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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH KHẢO SÁT, 
KIỂM TRA THỰC TẾ MỘT SỐ ĐỒ ÁN, DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH 

TẠI TỈNH YÊN BÁI

Về phía tỉnh 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 Yên Bái; 
đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một 
số sở, ban, ngành của tỉnh.

Ngày 18/02/2022, Thủ tướng Chính phủ 
ký Quyết định số 234/QĐ-TTg phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du 
lịch Quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến 
năm 2040. Đây là khu du lịch quốc gia trọng 
tâm của vùng Trung du và miền núi Bắc bộ 
với sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với giá trị 
văn hóa dân tộc và hệ sinh thái lòng hồ Thác 
Bà; đồng thời là một trong những trung tâm 
du lịch cấp Quốc gia với các loại hình du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo, lịch 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho ý kiến chỉ đạo về Đồ án quy hoạch chung 
Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà

Sáng 24/9, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính 
phủ và lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương đến kiểm tra thực địa Đồ án quy 
hoạch chung Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2040 và một số dự án xây 
dựng Khu công nghiệp Trấn Yên và thành phố Yên Bái.
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sử, văn hóa, tham quan, nghiên cứu,… Định 
hướng đến năm 2030 đón khoảng 1,0 triệu 
lượt khách và đến năm 2040 đón khoảng 2,5 
triệu lượt.

Tại buổi khảo sát, đồng chí Bí thư Tỉnh 
ủy Đỗ Đức Duy đã thông tin với Thủ tướng 
và đoàn công tác về hiện trạng hệ thống giao 
thông kết nối hiện hữu của tỉnh Yên Bái; định 
hướng phát triển giao thông theo quy hoạch. 
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đề xuất, kiến nghị 
Thủ tướng cho phép Yên Bái được lựa chọn, 
chỉ định nhà đầu tư chiến lược; đề nghị hỗ 
trợ khoảng 70% kinh phí từ nguồn ngân sách 
Trung ương để tỉnh thực hiện 2 dự án gồm Dự 
án đường kết nối Hàm Yên (Tuyên Quang), 
Bắc Quang (Hà Giang), Lục Yên, Yên Bình, 
Văn Yên (Yên Bái) với cao tốc Nội Bài - Lào 
Cai và Dự án đường nối huyện Đoan Hùng 
(Phú Thọ), huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), 
huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái với cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai. 

Cho ý kiến về Đồ án Quy hoạch, Thủ 
tướng nêu ra một số cách tiếp cận để tỉnh 
phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương 
xung quanh nghiên cứu khai thác hiệu quả 

Hồ Thác Bà. Theo đó, cần khai thác tối đa 
các tuyến cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang 
và Tuyên Quang - Hà Giang, cao tốc Nội Bài 
- Lào Cai kết nối với hồ Thác Bà theo hướng 
tuyến ngắn nhất, thuận tiện nhất; đồng thời 
nghiên cứu xây dựng tuyến giao thông quanh 
hồ để mở ra không gian phát triển mới, khai 
thác tất cả không gian của hồ. Thủ tướng lưu 
ý đường nối từ cao tốc đến hồ Thác Bà sẽ đi 
qua sông Hồng nên kiến trúc thiết kế cầu bắc 
qua sông phải đảm bảo thẩm mỹ để tạo một 
sản phẩm du lịch, một điểm nhấn ấn tượng.

Thủ tướng cho rằng, quy hoạch phải 
triển khai ngay từ bây giờ nhưng có tầm 
nhìn lâu dài, ít nhất 20-30 năm, không nên 
quá phụ thuộc vào quy hoạch giao thông đã 
có trước đây và khi giải được bài toán giao 
thông thì sẽ thu hút được các nhà đầu tư. 
Đầu tư phân kỳ, chỗ nào hiệu quả cao nhất, 
nhanh nhất tiến hành làm trước. Khi triển 
khai phải bảo đảm trọng tâm trọng điểm, làm 
việc nào dứt việc đó, sớm đưa công trình 
vào vận hành, không để dự án kéo dài, bị 
dàn trải dẫn đến không hiệu quả.

Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh cần quan tâm 

Thủ tướng 
kiểm tra thực địa 
đê kè chống ngập 

sông Hồng 
khu vực 

xã Giới Phiên, 
thành phố Yên Bái
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phát huy yếu tố môi trường, sinh thái để phát 
triển kinh tế, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho 
người dân. Nghiên cứu khai thác lợi thế mặt 
hồ Thác Bà để phát triển điện mặt trời, giảm 
công suất thủy điện. Phát triển kinh tế, nhất 
là du lịch để nâng cao đời sống tinh thần, vật 
chất cho người dân sống xung quanh hồ.

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
và đoàn công tác đi kiểm tra thực địa Dự án 
xây dựng Khu công nghiệp Trấn Yên và một 
số Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng các 
khu đô thị đã được phê duyệt và cơ sở hạ 
tầng khu vực xã Giới Phiên, xã Bảo Hưng; 
Dự án cầu Giới Phiên; Đê chống ngập sông 
Hồng khu vực xã Giới Phiên, xã Hợp Minh, 
thành phố Yên Bái.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Yên Bái phát triển 
đúng quy hoạch tổng thể, làm sao phải tạo 
được nhiều công ăn việc làm cho người 
dân; lấy sông Hồng làm điểm nhấn về cảnh 

quan; đồng thời xây dựng hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích công 
cộng đồng bộ, hiện đại với đầy đủ các chức 
năng như: Nhà ở, thương mại - dịch vụ, du 
lịch, khách sạn, các tiện ích cộng đồng, công 
viên cây xanh, cảnh quan. 

Đối với Dự án xây dựng Khu công 
nghiệp Trấn Yên cần phải đa ngành, có giá 
trị gia tăng cao, ưu tiên các ngành công 
nghiệp ít gây ô nhiễm, thân thiện môi trường, 
định hướng các ngành công nghiệp chính 
như: Điện tử, viễn thông, dược phẩm, công 
nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo có công 
nghệ kỹ thuật cao,... Thủ tướng Chính phủ 
chỉ đạo, Yên Bái cần lựa chọn nhà đầu tư 
tốt; triển khai đúng quy định của pháp luật, 
nhưng đảm bảo hiệu quả; phát huy mô hình 
lãnh đạo công, quản trị tư để phát triển khu 
công nghiệp này.

                              NGUYỄN THOA

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ 
SINGAPORE ĐẾN TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI YÊN BÁI

Đón tiếp và làm việc với đoàn có các 
đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc 
hội tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thế Phước - 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng 
lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng và lãnh 

đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ 

Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn đoàn đã 
dành thời gian đến thăm và khảo sát tại tỉnh 
Yên Bái, đồng thời giới thiệu những tiềm 
năng, thế mạnh của tỉnh như tài nguyên 
rừng, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên 
du lịch, văn hóa, nguồn nhân lực dồi dào, 
hệ thống giao thông thuận lợi,… Đặc biệt 

Chiều 02/7, Đoàn các nhà đầu tư Singapore do ông Douglas Foo - Chủ tịch 
Sakae Holdings, Chủ tịch ABAC Singapore, Đại sứ Singapore tại Tanzania, Cựu 
Chủ tịch Hiệp hội sản xuất Singapore làm Trưởng đoàn đã đến chào xã giao các 
đồng chí lãnh đạo tỉnh và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Yên Bái.
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Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc 
với các nhà đầu tư Singapore

trong những năm qua, tỉnh đã đẩy mạnh 
cải cách hành chính, ban hành nhiều cơ 
chế, chính sách thông thoáng, hấp dẫn để 
thu hút, mời gọi các nhà đầu tư. Với những 
tiềm năng, lợi thế đó, Yên Bái luôn sẵn 
sàng chào đón, tạo điều kiện thuận lợi nhất 
cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến với 
tỉnh để cùng hợp tác và phát triển.

