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TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GẶP MẶT 
DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ ĐẦU NĂM 2021

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy 
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thị xã, 
thành phố và gần 200 doanh nghiệp, nhà 
đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2020, cộng đồng doanh 
nghiệp tỉnh Yên Bái tuy phải đối mặt với rất 
nhiều khó khăn và thách thức do đại dịch 
Covid-19 gây ra, song các doanh nghiệp, 
doanh nhân, các nhà đầu tư đã nỗ lực vượt 

qua mọi khó khăn; năng động, sáng tạo 
trong tổ chức sản xuất, tiếp cận thị trường, 
mạnh dạn đầu tư, đổi mới thiết bị, nâng cao 
năng lực sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm. 
Bên cạnh việc chú trọng đầu tư phát triển 
kinh doanh, làm giàu cho doanh nghiệp và 
người lao động, cộng đồng doanh nghiệp 
đã rất quan tâm và có những đóng góp 
quan trọng vào việc tham gia xoá đói giảm 
nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã 
hội, góp phần to lớn vào kết quả phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Chiều 19/3, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh nhân dịp đầu năm 2021. Hội nghị nhằm đánh giá 
tình hình phát triển của doanh nghiệp, cũng như những đóng góp của cộng 
đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Thông 
tin về các chính sách của Trung ương, của tỉnh đối với doanh nghiệp, đồng thời 
lắng nghe những ý kiến chia sẻ từ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh tại tỉnh.
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Tại Hội nghị, đại diện 
các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư bày tỏ sự phấn 
khởi bởi đây là dịp để gặp 
gỡ, trao đổi, tìm kiếm cơ 
hội đầu tư, kinh doanh 
mới; để các cơ quan nhà 
nước lắng nghe các ý kiến 
chia sẻ, đề xuất từ các 
doanh nghiệp, hợp tác xã 
và nhà đầu tư. Các doanh 
nghiệp cũng mong muốn 
tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo 
môi trường thuận lợi cho 
sản xuất kinh doanh và 
đầu tư, có những chính 
sách hỗ trợ mang tính lâu dài, hiệu quả, dễ 
thực hiện; giảm áp lực về thanh tra, kiểm tra 
doanh nghiệp. 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND 
tỉnh Trần Huy Tuấn trân trọng ghi nhận, 
đánh giá cao và biểu dương những đóng 
góp của cộng đồng doanh nghiệp, các 
doanh nhân, nhà đầu tư, các hiệp hội đối 
với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh Yên Bái nói chung và phát triển của 
cộng đồng doanh nghiệp nói riêng trong 
năm qua. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn 
mạnh: Để hoàn thành toàn diện các mục 
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra với phương 
châm “Chính quyền luôn đồng hành cùng 
doanh nghiệp và người dân”, UBND tỉnh 
cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các 
địa phương luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến 
của các doanh nghiệp, doanh nhân, nỗ lực 
tối đa để tạo lập môi trường đầu tư, kinh 
doanh thông thoáng, tạo mọi điều kiện để 
doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. 

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước 

và các địa phương, đồng chí đề nghị cần 
khẩn trương xây dựng hoàn thành các Nghị 
quyết, đề án, chính sách hỗ trợ, khuyến 
khích đầu tư, phát triển sản xuất, kinh 
doanh cho doanh nghiệp, nhà đầu tư giai 
đoạn 2021 - 2025; lắng nghe, chia sẻ, đồng 
hành cùng doanh nghiệp; thực hiện quyết 
liệt, có hiệu quả việc cải cách hành chính, 
quy chế văn hóa ứng xử tại các cơ quan 
hành chính nhà nước. 

Cùng với đó, đổi mới phương pháp, 
cách làm đối với hoạt động “Ngày thứ 7 
cùng dân” và chương trình “Cà phê doanh 
nhân” nhằm tăng cường kết nối giữa các 
cấp chính quyền với doanh nghiệp, nhà đầu 
tư; nâng cao hiệu quả đối thoại, giải đáp 
các vướng mắc, kiến nghị. 

Đồng chí cũng đề nghị cộng đồng 
doanh nghiệp, các doanh nhân, hợp tác xã, 
các hiệp hội cần tập trung đẩy mạnh sản 
xuất, kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra 
gắn với thực hiện nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục 
bám sát các chủ trương, định hướng, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu tại Hội nghị
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của tỉnh để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh 
doanh gắn với những lĩnh vực, sản phẩm 
có nhiều tiềm năng, thế mạnh, được ưu tiên 
phát triển của tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng 
cộng đồng doanh nghiệp và các doanh 
nhân tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có bước phát 
triển mạnh mẽ, đóng góp nhiều hơn nữa 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh, xây dựng Yên Bái 
trở thành tỉnh phát triển 
nhanh, bền vững theo 
hướng “xanh, hài hòa, 
bản sắc và hạnh phúc”. 

Trong năm 2020, 
có 71 dự án đầu tư đã 
được cấp Quyết định 
chủ trương đầu tư, Giấy 
chứng nhận đầu tư với 
tổng vốn đăng ký đầu 
tư gần 4.600 tỷ đồng và 
hơn 02 triệu USD (tăng 
26,8% so với năm 2019) 
nâng tổng số dự án toàn 
tỉnh lên 522 dự án, tổng 
vốn đầu tư đăng ký gần 
112.460 tỷ đồng và trên 
381 triệu USD.

Toàn tỉnh đã có 291 
doanh nghiệp thành lập 
mới, với tổng số vốn đăng 
ký hơn 3.200 tỷ đồng; 
thành lập mới 93 hợp tác 
xã, với tổng vốn điều lệ 
hơn 224 tỷ đồng. Số thuế 
các doanh nghiệp nộp 
ngân sách nhà nước là 
1.251 tỷ đồng (chiếm 62% 
tổng thu cân đối). Các 
doanh nghiệp góp phần 
giải quyết việc làm cho 

hơn 39.860 lao động địa phương với mức 
thu nhập bình quân khoảng 5,3 triệu đồng/
người/tháng.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã trao Quyết 
định chủ trương đầu tư cho 11 dự án trong 
các lĩnh vực với tổng vốn đầu tư trên 800 
tỷ đồng.

THU HÀ

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Chiến Thắng trao Quyết định chủ trương đầu tư cho các 

dự án

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước và 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc trao Quyết định 

chủ trương đầu tư cho các dự án
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HUYỆN TRẤN YÊN

Tham dự lễ khánh thành còn có các đồng 
chí: Phùng Quốc Hiển - Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ 

tịch Quốc hội; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Ban 
chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Ủy ban Dân tộc; Phạm Thị Thanh Trà 
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ 
trưởng Bộ Nội vụ cùng đại diện các ban, bộ, 
ngành Trung ương. 

Về phía tỉnh Yên Bái có các đồng chí: 
Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Huy Tuấn - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Công trình cầu Cổ Phúc do Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng các công trình giao 

thông tỉnh Yên Bái làm chủ đầu tư, được thiết 
kế 6 nhịp với chiều dài 400m, đường dẫn hai 
đầu cầu có chiều dài 1.400m, chiều rộng 12m 
được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép 
với mức đầu tư 330 tỷ đồng và được khởi 
công xây dựng tháng 12/2019, hoàn thành 
vượt 8 tháng so với kế hoạch. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy 
Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh 
giá cao sự nỗ lực, cố gắng của chủ đầu tư, 
cán bộ quản lý, giám sát, đơn vị thi công và 
đội ngũ công nhân để triển khai hoàn thành 
dự án vượt tiến độ. Đồng chí cho biết, cầu Cổ 
Phúc là một trong 12 công trình trọng điểm 
được Tỉnh ủy Yên Bái đưa vào Chương trình 
hành động số 190-CTr/TU về thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh năm 2020. 

