên thế giới để hợp tác đầu tư, 
nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, 
mở rộng sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

Qua buổi hội thảo, các doanh 
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái được cung cấp giải pháp, nền tảng 
để xuất khẩu như tư vấn và hướng dẫn 
về hệ thống truy xuất nguồn gốc qua 
ứng dụng iTrace247, đánh giá yêu cầu 
thị trường, mở mã hàng hóa, phân tích 
thị trường và các dịch vụ, sản phẩm 
của Alibaba.

Đặc biệt, doanh nghiệp được xem 
những trải nghiệm bán hàng và hướng 
dẫn kinh doanh trên sàn thương mại 
điện tử xuyên biên giới của những 
doanh nghiệp đã và đang kinh doanh 
thành công trên sàn Alibaba.com. Qua 
đó, giúp các doanh nghiệp giải quyết 
vấn đề tồn kho, đẩy mạnh xuất khẩu 
hàng hóa sang những thị trường quốc 
tế tiềm năng cũng như nâng cao thương 
hiệu nông sản Yên Bái trên thế giới.

                        NGUYỄN THOA
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CHÍNH PHỦ THỐNG NHẤT GIẢM TIỀN ĐIỆN 
CHO 3 NHÓM DN KHÓ KHĂN DO COVID-19

Ngày 28/8/2021, Chính phủ ban hành 
Nghị quyết số 97/NQ-CP về phương án 
hỗ trợ giảm tiền điện, giảm giá điện (đợt 

5) cho các khách hàng sử dụng điện. 
Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, 

phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên 
quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng 
trình tự, thủ tục và quy định pháp luật, bảo 
đảm chặt chẽ, đúng đối tượng, không để trục 
lợi chính sách, chịu trách nhiệm toàn diện về 
nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất.

Hiện nay, dịch COVID-19 đang tiếp tục 
diễn biến phức tạp tại thành phố Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành 
phố phía Nam với quy mô lớn, ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ Công Thương đề xuất phương án hỗ 
trợ giảm tiền điện cho các đối tượng khách 
hàng sử dụng điện là các doanh nghiệp chế 
biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ 
thủy sản, chế biến và bảo quản rau quả, các 
doanh nghiệp sản xuất có kim ngạch xuất 
khẩu năm 2020 trên 01 tỷ đô la Mỹ nhưng hiện 
đang gặp nhiều khó khăn do có nhà máy hoặc 
cơ sở sản xuất đặt tại các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương tại thời điểm ngày 25 tháng 
8 năm 2021 đang thực hiện giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

Điều kiện được nhận hỗ trợ 
giảm tiền điện, cụ thể như sau:

- Các khách hàng sử dụng 
điện: Là các nhà máy hoặc cơ sở 
sản xuất đặt tại các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương tại 
thời điểm ngày 25 tháng 8 năm 
2021 đang thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 
và đang duy trì sản xuất trong 
các lĩnh vực sau: (1) Doanh 

nghiệp chế biến, bảo quản thủy 
sản và các sản phẩm từ thủy sản; 

(2) Doanh nghiệp chế biến và bảo quản rau 
quả; (3) Doanh nghiệp sản xuất hàng xuất 
khẩu có kim ngạch xuất khẩu năm 2020 trên 
1 tỷ đô la Mỹ.

- Mua điện trực tiếp từ Tổng công ty Điện 
lực/Công ty Điện lực thuộc Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam hoặc các đơn vị bán lẻ điện khác.

Mức hỗ trợ giảm giá điện: Giảm 10% tiền 
điện (trước thuế VAT) trên hoá đơn tiền điện 
cho các khách hàng trên.

Thời gian hỗ trợ giảm tiền điện cho khách 
sử dụng điện là 03 tháng tại các kỳ hoá đơn 
tiền điện tháng 9 đến hết kỳ hóa đơn tiền điện 
tháng 11 năm 2021.

Danh sách nhà máy, cơ sở sản xuất được 
giảm tiền điện do Ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương xác nhận 
trên cơ sở đăng ký kinh doanh và thực tế sản 
xuất của doanh nghiệp trên địa bàn và cung 
cấp cho các đơn vị điện lực.

