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A- ĐẶT VẤN ĐỀ 

1. Sự cần thiết lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, trong quá trình phát triển của một vùng lãnh thổ 

cụ thể như quốc gia, một vùng hay một tỉnh, Quy hoạch là công cụ quan trọng giúp 

chính quyền, doanh nghiệp và người dân hiện thực hóa tầm nhìn phát triển và quản lý 

quá trình phát triển của vùng lãnh thổ đó một cách có trật tự, đảm bảo hiệu quả sử 

dụng các nguồn lực. 

Tại Việt Nam, Quy hoạch là một trong những công cụ quản lý nhà nước quan 

trọng để chính quyền các cấp cụ thể hoá các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, tổ 

chức không gian phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo kết nối đồng bộ giữa các ngành 

lĩnh vực trên các cấp độ lãnh thổ từ quốc gia, vùng và các tỉnh, thành phố hướng tới 

việc khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực và các vùng lãnh thổ 

nhằm phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.  

Căn cứ các quy định của Luật Quy hoạch, Quy hoạch tỉnh Yên Bái sẽ được lập 

theo hướng tiếp cận mới, có tầm nhìn dài hạn, nhằm cụ thể hoá các mục tiêu và 

phương hướng phát triển trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các 

Nghị quyết số 06-NQ/TW và số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XIII, Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,  phát huy hiệu quả các tiềm năng lợi thế của tỉnh và 

các cơ hội khách quan. Quy hoạch sẽ tạo căn cứ khoa học cho việc huy động và sử 

dụng tốt các nguồn lực để nâng cao hiệu quả của các ngành kinh tế, tổ chức không 

gian phù hợp cho các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như đáp ứng các mục 

tiêu phát triển chung của vùng Trung du và miền núi phía Bắc và cả nước. 

Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một 

trong những công cụ quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp huy động mọi nguồn 

lực, lợi thế đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội và môi 

trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển hạ tầng trên toàn tỉnh; là cơ sở xây 

dựng các kế hoạch 5 năm, 10 năm, hàng năm của địa phương theo từng cấp độ quản 

lý. Trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có nhiều biến động, 

cơ hội và thách thức đan xen; Đất nước đang ở thời điểm đầu nhiệm kỳ Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; để duy trì động năng tăng trưởng và tìm kiếm 

các giải pháp phát triển tỉnh Yên Bái trong giai đoạn sắp tới, việc nghiên cứu và xây 

dựng Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cần 

thiết và cấp bách. 

2. Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch tỉnh Yên Bái. 

2.1. Phạm vi nghiên cứu liên vùng. 

Nghiên cứu vai trò tỉnh Yên Bái trong mối quan hệ phát triển với các tỉnh lân 

cận có tác động trực tiếp đến tỉnh bao gồm các tỉnh: Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Hà 

Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ; vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng đồng bằng 

sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước... 

2.2. Phạm vi nghiên cứu trực tiếp. 

Toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Yên Bái với tổng diện tích tự nhiên 6.892,68 

km2, gồm 09 đơn vị hành chính cấp huyện: thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và 07 

huyện (Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, Yên 

Bình). Có tọa độ địa lý từ 21024' đến 22016' vĩ độ Bắc và từ 103056' đến 105003' kinh 

độ Đông. Có giới cận như sau:  Phía Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai 

Châu;  Phía Nam giáp tỉnh Phú Thọ;  Phía Đông giáp tỉnh Tuyên Quang;  Phía Tây và 
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Tây Nam giáp tỉnh Sơn La. 

 
Hình 1. Sơ đồ vị trí tỉnh Yên Bái 

2.3. Thời kỳ lập quy hoạch 

Thời kỳ lập quy hoạch tỉnh: 2021-2030. Tầm nhìn dài hạn: đến năm 2050. 

3. Nhận diện các vấn đề chính 

3.1. Vị trí và kết nối 

Nằm ở khu vực trung tâm vùng Trung du và miền núi phía Bắc và ở cửa ngõ 

khu vực Tây Bắc, Yên Bái có vị trí là trung tâm của các tỉnh trong vùng Trung du và 

miền núi phía Bắc. Tỉnh xếp thứ 8 về quy mô diện tích so 14 tỉnh trong Vùng. 

Yên Bái có hệ thống giao thông đa dạng, gồm cả đường bộ, đường sắt và đường 

thủy, là yếu tố quan trọng để Tỉnh giữ vị trí trung tâm của vùng Trung du và miền núi 

phía Bắc; thuận lợi trong giao lưu thương mại, hợp tác kinh tế, phát triển văn hóa-xã 

hội trong Vùng. Hệ thống giao thông của Tỉnh với các tuyến quan trọng như: Đường 

cao tốc Nội Bài - Lào Cai; các tuyến quốc lộ như 32, 32C, 37, 70, 2D; tuyến đường 

thủy nội địa trên sông Hồng và tuyến đường thủy trên vùng hồ Thác Bà, sông Chảy. 

Với vị trí địa lý nằm ở cửa ngõ miền Tây Bắc, Yên Bái nằm cách không xa các 

trọng điểm kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng và nằm trên trung điểm của tuyến 

hành lang kinh tế quốc tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.  

3.2. Tài nguyên thiên nhiên.  

3.2.1. Tài nguyên đất:  

Đất đai tỉnh Yên Bái thích hợp cho phát triển đa dạng nhiều loại cây trồng 

nông, lâm nghiệp, dược liệu; có điều kiện phát triển các vùng sản xuất tập trung với 

quy mô hàng hóa lớn 

Theo số liệu thống kê tỉnh Yên Bái năm 2020, tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh 

là 689.268ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 121.631 ha, chiếm 17,65%; đất lâm 

nghiệp có rừng 492.807 ha, chiếm 71,5% tổng diện tích tự nhiên; tỷ lệ che phủ rừng 

đạt 63%. Một số cây trồng nông nghiệp chủ lực của tỉnh như lương thực có hạt, chè, 

quế, cây ăn quả, sơn tra, tre Bát Độ, rừng trồng gỗ v.v.   