Cầu Cổ Phúc hoàn thành, đưa vào sử 

Sáng 01/01, UBND tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình 
cầu Cổ Phúc. Đây là cây cầu thứ 7 bắc qua sông Hồng trên địa bàn tỉnh Yên Bái và là 
cây cầu đầu tiên được xây dựng trên địa bàn huyện Trấn Yên. Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dự lễ khánh thành.

Đồng chí 
Thường trực 

Ban Bí thư Trần 
Quốc Vượng 

và các đồng chí 
lãnh đạo tỉnh 

cắt băng khánh 
thành cầu 
Cổ Phúc



Số 1 - 2021
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

7

TIN
 TÖ

ÙC
 - SÖ

Ï K
IEÄN

Baûn tin - XUÙC TIEÁN ÑAÀU TÖ TÆNH
 YEÂN BAÙI

CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI MỘT NĂM VƯỢT KHÓ

Năm 2020 đi qua, khép lại một 
năm đầy khó khăn, trở ngại của 
nền kinh tế do ảnh hưởng nặng 

nề của đại dịch toàn cầu Covid-19 và 
thiên tai bất thường. Trong đó, không 
thể không nói tới những tác động 
tiêu cực đến sản xuất - kinh doanh 
của ngành công nghiệp. Tuy nhiên, 
dưới sự chỉ đạo, điều hành, khích 
lệ của các cấp chính quyền tỉnh Yên 
Bái, cùng sự năng động, nhanh nhạy 
để thích ứng với thời cuộc của các 
doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, đã 
giúp ngành công nghiệp của tỉnh có 
sự bứt phá, đạt được kết quả đáng 
ghi nhận.

Mặc dù kinh tế của tỉnh gặp nhiều 
khó khăn do tác động của dịch Covid-19 

nhưng với phương châm “chống dịch như 
chống giặc”, tỉnh đã tập trung chỉ đạo kịp 
thời, đồng bộ các giải pháp vừa chống 
dịch, vừa duy trì phát triển sản xuất, đảm 
bảo an sinh xã hội. Nhờ đó, hoạt động 
sản xuất công nghiệp của nhiều doanh 
nghiệp đã từng bước hồi phục, duy trì 
và phát triển, góp phần đưa sản xuất 
công nghiệp của tỉnh chuyển mình trong 
những tháng cuối năm. Kết quả giá trị 
sản xuất công nghiệp năm 2020 đạt gần 
12.000 tỷ đồng, bằng 91,4% so với kế 
hoạch năm, tăng 9,2% so với năm 2019. 
Cùng với đó, nhiều dự án về công nghiệp 
đã được khởi công trên địa bàn tỉnh như: 
Dự án nhà máy sản xuất, chế biến đá vôi 
trắng Vũ Gia, dự án nhà máy cưa xẻ, sấy 
gỗ thành phẩm và sản xuất, xuất khẩu 

dụng không chỉ tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc đi 
lại, thông thương của người 
dân, tạo tiền đề để huyện 
Trấn Yên phát triển với các 
vùng phụ cận thuộc hữu 
ngạn sông Hồng, kết nối 
thuận tiện với các đường 
tỉnh lộ, các huyện phía Tây 
của tỉnh, khu công nghiệp 
Âu Lâu,.. mà còn là động 
lực, lợi thế để thu hút đầu 
tư, phát triển thương mại, 
dịch vụ, xây dựng các khu 
đô thị mới tại các xã trên 
địa bàn huyện, qua đó góp 
phần thực hiện thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra 

theo hướng phát triển “xanh, hài hòa, bản sắc 
và hạnh phúc”.

NGỌC SƠN

Các đại biểu và nhân dân huyện Trấn Yên phấn khởi đi trên 
cây cầu mới hoàn thành
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Plywood,...đánh dấu cho những nỗ lực 
của tỉnh trong việc thực hiện “mục tiêu 
kép” và tiếp tục cải thiện môi trường kinh 
doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh đã tập trung phát 
triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, 
thực phẩm theo hướng nâng cao giá trị 
sản phẩm, thân thiện môi trường, khẳng 
định vai trò là ngành công nghiệp chủ lực 
trong phát triển công nghiệp nông thôn. 

Tính chung cả năm, chỉ số công 
nghiệp toàn ngành tăng 8,09%, một số 
ngành sản xuất chính có chỉ số sản xuất 
tăng cao so với năm trước như: ngành 
khai thác đá các loại tăng 14,67%; chế 
biến thực phẩm tăng 12,0%; in ấn tăng 
13,13%; sản xuất sản phẩm từ khoáng 
phi kim loại khác tăng 14,16%; sản xuất 
kim loại tăng 23,34%; sản xuất và phân 
phối điện tăng 19,92%... 

Một số sản phẩm chính có chỉ số sản 
xuất cả năm tăng cao, đó là: đá xây dựng 
tăng 39,96%; tinh bột sắn tăng 31,88%; 
vỏ bào, dăm gỗ tăng 1,15 lần; bao bì 
bằng túi giấy tăng 28,92%; xi măng tăng 
18,4%; bột đá tăng 21,89%; sản xuất 
kim loại tăng 23,34%; điện sản xuất tăng 
22,88%... 

Cùng với đó, xác định làng nghề là 
nhân tố quan trọng góp phần chuyển dịch 
cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế khu vực 
nông thôn; là nơi lưu giữ, phát triển tinh 
hoa văn hóa của dân tộc. Do đó, công 
tác bảo tồn và phát triển làng nghề được 
quan tâm đầu tư. Trên địa bàn tỉnh đã có 
13 làng nghề và nghề truyền thống được 
công nhận: làng nghề sản xuất miến đao 
Giới Phiên; đan rọ tôm Đồng Tâm (Yên 
Bình); trồng và chế biến chè xanh chất 
lượng cao (Trấn Yên); dệt thổ cẩm (Mù 

Lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến đá vôi trắng Vũ Gia Yên Bái
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Cang Chải); nấu rượu thóc (Mù Cang 
Chải)... Tuy phần lớn quy mô các làng 
nghề còn nhỏ, chất lượng, mẫu mã sản 
phẩm còn hạn chế nhưng có một số sản 
phẩm đã được cấp chứng nhận OCOP 
3 sao trở lên, được thị trường đón nhận.

Là ngành có vai trò chủ đạo, tạo động 
lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh, 
năm 2021 và những năm tới dự báo còn 
nhiều khó khăn càng đòi hỏi ngành công 
nghiệp Yên Bái phải tiếp tục nỗ lực để 
có bước phát triển mới, hiệu quả, bền 
vững, trong đó nâng cao tỷ trọng ngành 
công nghiệp chế biến, chủ lực là công 

nghiệp chế biến vật liệu xây dựng cao 
cấp, chế biến nông lâm sản trọng tâm là 
chế biến gỗ rừng trồng công nghệ cao, 
thu hút đầu tư có hiệu quả các dự án 
công nghiệp quy mô lớn, tạo ra giá trị gia 
tăng cao. Phấn đấu  giá trị sản xuất công 
nghiệp năm 2021 đạt khoảng 14.200 tỷ 
đồng, đến năm 2025 đạt khoảng 20.000 
tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp 
tăng bình quân trên 9%/năm, đóng góp 
khoảng 25% GRDP trên địa bàn, nhằm 
tạo bước đột phá cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025./. 

