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YÊN BÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GẶP MẶT DOANH NGHIỆP, 
NHÀ ĐẦU TƯ ĐẦU NĂM 2022

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 
2021, trong bối cảnh còn nhiều khó 
khăn, thách thức đan xen, song với 

sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính 
trị từ tỉnh đến cơ sở, cùng với sự cố gắng 
của các ngành, cộng đồng doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế, sự đồng tình, 
ủng hộ của nhân dân, tỉnh đã chủ động 
triển khai đồng bộ, linh hoạt các biện pháp 
phòng chống dịch, đảm bảo hỗ trợ kịp thời, 
đúng đối tượng cho doanh nghiệp, người 
dân gặp khó khăn do dịch bệnh; duy trì 
sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh phục hồi 
và phát triển kinh tế xã hội; ưu tiên, hỗ trợ 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối 
tượng là người lao động của DN, HTX, hộ 

kinh doanh; thành lập Tổ công tác thực hiện 
tháo gỡ khó khăn cho DN; thực hiện đầy đủ, 
kịp thời các chính sách hỗ trợ tài chính, tín 
dụng; cải cách thủ tục hành chính, tạo nhiều 
cơ chế, chính sách thông thoáng trong thu 
hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp. Cùng 
với sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng 
doanh nghiệp và nhân dân, tình hình dịch 
bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm 
soát, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, 
tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 
7,11%, đứng thứ 2/14 tỉnh vùng trung du 
và miền núi phía Bắc, đứng thứ 12/63 tỉnh, 
thành phố trong cả nước.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND 
tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Với quan 

Đồng chí 
Chủ tịch 

UBND tỉnh 
Trần Huy Tuấn 
phát biểu tại 

Hội nghị

Ngày 27/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư năm 2022. Tới 
dự có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 
đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô 
Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh 
đạo Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và Ủy 
ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các Hội, Hiệp hội cùng trên 150 doanh 
nghiệp, HTX, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.
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điểm “lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ”, 
tỉnh Yên Bái cam kết luôn đồng hành, chia 
sẻ cùng doanh nghiệp, hợp tác xã và các 
nhà đầu tư; nỗ lực tháo gỡ khó khăn, thúc 
đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, quyết 
tâm phục hồi và phát triển kinh tế theo tinh 
thần chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và 
minh chứng bằng hành động thực tế của 
địa phương với các giải pháp vì sự phát 
triển chung, vì lợi ích chính đáng, hợp pháp 
của doanh nghiệp, nhà đầu tư theo các quy 
định của pháp luật.

Đồng chí Trần Huy Tuấn nhấn mạnh, 
năm 2022 là năm có ý 
nghĩa rất quan trọng, 
năm bản lề để thúc đẩy 
tăng tốc thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ theo 
Nghị quyết Đại hội Đảng 
các cấp, với mục tiêu đẩy 
mạnh thu hút, tạo động 
lực cho kinh tế - xã hội 
phát triển, vì vậy đề nghị 
thời gian tới, cấp ủy, chính 
quyền các cấp, các ngành 
tham mưu cho UBND tỉnh 

triển khai đồng bộ, hiệu quả các 
chính sách của Trung ương, của 
tỉnh đã ban hành về hỗ trợ doanh 
nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế; 
hỗ trợ phục hồi DN, HTX, hộ 
kinh doanh chịu ảnh hưởng của 
dịch COVID-19; Nắm bắt và kịp 
thời giải quyết, tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc cho người 
dân, doanh nghiệp. Tập trung rà 
soát, nhận diện và có giải pháp 
xử lý, tháo gỡ kịp thời các “điểm 
nghẽn”, vướng mắc, bất cập 
trong cơ chế, chính sách làm 
ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đầu tư. Đẩy mạnh cải cách 
hành chính toàn diện, đồng bộ, trọng tâm là 
đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết 
các TTHC trong lĩnh vực đất đai, đầu tư, 
xây dựng, thuế, hải quan. Triển khai có hiệu 
quả hoạt động “Ngày cuối tuần cùng doanh 
nghiệp”, chương trình “Cà phê doanh nhân” 
đảm bảo thực chất, không phô trương, hình 
thức với các nội dung cụ thể. Tiếp tục có 
các hình thức phù hợp để tôn vinh doanh 
nghiệp tiêu biểu, nhân rộng các điển hình 
trên địa bàn.

Đại diện DN, HTX mong muốn chính quyền địa 
phương tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện về cơ chế, 

chính sách để ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long 
và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn trao Quyết định 

chấp thuận chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư
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Tại Hội nghị, các doanh nghiệp bày tỏ 
sự cảm ơn tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện 
cho các doanh nghiệp phát triển ổn định, 
bền vững; đồng thời chia sẻ những kinh 
nghiệm, sáng kiến hay trong sản xuất kinh 
doanh; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số 
để đưa sản phẩm đến với các thị trường 
lớn trong nước và trên thế giới.

Trong 2 năm trở lại đây, cộng đồng 
doanh nghiệp tỉnh Yên Bái phải đối mặt với 
rất nhiều khó khăn và thách thức do đại 
dịch COVID-19 gây ra, trong đó chịu ảnh 
hưởng trực tiếp nhất là các doanh nghiệp 
hoạt động trong ngành du lịch, dịch vụ, giao 
thông vận tải, xây dựng, các doanh nghiệp 
FDI và doanh nghiệp có hoạt động xuất 
nhập khẩu,… Tuy nhiên, cộng đồng doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chấp hành 
nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, 
thực hiện hiệu quả các giải pháp thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19, tập trung duy trì, phục hồi và ổn 
định sản xuất kinh doanh.

Năm 2021, toàn tỉnh thành lập mới 330 
doanh nghiệp, 87 HTX, nâng tổng số doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh trên 2.600 DN với 
tổng số vốn đăng ký khoảng 33.000 tỷ đồng 

và 582 HTX với tổng vốn điều lệ đạt gần 
1.336 tỷ đồng. Các doanh nghiệp nộp ngân 
sách nhà nước đạt trên 1.380 tỷ đồng, chiếm 
58,5% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh; tạo 
việc làm và thu nhập ổn định cho gần 43.600 
người. Bên cạnh đó, đã có 54 dự án đầu tư 
được cấp mới quyết định chủ trương đầu 
tư với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 7.047 
tỷ đồng. Lũy kế đến 15/3/2022, toàn tỉnh có 
585 dự án (35 dự án FDI) với tổng vốn đăng 
ký 86.911 tỷ đồng và 465,7 triệu USD.