Ngoài ra, đồng chí Đỗ Đức Duy cũng 
chia sẻ về các lĩnh vực mà tỉnh đang quan 
tâm thu hút đầu tư như: hạ tầng khu, cụm 
công nghiệp; chế biến các sản phẩm nông, 
lâm nghiệp, thủy sản; chế biến sâu khoáng 
sản; điện sinh khối; công nghiệp, nông 
nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu 
cơ để phục vụ xuất khẩu; phát triển dịch 
vụ du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, 
khai thác danh lam, thắng cảnh của tỉnh,…
và cũng thông tin đến đoàn các nhà đầu 
tư Singapore về việc tỉnh đang nỗ lực xây 
dựng đô thị thông minh và tạo môi trường, 
hành lang thông thoáng trong thu hút đầu 

tư, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà đầu tư, doanh nghiệp.

Thay mặt Đoàn, ông Douglas Foo cảm 
ơn sự đón tiếp nhiệt tình, trọng thị của các 
đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái và bày tỏ 
ấn tượng trước những thành quả về kinh 
tế - xã hội mà một tỉnh miền núi khó khăn 
như Yên Bái đã đạt được trong những 
năm gần đây, cũng như những định hướng 
chiến lược của tỉnh trong thời gian tới. Ông 
Douglas Foo cũng đánh giá cao những 
tiềm năng, thế mạnh cùng những cơ chế, 
chính sách ưu đãi trong thu hút đầu tư của 
tỉnh Yên Bái. Đồng thời cho biết, sẽ cùng 
đoàn công tác đi khảo sát thực địa tại một 
số địa phương trong tỉnh, sau đó sẽ đưa 
ra những nghiên cứu, đánh giá một cách 
chính xác và sẽ kết nối các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư đến làm với tỉnh Yên Bái trong 
thời gian tới./.

                                 HỒNG HẢO
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ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỈNH YÊN BÁI 
THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN

Từ ngày 14 - 18/9/2022, 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 đã đến thăm và làm việc tại 
Nhật Bản nhằm thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - 
Nhật Bản nói chung, giữa tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka nói riêng. 
Đây cũng là hoạt động thiết thực tiến tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2023)

Trong khuôn khổ chương trình, 
đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư 
Tỉnh ủy đã chào xã giao và làm 

việc với Ngài Hagiwara - Thị trưởng 
thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, 
Nhật Bản nhằm tăng cường hợp tác 
hữu nghị giữa hai địa phương. Đồng 

chí Đỗ Đức Duy đã thông tin nhanh về 
tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh Yên Bái, tình hình hợp tác quốc tế 
và hợp tác với các đối tác Nhật Bản 
trong thời gian qua. 

Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 
tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka 

Lễ ký kết thỏa thuận khung về triển khai các hoạt động hợp tác giữa Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái và Chính quyền thành phố Mimasaka, giai đoạn 2022 - 2025 
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(Nhật Bản) được thiết lập năm 2019 
và không ngừng được phát triển trên 
nhiều lĩnh vực như đào tạo nghề, trao 
đổi thực tập sinh và xuất khẩu lao động, 
nông nghiệp và du lịch. Hiện nay, có 02 
dự án của nhà đầu tư Nhật Bản đầu 
tư tại tỉnh với tổng vốn đăng ký 79,9 
triệu USD, tương đương 1.730 tỷ đồng. 
Từ năm 2020 đến nay, tỉnh đã đưa 157 
lao động đi xuất khẩu lao động sang thị 
trường Nhật Bản.

Ngài Thị trưởng Hagiwara đánh giá 
cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai 
nước Việt Nam - Nhật Bản nói chung, 
giữa tỉnh Yên Bái với đối tác Nhật Bản 
nói riêng. Ngài Thị trưởng khẳng định: 
Với nhiều tiềm năng, lợi thế sẵn có, 
doanh nghiệp Nhật Bản có nhiều cơ hội 
đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Đồng thời, mong 
muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm cải 
thiện môi trường đầu tư; tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật 
Bản nghiên cứu, khảo sát đầu tư; tiếp 
tục quan tâm đào tạo nghề cho người 
lao động để đáp ứng yêu cầu của các 
doanh nghiệp Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, hai bên đã ký kết 
thỏa thuận khung về triển khai các hoạt 
động hợp tác giữa Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái và Chính quyền thành phố 
Mimasaka, giai đoạn 2022 - 2025 trong 
nhiều lĩnh vực như: trao đổi đoàn, văn 
hóa - du lịch, nông nghiệp, lao động, 
giáo dục, hợp tác đầu tư. 

Để triển khai hiệu quả định hướng 
hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới, 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề 
nghị thành phố Mimasaka hỗ trợ đào 
tạo tiếng Nhật cho học sinh, sinh viên 
đang học tại Trường Cao đẳng Yên Bái 
và Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái. 
Triển khai các hoạt động hợp tác trong 
lĩnh vực đào tạo nghề, nhất là các nghề 
đạt chuẩn quốc gia, khu vực và quốc 
tế nhằm tạo nguồn lao động xuất khẩu 
có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu của 
thị trường Nhật Bản. Đồng chí cũng đề 
nghị thành phố Mimasaka quan tâm, 
giới thiệu các doanh nghiệp của Nhật 
Bản đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư 
vào lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh 
vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

 Tiếp tục chương trình, tại Tokyo, 
Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã làm 
việc với Công ty cổ phần EREX về việc 
phát triển năng lượng sạch và đề xuất 
thu hút một số dự án điện sinh khối trên 
địa bàn tỉnh. Tỉnh Yên Bái cam kết sẽ 
hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện thủ tục cần 
thiết để triển khai dự án. 

Ngoài ra, Đoàn công tác đã tới thăm 
không gian văn hóa Chủ tịch Hồ Chí 
Minh tại Trung tâm Nghệ thuật Sakuto, 
thành phố Mimasaka; thăm và làm việc 
với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản; 
thăm Công ty cổ phần Aida Engineering 
và tổ chức hội nghị xúc tiến quảng bá, 
thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp 
của Nhật Bản đầu tư vào tỉnh./.

                             NGỌC SƠN
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 YEÂN BAÙI
YÊN BÁI NỖ LỰC TRỞ THÀNH ĐIỂM ĐẾN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

Yên Bái luôn tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư bằng việc ban hành 
nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi; không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đồng hành với doanh nghiệp “Từ khi 
bắt đầu khảo sát dự án, tìm địa điểm 
đầu tư, lập hồ sơ dự án, cấp phép 

đầu tư, chúng tôi nhận được nhiều sự hỗ 
trợ từ các sở, ban, ngành của tỉnh, thủ tục 
pháp lý được thực hiện rất nhanh chóng và 
thuận lợi”, ông Phạm Tiến Dũng, Giám đốc 
Công ty TNHH Chăn nuôi Thạch Tú, chủ 
đầu tư Dự án chăn nuôi lợn nái sinh sản 
với diện tích 9,58 ha, quy mô 2.500 con nái 
sinh sản, bày tỏ sự hài lòng khi triển khai dự 
án tại tỉnh Yên Bái.