KIM QUYÊN

TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÔNG KẾT 
QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ NĂM 2020

Chiều ngày 19/01, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy 
ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức Hội nghị báo công kết quả thực hiện 
nhiệm vụ chính trị năm 2020 và biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc, hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được 
giao theo Chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy; khen thưởng các tập thể, cá 
nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm thu ngân sách năm 2020.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Đức 
Duy - Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long 
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; 

Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo 
UBND, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
cơ quan, đơn vị; các huyện, thị xã, thành phố 
trong tỉnh.

Tiếp nối những thành tựu đã đạt được từ 
những năm trước đây, nhất là kết quả trong 
thực hiện Chương trình hành động số 144; 

với tinh thần đoàn kết, quyết tâm chính trị 
cao, ngay từ cuối năm 2019, Tỉnh ủy đã ban 
hành Chương trình hành động số 190-CTr/
TU với nhiều chỉ tiêu, mục tiêu phấn đấu cao 
và một số giải pháp quyết liệt, hiệu quả.

Bước vào năm 2020, trong bối cảnh phải 
đối mặt với diễn biến phức tạp, khó lường 
của tình hình thế giới, những tác động tiêu 
cực của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí 
hậu, nhất là đại dịch Covid-19, nhưng với sự 
quyết tâm cao và nỗ lực lớn của cả hệ thống 
chính trị, sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân 
các dân tộc trong tỉnh, bám sát và thực hiện 
nghiêm chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, 
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Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy, 
chính quyền trong tỉnh đã kịp thời điều chỉnh 
trạng thái, phương pháp làm việc theo hướng 
chủ động, linh hoạt, đồng bộ để lãnh đạo, chỉ 
đạo quyết liệt, sát sao, bài bản các giải pháp, 
đến nay có thể khẳng định tỉnh Yên Bái đã 
hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép “vừa duy 
trì phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 hiệu quả”.

Cùng với việc ngăn chặn không để dịch 
bệnh xâm nhập vào địa bàn, góp sức cùng 
với cả nước khống chế thành công dịch 
Covid-19, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được 
kết quả nổi bật, cụ thể: Kinh tế duy trì mức 
tăng trưởng khá, đạt 5,41%, cao gấp 1,86 lần 
tốc độ tăng của cả nước, đứng thứ 4/14 tỉnh 
vùng Trung du và miền núi phía Bắc; riêng 
khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 
4,62%, thuộc nhóm các tỉnh tăng cao nhất 
trong khu vực và cả nước; xây dựng nông 
thôn mới là điểm sáng tiêu biểu trong khu vực 

và cả nước với 50% tổng số xã toàn tỉnh đạt 
chuẩn nông thôn mới, cao gấp 1,35 lần bình 
quân chung của vùng Trung du và miền núi 
phía Bắc, gấp 1,85 lần bình quân chung các 
tỉnh khu vực Tây Bắc, trong đó có 12 xã đặc 
biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng 
thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 3.592,1 tỷ 
đồng, bằng 143% dự toán Bộ Tài chính giao, 
bằng 109% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 
106% so với cùng kỳ, là một trong 03 tỉnh của 
cả nước có số thu ngân sách vượt dự toán 
Trung ương giao. Lĩnh vực văn hoá, xã hội, 
y tế, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ... 
tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ, công 
tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm vượt 
mục tiêu kế hoạch đề ra. Tỉnh đã huy động 
cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện 
mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, với 
tỷ lệ hộ nghèo giảm 4,52% (vượt kế hoạch 
đề ra). Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, 
trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc, 
toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy
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tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp 
tục được đẩy mạnh, đạt nhiều kết quả nổi 
bật, ấn tượng, đặc biệt là công tác chuẩn bị 
bài bản, tổ chức thành công Đại hội đảng bộ 
các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Trung ương 
đánh giá cao. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức 
Duy - Bí thư Tỉnh ủy trân trọng ghi nhận, 
biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những 
kết quả mà cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ 
trang và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh 
đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: 
Những kết quả và thành tựu quan trọng, 
ấn tượng đạt được trong năm qua do nhiều 
nguyên nhân, trước hết là sự lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành quyết liệt, sát sao, hiệu quả, 
linh hoạt với tư duy đổi mới, sáng tạo của 
cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ được giao. Cùng với đó 

là sự đoàn kết, đồng tâm hiệp lực của cán 
bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong 
hệ thống chính trị, đã nỗ lực, cố gắng vượt 
mọi khó khăn, quyết tâm tăng tốc, bứt phá, 
đưa Yên Bái phát triển nhanh, toàn diện, bền 
vững.

Ghi nhận sự cố gắng vượt qua nhiều khó 
khăn, thách thức của các đơn vị, tập thể, cá 
nhân, tỉnh Yên Bái đã khen thưởng cho 71 
tập thể và 66 cá nhân có thành tích xuất sắc, 
toàn diện, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ được giao. Trong đó, khen thưởng 
cho 57 tập thể cơ quan, đơn vị, địa phương 
và 66 cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn 
thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu 
nhiệm vụ chính trị được giao theo Chương 
trình hành động số 190 của Tỉnh ủy và thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong năm 
2020; 14 đơn vị, địa phương hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2020./.

HỒNG HẢO

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị
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Tổng công ty Viglacera dự kiến đầu 
tư Dự án tổ hợp khu công nghiệp - 
đô thị - dịch vụ tại khu vực nút giao 

IC12, thuộc địa phận huyện Trấn Yên và 
thành phố Yên Bái với quy mô khoảng 
496 ha. Dự án sẽ dành gần 420 ha cho 
phát triển khu công nghiệp hiện đại và 
khoảng 80 ha cho phát triển đô thị, dịch 
vụ, tích hợp nhiều dịch vụ tiện ích xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh 
ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao năng lực, 

kinh nghiệm của Tổng công ty Viglacera 
trong xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ 
tầng, quản lý và vận hành các khu công 
nghiệp. Sau thời gian tiếp cận, khảo sát 
Tổng Công ty đã tích cực nghiên cứu, đề 
xuất nhiều ý tưởng đầu tư phù hợp với 
định hướng phát triển kinh tế, xã hội nói 
chung và định hướng phát triển lĩnh vực 
công nghiệp của tỉnh Yên Bái nói riêng 
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIX 
Đảng bộ tỉnh.

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CÔNG TY VIGLACERA 
ĐẾN LÀM VIỆC VỀ DỰ ÁN TỔ HỢP 

KHU CÔNG NGHIỆP - ĐÔ THỊ - DỊCH VỤ TẠI TỈNH YÊN BÁI

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu tại buổi làm việc

Ngày 25/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã có buổi làm việc với 
Đoàn công tác của Tổng công ty Viglacera do ông Luyện Công Minh - Phó Chủ tịch 
Hội đồng Quản trị làm Trưởng đoàn. Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy 
viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
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Tỉnh Yên Bái thống nhất chủ trương 
cho phép nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát 
quy hoạch và đề xuất đầu tư tại khu vực 
nút giao IC12. Hai bên sẽ cùng nghiên 
cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho 
phép hình thành khu công nghiệp mới tại 
khu vực nhà đầu tư đã đề xuất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy 
giao các sở, ngành, địa phương liên 
quan rà soát toàn bộ các dự án được cấp 
quyết định chủ trương đầu tư trong khu 
vực cùng hiện trạng đất đai, hiện trạng 
dân cư để cung cấp thông tin cho nhà 
đầu tư và cam kết tỉnh Yên Bái sẽ đồng 
hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt 
bằng, hỗ trợ các thủ tục pháp lý triển khai 
dự án.