Cùng với chủ động sản xuất kinh doanh 
hiệu quả, trong năm 2021, các DN, HTX 
trong tỉnh đã tích cực tham gia công tác xóa 
đói giảm nghèo, hoạt động an sinh xã hội và 
từ thiện nhân đạo tại địa phương với tổng 
số tiền hỗ trợ trên 30 tỷ đồng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao Quyết 
định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 9 
dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực. Các DN 
đã trao tặng số tiền 20,7 tỷ đồng và 400 
tấn xi măng để hỗ trợ tỉnh thực hiện công 
tác an sinh xã hội như xây dựng trường 
học, cầu, đường giao thông và kiên cố hóa 
đường giao thông nông thôn tại một số xã 
khó khăn.

                                           THU HÀ

Các doanh 
nghiệp 

trao tặng quà 
để hỗ trợ 
thực hiện 
công tác 

an sinh xã hội
tại 

tỉnh Yên Bái
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CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC CHUYỂN ĐỔI SỐ VỚI TẬP ĐOÀN 
CÔNG NGHIỆP - VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI (VIETTEL)

Về phía Tập đoàn Công nghiệp 
- Viễn thông Quân đội (Viettel) 
có Thượng tá Nguyễn Mạnh 

Hổ - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Giải 
pháp Doanh nghiệp Viettel, Trung tá 
Bùi Quang Tuyến - Giám đốc Học viện 

Viettel và đại diện các đơn vị trực thuộc 
Tập đoàn Viettel.

Viettel xác định vai trò tiên phong và 
chủ lực trong thực hiện Chương trình 
chuyển đổi số quốc gia, hướng đến mục 
tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số, 

Chiều 23/2, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức 
Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí trong 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh; 
Bí thư các huyện, thị, thành ủy tham dự Hội thảo “Viettel cam kết đồng 
hành cùng tỉnh Yên Bái trong chuyển đổi số” và ký kết chương trình 
hợp tác chuyển đổi số với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội 
(Viettel) tại Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự Hội thảo
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kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các 
doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 
có năng lực phát triển toàn cầu. Viettel 
mong muốn đồng hành cùng tỉnh Yên 
Bái trong chuyển đổi số, góp phần cùng 
Yên Bái thực hiện thành công xây dựng 
chính quyền điện tử, chính quyền số, 
kinh tế số và xã hội số.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Bí 
thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy thông 
tin về tình hình chuyển đổi số trên địa 
bàn tỉnh bước đầu đã có kết quả tích 
cực. 100% thủ tục hành chính đủ điều 
kiện ở mức độ dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 4; 100% hoạt động chỉ đạo, 
điều hành của cơ quan nhà nước được 
thực hiện trên môi trường mạng; tạo lập 
một số nền tảng ban đầu cho chuyển 
đổi số như nền tảng về chính quyền số. 
Yên Bái nhận thức sâu sắc quan điểm 
chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách 
quan và là một trong những đột phá 

cho quá trình 
phát triển kinh 
tế - xã hội của 
tỉnh. Đồng thời 
xác định, vấn 
đề nền tảng 
quan trọng 
trong chuyển 
đổi số của tỉnh 
chính là xuất 
phát từ sự 
thay đổi tư duy, 
nhận thức của 
người đứng 
đầu cấp uỷ, 
chính quyền, 

cơ quan, đơn vị, các ngành, các cấp 
trong toàn hệ thống chính trị và mỗi 
người dân. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã chú trọng đầu 
tư phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ 
thông tin thiết yếu phục vụ chuyển đổi 
số như: Trung tâm tích hợp dữ liệu 
DC, nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu 
LGSP, Trung tâm Giám sát an toàn, an 
ninh mạng của tỉnh,... sẵn sàng đáp 
ứng các yêu cầu của chuyển đổi số 
trong thời gian tới. Tuy nhiên, trong quá 
trình chuyển đổi số, tỉnh Yên Bái còn 
gặp nhiều khó khăn. Do đó, tỉnh cần 
phải tăng tốc, đi nhanh, đi trước trong 
chuyển đổi số để thu hút các nguồn 
lực tốt hơn, tạo động lực mạnh mẽ cho 
phát triển kinh tế - xã hội. 

Thông qua Hội thảo, đồng chí Đỗ 
Đức Duy mong muốn, Yên Bái sẽ nhận 
được những tham vấn về giải pháp 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy 
phát biểu tại Hội thảo
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chuyển đổi số và những phản hồi, góp 
ý, đề xuất, nhất là những đề xuất về các 
giải pháp công nghệ số mà Tập đoàn 
Viettel có thể triển khai, giải quyết ngay 
những vấn đề tỉnh đang cần làm trong 
cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số 
và xã hội số, qua đó, góp phần nâng 
cao xếp hạng của Yên Bái về chuyển 
đổi số.

Với nguồn lực hạn chế, tỉnh xác 
định chủ trương chuyển đổi số theo 
cách riêng, đó là đầu tư có trọng tâm, 
trọng điểm, trong đó ưu tiên cho các 
ngành, lĩnh vực đã có sẵn dữ liệu đầu 
vào, dễ làm trước, khó làm sau. Yên 
Bái tập trung xây dựng chính quyền số 
với mục tiêu xuyên suốt là nhằm phục 
vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. 

Bước đầu đã hình thành được hạ tầng 
số hiện đại, đáp ứng các yêu cầu của 
chuyển đổi số trong thời gian tới.

Tỉnh Yên Bái cam kết sẽ phối hợp 
chặt chẽ, huy động, bố trí nguồn lực 
hợp lý để triển khai các nội dung hợp 
tác với “lựa chọn thông minh, lộ trình 
thông minh và giải pháp thông minh”, 
phù hợp với điều kiện của tỉnh để đạt 
hiệu quả cao nhất.

Ngay sau Hội thảo “Viettel cam 
kết đồng hành cùng tỉnh Yên Bái trong 
chuyển đổi số”, Tập đoàn Công nghiệp 
- Viễn thông Quân đội (Viettel) và tỉnh 
Yên Bái đã ký kết chương trình hợp 
tác về chiến lược triển khai chuyển đổi 
số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025, 
định hướng đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn và Đại tá Tào Đức Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám 
đốc Tập đoàn Viettel ký kết chương trình hợp tác về chiến lược triển khai chuyển đổi số 

tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022 - 2025
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DOANH NGHIỆP YÊN BÁI RA QUÂN 
SẢN XUẤT, KINH DOANH NĂM 2022

Dự Lễ ra quân 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; đồng 
chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí 
Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh.