Đó cũng là cảm nhận chung của nhiều 
nhà đầu tư khi lựa chọn Yên Bái là điểm đến 
để hợp tác phát triển. Trong thời gian gần 
đây, nhiều dự án quy mô lớn đã, đang và 
sắp được triển khai tại tỉnh như: Dự án Khu 

đô thị nhà ở liền kề tại phường Yên Ninh 
do Tập đoàn Eurowindow làm chủ đầu tư; 
Dự án đầu tư Công viên văn hóa, thể thao 
du lịch và phụ trợ hồ Thác Bà do Alphanam 
Group làm chủ đầu tư; Dự án Khu du lịch 
sinh thái và Nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế 
Vân Hội do Công ty cổ phần Phát triển du 
lịch và Nghỉ dưỡng quốc tế Vân Hội (thuộc 
Tập đoàn TH) làm chủ đầu tư,...

Để thu hút và giữ chân được nhiều 
nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư lớn, có 
tiềm năng, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã 
nỗ lực cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu 
tư, kinh doanh, luôn quan tâm đồng hành 
cùng doanh nghiệp, triển khai thực hiện 
đồng bộ các chính sách thu hút đầu tư, chủ 
động nắm bắt kịp thời để tháo gỡ khó khăn, 

Với sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, Yên Bái đã và đang chứng minh 
là điểm đến tin cậy, hấp dẫn
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vướng mắc phát sinh trong quá trình hình 
thành dự án và khi dự án đi vào hoạt động.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ 
và của tỉnh về thuế, tín dụng, thị trường, 
lao động, xuất nhập khẩu… nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phục 
hồi phát triển kinh tế  do tác động của dịch 
Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 
chính, đơn giản hóa theo hướng giảm đầu 
mối, giảm thủ tục giải quyết, giảm thời gian 
chờ đợi, nhất là rút ngắn thời gian thực hiện 
các thủ tục cấp phép xây dựng, thành lập 
doanh nghiệp…

Bên cạnh việc cải cách thể chế, thời 
gian qua, tỉnh cũng tăng cường đầu tư phát 
triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó huy 
động tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát 
triển kết cấu hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng 
giao thông, hạ tầng khu, cụm công nghiệp, 
hạ tầng đô thị. Nhiều dự án hạ tầng giao 
thông đã được xây dựng và đưa vào hoạt 
động kết nối với đường cao tốc Nội Bài - 
Lào Cai, qua đó góp phần đẩy mạnh liên kết 
các vùng trong tỉnh, kết nối Yên Bái với các 
tỉnh trung du, miền núi phía Bắc, vùng Đồng 
bằng sông Hồng và Thủ đô Hà Nội, thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đảm bảo môi trường đầu tư an toàn, 
hấp dẫn

Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ mà 
Chương trình hành động thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX đề ra, các ban 
ngành của tỉnh đã có nhiều giải pháp đồng 
bộ. Theo đó, tỉnh Yên Bái đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, 
thế mạnh của địa phương với các nhà đầu 
tư, nhất là thành tích vượt qua khó khăn do 

tác động của đại dịch Covid-19. Giới thiệu 
các cơ chế ưu đãi với nhà đầu tư…

 “Yên Bái xác định luôn sát cánh cùng 
nhà đầu tư, doanh nghiệp đã đầu tư vào 
tỉnh trong suốt quá trình từ nghiên cứu, 
khảo sát, đề xuất đầu tư và cả hoạt động 
sản xuất, kinh doanh sau này.”

Phong trào “Ngày cuối tuần cùng doanh 
nghiệp”, chương trình “Cà phê doanh nhân” 
được lãnh đạo tỉnh rất chú trọng và duy trì 
thường xuyên để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ 
khó khăn, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát 
triển doanh nghiệp.

Với sự nỗ lực của các sở, ban, ngành, 
Yên Bái đã và đang chứng minh là điểm đến 
tin cậy, hấp dẫn. Trong 6 tháng đầu năm 
2022, tỉnh đã cấp quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư cho 22 dự án với tổng số 
vốn đăng ký trên 6.000 tỷ đồng. 

Để tạo đột phá trong thu hút đầu tư, tỉnh 
Yên Bái sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ những 
giải pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu 
tư, kinh doanh; tập trung nguồn lực và thực 
hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 
nhằm đảm bảo môi trường đầu tư an toàn, 
hấp dẫn. Hiện Yên Bái đang khẩn trương 
hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050, làm cơ sở 
định hướng cho doanh nghiệp xây dựng 
chiến lược kinh doanh, triển khai dự án.

Không chỉ chú trọng thu hút các nhà đầu 
tư mới, mà Yên Bái còn xác định luôn sát 
cánh cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp đã đầu 
tư vào tỉnh. Trong suốt quá trình từ nghiên 
cứu, khảo sát, đề xuất đầu tư và cả hoạt 
động sản xuất, kinh doanh sau này, nhà đầu 
tư luôn được tỉnh theo sát. Các cấp chính 
quyền hỗ trợ cao nhất có thể cho nhà đầu 
tư, quán triệt quan điểm “Doanh nghiệp vừa 
là động lực, vừa là nội lực để tỉnh phát triển”

                       Theo Báo Đầu tư
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ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ 

KINH TẾ TẬP THỂ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Trong những năm qua, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái đã có những bước 

phát triển tích cực cả về chất và lượng, khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo 
đảm an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Khẳng định vai trò quan trọng 
của khu vực kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể (KTTT) mà nòng 
cốt là hợp tác xã (HTX) là thành phần 
kinh tế quan trọng luôn được Đảng, 
Nhà nước khuyến khích và phát triển. 
Cương lĩnh của Đảng đã khẳng định: 
Kinh tế nhà nước cùng với KTTT ngày 
càng trở thành nền tảng vững chắc của 
nền kinh tế quốc dân. Văn kiện Đại hội 
XIII của Đảng cũng nhấn mạnh: “Đổi 
mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của 
các tổ chức KTTT, HTX gắn với phát 
huy vai trò làm chủ, tăng cường lợi ích 
của các thành viên, nâng cao khả năng 
huy động nguồn lực”.

Trong những năm qua, cùng với 
quá trình đổi mới kinh tế và hội nhập 
kinh tế quốc tế, khu vực KTTT đã trải 
qua các giai đoạn phát triển khác nhau 
đã đạt được nhiều thành tựu nhất định. 
Khu vực KTTT với nhiều loại hình tổ 
chức kinh tế hợp tác đa dạng, trong 
đó nòng cốt là HTX là một trong những 
thành phần kinh tế quan trọng, đã khắc 
phục được một phần tình trạng yếu 
kém kéo dài, từng bước đổi mới gắn 
với cơ chế thị trường, bước đầu khẳng 
định là nhân tố quan trọng góp phần 
bảo đảm an sinh xã hội và phát triển 
kinh tế - xã hội.

Việc chuyển đổi, tổ chức lại các 
HTX theo quy định của Luật HTX cơ 
bản được hoàn thành, nhiều HTX được 
thành lập. Đến tháng 6/2022, tổng số 
HTX trên địa bàn tỉnh là 610 HTX; tổng 
số thành viên HTX là 30.544 thành 
viên; tổng số lao đông thường xuyên 
trong HTX là 9.000 người. Các HTX 
hoạt động đa dạng trong các lĩnh vực: 
Nông nghiệp chiếm 60,66%; Công 
nghiệp 14,59%; Thương mại dịch vụ 
17,54%; Xây dựng 2,59%; Giao thông 
vận tải 1,48%; Quỹ tín dụng 2,79%. 
Doanh thu bình quân của một HTX 
là khoảng 945 triệu đồng; thu nhập 
bình quân của người lao động thường 
xuyên trong HTX đạt khoảng 4,86 triệu 
đồng/người/tháng.