Tổng công ty Viglacera cam kết sẽ 
thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nghĩa 

vụ của nhà đầu tư theo quy định hiện 
hành của Nhà nước. Đồng thời, đề nghị 
tỉnh Yên Bái sớm trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt quy hoạch chung các khu 
công nghiệp của tỉnh Yên Bái trong giai 
đoạn tới, quy hoạch hệ thống xử lý nước 
thải... làm cơ sở cho triển khai dự án đầu 
tư tại tỉnh.

Tổ hợp khu công nghiệp - đô thị - dịch 
vụ được đầu tư xây dựng sẽ đáp ứng đầy 
đủ các tiêu chí của khu công nghiệp hiện 
đại, cung cấp các dịch vụ tiện ích xã hội, 
góp phần hoàn thiện, đồng bộ cơ sở vật 
chất, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư công 
nghệ cao, điện tử, viễn thông... đến đầu 
tư tại tỉnh Yên Bái một cách nhanh chóng, 
hiệu quả và là cơ sở, là điểm sáng hấp dẫn 
thu hút đầu tư trong và ngoài nước đến với 
tỉnh Yên Bái trong thời gian tới./.

NGỌC THỦY

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư cho
Tổng công ty Viglacera.
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TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

Năm 2020, nền kinh tế cả nước đứng 
trước những khó khăn do dịch Covid-19 
bùng phát, cùng với đó là các giải pháp 

kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ. Hầu hết 
các doanh nghiệp đều trong tình trạng hoạt 
động không hết công suất do thiếu nguyên 
vật liệu sản xuất. Các dự án đã được chấp 
thuận chủ trương đầu tư đang trong tiến độ 
triển khai xây dựng đều bị chậm lại do phải áp 
dụng những biện pháp giãn cách xã hội nhằm 
hạn chế lây lan dịch bệnh.

Vượt qua những khó khăn đó, nhằm tạo 
sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước, tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm 

túc chỉ đạo của Chính phủ trong phòng chống 
dịch, cùng với đó chú trọng và tập trung cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách 
toàn diện, xây dựng các cơ chế chính sách 
hấp dẫn, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng 
và tạo dựng lợi thế tích cực cho các nhà đầu 
tư. Nhất quán với quan điểm thu hút đầu tư có 
chọn lọc, tỉnh ưu tiên các dự án sử dụng đất 
hiệu quả; sử dụng ít lao động; sử dụng công 
nghệ tiên tiến, hiện đại; đóng góp nhiều cho 
ngân sách nhà nước.

Từ những nỗ lực đó, tỉnh đã đạt được 
những kết quả khả quan trong công tác thu hút 
đầu tư. Cụ thể, năm 2020 tỉnh đã cấp quyết 

Năm 2020, trước nhiều khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 
bùng phát tác động tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, tỉnh Yên Bái 
đã kịp thời đưa ra nhiều giải pháp, chính sách nhằm tạo môi trường đầu tư 
thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhờ đó, Yên Bái đã và đang 
trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Trung tâm thành phố Yên Bái
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định chủ trương đầu tư cho 71 dự án với tổng 
số vốn đăng ký gần 4.600 tỷ đồng và 2,08 triệu 
USD (trong đó lĩnh vực nông, lâm nghiệp và 
thủy sản 05 dự án, vốn đăng ký đầu tư 367,1 tỷ 
đồng; lĩnh vực công nghiệp 43 dự án, vốn đăng 
ký đầu tư 3.658,7 tỷ đồng; lĩnh vực thương mại, 
du lịch và các ngành kinh tế khác 23 dự án, vốn 
đăng ký đầu tư 562,5 tỷ đồng)

Có thể kể đến một số dự án lớn đang 
được triển khai nổi bật như: Dự án nhà máy 
sản xuất viên nén gỗ xuất khẩu với tổng vốn 
đầu tư là 452,8 tỷ đồng; dự án nhà máy cưa 
xẻ sấy gỗ thành phẩm và sản xuất xuất khẩu 
Plywood tổng vốn đầu tư 313,4 tỷ đồng của 
Công ty TNHH MTV năng lượng An Việt Phát; 
dự án nhà máy sán xuất bột đá và hạt nhựa cao 
cấp tổng hợp của Công ty TNHH MTV Xuân An 
với tổng vốn đăng ký 966 tỷ đồng; 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 Chi nhánh Yên Bái - Công ty 
cổ phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao 
tích hợp ANIFER với tổng vốn đăng ký 136 tỷ 
đồng; dự án Nhà máy sản xuất giày da Yên Bái 
của Công ty cổ phần sản xuất công nghiệp IPC 

với tổng vốn đăng ký 97 tỷ đồng,…
Luỹ kế đến nay, UBND tỉnh đã quyết định 

chủ trương đầu tư cho 522 dự án với tổng số 
vốn đăng ký đầu tư gần 112.460 tỷ đồng và 
trên 381 triệu USD. (trong đó lĩnh vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản 43 dự án, vốn đăng ký 
đầu tư 4.913,5 tỷ đồng và 78,6 triệu USD; lĩnh 
vực công nghiệp 383 dự án, vốn đăng ký đầu 
tư 85.801 tỷ đồng và 299,2 triệu USD; lĩnh vực 
thương mại, du lịch và các ngành kinh tế khác 
96 dự án, vốn đăng ký đầu tư 21.745 tỷ đồng 
và 4,0 triệu USD).

Năm 2021, để đạt được những mục tiêu 
đã đề ra, tỉnh cam kết sẽ tiếp tục tập trung 
nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo môi trường 
đầu tư kinh doanh thông thoáng, cởi mở và 
bình đẳng. Cấp ủy, chính quyền luôn sẵn sàng 
hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp trong 
thực hiện các dự án đầu tư. Tỉnh cũng sẽ tập 
trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tiếp tục huy 
động nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, 
thu hút đầu tư mạnh mẽ để Yên Bái thực sự là 
điểm đến tin cậy, hấp dẫn của các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước./.

NGUYỄN THOA

ĐƯA NGHĨA LỘ TRỞ THÀNH TRUNG TÂM DU LỊCH 
CỦA TỈNH YÊN BÁI

Ôm trọn Mường Lò, thị xã Nghĩa 
Lộ không những có lợi thế về vị 
trí địa lý, khí hậu mà còn cả về 

con người, các giá trị lịch sử, văn hóa 
để có thể trở thành trung tâm du lịch, 
dịch vụ của miền Tây. 

Những năm qua, phát triển du lịch, đặc 
biệt là các dịch vụ du lịch được thị xã Nghĩa 
Lộ quan tâm chú trọng, hạ tầng du lịch 
được khuyến khích đầu tư phát triển theo 

hướng nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng. 
Hiện thị xã đã có trên 40 cơ sở lưu trú với 
540 phòng nghỉ, hiệu suất khai thác bình 
quân đạt 48%/năm; có 35 cơ sở homestay 
phục vụ khách du lịch, nhiều hộ làm du lịch 
có thu nhập từ 400 - 500 triệu đồng/năm.

Hệ thống các cửa hàng được phát 
triển mạnh; chợ Mường Lò tiếp tục duy trì 
hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng 
trong việc tiêu thụ các mặt hàng nông, lâm 
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sản, thủ công mỹ nghệ và cung ứng đầy 
đủ, đa dạng các mặt hàng phục vụ nhu cầu 
của người dân và du khách. Các loại hình 
dịch vụ phát triển khá phong phú, như: vận 
tải hàng hóa, hành khách, văn hóa giải trí, 
y tế, giáo dục, bưu chính viễn thông, tín 
dụng... tạo điều kiện thuận lợi cho khách 
du lịch.  