Năm 2021, trong bối cảnh tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của cả nước chậm lại do 
chịu tác động sâu rộng của dịch bệnh 
COVID-19, nhưng tốc độ tăng trưởng kinh 
tế của tỉnh Yên Bái vẫn ở mức khá, tốc 

độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn đạt 
7,11%, đứng thứ 2/14 tỉnh vùng trung du 
và miền núi phía Bắc, cao gấp 1,4 lần bình 
quân chung của vùng và đứng thứ 12/63 
tỉnh, thành trong cả nước.

Kết thúc năm 2021, có 25/32 chỉ tiêu 
kinh tế - xã hội của tỉnh đạt và vượt kế 
hoạch; trong đó nhiều chỉ tiêu khó, quan 
trọng vượt kế hoạch với những bứt phá 
mạnh, nhất là trong những tháng cuối năm 
như: (1) Thu ngân sách đạt trên 4.383 tỷ 
đồng, vượt 71% dự toán Trung ương giao; 
(2) Vốn đầu tư phát triển đạt trên 18.000 

Ngày 09/2, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái 
phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa 
Bình Minh tổ chức Lễ ra quân sản xuất, kinh doanh năm 2022 và khởi 
công Showroom ô tô Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng cộng đồng doanh nghiệp
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tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch. Cùng với 
đó, tỉnh Yên Bái đã kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị 
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; hỗ trợ cho 
trên 90.000 người lao động và người sử 
dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch với 
tổng kinh phí trên 108 tỷ đồng.  

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND 
tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn ghi nhận và 
biểu dương cộng đồng doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh đã chấp hành nghiêm túc chỉ 
đạo của Chính phủ, của tỉnh; thực hiện hiệu 
quả các giải pháp thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; 
tập trung duy trì, phục hồi và ổn định 
sản xuất kinh doanh. Cộng đồng doanh 
nghiệp đã hoàn thành kế hoạch năm 2021 
và nộp ngân sách Nhà nước trên 3.650 
tỷ đồng, đóng góp trên 60% tổng thu cân 
đối ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, 
tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng 
vạn lao động, góp phần tích cực thực hiện 
chương trình giảm nghèo và đảm bảo an 
sinh xã hội trên địa bàn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn 
khẳng định, năm 2022 là năm có ý nghĩa 
rất quan trọng, dự báo có những thuận lợi, 
cơ hội mới và không ít khó khăn, thách 
thức đan xen, rất cần sự vào cuộc tích 
cực, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ 
thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp 
và các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề 
nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các 
ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu 
tư, kinh doanh; nắm bắt và kịp thời giải 
quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc cho người dân, doanh nghiệp; tiếp 

tục triển khai có hiệu quả hoạt động “Ngày 
cuối tuần cùng doanh nghiệp”, chương 
trình “Cà phê doanh nhân”. 

Đảng ủy Khối cơ quan và doanh 
nghiệp tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 
cần tích cực, chủ động nắm bắt tình hình 
để có giải pháp giúp doanh nghiệp tháo 
gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh 
doanh, xây dựng mái nhà chung của 
doanh nghiệp đoàn kết, cùng phát triển. 

Cộng đồng doanh nghiệp, doanh 
nhân, công nhân và người lao động thực 
hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào 
thi đua lao động sản xuất; chú trọng đầu 
tư đổi mới công nghệ, thiết bị nhằm nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 
xây dựng hình ảnh, thương hiệu mới cho 
doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục quan 
tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, 
ổn định việc làm cho công nhân, người 
lao động; tích cực tham gia các hoạt động 
an sinh xã hội và làm tốt công tác phòng, 
chống dịch COVID-19.

Cũng tại Lễ ra quân sản xuất, kinh 
doanh năm 2022, các đồng chí lãnh đạo 
tỉnh đã thực hiện nghi thức khởi công Dự 
án xây dựng Showroom ô tô Toyota Hòa 
Bình Minh Yên Bái. Dự án được xây dựng 
trên điện tích gần 8.000 m2 với thiết kế 
sang trọng, đầu tư đầy đủ nội thất cao 
cấp, máy móc hiện đại cho sửa chữa, bảo 
dưỡng, kiểm tra xe, dự kiến khai trương 
vào tháng 8/2022. Khi đi vào hoạt động, 
Showroom ô tô Toyota Hòa Bình Minh Yên 
Bái sẽ tạo ra cơ sở dịch vụ kinh doanh văn 
minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu sử dụng 
dịch  vụ của người tiêu dùng./.

                                  NGỌC SƠN
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TỈNH YÊN BÁI DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC 
VỀ KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ

Sáng ngày 15/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về kinh tế tập thể và tổng 
kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới các 
điểm cầu tại trụ sở UBND các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái 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; 
đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 
Kinh tế tập thể tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh 
đạo các sở, ban, ngành và đại diện một số 
doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/
TW, cùng với quá trình đổi mới kinh tế và hội 
nhập kinh tế quốc tế, khu vực kinh tế tập thể 
đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác 
nhau, trong đó có cả những thuận lợi và khó 
khăn, thách thức nhất định. Nổi bật nhất là sự 
thay đổi mô hình HTX kém hiệu quả sang mô 
hình HTX tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Đến cuối năm 2021, cả nước có trên 
27.000 HTX, gấp 2,5 lần so với năm 2001 và 
tăng khoảng 41% so với năm 2013; khu vực 
HTX thu hút gần 6 triệu thành viên và tạo việc 
làm cho khoảng 1 triệu lao động; doanh thu, 
lợi nhuận của HTX tăng dần qua các năm. 
Năm 2020, doanh thu bình quân đạt 4,3 tỷ 
đồng/HTX, lợi nhuận bình quân đạt 314 triệu 
đồng/HTX, tương ứng tăng 61% và 88% so 
với năm 2013.