Các đối tượng được giảm giá điện, giảm 
tiền điện khác tiếp tục thực hiện theo quy định 
tại Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 02 tháng 6 
năm 2021 và Nghị quyết 83/NQ-CP ngày 31 
tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

                                 NGỌC THỦY

Doanh nhiệp chế biến thủy sản thuộc đối tượng 
được nhận hỗ trợ
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YÊN BÁI THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
VÀ ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022

Ngày 14/9, 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 năm 2022 vùng đồng bằng sông 
Hồng - Trung du miền núi phía Bắc. Đồng chí 
Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng 
chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, 
ngành, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý 
các Khu công nghiệp tỉnh, Y tế, Giáo dục và 
Đào tạo, Ban Quản lý các Khu công nghiệp 
tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị, đồng chí 
Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh đã báo cáo về tình hình 
thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư 
công năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển 
KT-XH năm 2022 và kiến nghị với Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem 

xét, sớm quyết định ban hành nguyên tắc, tiêu 
chí, định mức phân bổ, giao kế hoạch trung 
hạn năm 2021 cho 03 Chương trình mục tiêu 
quốc gia để các địa phương triển khai thực 
hiện; cho phép các chương trình, dự án đã ký 
Hiệp định tài trợ trước thời điểm Nghị định số 
56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về quản lý và 
sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài 
có hiệu lực, tiếp tục được sử dụng nguồn vốn 
nước ngoài để giải ngân các khoản thuế và 
phí; ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 
56 theo hướng đơn giản hóa các thủ tục phê 
duyệt đề xuất dự án, báo cáo chủ trương đầu 
tư, gia hạn hiệp định, sử dụng vốn dư, rút vốn, 
thanh toán, ký hợp đồng vay lại,… để thúc đẩy 
giải ngân nguồn vốn ODA trong thời gian tới. 
Đồng thời xem xét, bổ sung kế hoạch vốn năm 
2021 từ nguồn ngân sách trung ương cho tỉnh 
Yên Bái từ số vốn điều chỉnh giảm của các bộ, 
ngành, địa phương khác không có khả năng 
giải ngân để tỉnh có thêm điều kiện về nguồn 
lực giải ngân cho các dự án trọng điểm.

                                              NHƯ Ý

Đồng chí Chủ 
tịch UBND tỉnh 
Trần Huy Tuấn 
và các đại biểu 
dự hội nghị tại 
điểm cầu Yên 

Bái.
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI LÀM VIỆC VỚI HIỆP HỘI 

MẮC CA VIỆT NAM

Sáng 24/6, UBND tỉnh Yên Bái đã làm 
việc với Đoàn công tác của Hiệp hội 
Mắc ca Việt Nam về chương trình 

hợp tác phát triển cây Mắc ca trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái. Đồng chí Nguyễn Thế Phước 
- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự 
và chủ trì buổi làm việc. 

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Lân Hùng 
- Phó Chủ tịch Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã 
giới thiệu về nguồn gốc, giá trị dinh dưỡng 
và giá trị kinh tế của cây Mắc ca. Đây là loại 
cây ưa sáng, sinh trưởng và phát triển thích 
hợp trong điều kiện khí hậu á nhiệt đới. Yên 
Bái là tỉnh có điều kiện khí hậu, đất đai, thổ 
nhưỡng phù hợp với việc phát triển cây 
Mắc ca, đặc biệt là tại các huyện Văn Chấn, 
Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Vì vậy, Hiệp hội 
Mắc ca Việt Nam mong muốn phát triển cây 
Mắc ca tại Yên Bái để thúc đẩy nền kinh tế, 
nâng cao thu nhập cho người dân và cam 
kết sẽ cung ứng giống, bao tiêu toàn bộ sản 

phẩm đầu ra cho người dân.
Phát biểu tại buổi làm việc, 

đồng chí Nguyễn Thế Phước 
- Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh nhất trí với quan 
điểm trồng cây Mắc ca trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái trên cơ sở 
lựa chọn giống cây phù hợp, 
có hiệu quả, chất lượng, phát 
triển theo chuỗi giá trị, đảm bảo 
phát triển bền vững và ổn định. 
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh đề nghị trong 
thời gian tới Hiệp hội Mắc ca 

Việt Nam tiếp tục phối hợp hỗ trợ các nội 
dung phát triển cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái; phối hợp với các sở, ngành, địa 
phương khảo sát, xác định địa điểm, quy 
mô và diện tích trồng phù hợp với yêu cầu 
sinh thái của cây Mắc ca; trình cấp có thẩm 
quyền xem xét xác định diện tích trồng cây 
Mắc ca phù hợp với quy hoạch tổng thể 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh Yên 
Bái cam kết sẽ đồng hành và tạo mọi điều 
kiện để Hiệp hội Mắc ca Việt Nam khảo 
nghiệm, khảo sát và phát triển cây Mắc ca 
trên địa bàn tỉnh.