Xác định phát triển du lịch gắn với khai 
thác, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa 
vật thể và phi vật thể, nhiều nét độc đáo 
trong văn hóa dân gian đồng bào các dân 
tộc thiểu số được phục dựng và trở thành 
những lễ hội truyền thống. 

Đặc biệt, với việc tổ chức thành công 
Tuần Văn hóa Du lịch Mường Lò hàng 
năm; khôi phục, bảo tồn Xòe Thái, Hội Hạn 
khuống; truyền dạy ngôn ngữ, chữ viết của 
đồng bào dân tộc Thái, các món ăn dân 
tộc đặc sắc, các môn thể thao dân tộc, trò 
chơi dân gian; khôi phục và lưu giữ các 

sản phẩm nghề dệt thổ cẩm, trang phục 
dân tộc; khuyến khích nhân dân sử dụng 
trang phục truyền thống của dân tộc mình; 
sử dụng ngôn ngữ bản địa trong giao tiếp; 
làm nhà ở theo kiến trúc truyền thống, 
phong tục đón khách, bố trí chỗ ngồi trên 
nhà sàn, phong tục buộc chỉ cổ tay, tục 
“Tằng cẩu”… đã thu hút một lượng lớn 
khách du lịch đến với Nghĩa Lộ để được 
trải nghiệm, khám phá. 

Thị xã cũng đã sưu tầm, khôi phục 
các di tích lịch sử, khai thác hiệu quả các 
công trình văn hóa như: Khu Di tích lịch 
sử Căng - Đồn Nghĩa Lộ, Khu tưởng niệm 
Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Văn hóa 
thị xã... Năm 2020, doanh thu dịch vụ lưu 
trú và ăn uống đạt trên 225 tỷ đồng, trong 
đó khách quốc tế chiếm 23,6%, doanh thu 
từ du lịch đạt 96 tỷ đồng.

Trở thành trung tâm du lịch - thương 
mại - dịch vụ khu vực phía Tây của tỉnh, 

Xòe Thái cổ Mường Lò - Nghĩa Lộ đã trở thành thương hiệu nghệ thuật, du lịch
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cơ bản đạt đô thị loại III vào năm 2025 là 
chương trình trọng điểm mà thị xã Nghĩa 
Lộ đã, đang và tiếp tục xây dựng. Bên cạnh 
những thành quả đã đạt được, tới đây, thị 
xã sẽ xây dựng chợ Mường Lò thành trung 
tâm thương mại miền Tây, chợ C - Chợ 
Mường Lò thành chợ đầu mối nông, lâm 
sản phía Tây của tỉnh phục vụ cho tiêu thụ 
nông sản gắn với phát triển du lịch.

Đồng thời, xây dựng các tuyến phố 
dịch vụ thương mại theo ngành hàng, đảm 
bảo văn minh đô thị, đặc biệt là tuyến phố 
ẩm thực, tuyến phố kinh doanh sản phẩm 
đặc sản, sản phẩm thủ công phục vụ du 
khách; nghiên cứu triển khai dự án mạng 
wifi tại một số điểm công cộng; khuyến 
khích xây dựng mới các siêu thị, cửa hàng 
tự chọn tại các khu đô thị mới. 

Việc phát triển du lịch tiếp tục được 
định hướng đổi mới, phát triển các sản 
phẩm du lịch đặc trưng, riêng có của vùng 
Mường Lò, đẩy mạnh phát triển du lịch 
cộng đồng, trải nghiệm, khám phá lịch sử, 
bản sắc văn hóa, điệu múa dân gian các 

dân tộc; chú trọng sản xuất các sản phẩm, 
đồ lưu niệm đặc trưng phục vụ khách du 
lịch, nhất là các sản phẩm nông nghiệp đặc 
sản, các sản phẩm thủ công truyền thống 
của dân tộc Thái; khai thác các thiết chế 
văn hóa lịch sử, tín ngưỡng, tâm linh hiện 
có phục vụ phát triển du lịch; hình thành 
các khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khu 
vui chơi giải trí, khu văn hóa bản địa đặc 
trưng... 

Bên cạnh đó, quan tâm, tạo điều kiện 
cho các tổ chức, cá nhân có nguồn lực đầu 
tư phát triển dịch vụ du lịch trọng điểm, độc 
đáo như: Khu sinh thái nghỉ dưỡng Dragon 
fly Pú Lo; Dự án tổ hợp khách sạn 4 sao, 
thương mại dịch vụ của tập đoàn Apec; 
Khu nghỉ dưỡng cao cấp suối nước nóng 
Bản Bon... Thị xã Nghĩa Lộ phấn đấu đến 
năm 2025 đạt 470.000 lượt khách du lịch, 
tăng 25% mỗi năm; doanh thu dịch vụ lưu 
trú và ăn uống đạt trên 900 tỷ đồng, trong 
đó doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 420 
tỷ đồng./. 

NGỌC SƠN

Phối cảnh tổng thể dự án Apec Golden Valley Mường Lò
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Ö UBND TỈNH BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT 
CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH YÊN BÁI 

NĂM 2021

Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh Yên Bái 
đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-
UBND về việc phê duyệt Chương 

trình xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái năm 
2021 nhằm huy động và sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực, kết nối chặt chẽ với các 
địa phương trong khu vực để phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phù 
hợp với phát trển chung của cả nước và 
cả vùng. 

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, triển khai thực hiện có hiệu quả kiến 
trúc chính quyền điện tử gắn với đô thị thông 
minh, nâng cao chất lượng hoạt động của 
Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 
tỉnh, Bộ phận phục vụ hành chính công cấp 
huyện, cấp xã đáp ứng yêu cầu của nền 
hành chính kiến tạo phát triển, nâng cao chất 
lượng phục vụ người dân doanh nghiệp.

Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường 
đầu tư kinh doanh, phát triển các thành phần 
kinh tế, đưa kinh tế tư nhân trở thành một bộ 
phận quan trọng của nền kinh tế; huy động 

mạnh mẽ và sử dụng hợp lý các nguồn lực, 
nhất là nguồn lực ngoài nhà nước cho đầu 
tư phát triển, phấn đấu đến năm 2025 Yên 
Bái nằm trong nhóm 25 tỉnh có chỉ số năng 
lực cạnh tranh dẫn đầu cả nước.

Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2021 
bao gồm các nội dung: Nghiên cứu, đánh giá 
tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác 
đầu tư; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho 
hoạt động xúc tiến đầu tư; Xây dựng danh 
mục dự án kêu gọi đầu tư; Xây dựng các 
ấn phẩm, tài liệu phục vụ hoạt động xúc tiến 
đầu tư; Tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về 
môi trường, chính sách tiềm năng và cơ hội 
đầu tư; Đào tạo, tập huấn, tăng cường năng 
lực về xúc tiến đầu tư; Hỗ trợ các tổ chức 
doanh nghiệp và nhà đầu tư trong việc tìm 
hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; 
tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu 
tư; triển khai các dự án sau khi được chấp 
thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư; Các hoạt động hợp tác 
trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư.

Thành phố 
Yên Bái
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Để triển khai thực hiện có hiệu quả các 
nội dung trên, cần tập trung triển khai các 
Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thực 
hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia. Triển khai bám sát quy định 
tại Quyết định số 03/2014/QĐ-TTg ngày 
14/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt 
động xúc tiến đầu tư.

