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TỈNH YÊN BÁI GẶP MẶT DOANH NGHIỆP 
NHÂN KỶ NIỆM 17 NĂM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 

(13/10/2004 - 13/10/2021)

Trong những năm qua, Đảng và Nhà 
nước ta luôn coi trọng vai trò của đội 
ngũ doanh nhân và cộng đồng doanh 

nghiệp, coi đây là động lực chính cho sự phát 
triển kinh tế. Để phát huy vai trò, truyền thống 
của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên 
các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây 
dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ 
doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng 
yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước, ngày 20/9/2004 Thủ tướng 
Chính phủ đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg 
lấy ngày 13/10 hằng năm là “Ngày Doanh 
nhân Việt Nam”.

Cùng với sự phát triển đi lên của đất nước 
và của tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ 

doanh nhân tỉnh Yên Bái ngày càng lớn mạnh, 
đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi 
các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc 
biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng 
tiêu cực đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã 
hội, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, 
song cùng với sự hỗ trợ, đồng hành của chính 
quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp 
tỉnh Yên Bái đã cố gắng nỗ lực vươn lên, chủ 
động xây dựng kế hoạch, có phương án linh 
hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh, duy trì 
hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc 
làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp 
cho ngân sách nhà nước, góp phần thúc đẩy 
kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững. 
Mặt khác, tích cực hỗ trợ công tác an sinh xã 

Toàn cảnh 
hội nghị

Ngày 13/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt 
doanh nghiệp nhân kỷ niệm 17 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Tới dự 
có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh; đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, Hiệp hội doanh nghiệp 
tỉnh, Hội Nữ doanh nhân, Hội Doanh nhân trẻ và gần 150 doanh nghiệp, 
hợp tác xã đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.



Số 4 - 2021
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

4

Ba
ûn 

tin
 - 

XU
ÙC 

TI
EÁN

 Ñ
AÀU

 T
Ö 

TÆ
NH

 Y
EÂN

 B
AÙI

TI
N

 T
Ö

ÙC
 - 

SÖ
Ï K

IE
ÄN

hội, tham gia các hoạt động phòng chống dịch 
cùng với chính quyền các cấp và nhân dân 
trong tỉnh.

Kết quả, trong 9 tháng năm 2021, có 246 
doanh nghiệp, 69 hợp tác xã được thành lập 
mới, nâng tổng số doanh nghiệp, hợp tác xã 
toàn tỉnh đạt trên 2.630 doanh nghiệp với 
tổng vốn đăng ký khoảng 29.000 tỷ đồng và 
trên 570 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ trên 
1.320 tỷ đồng; thu hút và tạo việc làm cho trên 
42.000 lao động và 28.000 thành viên trong 
các hợp tác xã với mức thu nhập bình quân 
5,5 - 6,7 triệu đồng/người/tháng. Các doanh 
nghiệp, hợp tác xã đã nộp thuế vào ngân sách 
nhà nước trên 935 tỷ đồng, chiếm khoảng 
61,3% tổng thu cân đối trên 
địa bàn (tăng gần 15% so 
cùng kỳ năm 2020).

Phát biểu tại buổi gặp 
mặt, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh Trần Huy Tuấn 
thay mặt lãnh đạo tỉnh ghi 
nhận, biểu dương, đánh giá 
cao những nỗ lực và đóng 
góp của cộng đồng doanh 
nghiệp, doanh nhân Yên 
Bái góp phần vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, thể hiện tinh thần “phát 

huy nội lực; duy trì, mở rộng hoạt 
động sản xuất kinh doanh; chủ 
động, linh hoạt ứng phó với dịch 
COVID-19”.   

Đồng chí Trần Huy Tuấn nhấn 
mạnh, để hoàn thành mục tiêu, 
nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 
cũng như các năm tiếp theo, đồng 
thời tiếp tục xây dựng và phát huy 
vai trò của đội ngũ doanh nhân 
Yên Bái, tỉnh xác định nhiệm vụ 
trọng tâm trong thời gian tới là tập 
trung đầu tư phát triển cơ sở hạ 
tầng; tập trung thu hút đầu tư theo 
chính sách của Trung ương, của 

tỉnh đã ban hành tạo điều kiện khôi phục và 
phát triển kinh tế, nhất là sau khi kiểm soát và 
khống chế được tình hình dịch bệnh.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả tinh thần chỉ đạo của 
Thủ tướng Chính phủ, thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; tập 
trung hỗ trợ khôi phục và thúc đẩy sản xuất 
kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp; thực 
hiện lộ trình mở cửa an toàn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản 
xuất kinh doanh. Triển khai kịp thời, đầy đủ 
các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, 
hợp tác xã bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn 
phát biểu tại buổi gặp mặt 

Khen thưởng các doanh nghiệp, hợp tác xã có thành tích 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và năm 2021 
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phù hợp với các quy định trên tinh thần chính 
quyền đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp, 
doanh nhân và các thành phần kinh tế.

Các sở, ban, ngành, địa phương đề cao 
trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu; 
giải quyết công việc hiệu quả, nhất là việc giải 
quyết thủ tục hành chính cho người dân và 
doanh nghiệp; 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; thường 
xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, 
kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời 
xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc.

Các doanh nghiệp và đội ngũ doanh 
nhân của tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần 
đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó 
khăn, thách thức và kết quả đã đạt được; chủ 
động ứng phó, phòng chống dịch COVID-19, 
đồng thời nâng cao chất lượng quản trị, ứng 
dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số trong 
sản xuất kinh doanh. Kịp thời nắm bắt thời cơ, 
tận dụng cơ hội từ việc triển khai các chính 
sách mới của Trung ương và của tỉnh, nhất 
là các định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội để đầu tư, mở rộng sản 
xuất, kinh doanh gắn với những lĩnh vực, sản 
phẩm có nhiều tiềm năng, thế mạnh được ưu 
tiên phát triển.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh 
nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân tiếp tục làm tốt 
vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với các địa 
phương, các cơ quan quản lý Nhà nước, bảo 
vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và 
các hội viên; nắm bắt những khó khăn, vướng 
mắc trong sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp, hội viên để kịp thời phản ánh với cấp 
thẩm quyền và các cơ quan quản lý nhà nước 
trong việc hoàn thiện cơ chế chính sách, giải 
quyết thủ tục hành chính, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, nhất là tham gia xây dựng 
quy hoạch tỉnh Yên Bái.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tin tưởng 
rằng, với tinh thần chủ động, quyết tâm, vượt 
khó, mỗi doanh nghiệp, doanh nhân sẽ tiếp 
tục tạo dựng thương hiệu riêng, đóng góp vào 
sự phát triển chung của tỉnh, góp phần chung 
tay cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp, xây 
dựng tỉnh Yên Bái phát triển xanh, hài hòa, 
bản sắc và hạnh phúc.

Trong dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 
tặng bằng khen cho 15 tập thể có thành tích 
xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh năm 2020, 2021 và 17 tập thể có 
nhiều thành tích đóng góp, hỗ trợ cho công 
tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa 
bàn tỉnh./.

                                    NGỌC THỦY

Khen thưởng 
tập thể có 

nhiều đóng 
góp, hỗ trợ 

cho công tác 
phòng, 
chống 

COVID-19 trên 
địa bàn tỉnh 

Yên Bái 
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VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VÀ 
TỔ CHỨC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TẠI YÊN BÁI

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp, 
cơ quan, đơn vị, tổ chức xúc tiến 
thương mại trong nước được kết 

nối trực tuyến với Tham tán, tổ chức xúc 
tiến thương mại của Việt Nam tại các thị 
trường mục tiêu, giàu tiềm năng như: 
Nga, Thụy Điển; Pakistan, Trung Quốc; 
được cung cấp những thông tin cần thiết 
về tình hình, nhu cầu, thuận lợi cũng như 
điều kiện để xuất khẩu vào thị trường các 
nước, trong đó chủ yếu là các sản phẩm 
nông sản như chè, quế, sắn, đá trắng, 

sản phẩm gỗ,…
Tham dự Hội 

nghị, đại diện Thương 
vụ Việt Nam tại Thụy 
Điển - Tham tán 
thương mại Nguyễn 
Thị Hoàng Thúy cho 
rằng, các tỉnh và 
doanh nghiệp cần 
mạnh dạn thoát ra 
khỏi vùng an toàn, 
sáng tạo, đổi mới 
sản phẩm để bắt kịp 

xu hướng mới, gia tăng giá trị của sản 
phẩm thay vì chỉ xuất khẩu thô vào các 
thị trường lớn, nhiều cạnh tranh. Doanh 
nghiệp Yên Bái nói riêng và Việt Nam 
nói chung cần chủ động tham gia các 
Hội nghị xúc tiến thương mại, tìm kiếm 
đối tác hợp tác và đổi mới công nghệ để 
nâng cao giá trị sản phẩm, phát triển thị 
trường tiêu thụ ổn định, bền vững cho 
các sản phẩm của địa phương.