3.2.2. Tài nguyên rừng: 

Rừng và đất rừng là nguồn tài nguyên tiềm năng của Yên Bái, đồng thời giữ vai 

trò quan trọng trong việc phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái, là “lá phổi xanh” 

của vùng Đồng bằng sông Hồng và thủ đô Hà Nội. 
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Theo số liệu hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp tỉnh Yên Bái năm 20201 tổng 

diện tích rừng và đất lâm nghiệp toàn tỉnh là 522.959,0 ha, chiếm khoảng 76% diện 

tích tự nhiên. Diện tích có rừng của tỉnh Yên Bái là 433.550,7 ha, xếp thứ 3 trong vùng 

Trung du và miền núi phía Bắc; Độ che phủ rừng của Tỉnh là 63%, xếp thứ 3 trong 

Vùng (cùng với Lạng Sơn). Tỷ lệ diện tích rừng trồng/rừng tự nhiên của Tỉnh tương 

đối cao, xếp thứ 4 cả Vùng. Tổng diện tích rừng trồng của Yên Bái tính đến năm 2020 

đạt 187.934,9 ha, đứng thứ 2 toàn vùng2. Đây là tiềm năng và lợi thế lớn của Tỉnh 

trong phát triển kinh tế lâm nghiệp từ rừng trồng. 

3.2.3. Về tài nguyên nước 

Yên Bái nằm ở khu vực thượng nguồn của sông Hồng và sông Chảy; có hồ 

Thác Bà là hồ nhân tạo lớn thứ 2 trong cả nước3, là nguồn cung cấp nước mặt lớn cho 

tỉnh; có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh nguồn nước cho Vùng Đồng bằng 

sông Hồng.  

3.2.4. Tài nguyên du lịch: 

Yên Bái có tiềm năng du lịch phong phú và đa dạng, nơi hội tụ những sắc màu 

văn hóa mang đậm bản sắc Tây Bắc. 

 Tỉnh có tiềm năng lớn cho phát triển du lịch sinh thái, tham quan, trải nghiệm. 

Yên Bái có địa hình núi cao, nằm trong lưu vực sông Hồng và sông Chảy; có nhiều 

phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, hữu tình với các địa danh nổi tiếng như đèo 

Lũng Lô, bến Âu Lâu, hồ Thác Bà, ruộng bậc thang Mù Cang Chải… 

Yên Bái có tài nguyên du lịch văn hóa, lịch sử, nhân văn. Đến hết năm 2020, 

trên địa bàn Tỉnh có 119 di tích, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, trong đó có 

01 di tích quốc gia đặc biệt, 12 di tích quốc gia, 106 di tích cấp tỉnh. Trên địa bàn tỉnh 

có nhiều dân tộc cùng sinh sống với những truyền thống văn hóa đặc sắc mang đậm 

nét văn hóa miền Tây Bắc; có nhiều lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu 

số, tạo nên những sản phẩm du lịch đặc sắc mang ý nghĩa vùng, thu hút đông đảo du 

khách trong cả nước. 

3.3. Lĩnh vực xã hội. 

3.3.1. Về đặc điểm dân số, lao động: 

Yên Bái đang ở thời kỳ cơ cấu “dân số vàng” với nguồn lao động trẻ dồi dào. 

Năm 2020, dân số trung bình toàn tỉnh Yên Bái có 831.586 người, đứng thứ 7 trong 

vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Mật độ dân số 121 người/km2. Tỷ lệ tăng tự 

nhiên là 1,09%. Dân số thành thị 169.265 người, chiếm 20,4%. Dân số trong độ tuổi 

lao động từ 15 tuổi trở lên của Tỉnh là 521.205 người, chiếm 62,7% tổng dân số. Trong 

đó nguồn lao động trẻ và dồi dào có độ tuổi từ 15 - 39 tuổi chiếm 70,6% dân số trong 

độ tuổi lao động. 

Năm 2020, số lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc toàn tỉnh có 517.756 

người, chiếm 99,3% tổng nguồn lao động. Tỷ lệ lao động trong độ tuổi bị thiếu việc 

chiếm tỷ lệ thấp 0,7%. Lực lượng lao động của tỉnh chủ yếu làm việc trong lĩnh vực 

nông nghiệp. Những năm gần đây, tỷ lệ lao động trong lĩnh vực phi nông nghiệp có xu 

hướng tăng lên, chiềm khoảng 40%; lao động nông nghiệp giảm dần, còn khoảng 60%. 

Đây là xu hướng tích cực trong chuyển đổi cơ cấu lao động của tỉnh. 

3.3.2. Về văn hóa dân tộc: 

Yên Bái là vùng đất giàu truyền thống văn hoá, có lịch sử hào hùng. Con người 

                                                           
1 Công bố tại Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 
2 Quyết định số 1558/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/04/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Công bố hiện trạng rừng toàn quốc đến ngày 31/12/2020 
3 sau hồ thủy điện Trị An, diện tích 323 km2 
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cần cù, sáng tạo, có tính cộng đồng cao, đoàn kết và thân thiện.  

 Trên địa bàn tỉnh có trên 40 dân tộc cùng sinh sống với những truyền thống 

văn hóa đa dạng, phong phú, mang đậm bản sắc văn hóa miền Tây Bắc. Trong cơ cấu 

dân tộc, dân tộc Kinh chiếm 42,7%, dân tộc Tày 18,3%, dân tộc Dao 13%, dân tộc 

Mông 12,3%, dân tộc Thái 18,3%, còn lại là các dân tộc khác. 