Các tổ chức KTTT đã đổi mới về 
tổ chức và hoạt động; khẳng định rõ 
hơn về vai trò, vị trí trong nền kinh tế, 
tạo việc làm, tăng thu nhập, xóa đói, 
giảm nghèo cho các thành viên, bảo 
đảm an sinh xã hội, góp phần quan 
trọng để hoàn thành toàn diện các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội. Trong 6 tháng đầu năm 2022, khối 
HTX đã nộp Ngân sách Nhà nước 19,4 
tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 
2021 (nguồn số liệu: Cục Thuế tỉnh).
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Chính sách hỗ trợ, phát triển 
kinh tế tập thể

Bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính 
phủ, trong những năm qua tỉnh Yên Bái 
đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ, 
phát triển KTTT, HTX, các Đề án củng 
cố, phát triển HTX, THT. Kinh phí thực 
hiện được lồng ghép vào các chương 
trình mục tiêu quốc gia, vốn đầu tư 
công, vốn sự nghiệp nguồn ngân sách 
Nhà nước. Đến tháng 7/2022, đã triển 
khai thẩm định 42 hồ sơ đề nghị hỗ 
trợ thành lập mới doanh nghiệp, HTX; 
chấp thuận chủ trương cho 10 hợp tác 
xã được tuyển dụng 10 lao động trẻ về 
làm việc tại HTX, 03 hợp tác xã được 
cử 03 thành viên tham gia khóa đào 
tạo dài hạn, 25 hợp tác xã được hỗ trợ 
tham gia hội chợ, triển lãm trong nước, 
15 hợp tác xã được hỗ trợ kinh phí thuê 
địa điểm và vận hành một số địa điểm 

giới thiệu, bán sản phẩm trong tỉnh và 
ngoài tỉnh. Ngoài ra, đã triển khai nhiều 
chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và 
HTX gặp khó khăn do tác động của dịch 
COVID-19 như: miễn giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp, khoanh nợ, giãn 
nợ, hỗ trợ người lao động và người sử 
dụng lao động,...

Ngoài ra, tỉnh Yên Bái đã thành lập 
và thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ 
đạo Đổi mới, phát triển và nâng cao 
hiệu quả kinh tế tập thể (Ban Chỉ đạo 
kinh tế tập thể) từ cấp tỉnh đến cơ sở 
nhằm nâng cao nhận thức, vai trò và 
tầm quan trọng của KTTT; xây dựng 
chương trình, kế hoạch, đề án, giải 
pháp phát triển KTTT; kịp thời hỗ trợ 
giải quyết những khó khăn, vướng mắc 
của HTX.

Khó khăn, hạn chế
Một là, hoạt động sản xuất, kinh 
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doanh của khu vực KTTT phải đối mặt 
với những khó khăn thách thức do ảnh 
hưởng của dịch COVID-19, biến động 
của giá cả thị thường, nguyên liệu đầu 
vào, thời tiết khắc nghiệt, cực đoan.

Hai là, một số chính sách của Nhà 
nước nhằm khuyến khích, hỗ trợ khu 
vực KTTT tuy đã được ban hành nhưng 
thời điểm triển khai chưa kịp thời, hiệu 
quả chưa cao như hỗ trợ đầu tư phát 
triển kết cấu hạ tầng và chế biến sản 
phẩm; hỗ trợ xây dựng hệ thống thông 
tin dữ liệu, tuyên truyền về KTTT,…

Ba là, quy mô hoạt động, sản xuất 
nhỏ, khó tiếp cận với các nguồn vốn tín 
dụng; trình độ năng lực của đa số cán 
bộ quản lý HTX chưa đáp ứng được 
yêu cầu, chưa được đào tạo về cơ bản, 
thiếu tính nhạy bén và năng động trong 
tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh.

Bốn là, một số HTX nông nghiệp 
phát triển chậm, chủ yếu theo mùa vụ, 
khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ 
cao, chuyển đổi số, tìm kiếm thị trường 
tiêu thụ hạn chế. Chưa thích ứng kịp 
thời trong nền kinh tế thị trường, chưa 
thể hiện rõ vai trò hỗ trợ thành viên.

Một số nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu trong thời gian tới

Để tận dụng những cơ hội trong xu 
thế hội nhập và Cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư đã và đang tạo ra đối 
với khu vực KTTT, HTX cần tập trung 
thực hiện đồng bộ một số nhiệm vụ, 
giải pháp như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tuyên truyền 
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 
16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu quả 
kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 
thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao 
nhận thức về bản chất, vị trí, vai trò và 
tầm quan trọng của KTTT. 

Thứ hai, triển khai thực hiện có 
hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát 
triển KTTT, HTX giai đoạn 2021 - 2025 
nhằm tạo điều kiện, khuyến khích phát 
triển KTTT.

Thứ ba, tăng cường vai trò của các 
Thành viên Ban Chỉ đạo KTTT của tỉnh 
trong công tác quản lý nhà nước về 
KTTT, HTX; nâng cao chất lượng, hiệu 
quả trong công tác tham mưu, hoạch 
định chính sách, định hướng phát triển 
KTTT.

Thứ tư, tư vấn, hỗ trợ thành lập mới 
HTX, THT; cơ cấu lại HTX theo hướng 
hợp nhất, sáp nhập thành HTX quy mô 
liên thôn, liên xã, liên vùng.

Thứ năm, chú trọng xây dựng các 
HTX kiểu mới ở các vùng có sản phẩm 
mang lợi thế cạnh tranh, sản xuất hàng 
hóa lớn, gắn với tiềm năng, lợi thế của 
địa phương. Hỗ trợ xây dựng mô hình 
điểm về HTX kiểu mới, mô hình liên kết 
sản xuất theo chuỗi liên kết ứng dụng 
công nghệ cao, đặc biệt là trong lĩnh 
vực nông nghiệp...

Thứ sáu, phát huy mạnh mẽ vai 
trò của Liên minh HTX tỉnh nhằm chủ 
động tiếp cận, định hướng, tư vấn, hỗ 
trợ cho thành viên; triển khai thực hiện 
tốt chính sách, kế hoạch hỗ trợ KTTT, 
HTX theo quy định./.

                                NGỌC THỦY
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Ngày 23/7/2022, tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình “Cà phê doanh 
nhân” tháng 7 để quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp 
tác xã (HTX) tại thành phố Yên Bái, các huyện Yên Bình và Trấn Yên. 
Dự và chủ trì buổi gặp mặt có đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, địa phương, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp 
hội doanh nghiệp tỉnh và đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, các doanh nghiệp, 
HTX đã thẳng thắn bày tỏ những 
mong muốn, đồng thời kiến nghị, đề 

xuất các ngành chức năng, các địa phương 
liên quan giải quyết các vấn đề còn vướng 
mắc như: tiền thuế đất, công tác cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác 
giải phóng mặt bằng; các vấn đề về thuế 

doanh nghiệp, hỗ trợ người nộp thuế; đầu 
tư nâng cấp hạ tầng giao thông, cống thoát 
nước trong các cụm công nghiệp, công tác 
PCCC tại các doanh nghiệp,...

Các doanh nghiệp cũng đề nghị các 
địa phương cung cấp thông tin về quy 
hoạch đất, quy hoạch rừng; tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp được khảo sát đầu tư 

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi gặp mặt

“Cà phê doanh nhân” tháng 7 
ĐỒNG HÀNH, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
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vào lĩnh vực du lịch; nghiên cứu đặt tên 
đường và xây dựng bảng giá đất làm cơ 
sở pháp lý cho doanh nghiệp định giá tài 
sản; chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp 
đầu tư lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; công 
tác dạy nghề cho người 
khuyết tật,...