Tại Hội nghị, nhiều doanh nghiệp 

Ngày 28/10, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm hỗ trợ xuất 
khẩu - Cục Xúc tiến thương mại tổ chức Hội nghị kết nối giao thương giữa nhà cung 
cấp với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại tại Yên Bái năm 
2021. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với các 
thương vụ, tổ chức xúc tiến thương mại Việt Nam tại nước ngoài như: Nga, Thuỵ 
Điển, Pakistan, Trung Quốc và Trung tâm xúc tiến thương mại các tỉnh: Gia Lai, Phú 
Thọ, Hà Tĩnh, Long An, thành phố Đà Nẵng,…

Quang cảnh Hội nghị
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đã được kết nối trực tiếp với các doanh 
nghiệp trong nước và các nước như Nga, 
Trung Quốc, Pakistan,… để giới thiệu sản 
phẩm, tìm kiếm đối tác hợp tác, phát triển 
thị trường tiêu thụ, từ đó, xây dựng kế 
hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp trong 
bối cảnh hiện nay. Các doanh nghiệp tỉnh 
Yên Bái và một số tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh 
Bình, Tuyên Quang,… đã trưng bày, giới 
thiệu các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh 
của mình như: bưởi, tinh dầu quế, chè 
Suối Giàng, chè đen, sứ cách điện, bột 
đá CaCO3, mật ong, măng tre Bát Độ, 
miến đao Giới Phiên, cá sấy hồ Thác Bà, 
tinh bột sắn, trà táo mèo, dầu lạc,… Đồng 
thời, các tỉnh đã chia sẻ thông tin về tình 
hình xuất nhập khẩu hiện nay cũng như 
những kinh nghiệm, giải pháp trong liên 
kết, đẩy mạnh xuất khẩu, tìm kiếm thị 
trường trong và ngoài nước cho các sản 
phẩm nông sản.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hoàng 

Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến 
thương mại, Bộ Công Thương cho biết, 
đây là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp 
trong nước tự đánh giá lại khả năng sản 
xuất của mình nhằm tái cơ cấu sản xuất, 
lựa chọn phương án, kế hoạch đầu tư 
sản xuất sản phẩm cho phù hợp với nhu 
cầu thị trường các nước nhập khẩu; có 
phương án liên doanh, liên kết hướng 
đến mục tiêu giảm dần tỷ trọng sản xuất 
sản phẩm thô, tăng cường đầu tư sản 
xuất sản phẩm cuối cùng cho giá trị gia 
tăng cao và tiết kiệm tài nguyên.

Qua đó, phát triển sản xuất bền vững 
trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 
sâu rộng như hiện nay, nhất là khi các 
Hiệp định thương mại tự do song phương 
và đa phương mà Việt Nam đã ký kết và 
có hiệu lực thi hành được kỳ vọng sẽ tạo 
ra động lực mới cho xuất khẩu những 
tháng cuối năm 2021 và những năm tới./.

                          NGUYỄN THOA
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PHÁT TRIỂN DU LỊCH HỒ THÁC BÀ

Alphanam Group là Tập đoàn kinh tế 
đa ngành lớn mạnh tại Việt Nam, 
với các lĩnh vực mũi nhọn bao gồm: 

bất động sản, sản xuất công nghiệp, khách 
sạn - du lịch và đầu tư tài chính. Các sản 
phẩm, dịch vụ của Alphanam được biết đến 
trên khắp Việt Nam và đã đồng hành cùng 
sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
trong hơn 1/4 thế kỷ. Những năm gần đây, 
Alphanam xác định đầu tư bất động sản - 
khách sạn và dịch vụ là lĩnh vực trọng tâm 
với hàng chục dự án tầm cỡ, tổng quỹ đất 
hơn 5.000 ha tại nhiều tỉnh, thành phố. Từ 

khi thành lập năm 1995, chiến lược chủ 
đạo của Alphanam là hợp tác với các Tập 
đoàn hàng đầu thế giới để tạo nên các sản 
phẩm chất lượng vượt trội cho thị trường 
Việt Nam. Trong lĩnh vực đầu tư, phát 
triển bất động sản, khách sạn, các dự án 
do Alphanam làm chủ đầu tư cũng đi theo 
chiến lược này để trở thành các dự án đẳng 
cấp quốc tế.

Trong khi đó, IHG là Tập đoàn khách 
sạn đa quốc gia có trụ sở tại Denham, 
Vương quốc Anh. Tập đoàn IHG đang quản 
lý 6.031 khách sạn với hơn 1 triệu phòng 

Ngày 31/10/2021, tại Edinburgh, Scotland, Vương quốc Anh, trong khuôn khổ 
chuyến thăm và làm việc chính thức của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, hai Tập đoàn Alphanam Group (Alphanam) và InterContinental 
Hotels Group (IHG) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, phát triển trong lĩnh vực 
du lịch, nghỉ dưỡng tại Lào Cai và Yên Bái.

Quang cảnh buổi ký kết, trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Alphanam và IHG 
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Hồ Thác Bà (Ảnh: Thanh Miền)

nghỉ và hơn 100 trăm triệu hội viên trên toàn 
cầu. Hệ thống khách sạn quốc tế mà IHG 
đang sở hữu có 16 thương hiệu nổi tiếng 
toàn cầu, bao gồm: InterContinental Hotels 
& Resorts, Six Senses, Regent, Crowne 
Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn, Holiday 
Inn Express, Holiday Inn Club Vacations, 
Kimpton Hotels & Restaurants, Staybridge 
Suites, Candlewood Suites, EVEN Hotels, 
Hualuxe, Avid, Atwell Suites, và Voco

Đặc biệt, Alphanam  và IHG cùng đồng 
thuận triển khai nghiên cứu, mở rộng thị 
phần khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 
thông qua các sản phẩm nghỉ dưỡng gắn 
với các danh lam thắng cảnh quốc gia, du 
lịch trải nghiệm, du lịch “xanh” hướng đến 
sự phát triển bền vững.

Tại Yên Bái, Alphanam đã được chấp 
thuận chủ trương đầu tư dự án Công viên 
văn hóa, thể thao, du lịch và phụ trợ hồ 
Thác Bà với tổng vốn đầu tư 4.980 tỷ đồng.

Quy mô dự án được đầu tư với diện 
tích hơn 2.594 ha, bao gồm các hạng mục 

chính như khu resort nghỉ dưỡng, tổ hợp 
thương mại dịch vụ, khu khách sạn, khu vui 
chơi giải trí, thể thao, khu công viên, làng 
văn hóa,... Trong tương lai, dự án được 
kì vọng sẽ tạo việc làm cho hàng nghìn 
lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách 
và giúp cho tỉnh Yên Bái thu hút khoảng 2 
triệu lượt du khách trong nước và quốc tế 
mỗi năm.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Tập đoàn 
Alphanam và IHG sẽ góp phần thúc đẩy 
hợp tác phát triển các thương hiệu khách 
sạn quốc tế của IHG tại Việt Nam nói chung 
và tại 2 tỉnh Lào Cai, Yên Bái nói riêng. Hai 
Tập đoàn cam kết sẽ cùng nhau nỗ lực, 
thúc đẩy các dự án đã được triển khai trong 
thời gian qua sớm hoàn thiện, đi vào vận 
hành để góp phần tạo thêm cho ngành du 
lịch Việt Nam, cho khách du lịch trong và 
ngoài nước những sản phẩm, dịch vụ chất 
lượng chuẩn quốc tế./.