Tuy nhiên, khu vực kinh tế tập thể (KTTT) 
vẫn còn nhiều hạn chế như: Mức tăng trưởng 
còn thấp, hiệu quả hoạt động của HTX còn 
chưa cao, số lượng thành viên, lao động 
thường xuyên trong khu vực KTTT ngày 
càng giảm, đóng góp khu vực KTTT là thấp 
nhất so với các khu vực khác trong nền kinh 

Quang cảnh hội nghị 
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tế quốc dân, HTX thiếu sức cạnh tranh. Do 
hậu quả của đại dịch COVID-19 nên từ năm 
2020 đến nay, thu nhập người lao động trong 
khu vực KTTT giảm mạnh, đời sống người 
lao động, thành viên gặp nhiều khó khăn.

Đối với tỉnh Yên Bái, tính đến hết năm 
2021, tổng số HTX trên địa bàn tỉnh là 590 
HTX (tăng 85%), doanh thu bình quân của 
HTX ước đạt 2,1 tỷ đồng, tăng 72% so với 
thời điểm trước khi luật HTX ra đời năm 2012, 
lãi bình quân 1 HTX khoảng 430 triệu đồng, 
thu nhập bình quân của thành viên, người 
lao động thường xuyên trong HTX khoảng 
60 triệu đồng/năm. Hiện nay, khu vực KTTT 
của tỉnh Yên Bái đã thu hút khoảng 60 nghìn 
thành viên tham gia, các HTX tạo việc làm 
thường xuyên cho gần 9.000 lao động với 
thu nhập bình quân từ 4 - 5 triệu đồng/người/
tháng. Hoạt động của HTX đã góp phần quan 
trọng trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cơ hội, dư 
địa, không gian, tiềm năng sản xuất, phát 
triển của kinh tế tập thể, HTX còn rất lớn, 
đặc biệt là HTX nông nghiệp, tuy nhiên cần 
xác định những khó khăn, thách thức sẽ còn 
nhiều hơn trong thời gian tới. Thủ tướng yêu 

cầu tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải 
pháp đó là: tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ 
chế, chính sách phù hợp diễn biến mới và 
thực tiễn Việt Nam; tiếp tục tháo gỡ các điểm 
nghẽn về thể chế, cơ chế, chính sách trên cơ 
sở tôn trọng kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa; đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là công 
nghệ cao, công nghệ số, phát triển kinh tế 
xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; xây 
dựng mô hình quản trị KTTT, HTX tiên tiến, 
kết hợp với mô hình truyền thống phù hợp 
với tình hình Việt Nam, có kế thừa, ổn định, 
đổi mới và phát triển.

Đồng thời, cần nghiên cứu, hoàn thiện 
các quy định xác định rõ về bản chất HTX; 
quy định về loại hình tổ chức kinh tế hợp 
tác và tổ chức đại diện với nhiều hình thức 
hợp tác đa dạng như tổ hợp tác, liên đoàn 
HTX. Cùng với đó, hoàn thiện các quy định 
về công tác quản lý nhà nước đối với khu vực 
KTTT, HTX; nghiên cứu hoàn thiện các quy 
định về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước 
để đảm bảo thống nhất, tập trung nguồn lực 
hỗ trợ của Nhà nước cho khu vực KTTT có 
hiệu quả, có vai trò dẫn dắt, tạo động lực./.

                                      NGỌC SƠN

Đồng chí 
Đỗ Đức Duy - Bí thư 

Tỉnh ủy 
và đồng chí 

Trần Huy Tuấn - 
Chủ tịch UBND tỉnh 

chủ trì Hội nghị 
tại điểm cầu 

Yên Bái
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YÊN BÁI: TRÊN 6,8 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ CÁC HTX, 
LIÊN HIỆP HTX TRONG NĂM 2022

Theo kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 
08/12/2021 của UBND tỉnh Yên Bái 
về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh 

năm 2022, tỉnh Yên Bái hỗ trợ cho các hợp 
tác xã (HTX), liên hiệp HTX trên địa bàn tỉnh 
với tổng kinh phí khoảng 6.814 triệu đồng 
từ nguồn ngân sách tỉnh theo quy định tại 
Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 
19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên 
Bái và hỗ trợ các tổ chức kinh tế tập thể 
(KTTT) từ nguồn kinh phí ngân sách Trung 
ương hỗ trợ và nguồn kinh phí huy động 
hợp pháp khác.

Theo kế hoạch này, tỉnh Yên Bái sẽ 
hỗ trợ hoàn thành các tiêu chí thành lập 
mới HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, hỗ trợ 
các tổ chức KTTT nhân rộng mô hình theo 
nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao. 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong giải 
quyết các thủ tục, hỗ trợ đơn giản hóa hồ 

sơ; giảm cơ quan đầu mối, rút ngắn thời 
gian giải quyết; đảm bảo công khai, minh 
bạch, chính xác; đề cao trách nhiệm, tính 
kỷ cương, gương mẫu của lãnh đạo, người 
đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong thực 
hiện nhiệm vụ; không để xảy ra tình trạng 
trì trệ, ách tắc và gây nhũng nhiễu, phiền hà 
cho tổ chức KTTT trong giải quyết thủ tục 
trên địa bàn tỉnh,…

Kế hoạch được ban hành làm cơ sở để 
các cấp, ngành, địa phương tổ chức triển 
khai, thực hiện, đảm bảo kinh phí hỗ trợ và 
cấp phát, thanh quyết toán theo đúng quy 
định; tạo động lực cho khu vực KTTT tỉnh 
Yên Bái phát triển, sản xuất kinh doanh 
hiệu quả, giữ vai trò quan trọng trong nền 
kinh tế của tỉnh; góp phần thực hiện tiến bộ, 
công bằng xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội 
của tỉnh phát triển nhanh và bền vững./.

                                    NGỌC SƠN

Các HTX trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển cả số lượng và chất lượng
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KHAI XUÂN LÀ SẢN XUẤT
Trong những ngày đầu năm mới 2022, tại hầu hết các doanh nghiệp 

(DN) trên địa bàn tỉnh Yên Bái, không khí sản xuất đã diễn ra rất sôi nổi, 
hào hứng. Các DN đều thể hiện quyết tâm nhằm hướng tới những thành 
công mới; đồng thời, kỳ vọng hoạt động sản xuất, kinh doanh sẽ thuận 
lợi hơn trong trạng thái bình thường mới. 