Đồng chí Ngô Hạnh Phúc 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã 
thông tin, trả lời các vấn đề 
doanh nghiệp còn băn khoăn, 
thắc mắc và cũng đề nghị các 
sở, ngành tiếp thu ý kiến, trả 
lời thỏa đáng các kiến nghị 
của doanh nghiệp, HTX; các 
địa phương cần giải quyết 
dứt điểm công tác giải phóng 
mặt bằng, tạo điều kiện tốt 
nhất cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất.

Lãnh đạo các ngành: Thuế, Kế hoạch 
và Đầu tư, Công Thương, Lao động, 
Thương binh và Xã hội, Công ty điện lực 
đã trả lời các vướng mắc, kiến nghị có liên 
quan của doanh nghiệp, HTX và khẳng 

định sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ 
trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện 
cho các nhà đầu tư tâm huyết, 
có tiềm năng đầu tư vào địa 
bàn tỉnh.

Kết luận buổi gặp mặt, đồng 
chí Ngô Hạnh Phúc trân trọng 
cảm ơn, đánh giá cao những 
đóng góp của cộng đồng doanh 
nghiệp đối với sự phát triển của 
tỉnh. Đồng chí đề nghị trong thời 
gian tới, các ngành, địa phương 
cần bám sát những khó khăn, 

vướng mắc của doanh nghiệp để đổi mới 
hình thức, tổ chức Chương trình “Cà phê 
doanh nhân” với nhiều chuyên đề thiết 
thực, hiệu quả cao. Các đề xuất, kiến 

nghị, khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp và nội dung trả lời của các ngành, 
địa phương phải được tổng hợp, đăng tải 
công khai, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
tiếp cận, tra cứu dễ dàng./.

                                NGUYỄN THOA

Doanh nghiệp phát biểu ý kiến

Đồng chí Đoàn Hữu Phung - Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp tại buổi gặp mặt
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YÊN BÁI: HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP THẮNG LỢI 
BIẾN RÁC THẢI CAO SU THÀNH “VÀNG ĐEN”

Công nghệ nhiệt phân lốp xe và các loại rác có nguồn gốc từ cao su đã qua sử 
dụng trở thành dầu FO-R, than các-bon đen, khí gas... mới chỉ xuất hiện ở nước ta vài 
năm trở lại đây. Tại địa bàn tỉnh Yên Bái, Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp (HTX DVTH) Thắng 
Lợi là đơn vị đầu tiên mạnh dạn đưa dây chuyền sản xuất dầu F0-R vào sản xuất.

Hiện nay, ước tính tổng số ô tô và xe 
máy trên cả nước khoảng trên 50 
triệu xe, trung bình cứ lưu thông 

khoảng 60.000 km xe ô tô lại phải thay lốp 
mới, đối với xe máy là 15.000 km. Điều đó 
cho thấy, lượng cao su phế thải từ lốp xe 
thải ra ngày càng nhiều gây ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng. Bên cạnh đó, nguyên 
liệu than đá, điện, dầu diesel gần đây tăng 
rất cao, đòi hỏi doanh nghiệp phải chủ động 
tìm kiếm nguồn nguyên liệu rẻ hơn, an toàn 
hơn để phục vụ quá trình sản xuất. 

Từ đó, HTX DVTH Thắng Lợi đã có ý 

tưởng xây dựng dây chuyền sản xuất dầu 
nhiệt phân từ phế thải cao su. Sau khi tìm 
hiểu và nghiên cứu, thấy được rằng các 
nước trên thế giới rất chú trọng đến việc tái 
chế rác, đây chính là “quặng thô” cần phải 
chế biến thành sản phẩm hữu ích. Do đó, 
việc tái sinh cao su phế thải thành dầu nhiệt 
phân F0-R không những mang lại ý nghĩa 
quan trọng trong việc bảo vệ môi trường mà 
còn thu được nguồn lợi nhuận không nhỏ. 
Thêm vào đó, trên địa bàn tỉnh và các tỉnh 
lân cận chưa có đơn vị nào đầu tư vào lĩnh 
vực tái chế nhiệt phân lốp xe và các sản 

Những chiếc săm, lốp qua quá trình xử lý nhiệt phân trở thành nguồn năng lượng
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phẩm cao su phế phẩm để sản xuất dầu 
nhiệt phân F0-R”. 

HTX Thắng Lợi đã đầu tư Nhà máy sản 
xuất dầu F0-R tại Khu công nghiệp phía 
Nam của tỉnh Yên Bái với diện tích 10.000 
m2, vốn đầu tư ban đầu là 35 tỷ đồng được 
huy động từ các thành viên của HTX. Dự 
án có công suất xử lý trên 6.000 tấn phế 
phẩm công nghiệp các loại/năm từ cao su; 
cung cấp cho thị trường khoảng 5.000 tấn 
sản phẩm/năm, trong đó dầu F0-R là sản 
phẩm chính.

Từ đầu năm 2022 đến nay, Nhà máy đã 
đi vào hoạt động ổn định, đảm bảo quyền 
lợi và chế độ cho người lao động với mức 
thu nhập từ 9 - 16 triệu đồng/người/tháng; 
trong quý I/2022 nộp ngân sách nhà nước 
trên 500 triệu đồng. Dầu F0-R của HTX bán 
từ 9.000 - 14.000 đồng/lít, tùy theo biến 
động của giá thị trường. Với giá bán này, 
mỗi lít dầu giảm 30-35% so với sản phẩm 
nhập ngoại bán tại thị trường Việt Nam. 

Ngoài ra, trong quá trình sản xuất dầu 
còn thu hồi một số sản phẩm phụ như: than 
các-bon, thép, gas. HTX dự kiến tổng doanh 
thu một năm đạt 30 tỷ đồng, lợi nhuận 
khoảng 2 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 
145 lao động, trong đó có 25 công nhân sản 
xuất trực tiếp tại nhà máy và 120 người lao 
động khác. Hơn nữa hoạt động của HTX đã 
góp phần giảm thải ô nhiễm môi trường do 
chất thải công nghiệp khó phân hủy tạo ra. 

Với công suất mỗi ngày nhiệt phân 30 
tấn cao su phế liệu, cho ra 4 sản phẩm đó 
là: 10 tấn than các bon, 5 tấn thép, 15 m3 
khí gas và 10 tấn dầu F0-R, cung cấp cho 
các doanh nghiệp, HTX, khách hàng trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái và một số tỉnh thành 
phía Bắc như: Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Ninh 

Bình, Bắc Ninh… 
Dây chuyền sản xuất dầu F0-R là một 

quy trình xử lý khép kín, không gây ô nhiễm 
môi trường, sản phẩm đầu ra được sử dụng 
triệt để. Dầu F0-R thích hợp làm nhiên liệu 
đốt lò cho các lĩnh vực sản xuất như: Trạm 
trộn asphalt, lò hơi, bê tông nhựa nóng, sản 
xuất kính, thủy tinh, nung gốm sứ, nấu đồng 
và nhôm...; than các-bon đen cũng được 
xuất bán cho các nhà máy, còn khí gas sinh 
ra trong quá trình nhiệt phân có thể đưa vào 
hệ thống tích áp dùng lại cho lò nhiệt phân. 
Công nghệ nhiệt phân không phát tán bụi ra 
môi trường xung quanh như lò đốt than đá, 
ít khói so với đốt dầu diesel và mùi khét của 
cao su gần như được khống chế do quá 
trình nhiệt phân cao su phế thải đều trong 
môi trường chân không. 