Cũng tại buổi làm việc, UBND tỉnh Yên 
Bái và Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã ký kết 
Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển 
Mắc ca trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 
2021-2025 và một số định hướng trong thời 
gian tới.

                                   HỒNG HẢO

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh và Đại diện Hiệp hội Mắc ca Việt Nam 

ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác.
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GẮN VỚI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH YÊN BÁI 
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025” 

Trong thời gian qua ngành nông 
nghiệp của tỉnh Yên Bái đã phát huy 
tiềm năng, thế mạnh và đạt được kết 

quả quan trọng, tạo động lực thúc đẩy công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông 
thôn và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng 
trưởng ngành nông nghiệp đạt 4,7%/năm 
(cao hơn so với mức tăng bình quân 3%/
năm của cả nước). Cơ cấu nội ngành 
chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng 
ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng ngành 
lâm nghiệp và thuỷ sản; giá trị và hiệu quả 
sản xuất trồng trọt, chăn nuôi thủy sản bình 
quân tăng khá, nhiều diện tích canh tác cho 
thu nhập khá cao. 

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của 
tỉnh giai đoạn vừa qua cũng đã bộc lộ nhiều 
hạn chế, vì vậy trong thời gian tới, tỉnh Yên 
Bái sẽ triển khai Đề án “Cơ cấu lại ngành 
nông nghiệp gắn với Xây dựng nông thôn 
mới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025” với 
mục tiêu là cơ cấu lại nông nghiệp theo 
hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, giá 
trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới. 

Đề án nhằm thay đổi tư duy sản xuất 
nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông 
nghiệp với ba yếu tố chủ đạo là nông nghiệp 
sinh thái, nông thôn hiện đại và nông dân 
văn minh. Phát triển nhanh về quy mô sản 
lượng, chất lượng các sản phẩm chủ lực, 
sản phẩm đặc sản, hữu cơ, sản phẩm 
OCOP gắn với xây dựng nhãn hiệu, chỉ dẫn 
địa lý, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn 
gốc, đáp ứng nhu cầu của thị trường, đảm 
bảo an ninh lương thực. Phát triển lâm 
nghiệp đa mục tiêu; bảo vệ tốt diện tích rừng 
tự nhiên hiện có, nâng cao chất lượng, hiệu 
quả rừng trồng theo hướng gỗ lớn gắn với 
du lịch, dịch vụ, công nghiệp chế biến, bảo 
quản, tiêu thụ, phục vụ nhu cầu trong nước 
và xuất khẩu. Khuyến khích phát triển nông 
nghiệp xanh, nông nghiệp hữu cơ, nông 
nghiệp công nghệ cao, sử dụng hiệu quả 
tài nguyên gắn với bảo vệ môi trường sinh 
thái, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo lập 
sinh kế bền vững trên cơ sở phát huy lợi 
thế, điều kiện tự nhiên, thế mạnh của các 
vùng trong tỉnh.

THU HÀ

Nhằm triển khai, thực hiện có hiệu 
quả chỉ đạo của Chính phủ về 
thực hiện Chương trình đổi mới 

công nghệ quốc gia phát triển công nghệ 
cao đến năm 2030, UBND tỉnh Yên Bái 
đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND 
ngày 25/8/2021 thực hiện Chương trình 
đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 

2030 được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 118/QĐ-TTg.

Mục tiêu cụ thể
Giai đoạn 2021-2025: Đào tạo, tập 

huấn cho khoảng 1.000 lượt cán bộ, công 
chức thuộc các sở, ngành, Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị, thành phố; kỹ sư, 
kỹ thuật viên và cán bộ quản lý của các 

YÊN BÁI BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2030
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doanh nghiệp về quản lý công nghệ, quản 
trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới 
ở các lĩnh vực chủ lực, trọng điểm thông 
qua hình thức tại chỗ và trực tuyến. Điều 
tra, đánh giá hiện trạng trình độ và năng 
lực công nghệ 200 lượt doanh nghiệp 
thuộc các ngành, lĩnh vực chủ yếu của 
tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích từ 
2-3 doanh nghiệp/năm tham gia Chương 
trình đổi mới công nghệ quốc gia. Các 
doanh nghiệp tham gia Chương trình đổi 
mới công nghệ quốc gia có năng suất lao 
động cao hơn ít nhất 1,5 lần năng suất 
lao động khi chưa đổi mới công nghệ.