 Công khai minh bạch, rút ngắn thời gian 
giải quyết và loại bỏ các thủ tục hành chính 
cản trở việc đầu tư, cản trở hoạt động của 
doanh nghiệp. Tập trung thu hút đầu tư vào 
các lĩnh vực chủ yếu như nông lâm nghiệp, 
thủy sản, công nghiệp cà du lịch, dịch vụ, 
đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp. Phát 
triển, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu, cụm 
công nghiệp. . 

Đồng thời, đổi mới nội dung, phương 

thức xúc tiến đầu tư và hình thức các tài liệu 
xúc tiến đầu tư. Tăng cường quảng bá hình 
ảnh, tiềm năng thế mạnh và cơ hội đầu tư 
của tỉnh. Duy trì gặp gỡ, đối thoại định kỳ 
giữa lãnh đạo tỉnh với các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp nhằm trợ giúp và xử lý khó khăn, 
vướng mắc trong việc triên khai thực hiện 
dự án đầu tư và các vấn đề nhà đầu tư quan 
tâm, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh tại tỉnh.

UBND tỉnh giao Trung tâm Hỗ trợ 
doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối triển 
khai Chương trình xúc tiến đầu tư năm 
2021; đầu mối triển khai các hoạt động hỗ 
trợ doanh nghiệp, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, 
đối thoại doanh nghiệp định kỳ để giải quyết 
kịp thời những kiến nghị, vướng mắc của 
doanh nghiệp./.

NGỌC THỦY

CÔNG TY TNHH NGÀNH GỖ THIÊN AN VIỆT NAM: 
NỖ LỰC CHUYỂN MÌNH VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID - 19

Trong những năm qua, Công ty TNHH 
Ngành gỗ Thiên An Việt Nam đã có 
nhiều đóng góp tích cực trong phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái. Năm 
2020, hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp đã chịu nhiều tác động tiêu 
cực của đại dịch Covid - 19 nhưng với sự 
đồng tâm, hiệp lực của tập thể lãnh đạo, 
người lao động cũng như sự khích lệ, ủng 
hộ của các cấp chính quyền tỉnh Yên Bái, 
Công ty TNHH Ngành gỗ Thiên An Việt 
Nam đã sáng tạo, linh hoạt vượt qua khó 
khăn, thách thức, nâng cao hiệu quả hoạt 
động sản xuất kinh doanh, khẳng định vị thế 
vững chắc trên thị trường, trở thành doanh 

nghiệp điểm sáng trong lĩnh vực chế biến 
gỗ của tỉnh Yên Bái.

Công ty TNHH ngành gỗ Thiên An Việt 
Nam được thành lập tháng 8 năm 2017, có 
trụ sở đặt tại khu công nghiệp phía Nam, 
xã Văn Phú, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên 
Bái với diện tích 20.000m2, chuyên sản 
xuất và kinh doanh các mặt hàng gỗ dán, 
ván ép, gỗ lát sàn,... phục vụ cho tiêu dùng 
và xuất khẩu.

Trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 có 
những diễn biến phức tạp, việc đi lại, giao 
thương giữa các quốc gia bị hạn chế đã 
ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, 
chế biến và xuất khẩu của công ty. Trước 
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Công nhân công ty chung sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao

khó khăn đó, công ty đã chủ động trong 
việc phòng chống dịch bệnh, xây dựng kế 
hoạch, giải pháp và có phương án kịp thời 
để hoạt động kinh doanh trở lại khi tình hình 
dịch bệnh ổn định.

Nhờ những nỗ lực đó, công ty đã phục 
hồi sản xuất với nguyên liệu gỗ tiêu thụ 
khoảng 60.000 m3/năm, các sản phẩm gỗ 
tấm, gỗ lát sàn SPC được xuất khẩu sang 
thị trường Châu Âu và Mỹ với khoảng 100 
container hàng tháng, đem lại doanh thu 
gần 300 tỷ trong năm 2020; nộp ngân sách 
nhà nước hơn 3,5 tỷ đồng; tạo việc làm 
ổn định cho gần 300 lao động với mức thu 
nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Hàng năm, công ty tổ chức các hoạt 
động văn hóa, thể thao, thăm hỏi, tặng quà 
công nhân trong công ty. Qua đó, góp phần 
động viên công nhân yên tâm, hăng hái lao 
động, sản xuất. Bên cạnh đó, công tác an 
toàn lao động, vệ sinh lao động và đào tạo 

nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ cũng 
được Ban Giám đốc công ty hết sức quan 
tâm. Từ đó tạo nên một đội ngũ lao động 
có tay nghề cao, vững vàng trong các khâu 
sản xuất, kinh doanh, cùng chung sức phấn 
đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những năm tới, công ty TNHH Thiên An 
Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường 
sản xuất, kinh doanh, phát triển sản phẩm 
ngày càng đáp ứng được thị hiếu, yêu cầu 
của các thị trường xuất khẩu chủ lực, tạo 
thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập 
cho người lao động. Cùng với việc đẩy 
mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao ý thức 
bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa giữa 
các lợi ích kinh tế - xã hội. Điều đó không 
chỉ tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh 
nghiệp sản xuất gỗ mà còn là vấn đề phát 
triển của doanh nghiệp trong tương lai./.

KIM QUYÊN
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Ngày 22/01/2021, Hiệp hội Doanh nghiệp 
tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm 

vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí 
Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương 
và doanh nghiệp trong tỉnh. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn 
Chiến Thắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi 
nhận những nỗ lực của Hiệp hội Doanh nghiệp 
tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp khắc phục khó 
khăn trong sản xuất kinh doanh, cùng với tỉnh 
hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống 
hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung 
phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả năm 2020, 
cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã nộp 
ngân sách 1.260 tỷ đồng, trong đó, các doanh 
nghiệp thuộc Hiệp hội đã nộp trên 600 tỷ đồng. 
Tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã 
hội, đóng góp xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ 
các doanh nghiệp khắc phục khó khăn bởi dịch 
Covid-19… 

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã chủ động 
tham gia xây dựng, phổ biến, hướng dẫn hội 

viên thực hiện nghiêm túc chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và 
quy định của địa phương. Tham mưu cho tỉnh 
ban hành các giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế 
chính sách, tăng cường cải cách thủ tục hành 
chính, cải thiện môi trường kinh doanh theo 
hướng thông thoáng, cởi mở, bình đẳng, minh 
bạch và cộng đồng trách nhiệm. Phối hợp với 
sở, ban, ngành, địa phương tổ chức các cuộc 
họp tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19; hỗ 
trợ xúc tiến thương mại, tổ chức 05 buổi “Cà 
phê doanh nhân - chính quyền đồng hành cùng 
doanh nghiệp”… 

Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBDN 
tỉnh Nguyễn Chiến Thắng mong muốn cộng 
đồng doanh nghiệp sẽ cơ cấu lại ngành nghề 
sản xuất kinh doanh cho phù hợp với chiến 
lược phát triển chung của tỉnh, tập trung vào 
một số lĩnh vực có tiềm năng như chế biến 
khoáng sản, nông sản, du lịch, trồng và phát 
triển cây dược liệu; nghiên cứu thế mạnh về 
nguồn lực lao động để chủ động trong sản xuất, 
kinh doanh. 