                                 HỒNG HẢO
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KHU VỰC TRUNG ĐÔNG - CHÂU PHI

Chiều 25/10, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị trực tuyến Đại sứ khu vực Trung Đông 
- Châu Phi với chủ đề “Nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các nước 
Trung Đông - Châu Phi trong điều kiện bình thường mới”.

Dự Hội nghị tại các điểm cầu có Đại sứ 
của 5 nước thuộc khu vực Trung Đông 
- Châu Phi là: Saudi Arabia; UAE; Nam 

Phi; Mozambique; Tanzania và đại diện các 
Bộ: Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công 
Thương, Thông tin và Truyền thông; Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đại diện 
các doanh nghiệp như: Hapro, A&T, PVN, 
Viettel… Tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí 
Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 
lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị,Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao Phạm Quang Hiệu đánh giá khu 
vực Trung Đông - Châu Phi là thị trường lớn 
gồm 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, có nhiều 
tiềm năng. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập 
quan hệ ngoại giao với 69/70 quốc gia Trung 
Đông - Châu Phi, có quan hệ thương mại với 

tất cả các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, 
việc hợp tác của Việt Nam với các nước trong 
khu vực này còn nhiều hạn chế. Do vậy, việc 
tổ chức Hội nghị lần này nhằm đưa ra các giải 
pháp để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và 
các nước trong khu vực Trung Đông - Châu 
Phi, đặc biệt là hợp tác về kinh tế.

Đối với tỉnh Yên Bái, hiện có 01 nhà đầu 
tư Qatar là Công ty TNHH Qatar Polymer 
Industrial đang hoạt động sản xuất kinh doanh 
với ngành nghề chính là sản xuất các sản 
phẩm từ nhựa và có 01 dự án ODA của nước 
trong khu vực Trung Đông - Châu Phi đang 
được triển khai. 

Trong 10 tháng năm 2021, tổng giá trị 
xuất khẩu của Yên Bái sang thị trường Trung 
Đông - Châu Phi ước đạt 10,5 triệu USD, 
chiếm tỷ trọng 5-6% tổng giá trị xuất khẩu 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái
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toàn tỉnh. Các sản phẩm của tỉnh xuất khẩu 
sang thị trường Trung Đông - Châu Phi gồm 
khoáng sản, hạt nhựa phụ gia. Tuy nhiên, qua 
đánh giá, giá trị này còn rất khiêm tốn so với 
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và nhu cầu nhập 
khẩu của các nước trong khu vực này.

Tại Hội nghị, các Đại sứ, đại diện một số 
bộ, ngành, doanh nghiệp đã tập trung thảo 
luận, bàn giải pháp để đổi mới trong hợp tác 
thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viễn thông, 
khoa học - công nghệ, lao động, du lịch, …

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã chia sẻ 
những tiềm năng, lợi thế về khoáng sản, nông 
lâm nghiệp và thông tin của tỉnh nhằm thúc 
đẩy hợp tác nông nghiệp, thương mại giữa 
tỉnh Yên Bái và khu vực Trung Đông - Châu 
Phi trong điều kiện bình thường mới. 

Đồng chí đề nghị Bộ Ngoại giao; các Đại 
sứ, tham tán Việt Nam tại các nước trong khu 
vực Trung Đông - Châu Phi hỗ trợ tỉnh trong 

việc quảng bá, tuyên truyền về môi trường, 
chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư vào 
tỉnh. Đặc biệt là giới thiệu các sản phẩm nông 
nghiệp có thế mạnh của tỉnh như chè, tinh bột 
sắn, sản phẩm từ quế, gỗ rừng trồng. Đồng 
thời, tăng cường công tác thông tin về văn 
hóa, phong tục và thói quen tiêu dùng của các 
nước trong khu vực Trung Đông - Châu Phi để 
các doanh nghiệp tại địa phương nắm bắt, kịp 
thời xây dựng chiến lược trong sản xuất kinh 
doanh; giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng 
đến với tỉnh để khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp 
tác đầu tư; tổ chức các hội chợ triển lãm, giao 
thương để địa phương có điều kiệm tham gia 
quảng bá sản phẩm; thiết lập kênh thông tin 
giữa các bộ, ngành Trung ương, cơ quan đại 
diện của Việt Nam tại khu vực Trung Đông 
- Châu Phi và các địa phương nhằm cung 
cấp thông tin hỗ trợ công tác xúc tiến đầu tư, 
thương mại giữa doanh nghiệp hai bên./.

                                   HỒNG HẢO

THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG 
KHU DU LỊCH QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, TỈNH YÊN BÁI 

ĐẾN NĂM 2040
Ngày 01/10/2021, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định nhiệm vụ 

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái đến năm 
2040. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy - 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đồng 

chí Đoàn Văn Việt - Thứ trưởng Bộ Văn hóa 
Thể thao và Du lịch, đồng chí Trần Ngọc 
Chính - Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển 
đô thị Việt Nam, lãnh đạo UBND tỉnh Yên 
Bái, đại diện Văn phòng Chính phủ và đại 
diện các Bộ, ngành Trung ương là thành 

viên Hội đồng thẩm định.
Báo cáo Hội đồng thẩm định, đại diện 

đơn vị tư vấn (Viện Quy hoạch đô thị và 
nông thôn quốc gia) đã trình bày những 
nội dung chính trong đề xuất nhiệm vụ Quy 
hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc 
gia Hồ Thác Bà đến năm 2040. 

Theo đó, hồ Thác Bà là một trong những 
hồ chứa nhân tạo lớn nhất Việt Nam, thuộc 
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địa bàn hai huyện Yên Bình và Lục Yên, 
tỉnh Yên Bái. Với hơn 1.300 hòn đảo lớn 
nhỏ, hồ Thác Bà được mệnh danh là “vùng 
hồ nghìn đảo” giữa một vùng núi rừng trùng 
điệp, hùng vĩ, được Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch công nhận là danh thắng quốc 
gia. Trong “Chiến lược phát triển du lịch 
Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030” và “Quy hoạch tổng thể phát triển du 
lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030”, hồ Thác Bà được xác định là 
một trong 48 địa điểm có tiềm năng phát 
triển trở thành Khu du lịch quốc gia với định 
hướng phát triển các sản phẩm du lịch gắn 
với sinh thái hồ, cảnh quan và các giá trị 
văn hóa bản địa.

Việc lập nhiệm vụ quy hoạch nhằm cụ 
thể hóa Quy hoạch tổng thể phát triển Khu 
du lịch quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030, đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 1775/QĐ-TTg và Quy hoạch tỉnh Yên 
Bái đến năm 2030, các quy hoạch khác có 
liên quan nhằm mục tiêu phát triển hồ Thác 
Bà và vùng phụ cận trở thành điểm đến hấp 
dẫn của vùng Trung du và miền núi phía 
Bắc với các sản phẩm du lịch đặc trưng, 
đảm bảo hài hòa các chức năng gắn với 

văn hóa và hệ sinh thái lòng hồ.
Theo nhiệm vụ quy hoạch, phạm vi 

lập quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch 
quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2040 nằm 
trên địa phận hành chính các xã, thị trấn 
thuộc huyện Yên Bình có diện tích 28.800 
ha (không tính phần mặt nước). Phạm vi 
lập định hướng phát triển khu vực phụ cận 
thuộc địa giới hành chính huyện Yên Bình, 
Lục Yên có diện tích 9.000 ha.

Tổng quy mô diện tích lập quy hoạch 
chung Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà 
và định hướng phát triển khu vực phụ cận 
có diện tích khoảng 53.000 ha (bao gồm 
diện tích hồ Thác Bà khoảng 16.000ha và 
diện tích đất liền bao quanh hồ khoảng 
37.800ha).