3.4. Phát triển kinh tế  

3.4.1. Quy mô nền kinh tế Yên Bái trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc  

- Về tăng trưởng kinh tế: Yên Bái đứng thứ 5 trong 14 tỉnh về tốc độ tăng 

trưởng, cao hơn mức tăng chung toàn Vùng. Năm 2020 tăng trưởng GRDP (giá SS 

2010) đạt 5,45% so với năm 2019 (toàn vùng đạt 3,55%). Tổng sản phẩm kinh tế - 

GRDP (giá hiện hành) của tỉnh đạt 33.381 tỷ đồng, xếp thứ 9 trong toàn Vùng.    

- Về cơ cấu kinh tế: Năm 2020, trong cơ cấu kinh tế tỉnh Yên Bái, tỷ trọng 

nông, nghiệp thủy sản chiếm 24,27%; công nghiệp-xây dựng chiếm 29,05%, khu vực 

dịch vụ chiếm 46,67%. So cơ cấu kinh tế toàn vùng thì khu vực dịch vụ tỉnh Yên bái 

chiếm tỷ trọng cao hơn (46,67/39,71%). Khu vực dịch vụ và ngành công nghiệp - xây 

dựng ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. 

- Thu nhập bình quân đầu người (GRDP hiện hành): năm 2020 Yên Bái đạt trên 

40 triệu đồng, xếp thứ 11 so toàn Vùng. 

- Về thu hút đầu tư: Xếp theo vốn đầu tư, Yên Bái đứng thứ 6 trong 14 tỉnh.  

- Về thu ngân sách trên địa bàn: Yên Bái xếp thứ 7 trong 14 tỉnh trong Vùng 

(nếu không tính thu qua cửa khẩu và công trình thủy điện trọng điểm quốc gia thì tỉnh 

Yên Bái có thể xếp thứ 5 trong 14 tỉnh). 

- Về xây dựng nông thôn mới: Yên Bái xếp thứ 4 so với 14 tỉnh. Yên Bái là tỉnh 

đi đầu trong khu vực Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới.  

3.4.2. Phát triển các ngành kinh tế. 

Về phát triển nông, lâm nghiệp:  

Yên Bái có tiềm năng phát triển vùng sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa tập 

trung mang quy mô cấp vùng.  

Năm 2020, Tỉnh có diện tích quế lớn nhất cả nước 78.109 ha, sản lượng vỏ quế 

khô đạt 14.164 tấn; Diện tích cây chè là 7.619 ha, sản lượng chè búp tươi đạt 74.010 

tấn; Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt là 72.217 ha (lúa 42.862 ha), sản lượng 

lương thực đạt 319.780 tấn (lúa 217.726 tấn); Tỷ lệ che phủ rừng là 63%, mỗi năm tiến 

hành trồng bình quân trên 15.000 ha rừng các loại. Cùng với rừng trồng, trên địa bàn 

tỉnh đã hình thành vùng quế tập trung, tre măng Bát độ gần 5.000 ha, sơn tra gần 

10.000 ha, vùng nguyên liệu chế biến gỗ keo, bồ đề, bạch đàn khoảng 95.000 ha. 

Về phát triển công nghiệp: 

Yên Bái là tỉnh có tiềm năng phát triển công nghiệp chế biến gỗ và các sản 

phẩm từ lâm nghiệp. Năm 2020, với diện tích rừng tự nhiên 245.615,8 ha, diện tích 

rừng trồng 187.934,9 ha, sản lượng gỗ khai thác đạt 541 nghìn m3, chiếm 12,2% tổng 

sản lượng gỗ toàn Vùng (4,425 triệu m3) với các loại gỗ keo, bồ đề, bạch đàn… và trên 

90.000 tấn tre, vầu, nứa v.v.  

Được đánh giá là tỉnh phát triển công nghiệp nông thôn trong top đầu các tỉnh 

trong Vùng, Yên Bái đang đẩy mạnh thu hút các dự án đầu tư chế biến sâu, sản xuất 

các sản phẩm lâm sản với công nghệ hiện đại. Năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 16 nhà 

máy chiết xuất tinh dầu quế với tổng công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm; có 64 cơ sở 

chế biến chè, sản lượng đạt trên 27.000 tấn; có 2 doanh nghiệp chế biến sắn với công 

suất 150.000 tấn sắn củ tươi/năm, khoảng 200 cơ sở chế biến sắn lát khô, sản lượng 

khoảng 45.000 tấn, sản lượng tinh bột sắn và các sản phẩm từ sắn xuất khẩu đạt 
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khoảng trên 7.200 tấn; có 520 cơ sở chế biến gỗ, giấy rừng trồng, với 44 doanh nghiệp 

và 476 hộ cá thể; 

Về phát triển thương mại, dịch vụ: 

Yên Bái là một trong những tỉnh có ngành thương mại, dịch vụ đạt tốc độ tăng 

trưởng cao hàng đầu trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Năm 2020, tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 19.000 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 

hàng hóa trực tiếp đạt 166,2 triệu USD, đứng thứ 52 cả nước về quy mô xuất khẩu; 

nhập khẩu đạt 100 triệu USD, đứng thứ 53 so cả nước v.v. Tỉnh đang từng bước xây 

dựng phát triển thương hiệu cho các mặt hàng thế mạnh, đặc biệt các sản phẩm mang 

chỉ dẫn địa lý có tiềm năng suất khẩu như Chè Suối Giàng, Quế Văn Yên, Mật ong Mù 

Cang Chải… 

Nằm trên trục Hành lang kinh tế trọng điểm Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải 

Phòng và có tuyến sông Hồng chảy qua tỉnh dài 100 km, Yên Bái có điều kiện thuận 

lợi để phát triển các dịch vụ logistics, cảng cạn, kho bãi trung chuyển, vận tải giao 

thương, giao nhận xuất- nhập khẩu hàng hóa và thông quan phục vụ phát triển kinh tế-

xã hội trong tỉnh và phục vụ các tỉnh trong Vùng. 