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất 
hạt phụ gia nhựa và bột đá siêu 
mịn, qua hơn một thập kỷ trưởng 

thành và phát triển, An Tiến Industries 
hiện là nhà sản xuất hạt nhựa phụ gia 
lớn thứ 2 Việt Nam với 2 nhà máy sản 
xuất hiện đại tại Yên Bái. Sản phẩm 
của An Tiến Industries được xuất 
khẩu sang 62 quốc gia và vùng lãnh 

thổ trên thế giới. Công ty cổ phần An 
Tiến Industries hiện có trên 200 công 
nhân, người lao động. Với tinh thần 
“Khai xuân là sản xuất”, công nhân, 
người lao động của Công ty đã bắt tay 
thực hiện ngay những đơn hàng đầu 
tiên của năm mới. Tin vui trong những 
ngày đầu năm là Công ty đã xuất trên 
40 container hàng. 

Công ty cổ phần An Tiến Industries tại Khu Công nghiệp phía Nam 
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Công ty cổ phần Đầu tư và Phát 
triển nhựa gỗ Châu Âu là doanh nghiệp 
chuyên sản xuất các sản phẩm nhựa 
gỗ cao cấp. Trong ngày sản xuất đầu 
năm, Công ty cũng đề ra các giải pháp 
để vừa thích nghi với tình hình dịch 
bệnh, vừa tìm kiếm thị trường mới, bạn 
hàng mới, đồng thời chuẩn bị tốt về lực 
lượng lao động có tay nghề nhằm sản 
xuất các sản phẩm nhựa gỗ đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu và cung cấp cho các 
dự án xây dựng trong nước. 

Với tinh thần vượt khó, nỗ lực thích 
ứng với trạng thái bình thường mới 
của doanh nghiệp cùng khí thế lao 

động hăng say của những công nhân, 
người lao động trong những ngày đầu 
năm sẽ là động lực giúp các đơn vị, 
doanh nghiệp hoàn thành xuất sắc 
kế hoạch sản xuất kinh doanh, đóng 
góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, 
cụ thể: phấn đấu chỉ số sản xuất công 
nghiệp toàn tỉnh tăng trên 9% trở lên, 
giá trị xuất khẩu hàng hóa 280 triệu 
USD, thu ngân sách nhà nước trên địa 
bàn đạt từ 4.600 tỷ đồng trở lên,… qua 
đó góp phần thực hiện thắng lợi mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
trong năm 2022./. 

                          HỒNG HẢO

Tinh thần phấn chấn trong những ngày làm việc đầu năm của công nhân lao động 
là tiền đề quan trọng để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh
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Công ty cổ phần sứ kỹ thuật 
Hoàng Liên Sơn là một trong 
những đơn vị hàng đầu về thiết 

kế, sản xuất và cung cấp các sản phẩm 
sứ cách điện cấp điện áp từ 0,4 kV đến 
220 kV; các sản phẩm sứ của công ty 
đã xuất khẩu sang hàng chục nước 
trên thế giới và khu vực như: Cộng hòa 
Nam Phi, Singapore, Thái Lan, Lào, 
Campuchia, Indonesia, Ðài Loan,... 
Ngoài ra, công ty còn sản xuất, kinh 
doanh nhiều mặt hàng thủy tinh cách 
điện, pô-ly-me và thiết bị bảo vệ đường 
dây, trạm biến áp,... 

Ngày 08/02, Công ty đã tổ chức ra 
quân sản xuất, kinh doanh năm 2022 
và xuất bán 7 xe hàng với trên 86 tấn 
thiết bị sứ đường dây đến thị trường 

Hà Nội, thành phố 
Hồ Chí Minh và các 
tỉnh miền Trung.

Năm 2022, 
Công ty cổ phần Sứ 
kỹ thuật Hoàng Liên 
Sơn phấn đấu sản 
lượng sản xuất, tiêu 
thụ đạt trên 3.600 
tấn, doanh thu trên 
110 tỷ đồng, nộp 
ngân sách trên 10 
tỷ đồng, tạo việc 
làm cho khoảng 
220 lao động với 

thu nhập bình quân trên 8 triệu đồng/
người/tháng. 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay 
từ những ngày đầu năm, tất cả cán bộ, 
công nhân các bộ phận sản xuất đã bắt 
tay hoàn thành những lô sản phẩm đầu 
tiên. Bên cạnh đó, Công ty đã chú trọng 
đổi mới công tác quản trị, điều hành, 
phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của 
từng cá nhân, bộ phận; cải tiến, ứng 
dụng công nghệ kỹ thuật cao, nhất là kỹ 
thuật tráng men và chu trình đốt nung 
lại sản phẩm; tổ chức thực hiện tốt cơ 
chế khoán và khuyến khích người lao 
động nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả công việc./.

                           HỒNG HẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN 
XUẤT BÁN 86 TẤN THIẾT BỊ SỨ ĐƯỜNG DÂY 

TRONG NHỮNG NGÀY ĐẦU NĂM 

Công nhân Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn 
tạo hình sản phẩm
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Nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát; kịp thời hỗ trợ, tháo 
gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh trong nước trước ảnh hưởng của 
dịch COVID-19, Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 101/2021/NĐ-CP ngày 15/11/2021 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 và Nghị 
định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của 
Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế 
nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và 
mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập 
khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Các nội dung được sửa đổi, bổ sung tại 
Nghị định số 101/2021/NĐ-CP tập trung vào 4 
nhóm cụ thể:  

Thứ nhất, điều chỉnh giảm mức thuế suất 
thuế nhập khẩu tối huệ quốc (MFN) của một 
số nhóm mặt hàng để góp phần ổn định kinh 
tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo yêu cầu 
của Chính phủ tại Nghị quyết số 63/NQ-CP 
và Nghị quyết số 58/NQ-CP. Thứ hai, sửa đổi 
thuế suất thuế xuất khẩu và thuế suất thuế 

nhập khẩu MFN đối với một số mặt hàng để 
bảo vệ, thúc đẩy khai thác, sử dụng hiệu quả 
nguồn tài nguyên thiên nhiên trong nước, hạn 
chế việc xuất khẩu tài nguyên thô chưa qua 
chế biến và góp phần đơn giản biểu thuế, hạn 
chế gian lận thương mại.

Thứ ba, sửa đổi, điều chỉnh một số nội 
dung của Chương trình ưu đãi thuế để sản 
xuất, lắp ráp xe ô tô trong nước được quy định 
tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP và Nghị định 
số 57/2020/NĐ-CP. 

Thứ tư, điều chỉnh thuế suất thuế xuất 
khẩu, thuế suất thuế nhập khẩu MFN đối với 
một số mặt hàng nhằm đáp ứng các yêu cầu 
quản lý, khắc phục các bất cập phát sinh trên 
thực tiễn.