Trong đó, định hướng phát triển không 
gian kiến trúc, cảnh quan và thiết kế đô thị 
là tập trung khai thác lợi thế về cảnh quan 
mặt nước, cảnh quan rừng núi, bản sắc 
văn hóa dân tộc,... Còn định hướng tổ chức 
không gian mạng lưới điểm dân cư - làng 
bản và định hướng phát triển các sản phẩm 
du lịch đặc trưng thì cần phù hợp với đặc 
điểm của Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà 
và tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 
Yên Bái. Ngoài ra, phải xác định các đặc 

Toàn cảnh 
Hội nghị
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Hồ Thác Bà

trưng và giải pháp đối với các khu vực trung 
tâm, khu vực cửa ngõ của vùng lõi tập trung 
phát triển Khu du lịch quốc gia.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng 
thẩm định đã đóng góp những ý kiến cụ 
thể về cơ sở pháp lý, nội dung nghiên cứu 
liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên, môi 
trường, đầu tư, tài chính, công thương, quy 
hoạch, giao thông, văn hóa, du lịch, nông 
nghiệp, lâm nghiệp, quốc phòng, an ninh,… 
để đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn thiện Báo 
cáo thuyết minh nhiệm vụ, dự thảo Tờ trình 
và Quyết định phê duyệt của Thủ tướng 
Chính phủ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng 
Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao sự nỗ lực 
của đơn vị tư vấn trong việc phối hợp với 
các sở, ngành tỉnh Yên Bái trong quá trình 
nghiên cứu lập nhiệm vụ Quy hoạch. Bộ 
trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh vai 
trò quan trọng của Khu du lịch Quốc gia Hồ 
Thác Bà đối với phát triển kinh tế - xã hội 
tỉnh Yên Bái nói riêng và với cả vùng Trung 
du và miền núi phía Bắc nói chung.

Để khai thác hiệu quả các tiềm năng, 

lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, giá trị lịch 
sử văn hóa Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác 
Bà, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị chỉ đạo 
quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác 
Bà đến năm 2040 phải đảm bảo tuân thủ 
đúng các chủ trương của Đảng, Nhà nước 
về phát triển kinh tế xã hội; khai thác và sử 
dụng hiệu quả tài tài nguyên thiên nhiên; 
giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn 
hóa, lịch sử của địa phương; quan tâm 
nghiên cứu những ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu; đặc biệt phải đảm bảo khai thác hài 
hòa, hiệu quả và bền vững các tiềm năng, 
lợi thế của Khu du lịch, đảm bảo thống nhất 
và đồng bộ với các cấp độ quy hoạch của 
tỉnh Yên Bái và khu vực.

Bộ trưởng cũng đề nghị đơn vị tư 
vấn và UBND tỉnh Yên Bái tiếp thu đầy 
đủ những ý kiến đóng góp của các thành 
viên Hội đồng, sớm hoàn thiện Báo cáo 
thuyết minh nhiệm vụ, dự thảo Tờ trình 
và Quyết định phê duyệt của Thủ tướng 
Chính phủ để thực hiện các bước tiếp 
theo theo quy định.

                            NGUYỄN THOA
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Hiện nay, toàn tỉnh có 3 khu công nghiệp 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
đã được hoàn thiện về hạ tầng gồm 

Khu công nghiệp phía Nam, Khu công nghiệp 
Âu Lâu và Khu công nghiệp Minh Quân với 
tổng diện tích đất là 627 ha và 12 cụm công 
nghiệp với tổng diện tích 503 ha. Đồng thời, 
chấp thuận Tổng Công ty Viglacera nghiên 
cứu, khảo sát dự án đầu tư Tổ hợp khu công 
nghiệp - đô thị - dịch vụ tại nút giao IC12, 
đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai với quy mô 
420ha, hiện đang trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
thẩm định, trình Thủ tướng phê duyệt.

Bên cạnh đó, tỉnh luôn chú trọng công 
tác cải cách hành chính, tập trung đơn giản 
hóa và rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục 
hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà đầu tư khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư 
tại tỉnh. Lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng 
doanh nghiệp, nhà đầu tư, tập trung thực 
hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn 

trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh một cách thực 
chất và hiệu quả. 

Kết quả, tính đến hết 
năm 2021, đã thu hút được 
88 dự án đăng ký đầu tư 
tại các Khu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh với tổng 
số vốn đầu tư đăng ký 
17.139 tỷ đồng, tổng diện 
tích đất đăng ký thực hiện 
khoảng 446,08 ha/632 ha. 
Trong đó, 74 dự án đã 
được cấp Quyết định chủ 
trương đầu tư/Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư với 

tổng vốn đầu tư đăng ký 14.946 tỷ đồng.
Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp (tính cả 

các dự án đã được giới thiệu vị trí, địa điểm 
đang khảo sát lập dự án đầu tư): KCN phía 
Nam: 100%; KCN Minh Quân: 93,74%; KCN 
Âu Lâu: 87,6%. 

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh thu hút đầu tư đồng bộ, hoàn thiện 
hạ tầng các khu, cụm công nghiệp hiện có. 
Khuyến khích đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 
với quy mô 2.000 ha bên hữu ngạn sông 
Hồng, dọc theo tuyến hành lang kinh tế Côn 
Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, kết nối 
với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (nút giao IC13, 
IC14). Tập trung thu hút, hỗ trợ các nhà đầu 
tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đầu tư, 
kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp để tăng 
cường thu hút các nguồn lực đầu tư, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững./.

                                  NGỌC THỦY

TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, tỉnh Yên Bái đã phát 
huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả 
công tác thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp
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Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2021, 
trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách 
thức đan xen, song với quyết tâm, nỗ lực 

của cả hệ thống chính trị, cùng với sự cố gắng 
của cộng đồng doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo, đồng hành 
cùng doanh nghiệp trong tổ chức hoạt động sản 
xuất kinh doanh, bảo đảm thực hiện phương 
châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
có hiệu quả với dịch COVID-19”, phục hồi phát 
triển kinh tế - xã hội. Kết quả, năm 2021 tỉnh đã 
cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 
cho 63 dự án với số vốn đăng ký gần 10.423 
tỷ đồng, điều chỉnh chủ trương đầu tư cho 58 
dự án; thực hiện tiếp nhận và cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư cho 07 dự án có vốn đầu 
tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký là 48,58 
triệu USD, tương đương khoảng 1.117,38 tỷ 
đồng, trong đó có một số dự án quy mô lớn 
như: Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng 
Bản Hốc với tổng vốn đăng ký 320 tỷ đồng; Nhà 
máy sản xuất giấy Kiến Phát tổng vốn đăng ký 
300 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất nhôm định hình 
và các sản phẩm công nghiệp phụ trợ tổng vốn 
đăng ký 230 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất đồ gỗ 
nội thất,...

Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên 
địa bàn tỉnh tăng cả về số lượng và vốn đăng 
ký, cả năm toàn tỉnh ước có 320 doanh nghiệp 
đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng 
ký khoảng 4.300 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 
trước số lượng doanh nghiệp cấp mới tăng 37, 
số vốn đăng ký tăng 1.200 tỷ đồng); cấp thay 
đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh cho 850 lượt doanh nghiệp. Công 
tác sắp xếp đổi mới doanh nghiệp tiếp tục được 
triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Với nhiệm vụ trọng tâm đề ra là“Đẩy mạnh 
cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi 
trường đầu tư kinh doanh”, tạo môi trường 
đầu tư, sản xuất kinh doanh hấp dẫn, thuận 
lợi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh các 
thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân trong 
những ngành chủ lực, có lợi thế của tỉnh, phù 
hợp với định hướng phát triển của tỉnh “xanh, 
hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Trong thời gian 
tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, gắn 
với nâng cao chất lượng thu hút đầu tư theo 
hướng có chọn lọc; tập trung thu hút các nhà 
đầu tư chiến lược, có tiềm lực kinh tế với những 
dự án hàm lượng công nghệ cao, ít tác động 
đến môi trường sinh thái; các lĩnh vực mà tỉnh 
có thế mạnh nhất là đầu tư hạ tầng khu, cụm 
công nghiệp, chế biến gỗ rừng trồng, phát triển 
năng lượng sạch, năng lượng tái tạo,… Khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu 
tư đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh. 