Về phát triển du lịch: 

Yên Bái phát triển du lịch trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu 

của vùng Tây Bắc theo hướng du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn. Với lợi thế về vị trí địa 

lý, thiên nhiên phong phú, đa dạng, cảnh sắc tươi đẹp kết hợp với truyền thống văn 

hóa lâu đời, Tỉnh có nhiều thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch, đặc 

biệt là du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng. Một số trọng điểm, sản phẩm 

du lịch Yên Bái mang tính đặc trưng, nổi trội, có sức cạnh tranh như: “Festival dù lượn 

“Bay trên mùa vàng và “Bay trên mùa nước đổ”; lễ hội Quế Văn Yên gắn với Festival 

thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn; Lễ hội văn hóa, du lịch Mường Lò; Lễ 

hội khám phá danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải…v.v. 

4. Điểm nghẽn và điểm mạnh 

 
Hình 2. Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển của tỉnh Yên Bái 
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- Điểm nghẽn 1: Kết cấu hạ tầng diện rộng chưa đồng bộ, liên kết giữa các vùng 

trong tỉnh chưa tốt. Hạ tầng kinh tế, kỹ thuật đô thị còn hạn chế. 

- Điểm nghẽn 2: Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; tốc độ tăng trưởng dân 

số toàn tỉnh và đô thị còn thấp. 

- Điểm nghẽn 3: Một số khu vực chịu ảnh hưởng thường xuyên của thiên tai. 

- Điểm nghẽn 4: Tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng nhưng hiệu quả 

khai thác chưa xứng với tiềm năng. 

5. Bối cảnh. 

5.1. Bối cảnh quốc tế 

Mâu thuẫn thương mại Trung – Mỹ, Đại dịch Covid-19, Xung đột Nga và 

Ukraina ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi hoạt động kinh tế - xã hội toàn cầu. 

Đứt gãy các chuỗi cung ứng trên toàn cầu tạo ra làn sóng đa dạng hóa các địa 

điểm sản xuất, rất nhiều nhà máy đang dịch chuyển một phần từ Trung Quốc sang các 

nước đang phát triển ở Châu Á gia tăng cơ hội cho các nước, trong đó có Việt Nam. 

Tình trạng già hóa dân số đang lan rộng trên thế giới và nhiều nước đang phát 

triển ở Châu Á, gây ra áp lực đối với hệ thống an sinh xã hội, quỹ lương hưu, các dịch 

vụ y tế chăm sóc người cao tuổi nhưng lại gia tăng nhu cầu nghỉ dưỡng, du lịch. 

Sự nổi lên của tầng lớp trung lưu ở Châu Á và vai trò của các đô thị. Tầng lớp 

trung lưu ở Châu Á đang gia tăng nhanh chóng, tạo nên sức mua đáng kể đối với các 

hàng hóa và dịch vụ. Việt Nam hiện có khoảng 18 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu 

và sẽ tăng lên khoảng 50% dân số vào năm 2035 (Ngân hàng thế giới). Các đô thị đang 

và sẽ giữ vai trò quan trọng hơn trong tạo động lực tăng trưởng kinh tế. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số tạo ra các mô hình kinh doanh 

mới trong tất cả các ngành kinh tế, điển hình là vận tải, lưu trú, tài chính,…; Gia tăng 

hiệu quả kinh tế và năng suất lao động, tạo ra cơ hội cho các nước đang phát triển “bắt 

kịp” các nước khác. 

5.2. Bối cảnh trong nước. 

Triển vọng kinh tế Việt Nam được đánh giá là rất tích cực. Dịch bệnh đã được 

kiểm soát, các hoạt động kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường, các chỉ số kinh 

tế 6 tháng đầu năm 2022 là rất tích cực. Các tổ chức trong nước và quốc tế dự báo kinh 

tế Việt Nam tăng trưởng trên 6,5% năm 2022. Kế hoạch phát triển KTXH 2021 – 2025 

đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5-7,0%/năm. Chiến lược phát triển KTXH 2021 – 2030 đặt 

mục tiêu tăng trưởng khoảng 7,0%/năm và thu nhập bình quân đầu người đạt 7.500 

USD. 

Việt Nam cũng được đánh giá tận dụng hiệu quả quá trình hội nhập kinh tế thế 

giới.  Kể từ năm 2017, Việt Nam luôn nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút nhiều 

vốn FDI nhất trên thế giới. Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do - 

FTA, kim ngạch xuất khẩu vượt ngưỡng 200 tỉ USD. Quan hệ kinh tế Việt Nam – 

Trung Quốc ngày càng mở rộng. Hạ tầng diện rộng đã và sẽ được xây dựng thúc đẩy 

phát triển kinh tế, giao thương, du lịch. 

 

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN TỈNH. 

1. Quan điểm phát triển. 

Xây dựng và phát triển Yên Bái trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế 

mạnh; phát triển hài hòa kinh tế, xã hội, môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - 

công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển 

nhanh và bền vững. 
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Tạo tăng trưởng nhanh trên cơ sở tập trung nguồn lực để phát triển các ngành, 

lĩnh vực, các vùng có lợi thế; nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế dựa 

trên nền tảng cải thiện môi trường đầu tư, khoa học công nghệ và chất lượng nguồn 

nhân lực. 

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, an sinh xã hội, 

giảm nghèo, đẩy mạnh tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống 

cho nhân dân. Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số. 

Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, khai thác và sử dụng hiệu quả các 

nguồn tài nguyên và giữ vững cân bằng sinh thái, chủ động ứng phó với thiên tai và 

biến đổi khí hậu. 

Phát triển hài hoà các khu vực kinh tế và các loại hình doanh nghiệp; đưa kinh 

tế tư nhân thực sự là một động lực quan trọng của nền kinh tế.  

Hình thành năng lực sản xuất mới gắn với hình thành các chuỗi giá trị/các cụm 

liên kết liên ngành và khả năng chống chịu hiệu quả trước các tác động lớn, bất thường 

từ bên ngoài.  

Gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, 

củng cố quốc phòng - an ninh và đối ngoại; tăng cường mở rộng hội nhập quốc tế. 