Việc ban hành Nghị định số 101/2021/
NĐ-CP nhằm góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh trong nước trước ảnh hưởng của dịch 
COVID-19. Đồng thời, bảo vệ và khai thác, 
sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên 

nhiên trong nước, khuyến 
khích xuất khẩu các sản 
phẩm có giá trị gia tăng 
cao; khuyến khích doanh 
nghiệp tiếp tục đầu tư, đổi 
mới công nghệ, giảm giá 
thành sản phẩm để tăng 
cạnh tranh với sản phẩm 
nhập khẩu; mặt khác, bảo 
đảm tính đơn giản, dễ hiểu, 
dễ thực hiện, tạo thuận lợi 
cho người nộp thuế.

             HỒNG HẢOẢnh minh họa

SỬA ĐỔI BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU, KỊP THỜI 
THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP
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MỞ RỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Nhìn lại năm 2021, hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh đều bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, 
chuỗi cung ứng bị gián đoạn, chi phí 
sản xuất tăng cao, tiến độ triển khai dự 
án chậm. Trong đó, chịu ảnh hưởng 
trực tiếp là các doanh nghiệp hoạt 

động trong ngành du lịch, dịch vụ giao 
thông vận tải, xây dựng, các doanh 
nghiệp FDI và doanh nghiệp có hoạt 
động xuất, nhập khẩu,…

Tuy nhiên, cộng đồng doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đã chấp hành nghiêm 
chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh; thực 
hiện hiệu quả các giải pháp thích ứng 

Tỉnh Yên Bái xác định năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng 
quyết định đến việc triển khai, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra với mục tiêu: Thích ứng an toàn, 
linh hoạt và kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19; tiếp tục duy trì, phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh, bền vững; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển 
kết cấu hạ tầng và chuyển đổi số; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; bảo đảm cuộc sống bình yên 
và hạnh phúc cho nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức khởi công 
Dự án xây dựng Showroom Ô tô Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái
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an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19; tập trung duy trì, phục 
hồi và ổn định sản xuất kinh doanh, cơ 
bản hoàn thành kế hoạch năm 2021 và 
nộp ngân sách nhà nước trên 3.650 tỷ 
đồng, đóng góp trên 60% tổng thu cân 
đối ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đồng 
thời, tạo việc làm và thu nhập ổn định 
cho hàng vạn lao động, góp phần tích 
cực trong thực hiện chương trình giảm 
nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên 
địa bàn. 

Với phương châm “Doanh nghiệp 
vừa là động lực, vừa là nội lực để tỉnh 
phát triển”, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các 
ngành luôn theo sát và đồng hành cùng 
doanh nghiệp, quan tâm và sẵn sàng 
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho sự 
phát triển của doanh nghiệp; coi trọng 
sự phát triển và bình đẳng giữa các 
thành phần kinh tế, xây dựng doanh 
nghiệp phát triển bền vững cùng với 
việc thể hiện ý thức trách nhiệm đối với 
xã hội, đối với cộng đồng.

Để kịp thời hỗ trợ các doanh 
nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi 
dịch COVID-19 và phục hồi phát triển 
kinh tế - xã hội, với tinh thần luôn đồng 
hành, chia sẻ những khó khăn mà 
doanh nghiệp đối mặt, bên cạnh việc 
kiểm soát dịch bệnh, tỉnh đã thành lập 
Tổ Công tác đặc biệt về tháo gỡ khó 
khăn cho doanh nghiệp và người dân 
bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và 
phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, 
đồng thời thực hiện nhiều cam kết với 
doanh nghiệp như: Giải quyết nhanh 
chóng thủ tục về đầu tư, giải phóng mặt 
bằng, cấp phép để các doanh nghiệp, 

nhà đầu tư, cá nhân triển khai dự án; 
tận dụng mọi cơ hội an toàn dịch bệnh 
để thúc đẩy, kích cầu dịch vụ, du lịch. 

Bên cạnh đó, tỉnh đã ban hành 
nhiều văn bản chỉ đạo nhằm hỗ trợ, 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp 
theo chuyên đề, lĩnh vực như tháo gỡ 
ách tắc, đứt gãy chuỗi cung ứng, vận 
chuyển hàng hóa; hỗ trợ giải quyết thủ 
tục thông quan; tạo điều kiện thuận 
lợi về lao động, chuyên gia cho doanh 
nghiệp; hỗ trợ cắt giảm chi phí, tháo gỡ 
khó khăn về tài chính, dòng tiền, thực 
hiện các giải pháp cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ, miễn giảm lãi vay,…Cụ thể, toàn 
tỉnh có trên 400 doanh nghiệp được 
giảm thuế thu nhập doanh nghiệp với 
số tiền thuế được giảm khoảng 12 tỷ 
đồng; giảm 7 tỷ đồng số thuế giá trị gia 
tăng phải nộp đối với doanh nghiệp, tổ 
chức hoạt động trong các ngành vận 
tải, dịch vụ lưu trú và ăn uống; giảm 
tiền thuê đất cho 157 hồ sơ đề nghị 
của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh với số tiền được giảm là 
trên 7,3 tỷ đồng. Ngoài ra, tăng cường 
phối hợp tổ chức các hoạt động giao 
thương, kết nối cung cầu hàng hóa, hỗ 
trợ doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu 
sản phẩm trên nền tảng số,… 

Trước tác động của dịch bệnh, 
dự báo hoạt động đầu tư kinh doanh 
của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn 
cần tháo gỡ. Tỉnh Yên Bái luôn quan 
tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, 
thực hiện linh hoạt các giải pháp nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh 
doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, 
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chống dịch. Trong đó, chú trọng thực 
hiện các biện pháp kết nối, tiêu thụ sản 
phẩm cho doanh nghiệp, không để đứt 
gãy chuỗi cung ứng, vận chuyển hàng 
hóa. Quan tâm hỗ trợ chuyển đổi số cho 
doanh nghiệp; kịp thời hỗ trợ người lao 
động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 để 
doanh nghiệp vượt qua khó khăn phát 
triển sản xuất, kinh doanh.

Tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả 
các chính sách của tỉnh về hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng 
mắc về cơ chế, chính sách, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, rút ngắn tối 
đa thời gian thực hiện các thủ tục hành 
chính, nhất là nhất là các thủ tục liên 
quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng, tạo 
điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, 
người dân trong triển khai các dự án 
đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu thụ 

sản phẩm. Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin; hỗ trợ doanh nghiệp 
xúc tiến thương mại, thương mại điện 
tử; khảo sát, tìm kiếm các thị trường 
xuất khẩu mới. Duy trì tổ chức, đổi mới 
hình thức hoạt động, bảo đảm hiệu quả 
của chương trình “Ngày cuối tuần cùng 
doanh nghiệp”, “Cà phê doanh nhân”, 
để tiếp tục tăng cường đối thoại, lắng 
nghe, tiếp thu, giải quyết kịp thời các ý 
kiến, kiến nghị của doanh nghiệp.

Với mục tiêu đã đề ra trong năm 
2022, tỉnh đã và đang tích cực chỉ đạo 
triển khai các hoạt động, thực hiện có 
hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra 
và xây dựng nhiều kênh thông tin để 
tiếp nhận ý kiến của doanh nghiệp. Từ 
đó có những giải pháp cụ thể, sát sao 
hơn nữa để đồng hành với các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh./.

                                     THU HÀ

Động viên, khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong sản xuất, 
kinh doanh năm 2021
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 YEÂN BAÙITrong thời gian qua, công tác thu 
hút đầu tư trên địa bàn tỉnh tiếp 
tục có những bước chuyển biến 

mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả tích 
cực; môi trường đầu tư, kinh doanh 
ngày càng được cải thiện; tiềm năng, 
lợi thế của tỉnh về đất đai, khí hậu, vùng 
nguyên liệu, tài nguyên thiên nhiên 
được khai thác, phát huy hiệu quả và 
đang từng bước trở thành điểm đến 
mới hấp dẫn và quan trọng trong chiến 
lược đầu tư kinh doanh của nhiều tập 
đoàn, doanh nghiệp hàng đầu như 

Vingroup, TH, SunGroup, Alphanam, 
APEC,…

Năm 2021, đã có 54 dự án đầu tư 
được cấp mới Quyết định chủ trương 
đầu tư với tổng số vốn đăng ký đầu 
tư trên 7.000 tỷ đồng. Một số dự án 
có vốn đầu tư lớn như Dự án khu du 
lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bản Hốc của 
Công ty cổ phần đầu tư và thương mại 
dịch vụ Văn Chấn với tổng vốn đăng ký 
320 tỷ đồng, Dự án Nhà máy sản xuất 
nhôm định hình và các sản phẩm công 
nghiệp phụ trợ của Công ty TNHH phát 

YÊN BÁI ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ 
THEO HƯỚNG TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG VÀ HIỆU QUẢ

Năm 2022 được tỉnh Yên Bái xác định là năm “đẩy mạnh thu hút đầu 
tư” theo hướng tích cực, chủ động, có chọn lọc; chú trọng, ưu tiên các 
dự án có công nghệ tiên tiến, quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh 
cao, có tính lan tỏa gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.
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triển công nghiệp phụ trợ Việt Nam với 
tổng vốn đăng ký 230 tỷ đồng,...

Trong Quý I/2022, đã cấp quyết 
định chủ trương đầu tư cho 12 dự 
án với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 
1.630 tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 585 
dự án (35 dự án FDI), tổng vốn đăng 
ký 86.911 tỷ đồng và 465,7 triệu USD, 
tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, 
xây dựng, nông, lâm nghiệp, thủy sản, 
thương mại, dịch vụ, du lịch. Các dự 
án đã hoàn thành đầu tư đi vào hoạt 
động đã phát huy hiệu quả trong kinh 
doanh, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội 
cho tỉnh và lợi ích thiết thực cho nhà 
đầu tư, góp phần quan trọng vào thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng 
cao giá trị sản xuất, giải quyết việc làm 
cho lao động địa phương. Nhiều doanh 
nghiệp đã khẳng định được chất lượng 
sản phẩm và xây dựng thương hiệu uy 
tín trên thị trường trong và ngoài nước.

Với phương châm hành động “Chủ 
động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, 
tăng tốc, hiệu quả”, để biến khó khăn, 
thách thức thành động lực và đòn bẩy 
đổi mới, tăng trưởng và phát triển bền 
vững rất cần sự vào cuộc tích cực, 
quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ 
thống chính trị, sự ủng hộ và đồng lòng 
của cộng đồng doanh nghiệp nhằm đẩy 
mạnh thu hút đầu tư, phù hợp với chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Thu hút đầu tư có chọn lọc, chú trọng 
ưu tiên các dự án có công nghệ tiên 
tiến, quy mô lớn, sản phẩm có tính 
cạnh tranh cao, tham gia chuỗi giá trị 
toàn cầu; các dự án có đóng góp lớn 

cho ngân sách, dự án an sinh xã hội, 
dự án có tính lan tỏa trong phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Các dự án đầu 
tư phải gắn với bảo vệ môi trường sinh 
thái, ưu tiên dự án sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả và năng lượng tái 
tạo. Kiên quyết từ chối các dự án sử 
dụng lãng phí tài nguyên, nguy cơ ô 
nhiễm môi trường.

Tăng cường cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách 
hành chính toàn diện, đồng bộ, trọng 
tâm là cải cách thủ tục hành chính. 
Rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các 
thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư, 
xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan,... 
nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh 
nghiệp, nhà đầu tư. Đẩy mạnh phân 
cấp, phân quyền gắn với công tác kiểm 
tra, giám sát và quản lý của nhà nước 
chặt chẽ, hiệu quả. Tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương hành chính, nâng cao 
trách nhiệm người đứng đầu; nghiêm 
cấm các hành vi gây phiền hà nhũng 
nhiễu cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ động triển khai thực hiện 
các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, 
phát triển các thành phần kinh tế trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. 
Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đổi 
mới công nghệ, ứng dụng khoa học 
kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản 
xuất, kinh doanh, khuyến khích doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và thực 
hiện chuyển đổi số. Thực hiện có hiệu 
quả Kế hoạch “Ngày cuối tuần doanh 
nghiệp”, Chương trình “Cà phê doanh 
nhân”, thường xuyên đối thoại với cộng 
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đồng doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, 
nhận diện các “điểm nghẽn”, những khó 
khăn, vướng mắc để có giải pháp xử lý, 
tháo gỡ phù hợp, kịp thời,tạo thuận lợi 
cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. 