Đây là công nghệ có bước tiến vượt 
trội trong lĩnh vực năng lượng, giải quyết 
bài toán khiến cơ quan chức năng đau đầu 
về nguồn nhiên liệu dầu mỏ, than đá đang 
ngày một cạn kiệt. Qua kết quả giám sát 
môi trường định kỳ của ngành chức năng 
khẳng định: Nhà máy sản xuất dầu F0-R 
của HTX DVTH Thắng Lợi sử dụng công 
nghệ tiên tiến của nước Đức. Qua hơn 1 
năm đi vào hoạt động, mọi chỉ số về môi 
trường đều đạt tiêu chuẩn cho phép, không 
gây ô nhiễm. Sử dụng dầu F0-R không chỉ 
đem lại hiệu quả về mặt kỹ thuật và kinh tế 
mà còn tạo được hình ảnh xanh, thân thiện 
với môi trường. 

Bằng sự năng động, sáng tạo, dám 
nghĩ, dám làm, HTX Thắng Lợi không chỉ 
là lá cờ đầu của kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái 
mà còn là đơn vị điển hình trong hệ thống 
Liên minh HTX Việt Nam. 

                                   NGỌC SƠN
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H BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN 
CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA 

TỈNH YÊN BÁI ĐẾN NĂM 2030
UBND tỉnh Yên Bái hành kế hoạch hành 

động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu 
hàng hóa đến năm 2030. Với mục tiêu phấn 
đấu đến năm 2030, tổng kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa đạt 1,2 tỷ USD. Tốc độ tăng 
trưởng bình quân giai đoạn 2021 – 2030 đạt 
khoảng 22%/năm; Tăng tỷ trọng xuất khẩu 
hàng công nghiệp chế biến từ 57% năm 2020 
lên 83,6% vào năm 2030; giảm tỷ trọng xuất 
khẩu khoáng sản; Thu ngân sách từ lĩnh vực 
xuất khẩu năm 2025 đạt từ 1.200 tỷ đồng trở 
lên; đến năm 2030 đạt từ 2.500 tỷ đồng trở 
lên; Tăng tỷ trọng thị trường xuất khẩu khu 
vực Châu Âu lên 15%/tổng kim ngạch xuất 
khẩu vào năm 2025 và 20% vào năm 2030; 
Tăng tỷ trọng nhập khẩu hàng hóa, máy móc 
thiết bị công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch 
phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng; đảm bảo 
cán cân thương mại hợp lý trên địa bàn tỉnh.

Về định hướng phát triển các sản phẩm 
xuất khẩu, đối với sản xuất công nghiệp, 
tỉnh Yên Bái tập trung thực hiện có hiệu quả 
quy hoạch phát triển khu, cụm công nghiệp; 
nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách 
ưu đãi đầu tư, nhất là các nhà đầu tư FDI 
thuộc các dự án công nghiệp trọng điểm 
của tỉnh nhằm tạo nguồn hàng lớn cho xuất 
khẩu như: sản xuất gỗ, các sản phẩm gỗ; 
quế, khoáng sản, hạt nhựa, dệt may, viên 
nén sinh khối, điện tử; Khuyến khích các 
nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư các dự án 
sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, công 
nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường 
trong các khu, cụm công nghiệp theo hướng 

liên thông, thuận lợi; Đẩy mạnh liên kết giữa 
công nghiệp, nông nghiệp và thương mại 
nhằm phát triển các vùng nguyên liệu nông 
lâm sản tập trung, quy mô lớn, sản lượng 
ổn định; quản lý, khai thác hợp lý, hiệu quả 
nguồn tài nguyên khoáng sản phục vụ cho 
công nghiệp chế biến, gắn với xây dựng 
thương hiệu, quảng bá sản phẩm công 
nghiệp xuất khẩu.

Đối với sản xuất nông, lâm, thủy sản 
tập trung phát triển sản xuất, chế biến các 
mặt hàng nông lâm thủy sản chủ lực có tính 
cạnh tranh cao nhằm nâng cao chất lượng, 
đảm bảo an toàn thực phẩm, tạo giá trị gia 
tăng cao các mặt hàng nông, lâm, thủy sản 
xuất khẩu và đáp ứng được yêu cầu các thị 
trường nhập khẩu; Rà soát đề xuất hoàn 
thiện chính sách, khuyến khích phát triển 
công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản, 
chính sách thúc đẩy nâng cao chất lượng 
sản phẩm; Ưu tiên thu hút đầu tư các dự 
án nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ 
xanh, đặc biệt là công nghệ chế biến sâu, 
gắn với vùng nguyên liệu để nâng cao giá trị 
giá tăng sản phẩm xuất khẩu

Tỉnh Yên Bái tập trung giải pháp tạo 
nguồn hàng xuất khẩu; Nâng cao hiệu quả 
công tác xúc tiến xuất khẩu; Nâng cao năng 
lực cạnh tranh cho doanh nghiệp xuất khẩu; 
Phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ 
xuất nhập khẩu; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
xuất nhập khẩu…

                                 HỒNG HẢO
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CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC HỢP TÁC 
ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

Chiến lược đã đặt ra mục tiêu mở rộng thị 
trường, tranh thủ vốn, công nghệ, kiến 
thức quản lý, văn hóa doanh nghiệp 

của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài; nâng 
cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, của 
doanh nghiệp và sản phẩm nội địa; thúc đẩy 
các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch 
vụ trong nước; xác lập và tăng cường vai trò 
của doanh nghiệp Việt Nam trong cộng đồng 
quốc tế.

Một mục tiêu quan trọng khác của Chiến 
lược, đó là nâng cao hiệu quả, chất lượng 
toàn diện trong công tác thu hút, sử dụng vốn 
đầu tư nước ngoài, tăng tỷ lệ đóng góp của 
khu vực đầu tư nước ngoài trong phát triển 
kinh tế - xã hội, tương xứng với những hỗ trợ, 
ưu đãi được hưởng. Song song đó, là xây 
dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng 
tạo, trung tâm tài chính đạt tầm cỡ khu vực và 
quốc tế, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn tới.

Cụ thể, nâng cao tỷ lệ vốn đầu tư đăng 
ký của một số quốc gia trong tổng số vốn đầu 
tư nước ngoài cả nước lên hơn 70% trong 
giai đoạn 2021 - 2025 và 75% trong giai đoạn 
2026 - 2030, bao gồm:

- Châu Á: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài 
Loan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia, Thái 
Lan, Ấn Độ, Phillipines, Indonesia;

- Châu Âu: Liên bang Nga, Anh, Pháp, 
Đức, Ý, Tây Ban Nha; 

- Châu Mỹ: Hoa Kỳ.
Phấn đấu tăng 50% số lượng Tập đoàn 

đa quốc gia thuộc nhóm 500 Tập đoàn lớn 
nhất thế giới có hiện diện và hoạt động tại Việt 

Nam. Đồng thời, đến năm 2030 nằm trong 
nhóm 03 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 
60 quốc gia đứng đầu môi trường kinh doanh.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, Chiến 
lược định hướng thực hiện 09 giải pháp nâng 
cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài là:

1- Triển khai có hiệu quả các giải pháp đã 
ban hành.

2- Cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế.

3- Phát triển hệ sinh thái về khoa học 
công nghệ và đổi mới sáng tạo.

4- Đổi mới và nâng cao cạnh tranh trong 
thu hút ĐTNN.

5- Phát triển công nghiệp hỗ trợ, thúc đẩy 
liên kết, lan toả.

6- Phát huy năng lực nội tại và tận dụng 
lợi thế cạnh tranh nhằm cải thiện hiệu quả hợp 
tác ĐTNN.

7- Nâng cao hiệu quả của hội nhập kinh tế 
quốc tế và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

8- Hiện đại hóa và đa dạng hóa công tác 
xúc tiến đầu tư.

9- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước về ĐTNN.