2. Mục tiêu phát triển. 

2.1. Mục tiêu tổng quát. 

Đến năm 2025 tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du 

và miền núi phía Bắc;  Đến năm 2030 tỉnh Yên Bái nằm trong nhóm các tỉnh phát triển 

hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc; Đến năm 2050 Yên Bái là tỉnh có 

kinh tế - xã hội phát triển khá của cả nước, đạt được mục tiêu phát triển xanh, hài hòa, 

bản sắc và hạnh phúc 

2.2. Mục tiêu cụ thể. 

2.2.1. Mục tiêu, chỉ tiêu về kinh tế 
- Tốc độ tăng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt trên 7,51%. sau đó tốc 

độ tăng trưởng GDP được nâng lên, đạt bình quân 9,5%/năm giai đoạn 2026 – 2030. 

Tính chung thời kỳ 2021-2030, tăng trưởng kinh tế dự báo đạt bình quân 8,5%/năm4;  

GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt trên 125 triệu đồng.  

- Về cơ cấu kinh tế: Năm 2025, tỷ trọng nông – lâm – thuỷ sản trong GRDP là 

19,5%; công nghiệp – xây dựng chiếm 33,3%; dịch vụ chiếm 42,6%; thuế sản phẩm 

trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,7%. Năm 2030, tỷ trọng đóng góp của các ngành vào 

GRDP lần lượt là 14,8% - 39,0% - 41,5% - 4,7%.  

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 10.000 tỷ đồng (2025) và trên 

20.000 tỷ đồng (2030).  

- Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thời kỳ 2021-2030 đạt 280.000 tỷ 

đồng.  

- Tỷ lệ đô thị hóa đạt 27% (2025); 30% (2030).  

- Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân 7,26%/năm. 

2.2.2. Mục tiêu, chỉ tiêu về xã hội 

- Tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi (2025), 75 tuổi (2030); số năm 

sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm. 

- Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 25% so với năm 2020 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo được 

cấp có văn bằng, chứng chỉ đạt 50%.  

                                                           
4 Bình quân giai đoạn 2011 – 2020 là 5,3%/năm 
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- Tỷ lệ hộ nghèo: 

Giai đoạn 2022-2025: Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3,3%/năm theo chuẩn 

nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 (riêng huyện Trạm Tấu giảm 6,5%/năm, huyện 

Mù Cang Chải giảm 7,67%/năm). Giai đoạn 2026-2030: tỷ lệ hộ nghèo giảm bình 

quân 2-2,5%/năm theo chuẩn nghèo từng thời kỳ (riêng huyện Trạm Tấu giảm trên 

5%/năm). 

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 96,5%; Đến năm 2025, Có 12 bác sỹ trên 

1 vạn dân và 35,7 giường bệnh trên 1 vạn dân. Đến năm 2030, đạt 15 bác sỹ trên 1 vạn 

dân và 37 giường bệnh/vạn dân.  

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa là 85%; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố 

đạt chuẩn văn hóa là 75%. 

- Đến năm 2025 có 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 1 huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 84% số 

xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 36,5% số xã đạt chuản nông thôn mới nâng cao, 

14,3% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến năm 2030, có 7 đơn vị cấp huyện 

đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu,  2 

huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong 

đó 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu. 

2.2.3. Mục tiêu, chỉ tiêu về môi trường. 

- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch đạt trên 95%; tỷ lệ dân số nông 

thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 98% (2030).  

- Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt trên 93%, nông thôn đạt trên 50%. 

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%. 

- Tỷ lệ che phủ rừng 63% giữ ổn định đến năm 2030. 

2.2.4. Mục tiêu, chỉ tiêu về quốc phòng – an ninh. 

100% xã, phường, thị trấn đạt cơ sở vững mạnh toàn diện. 

Gắn phát triển kinh tế, xã hội với củng cố thế trận quốc phòng, an ninh; xây 

dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc;  

Đảm bảo trật tự kỷ cương trong các hoạt động kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền giáo dục và vận động quần chúng chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật 

của Nhà nước;  

2.2.5. Mục tiêu, chỉ tiêu về xây dựng kết cấu hạ tầng. 

Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng đồng bộ, trọng điểm, có sức lan tỏa, kết nối phát triển vùng,  

Tập trung phát triển hạ tầng giao thông đối ngoại, mở rộng không gian mới để 

phát triển du lịch, dịch vụ.  

Xây dựng hệ thống lưới điện đồng bộ, hiện đại, vận hành hiệu quả, có khả năng 

kết nối khu vực, đảm bảo cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1.  

Phát triển hạ tầng phòng, chống thiên tai và thủy lợi đảm bảo tưới, cấp nước, 

tiêu, thoát nước cho nông nghiệp, dân sinh, các ngành kinh tế, nâng cao năng lực 

phòng, chống thiên tai, ứng phó với trường hợp bất lợi nhất.  

Hạ tầng thông tin và truyền thông tỉnh Yên Bái đáp ứng yêu cầu cách mạng 

công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số. 

Phát triển các thiết chế văn hóa đảm bảo đồng bộ, theo chuẩn ở cả 03 cấp (tỉnh, 

huyện, xã). 
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3. Các trụ cột tăng trưởng và tầm nhìn phát triển. 

3.1. Các trụ cột tăng trưởng. 

Công nghiệp chế biến, chế tạo; du lịch; kinh tế dịch vụ và khu vực nông nghiệp, 

lâm nghiệp và thủy sản được xác định là các trụ cột chính của tăng trưởng. 

 
Hình 3. Các trụ cột tăng trưởng của tỉnh Yên Bái 

3.2. Tầm nhìn phát triển. 

Phương châm phát triển: XANH, HÀI HÒA, BẢN SẮC, HẠNH PHÚC. Tầm 

nhìn đến năm 2050: Yên Bái là tỉnh có hệ sinh thái đa dạng, nền kinh tế phát triển toàn 

diện, chất lượng cuộc sống của người dân ở mức khá của cả nước. 