Giai đoạn 2026-2030: Đào tạo, tập 
huấn cho trên 1.500 lượt cán bộ, công 
chức thuộc các sở, ngành, Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị, thành phố; kỹ sư, 
kỹ thuật viên và cán bộ quản lý của các 
doanh nghiệp về quản lý công nghệ, quản 
trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới 
ở các lĩnh vực chủ lực, trọng điểm thông 

qua hình thức tại chỗ và trực tuyến. Điều 
tra, đánh giá hiện trạng trình độ và năng 
lực công nghệ 300 lượt doanh nghiệp 
thuộc các ngành, lĩnh vực chủ yếu của 
tỉnh; hướng dẫn, hỗ trợ, khuyến khích từ 
3-4 doanh nghiệp/năm tham gia Chương 
trình đổi mới công nghệ quốc gia. Các 
doanh nghiệp tham gia Chương trình đổi 
mới công nghệ quốc gia có năng suất lao 
động cao hơn ít nhất 2 lần năng suất lao 
động khi chưa đổi mới công nghệ.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
Tổ chức đào tạo, tập huấn tuyên 

truyền, phổ biến các quy định, hướng 
dẫn về công nghệ, đổi mới công nghệ; hỗ 
trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và 
nâng cao trình độ công nghệ; đẩy mạnh 
việc chuyển giao công nghệ, hỗ trợ hoạt 
động đổi mới công nghệ phát triển nông 
nghiệp nông thôn.

                                     THU HÀ

Ng à y 
15/8/2021, 
Ủy ban 

nhân dân huyện 
Văn Yên tổ chức 
Lễ khởi công Dự 
án đầu tư xây 
dựng công trình 
sửa chữa, nâng 
cấp đường Xuân 
Ái - Viễn Sơn - 
Yên Phú - Yên 
Hợp, huyện Văn 
Yên, tỉnh Yên Bái. 
Dự Lễ khởi công 
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Lễ khởi công dự án
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có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc 
hội tỉnh.

Dự án với tổng mức đầu tư 75 tỷ 
đồng do Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng huyện Văn Yên làm chủ đầu tư, 
được thiết kế theo tiêu chuẩn đường 
cấp V miền núi, chiều dài trên 22 km. 

Dự án có ý nghĩa rất quan trọng, giúp 
cải thiện giao thông đi lại cho người 
dân, nhất là đảm bảo an toàn trong mùa 
mưa lũ, thúc đẩy giao thương hàng 
hóa, tạo sự kết nối có tính lan tỏa trong 
phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đẩy 
nhanh tiến trình xây dựng nông thôn 
mới của huyện Văn Yên./.

                             NGỌC THỦY

Sáng 29/6, Cục Thống kê tỉnh Yên 
Bái tổ chức họp báo công bố số liệu 
thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng 

đầu năm 2021. Dự buổi họp báo có lãnh 
đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh 
đạo các sở, ngành liên quan, các cơ quan 
báo chí trên địa bàn.

Tại buổi họp báo, ông Đinh Bá Toản 
- Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Yên Bái 
đã thông báo kết quả thực hiện một số chỉ 
tiêu phát triển kinh tế  - xã hội chủ yếu của 
tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2021. 

Theo đó, dự ước tổng sản phẩm trong 
tỉnh (GRDP) đạt gần 8.993 tỷ đồng, tăng 
5,68% so với cùng kỳ 2020. Đây được 
đánh giá là mức tăng trưởng khá trong bối 

cảnh bị ảnh hưởng của dịch 
Covid-19. 

Trong mức tăng trưởng 
chung của toàn tỉnh so với 
cùng kỳ năm 2020, khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy 
sản tăng 4,03%; khu vực 
công nghiệp - xây dựng 
tăng 8,40%; khu vực dịch 
vụ tăng 4,97%; thuế sản 
phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 
tăng 5,93%. 

Tổng giá trị sản xuất 
ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo 
giá so sánh 2010) 6 tháng ước đạt trên 
3.964 tỷ đồng, tăng 4,42% so với cùng kỳ 
năm 2020; Chỉ số sản xuất công nghiệp 
toàn ngành tăng 7,64%; Tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
xã hội ước đạt trên 10.600 tỷ đồng, tăng 
16,45%. 

Ước thu ngân sách trên địa bàn 6 
tháng đầu năm đạt trên 1.642 tỷ đồng, 
tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước. 
Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 6 tháng 
đạt trên 6.512 tỷ đồng, tăng 9,31% so với 
cùng kỳ năm trước. 

                                HỒNG HẢO

YÊN BÁI HỌP BÁO CÔNG BỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ 
KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Quang cảnh họp báo
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