Quang cảnh 
hội nghị

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI 
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2020, 

TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021
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Đồng chí khẳng định, tỉnh Yên Bái sẽ tạo 
điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế 
đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh; ưu 

tiên phát triển hạ tầng, đặc 
biệt là hạ tầng giao thông, 
hạ tầng khu công nghiệp, 
đào tạo nghề, kêu gọi đầu 
tư vào lĩnh vực lắp ráp điện 
tử, sản xuất chế biến gỗ…

Hội nghị đã triển khai 
công tác tổ chức chuẩn bị 
cho Đại hội Hiệp hội Doanh 
nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm 
kỳ 2021-2026; trao giấy 
chứng nhận kết nạp thêm 
5 doanh nghiệp trở thành 
hội viên mới; nâng tổng số 
hội viên của Hiệp hội lên 99 

thành viên./.
                          NGỌC THỦY

Trao Giấy chứng nhận kết nạp cho 05 Hội viên mới

Ngày 16/12/2020, tỉnh Yên Bái đã ban hành 
Nghị quyết số 69/2020/NQ-HĐND về 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.

Nghị quyết quy định một số chính sách 
khuyến khích, hỗ trợ phát triển sản xuất nông, 
lâm nghiệp và thủy sản tổ chức sản xuất sản 
phẩm liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển mở 
rộng vùng nguyên liệu theo hướng hàng hóa 
hoặc đặc sản, hữu cơ và công tác quản lý chỉ đạo 
thực hiện chính sách trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đối tượng áp dụng gồm: Doanh nghiệp, 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thực hiện các 
dự án sản xuất sản phẩm liên kết theo chuỗi giá 
trị; Hộ gia đình, cá nhân đầu tư phát triển sản 
xuất hoặc liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, 
liên hiệp hợp tác xã đầu tư phát triển sản xuất 
sản phẩm theo hướng hàng hóa hoặc đặc sản, 
hữu cơ; Cơ quan, tổ chức và cá nhân được quy 
định tổ chức thực hiện chính sách hoặc có liên 
quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo 

quy định tại Nghị quyết này.
Một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái, giai 
đoạn 2021 - 2025 gồm:

1. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất chè 
vùng cao liên kết theo chuỗi giá trị áp dụng hỗ 
trợ cho các dự án sản xuất chè vùng cao liên kết 
theo chuỗi giá trị tại các huyện: Văn Chấn, Trạm 
Tấu và Mù Cang Chải.

2. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất chè 
vùng thấp liên kết theo chuỗi giá trị áp dụng hỗ 
trợ cho các dự án sản xuất chè vùng thấp liên 
kết theo chuỗi giá trị tại các huyện: Văn Chấn, 
Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên.

3. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất cây 
ăn quả liên kết theo chuỗi giá trị áp dụng hỗ trợ 
cho các dự án phát triển sản xuất cây ăn quả liên 
kết theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

4. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 
trồng dâu, nuôi tằm liên kết theo chuỗi giá trị áp 
dụng hỗ trợ cho các dự án trồng dâu, nuôi tằm 
liên kết theo chuỗi giá trị tại các huyện: Văn Yên, 

TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 
SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
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Trấn Yên, Văn Chấn.
5. Chính sách hỗ trợ phát triển dược liệu áp 

dụng hỗ trợ cho các dự án phát triển trồng một 
số loài cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 
Loài cây dược liệu được hỗ trợ do UBND tỉnh 
quy định.

6. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quế 
hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị áp dụng hỗ trợ 
cho các dự án sản xuất quế hữu cơ liên kết theo 
chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

7. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất Sơn 
tra liên kết theo chuỗi giá trị áp dụng hỗ trợ cho 
các dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến 
sản phẩm từ Sơn tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

8. Chính sách hỗ trợ phát triển vùng rừng 
trồng nguyên liệu theo hướng bền vững áp dụng 
hỗ trợ cho diện tích trồng rừng sản xuất theo 
hướng quản lý rừng bền vững (FSC) trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái.

9. Chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm 
măng tre Bát độ áp dụng hỗ trợ cho các dự án 
sản xuất măng tre Bát độ theo chuỗi giá trị trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái.

10. Chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất 
thủy sản liên kết theo chuỗi giá trị áp dụng hỗ trợ 
cho các dự án đầu tư xây dựng nhà máy sơ chế, 
bảo quản, chế biến sản phẩm thủy sản liên kết 
theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

11. Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi 
quy mô vừa và lớn theo chuỗi liên kết sản xuất 
gắn với tiêu thụ sản phẩm áp dụng hỗ trợ cho 
các dự án xây dựng chuỗi liên kết phát triển 
chăn nuôi gắn với tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái.

12. Chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi 
theo hướng sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc 
đặc sản, hữu cơ áp dụng hỗ trợ cho các hộ gia 
đình, cá nhân phát triển chăn nuôi theo hướng 
sản xuất sản phẩm hàng hóa hoặc đặc sản, hữu 
cơ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó ưu tiên các 
xã, thôn, bản thuộc vùng khó khăn của tỉnh.

13. Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ 
sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung áp dụng 
hỗ trợ cho các dự án đầu tư xây dựng cơ sở giết 

mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái.

14. Chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay để 
sản xuất con giống lợn an toàn áp dụng hỗ trợ 
cho các dự án sản xuất con giống lợn thương 
phẩm an toàn để cung ứng phục vụ sản xuất 
chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

15. Chính sách hỗ trợ cải tạo đàn trâu, bò 
bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái.

Một số chính sách khác: Hỗ trợ xây dựng, 
nhân rộng các mô hình mới có hiệu quả kinh tế 
cao trong sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy 
sản. Hàng năm, dự kiến bố trí 3.000 triệu đồng 
để hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô hình mới 
có hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông, lâm 
nghiệp và thủy sản theo cơ chế, chính sách quy 
định tại Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐND ngày 
04/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái 
ban hành quy định nội dung chi và mức hỗ trợ từ 
nguồn ngân sách địa phương cho các hoạt động 
khuyến nông trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Mức hỗ 
trợ cụ thể theo từng dự án được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt.

Hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện 
chính sách: Hỗ trợ kinh phí cho công tác quản 
lý, chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện. Kinh phí dự kiến 
hỗ trợ 1.000 triệu đồng/năm, gồm: Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 150 triệu đồng; 
các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, 
Văn Yên, Trấn Yên, Yên Bình và Lục Yên mỗi 
huyện 100 triệu đồng; thị xã Nghĩa Lộ 50 triệu 
đồng; thành phố Yên Bái 50 triệu đồng; Sở Tài 
chính 50 triệu đồng.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 
01/01/2021 và thay thế Nghị quyết số 40/2018/
NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị 
quyết số 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 
của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành 
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm 
nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020.

THU HÀ
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HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC ĐÁNH GIÁ 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 5 NĂM 2016 - 2020 VÀ 
TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đã triển khai toàn diện 
công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, 

chính sách pháp luật; xây dựng, điều hành 
thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công; cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới sáng 
tạo, xây dựng các mô hình kinh tế mới và chủ 
động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư… Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch 
Covid-19, đã chủ động tham mưu cho Thủ 
tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Chính trị, 
Quốc hội các giải pháp cấp bách tháo gỡ khó 
khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải 
ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã 
hội, trật tự an toàn xã hội, phục hồi và phát 
triển kinh tế.

Năm 2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác 
định 13 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung vào 

các khâu đột phá chiến lược, các mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, quan trọng phục 
vụ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm (2021 - 2025), đẩy mạnh cơ cấu lại nền 
kinh tế, đầu tư công gắn với đổi mới mô hình 
tăng trưởng… Để thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ được giao, Bộ đã đề ra các giải pháp 
như: Nghiên cứu, đề xuất những chính sách 
cụ thể để tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ 
doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến thực tiễn. 
Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, 
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục 
hành chính theo hướng nâng cao chất lượng 
phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ 
thông tin, tiết giảm chi phí và tạo thuận lợi cho 
cá nhân, tổ chức.../.