 
Hình 4. Tầm nhìn phát triển tỉnh Yên Bái 

4. Kịch bản phát triển. 
Bảng 1. Kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030 

Các phương án 

tăng trưởng 

2011-

2015 

2016-

2020 
2021-2025 2026-2030 2021 – 2030 
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Thực hiện KB1 KB2 KB3 KB1 KB2 KB3 KB1 KB2 KB3 

Tốc độ tăng 

trưởng GRDP (%) 
5,8 6,2 7,1 7,5 8,2 8,3 9,5 10,3 7,7 8,5 9,3 

- Ngành NLTS 5,4 4,7 4,7 4,7 5,1 5,0 5,5 5,5 4,8 5,1 5,3 

- Ngành CNXD 7,5 9,3 9,5 10,5 10,9 11,4 13,0 14,5 10,5 11,7 12,7 

- Ngành Dịch vụ 5,0 5,3 6,5 7,2 7,7 7,5 8,4 8,8 7,0 7,8 9,3 

- Thuế trừ trợ cấp 

sản phẩm 
7,4 6,0 8,7 3,8 9,6 5,2 8,5 10,9 7,0 6,1 10,3 

Cơ cấu kinh tế 

(%) 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

- Ngành NLTS  25,6 24,3 21,2 19,5 18,0 17,9 14,8 12,4 17,9 14,8 12,4 

- Ngành CNXD 25,7 29,1 32,5 33,3 33,9 36,2 39,0 39,5 36,2 39,0 39,5 

- Ngành Dịch vụ  44,1 42,1 42,1 42,6 43,5 41,8 41,5 42,2 41,8 41,5 42,2 

- Thuế trừ trợ cấp 

sản phẩm 
4,6 4,5 4,1 4,7 4,5 4,1 4,7 5,9 4,1 4,7 5,9 

GRDP bình 

quân đầu người, 

triệu đồng 

25,9 40,1 63,0 67,0 70,0 107,0 125,0 135,0 107,0 125,0 135,0 

Kịch bản 2 – Kịch bản tăng trưởng nhanh là phương án chọn của Quy hoạch 

tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

5. Nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá. 

5.1. Nhiệm vụ trọng tâm. 

(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động 

động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, cán bộ diện Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. 

(2) Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm 

năng, lợi thế của tỉnh. Tận dụng tối đa tiềm năng vị trí và kết nối giao thông vùng, 

hành lang kinh tế, hình thành các trung tâm logistics, dịch vụ vận tải cấp vùng. 

(3) Tích cực, chủ động thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi 

trường; 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. 

(4) Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; ứng dụng tiến bộ 

khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng với Cuộc cách mạng Công nghiệp 

lần thứ tư, từng bước phát triển nền kinh tế số, xã hội số. 

(5) Khơi dậy khát vọng vươn lên, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa và xây dựng 

con người Yên Bái "thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập"; tăng cường 

quản lý phát triển xã hội tiến bộ, công bằng, bền vững; phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với đảm bảo kỷ cương xã 

hội, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. 

(6) Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên 

cơ sở phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng gắn với bảo vệ môi trường, 

sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

(7) Tăng cường quốc phòng an ninh, tập trung xây dựng "thế trận lòng dân" gắn 

với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ vững ổn 

định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
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5.2. Khâu đột phá. 

(1) Đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng 

hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; thực hiện phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu 

quả; tập trung cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; 

đẩy mạnh số hóa trong quản lý xã hội và phục vụ nhân dân, thiết thực nâng cao mức 

độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp. 

(2) Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; phát huy 

giá trị, bản sắc văn hoá, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của con người Yên 

Bái, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. 

 (3) Phát triển, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng 

tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý, phát triển kinh tế xã hội. 

(4) Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực 

5.3. Ý tưởng đột phá trong các trụ cột tăng trưởng. 

Bảng 2. 16 ý tưởng đột phá thúc đẩy tăng trưởng tỉnh Yên Bái. 

TT 
Trụ cột tăng 

trưởng chính 
Ý tưởng đột phá Nội dung thực hiện 

1 

Công nghiệp 

Tập trung vào 

phương thức 

sản xuất bền 

vững, có giá 

trị cao hơn 

trong chế biến 

lâm sản, vật 

liệu xây dựng 

Phát triển hạ tầng 

công nghiệp 

Tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng của các 

khu, cụm công nghiệp 

Chế biến sâu các 

sản phẩm nông 

lâm sản chất lượng 

cao (quế, gỗ) 

Hướng tới trở thành trung tâm (trồng trọt, khai 

thác, chế biến) quế của cả nước  

Hình thành trung tâm chế biến gỗ và lâm sản 

của Vùng  

Sản xuất vật liệu 

xây dựng cao cấp, 

năng lượng sạch 

Thu hút doanh nghiệp trong chuỗi giá trị sản 

xuất vật liệu xây dựng (đặc biệt là đá ốp lát), 

năng lượng sạch. 

Khu phức hợp đô 

thị - công nghiệp – 

dịch vụ 

Xây dựng các khu phức hợp đa chức năng (đô 

thị, công nghiệp, dịch vụ) nhằm hình thành các 

khu vực triển tổng hợp tại 2 đô thị động lực 

của tỉnh; đồng thời hoàn thiện các chức năng 

hỗ trợ đối với các khu công nghiệp 

2 

Du lịch 

Với trải 

nghiệm phong 

phú về văn 

hóa và các 

dịch vụ gắn 

với cảnh quan 

thiên nhiên, di 

sản, danh lam 

thắng cảnh 

quốc gia 

Di sản, danh lam 

thắng cảnh 

Giữ gìn, tôn tạo các di sản, danh lam thắng 

cảnh, khai thác tiềm năng thiên nhiên để đưa 

Yên Bái sẽ trở thành điểm du lịch trải nghiệm 

của vùng, quốc gia và quốc tế. 