Bên cạnh đó tiếp tục đổi mới, nâng cao 
hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là 
xúc tiến đầu tư tại chỗ; sẵn sàng lắng nghe, 
chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tập 
trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ 
khó khăn trong đầu tư, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp một cách thực chất và 
hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế- xã hội địa 
phương phát triển./.

                                        THU HÀ

THU HÚT ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
CỦA YÊN BÁI NĂM 2021

Trong những năm qua, Yên Bái đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ và đề 
ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp cấp tỉnh, chủ động thu hút đầu tư, khai thác tối 
đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển 
kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đến nay, đã có nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài 
nước chọn Yên Bái là điểm đầu tư như Tập đoàn Vingroup, Sungroup, TH, Hoa Sen, APEC, 
FLC, Công ty cổ phần Eurowindow Holding,... 
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ĐỒNG HÀNH CÙNG CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP 
VƯỢT QUA KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA 

DỊCH COVID-19

Chú trọng phòng, chống dịch tại 
các cơ sở sản xuất kinh doanh

Chủ động, linh hoạt tổ chức 
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
phù hợp với tình hình thực tiễn và bám 
sát hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. 
Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh 
chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống 
dịch COVID-19, chuẩn bị sẵn sàng phương 

án “3 tại chỗ” và các điều kiện hậu cần, 
đáp ứng yêu cầu cách ly y tế phòng, chống 
dịch COVID-19; duy trì việc thực hiện xét 
nghiệm sàng lọc cho người lao động, định 
kỳ đánh giá nguy cơ, cập nhật Bản đồ an 
toàn COVID-19 và triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19. Toàn tỉnh đã 
đưa vào quản lý, triển khai yêu cầu phòng, 
chống dịch đối với trên 370 cơ sở sản xuất 

Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động 
sản xuất - kinh doanh, tỉnh Yên Bái đã tiếp tục đẩy mạnh cải thiện mạnh 
mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; kịp 
thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng hành cùng doanh nghiệp trong 
tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm “thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19”; khôi phục và phát 
triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị trực tuyến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã 
trên địa bàn tỉnh trong bối cảnh dịch COVID-19
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kinh doanh có 10 lao 
động trở lên và hoạt động 
thường xuyên. Thực 
hiện tự đánh giá định kỳ 
2 lần/tháng nguy cơ lây 
nhiễm dịch COVID-19 tại 
214/372 cơ sở lao động 
thuộc diện quản lý. 

Kịp thời nới lỏng các 
biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh từ sớm để đón 
các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư đến khảo sát, 
đầu tư và triển khai các 
hoạt động sản xuất kinh 
doanh nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Quản 
lý chặt chẽ người lao động đi, đến từ khu 
vực có dịch hoặc tham gia các sự kiện tập 
trung đông người có nguy cơ cao, yêu cầu 
phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối 
với tất cả người lao động trong khu công 
nghiệp và những người liên quan (người 
cung cấp dịch vụ, suất ăn, vận chuyển vật 
tư, hàng hóa,…). 

Đồng hành cùng cộng đồng doanh 
nghiệp vượt qua khó khăn

Tỉnh Yên Bái đã thành lập Tổ công tác 
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 nhằm 
chủ động, phối hợp chặt chẽ với các bộ, 
ngành, địa phương tích cực nắm bắt thông 
tin và kịp thời có các biện pháp giải quyết, 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, 
đề xuất của doanh nghiệp, người dân.

Rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính theo hướng tinh gọn, đơn giản, 
dễ thực hiện nhằm nâng cao chất lượng 
phục vụ dịch vụ công. Chú trọng thực hiện 
đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi 
số gắn với thực hiện cải cách hành chính; 

hoàn thành cơ sở hạ tầng đô thị thông minh 
và triển khai Trung tâm điều hành, giám sát, 
xử lý dữ liệu đô thị thông minh tỉnh Yên Bái; 
đẩy mạnh tiến độ thanh toán không dùng 
tiền mặt và phát triển thương mại điện tử,... 
nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho 
người dân và doanh nghiệp trong quá trình 
thực hiện thủ tục hành chính.

Thành lập Tổ rà soát tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc trong triển khai các dự án 
đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư 
nhằm rà soát, nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư và 
doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, nhất là các thủ tục về đất đai, đầu tư, 
xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan; các dự 
án đăng ký cấp quyết định chấp thuận chủ 
trương đầu tư được quan tâm thực hiện. 
Kết quả trong năm 2021, đã cấp quyết định 
chấp thuận chủ trương đầu tư cho 63 dự án 
với tổng vốn đăng ký gần 10.423 tỷ đồng. 

Các chi nhánh ngân hàng và tổ chức 
tín dụng đã tích cực thực hiện tốt các 
giải pháp hỗ trợ, đồng hành cùng doanh 
nghiệp trong bối cảnh khó khăn chung do 
ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tiếp tục 
đẩy mạnh chương trình kết nối Ngân hàng 
- Doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh 

Đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn
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nghiệp tiếp cận vốn tín dụng, xem xét giảm 
lãi suất cho vay nhằm chia sẻ khó khăn với 
khách hàng, doanh nghiệp theo đúng quy 
định. Lũy kế thực hiện chương trình kết nối 
nối Ngân hàng - Doanh nghiệp đến nay, 
các chi nhánh ngân hàng thương mại đã 
cam kết hỗ trợ vốn vay đối với 1.175 khách 
hàng, số tiền cam kết cho vay là 15.656 tỷ 
đồng và dư nợ là 9.400 tỷ đồng; cam kết hỗ 
trợ giảm lãi suất cho 7.381 khách hàng với 
số tiền cam kết là 550 tỷ đông; tiếp tục áp 
dụng các gói hỗ trợ, ưu đãi lãi suất cho các 
tổ chức và doanh nghiệp.

Triển khai sâu rộng tới người nộp thuế 
về các chính sách hỗ trợ của nhà nước, đẩy 
mạnh hình thức giao dịch qua hệ thống thuế 
điện tử, góp phần giảm bớt khó khăn cho 
người nộp thuế, đảm bảo an sinh xã hội. 
Đến nay, đã thực hiện gia hạn thời hạn nộp 
thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh 
nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê 
đất cho 446 đối tượng với số tiền thuế được 
gia hạn trên 40 tỷ đồng. 

Trong năm 2021, tỉnh Yên Bái đã tổ 
chức 3 Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà 
đầu tư và 1 chương trình “Cà phê doanh 
nhân” nhằm tạo cơ hội đối thoại trực tiếp, 
cởi mở giữa chính quyền các cấp và cộng 
đồng doanh nghiệp để kịp thời giải quyết 
các đề xuất, phản ánh, kiến nghị, tháo gỡ 
khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. 

Công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý về 
khởi nghiệp được chú trọng, công tác 
tuyên truyền được đẩy mạnh để người dân 
nhận thức được hiệu quả và lợi ích trong 
việc thành lập, phát triển doanh nghiệp và 
chuyển đổi doanh nghiệp nhằm phát huy 
thế mạnh và tiềm năng sẵn có của người 
dân trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, khuyến 
khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ 
kinh doanh trong chuyển đổi thành doanh 
nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh lớn; 
tăng cường hỗ trợ tư vấn hướng dẫn các 

hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh 
nghiệp, trình tự hồ sơ đăng ký thành lập 
doanh nghiệp. Đến cuối năm 2021, đã có 
320 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 
tổng số vốn đăng ký đạt gần 4.300 tỷ đồng. 

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp ứng 
dụng và phát triển thương mại điện tử vào sản 
xuất kinh doanh và xuất khẩu. Đến nay, sản 
phẩm đặc trưng của các xã đã được triển khai 
thực hiện tại 9/9 huyện, thị, thành phố với tổng 
số 94 doanh nghiệp và khoảng 155 sản phẩm 
đã được đưa lên sàn giao dịch thương mại 
điện tử voso.vn, Postmart.com. 