Tỉnh Yên Bái luôn xác định hoạt động xúc 
tiến và thu hút đầu tư là chìa khóa quan trọng 
để tỉnh phát triển. Thời gian qua, Đảng bộ, 
chính quyền các cấp trong tỉnh đã có những 
điều chỉnh về chính sách ưu đãi, thu hút đầu 
tư để đưa Yên Bái trở thành “điểm sáng” của 
vùng trung du và miền núi phía Bắc về công 
tác thu hút đầu tư.

                                    NGỌC THỦY

Ngày 02/6/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 667/QĐ-TTg phê 
duyệt Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030. Mục tiêu là thu hút 
các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ 4.0, có giá trị gia tăng cao, có tác động 
lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu...
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TỈNH YÊN BÁI TIẾP VÀ LÀM VIỆC VỚI 

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

Dự án Phát triển tổng lực các đô thị 
động lực - Tiểu dự án thành phố 
Yên Bái có tổng mức đầu tư là 

63,27 triệu USD, trong đó, vốn vay của 
WB là 39,46 triệu USD, được triển khai 
từ năm 2019 đến ngày 30/6/2025. Về quy 
mô đầu tư, dự án gồm 2 hợp phần là: 
Giải pháp kết cấu, cải tạo, xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật đô thị và Giải pháp phi kết 
cấu - hỗ trợ kỹ thuật và đầu tư. Dự án 
đang triển khai thi công 5/6 gói thầu xây 
lắp, tổng giá trị khối lượng thực hiện đến 
nay/tổng giá trị khối lượng theo kế hoạch 
tổng thể đạt trên 50%.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo 

luận, thống nhất các giải pháp thích hợp 
nhằm cải thiện, đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện Dự án Phát triển tổng lực các đô thị 
động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần 
Huy Tuấn trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ 
của WB và cá nhân bà Carolyn Turk cùng 
các cộng sự đã hỗ trợ tỉnh Yên Bái thời 
gian qua. Đồng chí mong muốn tỉnh Yên 
Bái sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa 
sự hỗ trợ của WB trong thời gian tới và 
cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, 
nghĩa vụ đối với mỗi dự án cụ thể do WB 
tài trợ tại địa phương./.

                               NGỌC SƠN

Sáng 09/8, bà Carolyn Turk - Giám đốc Quốc gia Việt Nam khu vực Đông Á và Thái 
Bình Dương, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái và làm 
việc về triển khai thực hiện Dự án Phát triển tổng lực các đô thị động lực - Tiểu dự án 
thành phố Yên Bái, vốn vay WB. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn - 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi 
làm việc
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CÔNG BỐ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH PHÂN KHU 
XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TRẤN YÊN 

(GIAI ĐOẠN I)

Khu công nghiệp Trấn Yên là khu công 
nghiệp tập trung tỉnh Yên Bái thuộc hệ 
thống các khu công nghiệp quốc gia, 

có chức năng đa ngành, ưu tiên các ngành 
công nghiệp ít gây ô nhiễm, thân thiện môi 
trường, định hướng các ngành công nghiệp 
chính như: điện tử, viễn thông, dược phẩm, 
công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo có 
công nghệ kỹ thuật cao; công nghiệp sản 
xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng; 
công trình công nghiệp nhẹ... 

Khu vực lập Quy hoạch thuộc địa giới 
hành chính xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, 

huyện Trấn Yên với tổng diện tích nghiên 
cứu quy hoạch là 339ha với tổng mức vốn 
đầu tư xây dựng hạ tầng khoảng 2.353 
tỷ đồng. Dự kiến, dự án được chia làm 3 
giai đoạn đầu tư, trong đó giai đoạn 1 sẽ 
triển khai xây dựng gần 255ha, tiến hành 
san lấp mặt bằng và đầu tư xây dựng đồng 
bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: đường 
giao thông, cây xanh, cấp thoát nước, cấp 
điện và chiếu sáng, hạ tầng viễn thông, xây 
dựng trung tâm điều hành, trạm xử lý nước 
thải, trạm cấp nước sạch. 

                          NGUYỄN THOA

Lãnh đạo UBND 
huyện Trấn Yên 
và Sở Xây dựng 

giới thiệu 
Quy hoạch

 tới người dân 
xã Bảo Hưng và 

Minh Quân

Chiều 9/9/2022, tại xã Bảo Hưng, UBND huyện Trấn Yên tổ chức công bố đồ án Quy 
hoạch phân khu xây dựng khu Công nghiệp Trấn Yên (giai đoạn 1), tỉ lệ 1/2000. Tham dự 
Hội nghị có lãnh đạo Sở Xây dựng, huyện Trấn Yên, Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh 
và đông đảo người dân xã Bảo Hưng và xã Minh Quân (huyện Trấn Yên).
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TỈNH YÊN BÁI LÀM VIỆC VỚI LIÊN ĐOÀN 

THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Tại buổi làm việc, hai bên đã tích cực 
trao đổi về việc nâng cao chất lượng 
công tác quản lý điều hành các cấp, 

cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh 
thu hút đầu tư góp phần phát triển kinh tế 
- xã hội nhanh, bền vững. Đồng chí Trần 
Thanh Chương đánh giá khái quát về kết 
quả Chỉ số PCI của tỉnh trong những năm 
qua và sự nỗ lực của tỉnh trong việc cải 
thiện, nâng cao từng số thành phần PCI 
theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư. Sau khi VCCI 
công bố kết quả khảo sát chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, tỉnh 
Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công 
tác cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số 
năng lực cạnh tranh PCI, trong đó tập trung 

phân tích, làm rõ từng chỉ số thành phần có 
thứ hạng thấp và trách nhiệm của các sở, 
ngành, địa phương được phân công chủ trì, 
thực hiện, đề ra các giải pháp khắc phục 
trong thời gian tới.

Đồng chí Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban 
Pháp chế đề nghị tỉnh Yên Bái tiếp tục nỗ lực 
duy trì xu hướng cải thiện môi trường kinh 
doanh theo hướng thông thoáng, thuận lợi, 
minh bạch, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; 
nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng 
thời, giới thiệu một số mô hình, phương 
pháp khảo sát doanh nghiệp quy mô lớn, 
chất lượng, hiệu quả cao của một số tỉnh 
như Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế,…

                                    HỒNG HẢO

Quang cảnh buổi làm việc

Chiều 08/8, đoàn công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên Bái do đồng chí 
Trần Thanh Chương - Phó Giám đốc sở làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại 
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhằm trao đổi, tham vấn ý kiến, 
xây dựng các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của tỉnh Yên Bái năm 2022 và các năm tiếp theo.
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TỈNH YÊN BÁI VÀ ĐOÀN CÔNG TÁC 
CỦA QUỸ Ả-RẬP XÊ-ÚT KIỂM TRA TIẾN ĐỘ DỰ ÁN 

TẠI XÃ KHÁNH HÒA, HUYỆN LỤC YÊN

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư, với 
quy mô đường cấp V miền núi có 

tổng mức đầu tư trên 41 triệu USD, trong 
đó nguồn vốn vay Quỹ Phát triển Ả - rập 
Xê - út hơn 20,3 triệu USD. Dự án đi qua 
địa phận 5 thôn của xã Khánh Hòa, huyện 
Lục Yên có chiều dài 17 km, đến thời điểm 
kiểm tra đã giải phóng mặt bằng được 11ha 
với chiều dài 5km. Công trình dự kiến hoàn 
thành, đi vào sử dụng trong tháng 01/2024.