Văn hóa và dân tộc  

Xây dựng, kết nối các điểm du lịch văn hoá 

đích thực giữa các làng, bản dân tộc thiểu số. 

Tổ chức các hoạt động festival tôn vinh giá trị 

văn hóa dân tộc. Quảng bá điệu xòe Thái - di 

sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.  

Chăm sóc sức 

khỏe và nghỉ 

dưỡng 

Thu hút, tạo điều kiện khuyến khích doanh 

nghiệp đầu tư xây dựng các cơ sở nghỉ ngơi, 

chăm sóc sức khỏe cho người dân trong nước 

và quốc tế. Với môi trường trong lành, cảnh 

quan thiên nhiên phong phú, có thể phát triển 

động sản nghỉ dưỡng tại các khu vực tiềm 

năng . 

Đòn bẩy du lịch 

- Xây dựng hệ thống giao thông thuận tiện; 

- Phát triển các cơ sở lưu trú đa dạng; 

- Nâng cao chất lượng và tăng cường quảng bá 

ẩm thực đặc trưng của Yên Bái. 
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3 

Kinh tế dịch 

vụ, được hỗ 

trợ bởi các trụ 

cột du lịch và 

công nghiệp 

chế biến chế 

tạo 

Trung tâm triển 

lãm sản phẩm  

Hình thành trung tâm triển lãm, giới thiệu, 

quảng bá các sản phẩm và hình ảnh văn hóa 

Yên Bái 

Dịch vụ hậu cần 

kho bãi 

Tận dụng lợi thế nằm trên hành lang kinh tế 

Côn Minh – Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, có 

4 điểm đấu nối vào cao tốc, phương thức vận 

tải đa dạng; hình thành các trung tâm logistics, 

khai thác tối đa chuỗi gia tăng giá trị hàng hóa. 

Xây dựng Trung 

tâm y tế, chăm sóc 

sức khỏe 

Nâng cấp bệnh viện đa khoa tỉnh trở thành 

điểm khám chữa bệnh cấp Vùng. 

Đầu tư xây mới 06 trung tâm chuyên khoa sâu 

Thương mại điện 

tử 

Đẩy mạnh ứng dụng số phát triển kinh tế số, 

xã hội số. 

4 

Nông nghiệp 

hữu cơ và 

chất lượng 

cao, được hỗ 

trợ bởi các 

phương pháp 

canh tác hiện 

đại, công 

nghệ và đầu 

vào cao cấp 

 

Nông nghiệp công 

nghệ cao 

Xây dựng các vùng trồng trọt và chăn nuôi tập 

trung, áp dụng các phương pháp nuôi trồng 

khoa học, công nghệ cao. 

Lâm nghiệp đa 

mục tiêu 

Khai thác hệ sinh thái đa dạng dưới tán rừng: 

du lịch sinh thái, trải nghiệm; trồng cây dược 

liệu; chăn nuôi công nghệ cao… 

Bể chứa carbon 

thương mại 

Gìn giữ, bảo tồn diện tích rừng lớn và tỷ lệ che 

phủ cao, xây dựng Yên Bái là lá phổi của 

Vùng, là bể hấp thụ carbon hàng đầu. Xúc tiến 

trao đổi, bán tín chỉ carbon. 

Du lịch nông 

nghiệp 

Phát triển nông nghiệp hữu cơ chất lượng cao, 

gắn với các sản phẩm sạch để thu hút khách du 

lịch trải nghiệm nông nghiệp: thu hoạch lúa 

ruộng bậc thang, hái mận, hái táo… 

 

C. CÁC NỘI DUNG TÍCH HỢP VÀO QUY HOẠCH TỈNH YÊN BÁI THỜI KỲ 

2021-2030, TÀM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 

1. Phương hướng phát triển các ngành kinh tế - xã hội 

1.1. Các ngành kinh tế 

1.1.1. Phát triển ngành công nghiệp. 

- Mục tiêu: Đến năm 2030, duy trì đà tăng trưởng cao của công nghiệp. Các 

nguồn lực phát triển của tỉnh được khai thác hiệu quả, thân thiện môi trường, phát triển 

bền vững. Phấn đấu đưa Yên Bái trở thành trung tâm chế biến lâm sản của vùng Trung 

du và miền núi phía Bắc. Đến năm 2050: Công nghiệp trở thành ngành kinh tế chủ lực 

của tỉnh với nhiều sản phẩm đặc sắc, có giá trị.  

- Định hướng 2030:  

+ Tốc độ tăng trưởng bình quân của VA ngành công nghiệp giai đoạn 2021- 

2030 đạt trên 13%/năm. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực phát triển 

chính, tăng trưởng bình quân đạt trên 15%/năm.  

+ Chỉ số sản xuất công nghiệp của toàn ngành công nghiệp tăng bình quân 

khoảng 9%/năm, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng khoảng 10%/năm. 

+ Phát triển hệ thống các khu, cụm công nghiệp có quy mô khoảng 2.000 ha 

bên hữu ngạn sông Hồng, dọc theo tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai.  

- Giai đoạn 2031 – 2050: 

+ Duy trì đà tăng trưởng nhanh, tốc độ tăng trưởng VA công nghiệp ở mức bình 

quân đạt khoảng 9%/năm đến 11%/năm. 
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- Các lĩnh vực công nghiệp như sau: Khai thác và chế biến sâu khoáng sản; Sản 

xuất, chế biến nông lâm sản; Các lĩnh vực công nghiệp chế tạo; năng lượng sạch. 

+ Phát triển hợp lý các lĩnh vực công nghiệp sử dụng nhiều lao động như may 

mặc, da giày nhằm tạo nhiều việc làm mới, tăng chuyển dịch cơ cấu lao động. 

- Phát triển tiểu thủ công nghiệp, làng nghề gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm 

sản và ngành du lịch, văn hóa. 