Tập trung rà soát, nắm bắt tình hình 
sản xuất, kinh doanh, xuất, nhập khẩu của 
doanh nghiệp; xúc tiến thương mại, tìm 
kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu 
hàng hóa để hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ 
sản phẩm trong nước và xuất khẩu. Phối 
hợp với Vụ Thị trường Châu Á - Châu Phi, 
Bộ Công Thương và các Thương vụ Việt 
Nam tại các nước Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Thụy Điển, Nga, Trung Quốc,... tổ 
chức Hội nghị kết nối giao thương trực tuyến 
giữa doanh nghiệp Yên Bái với các đối tác, 
doanh nghiệp nước ngoài năm 2021 nhằm 
nắm bắt các thông tin về thị trường cũng 
như tiêu chuẩn xuất khẩu tại một số nước 
Châu Á; khả năng thiết lập mối quan hệ với 
các doanh nghiệp đầu mối xuất, nhập khẩu; 
thị hiếu tiêu dùng; tiêu chuẩn về vệ sinh an 
toàn thực phẩm;... 

Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đồng bộ, hiệu 
quả các nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp; rà soát cắt giảm thủ tục hành chính 
không cần thiết; tăng cường phân cấp, 
phân quyền gắn với công tác kiểm tra, giám 
sát và quản lý của Nhà nước; điều chỉnh 
kịch bản tăng trưởng kinh tế cho phù hợp 
để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch COVID-19./.

                                      NGỌC THỦY
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 YEÂN BAÙIĐảng, Nhà nước ta luôn coi trọng vai 

trò của đội ngũ doanh nhân, doanh 
nghiệp, coi đây là động lực chính cho 

sự phát triển kinh tế. Cùng với sự phát triển đi 
lên của đất nước và của tỉnh, đội ngũ doanh 
nghiệp, doanh nhân Yên Bái ngày càng lớn 
mạnh, đóng góp tích cực vào việc thực hiện 
thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. Đặc biệt, thời gian qua, những 
nỗ lực, cố gắng của đội ngũ doanh nhân 
nhằm duy trì, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, 
sản xuất kinh doanh, thực hiện nghĩa vụ đối 
với nhà nước, hỗ trợ công tác an sinh xã hội, 
điều đó càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh 

cả đất nước ta đang dốc toàn lực lượng cho 
cuộc chiến phòng chống đại dịch trên phạm 
vi toàn quốc. 

Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp 
của tỉnh đã có những bước phát triển cả về quy 
mô và chất lượng, lĩnh vực hoạt động chuyển 
biến phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có trên 2.630 doanh 
nghiệp với tổng vốn đăng ký khoảng 29.000 
tỷ đồng và gần 600 hợp tác xã, tổng vốn điều 
lệ trên 1.320 tỷ đồng. Hằng năm, cộng đồng 
doanh nghiệp đã đóng góp trên 60% tổng thu 
ngân sách của tỉnh, đồng thời tạo việc làm cho 
khoảng 43.000 lao động; tích cực tham gia 

DOANH NGHIỆP - ĐÒN BẨY THÚC ĐẨY 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ YÊN BÁI

Với quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh Khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm 
tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Đây là 
mục tiêu, nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi sự quyết tâm lớn và sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị; sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân 
trong tỉnh. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIX là thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư 
nhân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Khen thưởng các doanh nghiệp, HTX có thành tích tiêu biểu xuất sắc 
trong hoạt động sản xuất  kinh doanh năm 2020 và năm 2021
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các hoạt động từ thiện nhằm đảm bảo công 
tác an sinh xã hội tại địa phương. Đến nay, 
nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước đã 
chọn Yên Bái là điểm đầu tư như: Tập đoàn 
Vingroup, TH, Eurowindow Sungroup, Hoa 
Sen, APEC, FLC,…Những kết quả đó là minh 
chứng rõ nét, thể hiện tinh thần luôn “phát huy 
nội lực; duy trì, mở rộng hoạt động sản xuất 
kinh doanh; chủ động, linh hoạt ứng phó với 
dịch COVID-19” của cộng đồng doanh nghiệp, 
doanh nhân Yên Bái. 

Đặc biệt, trong hai năm trở lại đây, cộng 
đồng doanh nghiệp tỉnh Yên Bái phải đối mặt 
với rất nhiều khó khăn và thách thức do dịch 
COVID-19 gây ra, song các doanh nghiệp, 
doanh nhân, các nhà đầu tư đã nỗ lực vượt 
qua mọi khó khăn, năng động, sáng tạo trong 
tổ chức sản xuất, tiếp cận thị trường, mạnh 
dạn đầu tư, đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực 
sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm; thực hiện 
tốt các chế độ, chính sách đối với người lao 
động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà 
nước. Bên cạnh việc chú trọng đầu tư phát 
triển kinh doanh, làm giàu cho doanh nghiệp 
và người lao động, cộng đồng doanh nghiệp 
đã rất quan tâm, tham gia tích cực các hoạt 
động an sinh xã hội tại địa phương, có nhiều 
đóng góp cho công tác phòng chống dịch 
COVID-19, góp phần to lớn vào nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái.

Xu thế đổi mới, hội nhập và phát triển 
mang lại rất nhiều thời cơ, vận hội mới, song 
cũng tạo ra không ít khó khăn, thách thức mà 
các doanh nghiệp, doanh nhân phải đối mặt, 
nhất là diễn biến phức tạp, khó lường và hệ lụy 
lâu dài do dịch bệnh COVID-19 gây ra đối với 
sự phát triển chung của toàn cầu, đất nước và 
của tỉnh. Các doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu 
là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, năng lực 
quản trị còn hạn chế nên việc tiếp cận các chủ 
trương, chính sách của Nhà nước còn khó 
thực hiện, nhất là chính sách mới, chính sách 

có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp.

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, hỗ trợ doanh nghiệp, quan tâm và 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 trách nhiệm đối với xã hội, đối 
với cộng đồng.

Để đồng hành cùng cộng đồng doanh 
nghiệp, nhà đầu tư, tỉnh sẽ tiếp tục tạo môi 
trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn nữa 
cho các doanh nghiệp, doanh nhân; tạo điều 
kiện tốt nhất hỗ trợ các doanh nghiệp về cơ 
chế chính sách để duy trì, phục hồi và phát 
triển sản xuất; tiếp tục tổ chức đối thoại, lắng 
nghe và tháo gỡ những vướng mắc đối với 
doanh nhân và doanh nghiệp. 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tiếp 
tục xác định một trong ba khâu đột phá của 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, trọng tâm là “Đẩy mạnh 
cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi 
trường đầu tư kinh doanh”. Tạo môi trường 
đầu tư, sản xuất kinh doanh hấp dẫn, thuận 
lợi, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn 
lực, thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển mạnh các 
thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân 
trong những ngành chủ lực, có lợi thế của 
tỉnh, phù hợp với định hướng phát triển của 
tỉnh“xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Tỉnh Yên Bái tin tưởng rằng, cộng đồng 
doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân tiếp tục nỗ 
lực, năng động, sáng tạo, duy trì và phát triển 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích 
cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành trở 
thành tỉnh Khá vào năm 2025 và nằm trong 
nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung 
du và miền núi phía Bắc vào năm 2030./.

Theo Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp
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 YEÂN BAÙI
YÊN BÁI THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ 
VỚI CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP VÀ CÁC ĐỊA PHƯƠNG

Sáng ngày 26/9, Thủ tướng Chính 
phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội 
nghị trực tuyến với cộng đồng doanh 

nghiệp và các địa phương về các giải pháp 
tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh 
dịch COVID-19.

Tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí 
Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành 
của tỉnh, các Hiệp hội và đại diện các doanh 
nghiệp trên địa bàn.