Trực tiếp kiểm tra tại đoạn tuyến địa 
phận xã Khánh Hòa, đồng chí Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế 
Phước và đoàn công tác Quỹ phát triển Ả - 
rập Xê - út ghi nhận sự vào cuộc của các sở, 
ngành liên quan, chủ đầu tư, các nhà thầu 

và đặc biệt là chính quyền địa phương ở cơ 
sở đã tích cực vào cuộc đảm bảo tiến độ 
Dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương 
cần giải quyết tốt các vướng mắc về mặt 
bằng, đảm bảo quyền lợi chính đáng của 
người dân, tăng cường phối hợp và đưa ra 
các giải pháp phù hợp, thời hạn cụ thể để 
thực hiện. Đồng thời, đề nghị các nhà thầu 
tập trung nhân lực, thiết bị, lập phương án 
thi công đảm bảo chất lượng công trình và 
an toàn lao động; chủ đầu tư, nhà thầu tư 
vấn tăng cường giám sát thi công trong quá 
trình triển khai để đưa dự án đi vào sử dụng 
theo đúng tiến độ đề ra./.

                               NGỌC SƠN

Đồng chí 
Nguyễn Thế 
Phước - Phó 

Chủ tịch 
Thường trực 
UBND tỉnh 
cùng đoàn 

công tác Quỹ 
phát triển Ả 
- rập Xê - út 
kiểm tra tiến 

độ dự án tại xã 
Khánh Hòa

Ngày 27/7, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác Quỹ phát triển Ả - rập Xê - út đã có 
chương trình kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện Dự án “Xây dựng cơ sở hạ tầng giao 
thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái”.
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CÔNG BỐ QUY HOẠCH PHÂN KHU 3 TUYẾN ĐƯỜNG 
NỐI QUỐC LỘ 32C VỚI CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI

Chiều 18/8, tại UBND xã Giới Phiên, 
Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái phối hợp 
với các đơn vị liên quan tổ chức Hội 

nghị công bố các quyết định của UBND tỉnh 
về việc phê duyệt 3 đồ án quy hoạch phân 
khu các tuyến đường nối quốc lộ 32C với cao 
tốc Nội Bài- Lào Cai gồm: Quy hoạch phân 
khu tuyến đường nối quốc lộ 32C với cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai (đoạn từ lý trình Km85+300 
đến Km94+240, quốc lộ 32C), thành phố 
Yên Bái; Quy hoạch phân khu tuyến đường 
nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai 
(đoạn từ lý trình Km95+80 quốc lộ 32C đến 
Km8+50 đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái); 
Quy hoạch phân khu tuyến đường nối quốc 
lộ 32C với đường Âu Cơ, thành phố Yên Bái. 

Đồ án “Điều chỉnh quy hoạch chung 
thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến 
năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060” đã được 
UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt. Những định 
hướng mới về tổ chức không gian và phân 
khu chức năng đã được thống nhất, đây là 

cơ sở cho việc tiếp tục 
triển khai các dự án đầu 
tư thành phần. Ba tuyến 
đường nối Quốc lộ 32C 
với đường cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai và đường 
Âu Cơ là 3 trục đường 
chính của khu vực đô 
thị mới phía Nam sông 
Hồng với quy mô lập 
quy hoạch khoảng gần 
1.100 ha được chia 
làm 4 phân khu gồm: 
khu dân cư phía Bắc; 
Khu đô thị trung tâm; 
Khu dân cư và Công 
nghiệp; Khu dân cư và 

công nghiệp phía nam.
Hiện nay, 3 tuyến đường này đã được 

xây dựng hoàn chỉnh là cơ sở nền tảng quan 
trọng để đầu tư các dự án xây dựng đô thị 
mới phía Nam sông Hồng. Việc quy hoạch 
phân khu 3 trục đường, góp phần tích cực 
vào tiến trình đô thị hóa một vùng đất giàu 
tiềm năng của thành phố Yên Bái và vùng 
phụ cận, góp phần nâng cao chất lượng phát 
triển đô thị của thành phố Yên Bái.

Các đồ án quy hoạch phân khu các 
tuyến đường nối Quốc lộ 32C với đường cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai được phê duyệt là cơ 
sở để định hướng phát triển đô thị và phát 
triển kinh tế - xã hội của thành phố Yên Bái, 
huyện Trấn Yên nói riêng và của tỉnh Yên Bái 
nói chung; tạo điều kiện thu hút đầu tư vào 
các dự án phát triển hạ tầng, đô thị và du lịch 
trên địa bàn.

                           NGUYỄN THOA

Toàn cảnh Hội nghị
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ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ 
HIỆN ĐẠI HÓA PHƯƠNG THỨC CHỈ ĐẠO, 

ĐIỀU HÀNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN DOANH NGHIỆP

Tại điểm cầu tỉnh Yên Bái, dự Hội nghị 
có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng 

Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: 
Cải cách hành chính là một trong những 
thành tố cấu thành quan trọng của đột 
phá thể chế phát triển, trong đó tập trung 
cải cách TTHC, tạo lập môi trường đầu tư 
kinh doanh thuận lợi, lành mạnh; chú trọng 
tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng 
bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Để 
thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng 

này rất cần có sự đổi mới về nhận thức, tư 
duy, hành động của cả hệ thống chính trị và 
toàn xã hội.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ trong những năm qua, 
tỉnh Yên Bái đã triển khai đồng bộ, linh hoạt, 
kịp thời các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh 
CCHC nhất là cải cách TTHC. Năm 2021 
Chỉ số CCHC tỉnh xếp thứ 21/63 tỉnh, thành 
phố; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức 
đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính 
nhà nước đạt tỷ lệ 89,24%, đứng thứ 14/63 
tỉnh, thành phố./. 

                            NGỌC THỦY

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Sáng 15/9/2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực 
tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện 
đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.
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UNESCO VINH DANH NGHỆ THUẬT XÒE THÁI LÀ DI SẢN 

VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ ĐẠI DIỆN CỦA NHÂN LOẠI

Sự kiện do UBND tỉnh Yên Bái 
phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch, các tỉnh: Lai Châu, 

Điện Biên, Sơn La tổ chức. Nhân dịp 
này, tỉnh Yên Bái khai mạc Lễ hội Văn 
hóa, Du lịch Mường Lò, khám phá 
danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc 
thang Mù Cang Chải năm 2022.

Cùng dự có các đồng chí: Trần Quốc 
Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, 
nguyên Thường trực Ban Bí thư; Tòng 
Thị Phóng, nguyên  Ủy viên Bộ Chính 
trị, nguyên Phó Chủ tịch thường trực 
Quốc hội; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư 

Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương; lãnh 
đạo các bộ, ngành, cơ 
quan Trung ương, một 
số địa phương, đại 
diện các tổ chức quốc 
tế tại Việt Nam.

“Nghệ thuật Xòe 
Thái” là hình thức sinh 
hoạt không thể thiếu 
trong đời sống văn 
hóa tinh thần, được 
hình thành và phát 
triển cùng với cộng 

đồng người Thái; phản ánh sự đa dạng 
văn hóa, mang thông điệp về sự cởi 
mở, thân thiện, đoàn kết; là sợi dây gắn 
kết cộng đồng - cốt lõi của bản sắc văn 
hóa dân tộc Thái ở khu vực Tây Bắc. 
Tại Kỳ họp lần thứ 16 (tháng 12/2021) 
của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 
2003 của UNESCO đã chính thức ghi 
danh “Nghệ thuật Xòe Thái” của Việt 
Nam vào danh sách Di sản văn hóa phi 
vật thể đại diện của nhân loại.

                             HỒNG HẢO

Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại Lễ đón nhận Bằng 
của UNESCO

Tối 24/9, tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, Thủ tướng 
Phạm Minh Chính dự Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ 
thuật Xoè Thái” vào Danh sách Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của 
nhân loại.
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