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng 
công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển 
đổi số gắn với xây dựng đô thị thông 
minh, chính quyền điện tử; từng bước 
xây dựng chính quyền số, kinh tế số, 
xã hội số. Triển khai thực hiện đồng 
bộ các giải pháp thúc đẩy thanh toán 
không dùng tiền mặt; phát triển mạnh 
thương mại điện tử kết hợp với các loại 
hình thương mại truyền thông; khuyến 
khích phát triển các mô hình kinh doanh 
số, thương mại điện tử; triển khai mô 
hình chợ nông sản 4.0, sàn giao dịch 
thương mại điện tử, sàn giao dịch sản 
phẩm OCOP,...

Bên cạnh đó, tăng cường phối 

hợp giữa các sở, ban, ngành trong 
công tác thanh tra, kiểm tra hoạt 
động của doanh nghiệp, nhà đầu tư 
để tránh chồng chéo, trùng lặp, đảm 
bảo khách quan, công khai; đồng thời, 
kiên quyết chấm dứt, thu hồi đối với 
các dự án không triển khai xây dựng, 
dự án đầu tư kém hiệu quả, dự án của 
nhà đầu tư không thực hiện hoặc thực 
hiện chưa đầy đủ các nghĩa vụ đối với 
Nhà nước.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung 
nguồn lực thu hút đầu tư để giải quyết 
việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, nâng 
cao chất lượng đời sống cho người 
dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển 
nhanh, bền vững và đưa Yên Bái trở 
thành điểm đến mới hấp dẫn với các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và 
ngoài nước./.

                                   THU HÀ
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VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
VIỆT NAM

Chính phủ chỉ đạo Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư chịu trách nhiệm 
toàn diện về đề nghị bổ sung 

Khu công nghiệp Trấn Yên, tỉnh Yên 
Bái vào quy hoạch phát triển các khu 
công nghiệp ở Việt Nam đã được thẩm 
định theo đúng quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Yên Bái thực hiện đồng 
bộ việc quy hoạch, phát triển khu công 
nghiệp với các công trình nhà ở xã 
hội và văn hóa thể thao cho người lao 
động làm việc trong Khu công nghiệp; 
đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật 
và hạ tầng xã hội ngoài hàng rào phục 
vụ cho hoạt động của Khu công nghiệp; 
đồng thời có giải pháp ổn định đời sống 
và xây dựng phương án hỗ trợ việc làm 
cũng như đào tạo nghề cho người dân, 
người lao động bị ảnh hưởng.

Xây dựng định hướng thu hút đầu 
tư vào Khu công nghiệp theo hướng 
phù hợp với định hướng phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, trong đó lưu ý tập 
trung thu hút các dự án đầu tư sử dụng 

công nghệ hiện đại, thân thiện với môi 
trường, sử dụng ít tài nguyên (đất đai, 
năng lượng),...

Song song với đó là cần đẩy nhanh 
tiến độ đầu tư xây dựng và đưa công 
trình xử lý nước thải tập trung tại các 
Khu công nghiệp đi vào hoạt động; 
đảm bảo công tác đấu nối giữa công 
trình xử lý nước thải tập trung với điểm 
xả thải của các doanh nghiệp thứ cấp 
trong Khu công nghiệp; quản lý, giám 
sát chất lượng môi trường theo đúng 
các tiêu chuẩn, quy chuẩn của pháp 
luật về môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng 
hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho tỉnh 
Yên Bái, trong đó có chỉ tiêu sử dụng 
đất Khu công nghiệp Trấn Yên trên cơ 
sở chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất quốc 
gia thời kỳ 2021 - 2030 đã được Quốc 
hội quyết nghị trước đó.

                              THU HÀ

Ngày 24/01/2022, Chính phủ đã ban hành Công văn số 91/TTg-CN 
đồng ý đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung Khu công 
nghiệp Trấn Yên có diện tích 339 ha nằm ở xã Bảo Hưng và xã Minh 
Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào quy hoạch phát triển các khu 
công nghiệp ở Việt Nam. 
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Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XIX đã thông qua Nghị quyết về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 gồm 32 chỉ tiêu chủ yếu:

 (1) Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (giá so sánh 2010) 7,5%.

(2) Cơ cấu tổng sản phẩm trên địa bàn: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 

22,7%; Công nghiệp - Xây dựng 32,1%; Dịch vụ 40,6%; Thuế sản phẩm, 

trừ trợ cấp sản phẩm 4,6%.

(3) Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người 50 triệu đồng.

(4) Trồng rừng 15.500 ha.

(5) Số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 11 xã; lũy kế số 

xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đạt 99 xã. Số xã được công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 10 xã.

(6) Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9 %.

(7) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 23.500 

tỷ đồng.

(8) Số lượt khách du lịch 1.100.000 người, trong đó khách quốc tế 

250.000 người. Doanh thu từ hoạt động du lịch 845 tỷ đồng.

(9) Giá trị xuất khẩu hàng hóa 280 triệu USD.

(10) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt từ 4.600 tỷ đồng trở lên.

(11) Tổng vốn đầu tư phát triển 19.000 tỷ đồng.

(12) Thành lập mới 300 doanh nghiệp, 80 hợp tác xã và 300 tổ hợp tác.

(13) Tỷ lệ đô thị hóa 20,38%.

(14) Tốc độ tăng năng suất lao động 5,72%.

(15) Tuổi thọ trung bình người dân đạt 73,9 tuổi, số năm sống khỏe là 

66,2 năm.

(16) Chỉ số hạnh phúc 60,3%.
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ÄU (17) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 66%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào 

tạo có văn bằng, chứng chỉ 34,9%.

(18) Số lao động được tạo việc làm mới 19.500 lao động.

(19) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%, riêng 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải 

giảm trên 6,5%.

(20) Số trường mầm non và phổ thông được công nhận đạt chuẩn 

quốc gia 20 trường; tổng số trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn 

quốc gia 284 trường; tỷ lệ trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc 

gia 64,1%.

(21) Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin 

98,5%.

(22) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 95%.

(23) Có 10,8 bác sỹ/mười nghìn dân; 34,6 giường bệnh/mười nghìn dân.

(24) Tổng số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 142 đơn 

vị. Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế 82,08%.

(25) Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 82%.

(26) Tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa 69%.

(27) Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch 88%.

(28) Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh 

93%.

(29) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý ở khu vực đô thị 88,8%.

(30) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom và xử lý ở khu vực nông thôn 

33,7%.

(31) Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý 50%.

(32) Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 63,0%.
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