Đối với tỉnh Yên Bái, thời gian qua, 
chính quyền các cấp đã chủ động, linh hoạt 
trong thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng 
chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế. 
Trong đó, đã triển khai kịp thời các chính 
sách của Trung ương, của tỉnh nhằm hỗ 
trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, ổn 
định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người 
lao động. Tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành 
luôn theo sát, đồng hành, quan tâm và sẵn 

sàng tạo mọi 
điều kiện thuận 
lợi nhất cho 
doanh nghiệp. 
Kết quả, 9 
tháng đầu năm 
có 246 doanh 
nghiệp và 69 
hợp tác xã 
thành lập mới, 
nâng tổng số 
doanh nghiệp 
trên địa bàn là 
2.631 doanh 
nghiệp với tổng 
vốn đăng ký 
khoảng 29.000 

tỷ đồng và 570 HTX.
Hội nghị ghi nhận những đóng góp của 

cộng đồng doanh nghiệp trong suốt gần 2 
năm vừa qua đã đồng hành cùng Đảng, 
Nhà nước, nhân dân phòng, chống dịch 
và phát triển kinh tế - xã hội. Chia sẻ với 
những khó khăn của doanh nghiệp, Thủ 
tướng Chính phủ mong muốn cộng đồng 
doanh nghiệp xem khó khăn thách thức của 
đại dịch COVID-19 là động lực vươn lên, 
thay đổi, hoàn thiện, khẳng định mình; đồng 
thời yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và 
chính quyền địa phương xây dựng các kịch 
bản phát triển kinh tế - xã hội trong điều 
kiện chống dịch COVID-19, trong đó, cần 
tham khảo ý kiến của các doanh nghiệp; 
trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, 
tập trung cải cách thủ tục hành chính, xem 
xét, tháo gỡ các khó khăn cho cộng đồng 
doanh nghiệp./.

                                  THU HÀ

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Yên Bái
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Sáng ngày 27/10, Bộ Công Thương 
phối hợp với phái đoàn Liên minh 
Châu Âu tại Việt Nam và Hiệp 

hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam 
(EuroCham) tổ chức Diễn đàn Thương 
mại Việt Nam - EU năm 2021 với chủ đề: 
“EVFTA - Sức bật cho hợp tác thương mại 
đầu tư trong bối cảnh bình thường mới” 
dưới hình thức trực tuyến. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có lãnh 

đạo Sở Công Thương và 
một số sở, ngành liên 
quan.

Diễn đàn được tổ 
chức nhằm đánh giá 
những chuyển biến kinh 
tế - thương mại Việt Nam 
- EU sau một năm EVFTA 
đi vào thực thi, nhận định 
thực tế hiệu quả tận dụng 
Hiệp định và đưa ra những 
định hướng đẩy mạnh 
giao thương, đầu tư trong 

bối cảnh mới. Đồng thời, đây cũng là một 
kênh trao đổi thông tin, quan điểm một cách 
toàn diện, đa chiều dưới nhiều góc nhìn xác 
thực của các chuyên gia về xu hướng thị 
trường, triển vọng hợp tác và khuyến nghị 
các giải pháp thiết thực, kịp thời cho doanh 
nghiệp để thích nghi và tận dụng được 
những cơ hội thị trường mang lại.

                                    HỒNG HẢO

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

YÊN BÁI THAM DỰ DIỄN ĐÀN THƯƠNG MẠI 
VIỆT NAM - EU NĂM 2021

Sáng 18/11, tại xã Phan Thanh, 
huyện Lục Yên, đồng chí Trần Huy 
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh Yên Bái đã dự Lễ khởi công 
công trình “Cải tạo, nâng cấp đường Tân 
Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh gắn với phát 
triển du lịch huyện Lục Yên”.

Dự án công trình “Cải tạo, nâng cấp 

đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh 
gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên” 
có tổng mức đầu tư là 79 tỷ đồng, xây 
dựng với quy mô đường cấp IV miền núi, 
chiều dài thiết kế là 17,45 km, bề rộng 
nền đường 7,5m, kết cấu mặt đường đá 
dăm láng nhựa. Tuyến đường Tân Lĩnh - 
Tân Lập - Phan Thanh có điểm đầu tuyến 

TỈNH YÊN BÁI KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH “CẢI TẠO, 
NÂNG CẤP ĐƯỜNG TÂN LĨNH - TÂN LẬP - PHAN THANH 

GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH HUYỆN LỤC YÊN”
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nối từ Ngã Ba Sâng, xã Tân Lĩnh đến 
điểm cuối tuyến tại vị trí bến Thủy Văn, 
xã Phan Thanh. Thời gian thi công theo 
hợp đồng ký kết là 20 tháng kể từ ngày 
khởi công xây dựng. Công trình dự kiến 
hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

Phát biểu tại Lễ khởi công công trình, 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho 
rằng, công trình cải tạo, nâng cấp đường 
Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh gắn với 
phát triển du lịch huyện Lục Yên chính 
thức khởi công là một dấu mốc quan 
trọng trong sự nghiệp xây dựng nông 
thôn mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
quê hương Lục Yên trên chặng đường 
phát triển những năm tới. 

Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh 
ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ 
động của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn 
và các cơ quan liên quan trong suốt quá 
trình chuẩn bị dự án, đặc biệt là sự đồng 

thuận, nhất trí cao của nhân dân các xã 
với chủ trương của tỉnh, của huyện đã 
tự nguyện hiến đất, thu dọn cây cối, hoa 
màu,… mà không đòi hỏi đền bù của Nhà 
nước để tạo thuận lợi nhất cho công tác 
giải phóng mặt bằng phục vụ thi công 
công trình. 

Để công trình đầu tư được bảo đảm 
đúng quy định, đạt chất lượng cao, hoàn 
thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả, 
Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư, 
cơ quan cấp ủy, chính quyền huyện Lục 
Yên cùng các sở, ban, ngành có liên 
quan của tỉnh thực hiện nghiêm túc, có 
trách nhiệm đối với chức năng, nhiệm vụ 
của mình, tổ chức kiểm tra, giám sát chặt 
chẽ quá trình triển khai dự án, đồng thời 
phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho chủ 
đầu tư và các nhà thầu liên quan hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao.

                               NGỌC SƠN

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, 
đại diện chủ đầu tư, nhà thầu thi công tiến hành nghi lễ khởi công công trình
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CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ 
HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HỖ TRỢ 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

KHỞI ĐỘNG CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN, CUNG CẤP THÔNG TIN 
CHO ĐỊA PHƯƠNG, HIỆP HỘI, DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 

VỀ THỊ TRƯỜNG XUẤT, NHẬP KHẨU

Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành 
Nghị định số 80/2021/NĐ-CP có hiệu 
lực từ ngày 15/10/2021 để thay thế 

Nghị định số 39/2018/NĐ-CP về hỗ trợ các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 
26/8/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa gồm 6 Chương, 35 Điều, 
trong đó quy định về phạm vi, đối tượng, 
nguyên tắc thực hiện hỗ trợ, tiêu chí xác 
định DNNVV và các nội dung hỗ trợ cụ thể 
về: Công nghệ, thông tin, tư vấn và phát triển 

nguồn nhân lực, chuyển đổi từ hộ kinh doanh, 
khởi nghiệp sáng tạo, tham gia cụm liên kết 
ngành, chuỗi giá trị, lãi suất,... Đồng thời, quy 
định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 
trong việc thực hiện Nghị định và quy trình, thủ 
tục hỗ trợ.

Hoạt động hỗ trợ DNNVV trước ngày 
Nghị định này có hiệu lực được tiếp tục thực 
hiện theo nội dung, chương trình, kế hoạch đã 
được phê duyệt và DNNVV sẽ được hưởng 
các hỗ trợ mới theo quy định khi Nghị định số 
80 có hiệu lực thi hành./.

                                 NGUYỄN THOA

Ngày 18/11/2021, Bộ Công Thương 
tổ chức Lễ khởi động Chuỗi chương 
trình tư vấn, cung cấp thông tin cho 

địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp Việt Nam 
về thị trường xuất, nhập khẩu từ ngày 19/11 

đến ngày 30/12, tập trung vào 
các ngành nông sản, thực phẩm, 
hàng gia dụng,… trên cơ sở tiềm 
năng của thị trường  Australia, 
Ả-rập Xê-út, Bắc Âu, Bỉ, Mỹ, Nam 
Phi, New Zealand, Nga, Pháp, 
Singapore, Trung Quốc,...