NGỌC THỦY

Chủ tịch 
UBND tỉnh 

Trần Huy Tuấn 
tham dự 

Hội nghị tại 
điểm cầu 
Yên Bái

Ngày 08/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc 
đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 và triển khai các nhiệm vụ 
trọng tâm năm 2021. Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, có sự tham dự của đồng chí Trần Huy 
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
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UBND TỈNH YÊN BÁI ĐÓN TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI 

CÔNG TY TNHH NIINUMA VIỆT NAM 

Tại buổi làm việc, ông Minowa - Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH Niinuma 
Việt Nam đã giới thiệu khái quát về 

dự án. Dự án sẽ sử dụng công nghệ điện 
toán đám mây để chuyển đổi trực tuyến và 
tạo ra điện từ ánh sáng mặt trời bằng cách 
sử dụng pin năng lượng mặt trời, tích điện 
bằng ác quy và cấp điện cho các thiết bị 
điện khác nhau. Dự án sẽ triển khai tại các 
hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc 
gia ở khu vực vùng sâu, vùng xa của tỉnh. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đánh giá 
cao tính nhân văn của Dự án, sẽ góp phần 
nâng cao chất lượng đời sống, sinh hoạt 
của đồng bào vùng cao tỉnh Yên Bái. Đồng 
chí cũng giao sở Kế hoạch - Đầu tư chủ trì 
phối hợp cùng Sở Công Thương và huyện 
Mù Cang Chải tổng hợp số liệu các hộ dân, 
các thôn bản có khả năng triển khai Dự án 
đánh giá tính hiệu quả lâu dài để báo cáo 
UBND tỉnh làm cơ sở để chấp thuận đầu tư 
Dự án./.

KIM QUYÊN

Ông Minowa - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Niinuma Việt Nam 
tặng quà lưu niệm lãnh đạo tỉnh Yên Bái.

Chiều 14/01, đoàn công tác của Công ty TNHH Niinuma Việt Nam đã đến thăm 
và làm việc với tỉnh Yên Bái về việc xin ý kiến đầu tư Dự án Hệ thống năng lượng mặt 
trời ứng dụng công nghệ lưu trữ đám mây loT Cloud lắp đặt tại huyện Mù Cang Chải. 
Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Yên Bái cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
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YÊN BÁI PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Theo Quyết định phê duyệt Chương 
trình xúc tiến thương mại tỉnh Yên 
Bái giai đoạn 2021 - 2025, tổng 

kinh phí thực hiện chương trình là 99,77 
tỷ đồng. 

Chương trình sẽ tập trung thực hiện 
các hoạt động thương mại nhằm ổn định 
và phát triển thị trường nước ngoài truyền 
thống, hướng tới các thị trường tiềm năng 
như Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn 
Quốc...; đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm 
hàng hóa chủ lực, tiềm năng của tỉnh, góp 
phần thực hiện chỉ tiêu giá trị kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đến năm 2025 
đạt từ 500 triệu USD trở lên. 

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các doanh 
nghiệp, hợp tác xã của tỉnh từng bước đẩy 
mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, 
nâng cao năng lực cạnh tranh trong sản 
xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường trong 
nước, nhất là các đô thị, thành phố lớn; hỗ 

trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 
của địa phương đầu tư đổi mới thiết bị công 
nghệ, mở rộng quy mô sản xuất, phấn đấu 
đến năm 2025 thực hiện chỉ tiêu về tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng toàn tỉnh đạt 30.000 tỷ đồng, giá 
trị sản xuất công nghiệp đạt 21.000 tỷ đồng 
trở lên. Cùng với đó, hỗ trợ, thúc đẩy các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh 
phát triển hệ thống phân phối thông minh, 
hiện đại, tiện lợi tạo sự kết nối lâu dài và 
bền vững giữa nhà sản xuất - kinh doanh - 
người tiêu dùng trong nước và nước ngoài. 
Phấn đấu, trung bình hàng năm có khoảng 
40-45 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã được 
hỗ trợ từ hoạt động xúc tiến thương mại 
của tỉnh; hỗ trợ từ 7-10 nội dung xây dựng 
thương hiệu và phát triển thương hiệu cho 
các doanh nghiệp, hợp tác xã./. 

HỒNG HẢO

KẾT QUẢ THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 
(FDI) CỦA TỈNH YÊN BÁI NĂM 2020 

Trong bối cảnh Việt Nam và thế giới 
bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, làm 
hạn chế việc đi lại của các nhà đầu 

tư, khiến thu hút mới đầu tư nước ngoài sụt 
giảm.  Tuy nhiên, trong năm 2020 tỉnh Yên 
Bái tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, tạo môi trường đầu tư kinh 
doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, 
thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào khai thác tiềm năng thế mạnh 
của tỉnh như: Chế biến nông, lâm sản; dịch 

vụ, văn hóa - xã hội; phát triển du lịch... qua 
đó góp phần quan trọng vào quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Năm 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, 
điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần của 
nhà đầu tư nước ngoài tại tỉnh Yên Bái đạt 
8,64 triệu USD, bằng 34,87% so với năm 
2019. Vốn thực hiện của dự án đầu tư trực 
tiếp nước ngoài đạt 32,809 triệu USD, bằng 
146,06% so với năm 2019. Năm 2020, tỉnh 
Yên Bái thực hiện tiếp nhận và cấp Giấy 
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chứng nhận đăng ký đầu tư cho 02 dự án; 
thực hiện cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư cho 05 dự án đầu tư trực 
tiếp nước ngoài.

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh hiện có 28 
dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được 
cấp chủ trương đầu tư và đang triển khai 
hoạt động. Kết quả năm 2020, tổng doanh 
thu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 65,734 
triệu USD, tương đương 1.518,45 tỷ đồng; 

Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 78,959 triệu 
USD, tương đương 1.823,95 tỷ đồng; Tổng 
kim ngạch nhập khẩu đạt 45,96 triệu USD, 
tương đương 1.061,67 tỷ đồng. Sản phẩm 
nhập khẩu chủ yếu là nguyên liệu trong 
lĩnh vực may mặc và máy móc, thiết bị sản 
xuất trong lĩnh vực chế biến gỗ. Tổng số lao 
động đang làm việc tại các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là 4.594 
lao động./.

THU HÀ

YÊN BÁI THU HÚT 50 NGHÌN LƯỢT KHÁCH 
TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU

Theo báo cáo của Sở Văn hóa - Thể 
thao và Du lịch, trong dịp Tết Nguyên 
đán Tân Sửu, tỉnh Yên Bái đã thu hút 

khoảng 50 nghìn lượt khách. 
Những điểm đến được du khách lựa 

chọn nhiều trong dịp này như: Không gian 
văn hóa Trà Suối Giàng; Le Champ Tú Lệ, 
huyện Văn Chấn; hồ Thác Bà, huyện Yên 
Bình; Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên,...
Các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19 và thực hiện khai báo an toàn 
COVID-19 hàng ngày theo quy định. Việc 
niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết 
được các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở dịch vụ 
ăn uống thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, 
các cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng đều được 
triển khai thực hiện nghiêm các quy định về 
vệ sinh an toàn thực phẩm…

NGUYỄN THOA 

Không gian văn hóa trà Suối Giàng, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn
 đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách.
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