Đây là hoạt động xúc tiến 
thương mại được tổ chức 
thường niên, dự kiến gồm 50-
60 phiên tư vấn/năm nhằm cung 
cấp thông tin, giải đáp khó khăn 

vướng mắc, hỗ trợ cho các địa 
phương, hiệp hội, doanh nghiệp 

trên cả nước, góp phần nâng cao khả năng 
cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt Nam, phát 
triển xuất, nhập khẩu bền vững./.

                                 NGỌC THỦY

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên 
phát động chương trình
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Từ ngày 03-04/12, Đoàn công tác 
của tỉnh Yên Bái do đồng chí 
Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh làm Trưởng đoàn, cùng đại 
diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành 
liên quan tham dự Hội nghị phát triển 
kinh tế dưới tán rừng các tỉnh Trung du 
miền núi phía Bắc và Hội nghị Xúc tiến 
đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lai 
Châu năm 2021.

Hội nghị phát triển kinh tế dưới 
tán rừng các tỉnh Trung du miền núi 
phía Bắc

Sáng 03/12, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn phối hợp với tỉnh 
Lai Châu tổ chức Hội nghị trực tuyến 
phát triển kinh tế dưới tán rừng các 
tỉnh Trung du miền núi phía Bắc nhằm 

đánh giá giá trị nổi bật của rừng, giá 
trị hệ sinh thái rừng đối với kinh tế - xã 
hội - văn hóa, môi trường, an ninh quốc 
phòng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí 
Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu 
nhấn mạnh: Hội nghị là sự kiện có ý 
nghĩa quan trọng, là cơ hội để tỉnh Lai 
Châu và các tỉnh trong vùng được nghe 
ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, các ý kiến tham 
gia của các nhà khoa học, chuyên gia 
và đại biểu dự Hội nghị. Đồng chí bày 
tỏ mong muốn và tin tưởng thông qua 
Hội nghị, tỉnh Lai Châu sẽ thực hiện tốt 
hơn nữa nhiệm vụ phát triển rừng, đẩy 
mạnh phát triển kinh tế dưới tán rừng 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN GIỚI THIỆU VÀ TRAO ĐỔI 
CÁC NỘI DUNG CHÍNH VỀ CẨM NANG THỰC HIỆN 

CÁC CAM KẾT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Ngày 27/10, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư chủ trì, phối hợp với Ban Thư 
ký ASEAN tổ chức Hội thảo trực 

tuyến giới thiệu và trao đổi các nội dung 
chính về Cẩm nang thực hiện các cam 
kết đầu tư quốc tế.

Tại điểm cầu Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Thanh 
Chương - Phó Giám đốc Sở cùng các 
phòng, đơn vị có liên quan tham gia.

Tại Hội thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đã giới thiệu các nội dung chính của 
Cẩm nang thực hiện các Hiệp ước đầu 
tư quốc tế tại Việt Nam. Theo đó, Cuốn 

Sổ tay này cung cấp thông tin tổng 
quan về hệ thống nghĩa vụ trong các 
hiệp ước đầu tư quốc tế, giúp cho đội 
ngũ cán bộ quản lý nhà nước ở tất cả 
các cấp tránh vi phạm các nghĩa vụ đầu 
tư quốc tế, hạn chế khả năng gây ra 
tranh chấp đầu tư quốc tế. Đồng thời, 
tại Hội thảo, các chuyên gia đã trao đổi, 
hướng dẫn cách tiếp cận của Sổ tay, 
đề cập đến các khái niệm chính thông 
qua hình thức “Hỏi & Đáp” và cung cấp 
ví dụ thực tế./.

                                    HỒNG HẢO

TỈNH YÊN BÁI THAM DỰ HỘI NGHỊ TẠI TỈNH LAI CHÂU
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bảo quốc phòng - an ninh,…
Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực 

nông nghiệp tỉnh Lai Châu năm 2021
Sáng ngày 04/12, UBND tỉnh Lai 

Châu phối hợp với Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị 
Xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp 
tỉnh Lai Châu năm 2021 với chủ đề: 
“Phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, 
an toàn với đại dịch COVID-19”.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực 
nông nghiệp 2021 là sự kiện quan 
trọng, giúp tỉnh giới thiệu những tiềm 
năng, thế mạnh trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Đây cũng là dịp để Lai Châu 
mang đến cho các nhà đầu tư hình ảnh 
về một mảnh đất giàu tiềm năng phát 
triển và là điểm đến hấp dẫn, an toàn.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Lê Minh Hoan bày tỏ 

mong muốn, và kêu gọi các doanh 
nghiệp đến với Lai Châu bằng “trái tim”, 
phải coi nông nghiệp là sinh mạng, nông 
thôn là tương lai, để chung tay quan tâm 
xây dựng, phát triển nền nông nghiệp 
xanh, hướng tới nông thôn mới có lối 
sống thân thiện với môi trường.

Tại Hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh 
Lai Châu đã trao Quyết định đầu tư 
cho 8 dự án phát triển nông nghiệp 
trên địa bàn; ký Biên bản ghi nhớ cam 
kết đầu tư giữa UBND tỉnh Lai Châu 
và 11 doanh nghiệp; ký 03 Biên bản 
ghi nhớ về lĩnh vực nông nghiệp gồm: 
Chương trình phối hợp công tác giữa 
Bộ NN&PTNT với UBND tỉnh Lai Châu, 
giữa Sở NN&PTNT tỉnh Lai Châu với 
Viện Chăn nuôi và Viện Nghiên cứu 
nuôi trồng Thủy sản 1.

                                  THU HÀ

Đ/c Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái (thứ 2 từ bên trái) tham dự 
Hội nghị Xúc tiến đầu tư lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Lai Châu
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Tỉnh Yên Bái đã và đang có những chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ đặc biệt đối với các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư đến tìm hiểu 

môi trường đầu tư tại tỉnh. Năm 2021, trên 
địa bàn toàn tỉnh Yên Bái thành lập mới 320 
doanh nghiệp (tăng 13,1% so với năm 2020), 
92 hợp tác xã và 1.300 tổ hợp tác (tăng 1,3% 
so với năm 2020).  

Cùng với đó, tỉnh Yên Bái đã thực hiện 
phát triển ngành công nghiệp theo hướng bền 
vững, hiệu quả, thân thiện với môi trường, 
phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công 
nghiệp cả nước. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo, huy 
động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 
cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã tạo 
sự chuyển biến đối với việc phát triển công 
nghiệp trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế trên 
địa bàn tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp của 

tỉnh Yên Bái 
năm 2021 ước 
đạt 13.350 tỷ 
đồng, bằng 
94% kế hoạch, 
tăng 13,4% so 
với năm 2020. 
Chỉ số sản xuất 
công nghiệp 
năm 2021 bằng 
109,15% so với 
năm 2020. Cơ 
cấu nội ngành 
chuyển dịch 
đúng hướng, 

giảm tỷ trọng 
công nghiệp 

khai thác, tăng tỷ trọng công nghiệp chế biển, 
chế tạo.

Trong những năm tới, tỉnh Yên Bái tiếp 
tục duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất công 
nghiệp nhanh, bền vững; sử dụng tiết kiệm, 
hiệu quả tài nguyên đi đôi với bảo vệ môi 
trường sinh thái; đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học công nghệ, đổi mới sáng tạo; nâng cao 
năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản 
phẩm công nghiệp; đưa công nghiệp thực 
sự là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội nhanh, bền vững; mục tiêu đến năm 
2025 đóng góp của ngành công nghiệp chiếm 
khoảng 25% GRDP toàn tỉnh, là khu vực đóng 
góp nguồn thu quan trọng, chủ lực của ngân 
sách địa phương./.

                                     NGỌC SƠN

YÊN BÁI PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
GẮN VỚI SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NĂM 2021

Hoạt động sản xuất tại Khu công nghiệp tỉnh Yên Bái

Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn những diễn biến khó lường, 
song với quyết tâm vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế, tỉnh Yên Bái vẫn 
luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế 
- xã hội.
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