1.1.2. Phát triển ngành nông nghiệp 

- Mục tiêu: Phát triển ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với 

xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững. Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp 

sang tư duy kinh tế nông nghiệp với ba yếu tố chủ đạo là nông nghiệp sinh thái, nông 

thôn hiện đại và nông dân văn minh. Phát triển nhanh về quy mô sản lượng, chất lượng 

các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, hữu cơ, sản phẩm OCOP gắn với xây dựng 

nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng nhu cầu của 

thị trường, đảm bảo an ninh lương thực. Phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu. 

- Định hướng 2030:  

+ Trồng trọt: Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân từ 1-

2%/năm. Giá trị tổng sản phẩm của ngành trồng trọt chiếm khoảng 28-30% trong 

GRDP của ngành. 

+ Chăn nuôi: Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất chăn nuôi (theo giá so sánh 

2010) bình quân đạt khoảng 7%/năm giai đoạn 2021 - 2030. Cơ cấu chăn nuôi chiếm 

khoảng 30% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. 

+ Thủy sản: Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất thủy sản (theo giá so sánh 

2010) bình quân đạt từ 8 - 9%/năm giai đoạn 2021 - 2030. Cơ cấu thủy sản chiếm từ 4 

- 5% trong cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. 

+ Lâm nghiệp: Phát triển lâm nghiệp đa mục tiêu, phấn đấu tốc độ tăng giá trị 

sản xuất lâm nghiệp (theo giá so sánh 2010) bình quân đạt từ 7 - 8%/năm giai đoạn 

2021 - 2030. Tăng nhanh tỷ trọng kinh tế lâm nghiệp lên 34 - 37% trong cơ cấu giá trị 

sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. 

- Tầm nhìn đến năm 2050: Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền 

vững, sản xuất hàng hóa có năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên cơ 

sở phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sạch.  

1.1.3. Phát triển ngành thương mại dịch vụ  

- Mục tiêu: Mở rộng khả năng cung cấp các loại hàng hoá và các dịch vụ (như 

logistic, khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân vùng Trung du và miền núi 

phía Bắc), đưa thương mại tỉnh Yên Bái phát triển hiện đại, tăng trưởng nhanh và bền 

vững, tạo cầu nối và điểm tựa vững chắc thúc đẩy các hoạt động sản xuất trong tỉnh.  

- Định hướng 2030:  

Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các mục tiêu phát triển của ngành 

thương mại thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050 được xác định như sau: 

- Tỷ trọng GTGT khu vực dịch vụ trong GRDP hằng năm của tỉnh Yên Bái  đến 

năm 2030 đạt 45-47%; đến năm 2050 đạt khoảng 65-70% GRDP; Giá trị tăng thêm 

thương mại của tỉnh giai đoạn 2021- 2030 đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 8,0 - 

8,5%/năm; đến năm 2030 đóng góp khoảng 8,8 – 10,0% vào GRDP của tỉnh; 

- Giá trị xuất khẩu đến năm 2025 đạt 500 triệu USD; năm 2030 đạt 1 tỷ USD. 

- Tổng mức BLHH&DTDVTD đến năm 2025 đạt 30.000 tỷ đồng; năm 2030 

đạt 48.000 tỷ đồng;  

-  Thương mại điện tử phát triển nhanh, áp dụng công nghệ, hạ tầng kỹ thuật 

hiện đại.  
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- Hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thương mại của tỉnh được củng cố, 

tăng cường. Môi trường kinh doanh thương mại thuận lợi. 

- Đến năm 2050, hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại được hiện đại hóa trên 

phạm vi toàn tỉnh; 100% các hệ thống hạ tầng thương mại khu vực thành thị vận hành 

dựa trên áp dụng công nghệ số hóa, hạ tầng thương mại khu vực nông thôn, miền núi, 

vùng sâu, vùng xa phát triển đầy đủ theo quy hoạch. 

1.1.4. Phát triển ngành du lịch. 

- Mục tiêu: Phát triển du lịch xanh, bản sắc, hấp dẫn; đưa du lịch trở thành 

ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; tạo thêm nhiều việc làm cho người dân. 

Định hướng đến năm 2030 

Khách du lịch: Đạt khoảng 2.500.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 

800.000 lượt khách, tăng trưởng bình quân đạt 10,8%/năm. Tổng thu từ khách du lịch: 

Đạt khoảng 4.300 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân đạt 23,4%/năm, chiếm khoảng 

12,8% tổng giá trị sản xuất khu vực dịch vụ (không bao gồm các ngành dịch vụ công 

của Nhà nước). Tỷ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt 7,28%.  

Tạo việc làm cho 33.600 lao động trong lĩnh vực du lịch (trong đó lao động trực 

tiếp là 14.400 người, lao động gián tiếp là 19.200 người); Số buồng, phòng tại cơ sở 

lưu trú: Đạt khoảng 9.600 buồng, phòng..  

Tầm nhìn đến năm 2050: Khách du lịch: Đạt khoảng 7.500.000 lượt khách, 

trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 20% trong tổng số khách du lịch, tăng trưởng 

bình quân đạt 5,7%/năm. Doanh thu từ du lịch: Đạt khoảng 40.000 tỷ đồng.. 

1.2. Lĩnh vực xã hội 

1.2.1. Phương hướng phát triển lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ, an sinh xã hội. 

a. Phương án phát triển kết cấu cơ sở hạ tầng y tế và chăm sóc sức khỏe 

- Củng cố và từng bước mở rộng quy mô giường bệnh, cơ sở vật chất và nâng 

cao năng lực của các y bác sỹ các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh lên mức 

độ cấp Vùng để thu hút người dân trong Vùng đến khám chữa bệnh: Bệnh viện đa 

khoa tỉnh, Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa lộ; Bệnh viện Y học cổ truyền; Bệnh viện 

Tâm thần; Bệnh viện Sản nhi; Bệnh viện Nội tiết; Bệnh viện Phổi. 

- Kiện toàn và thành lập khoa Lão khoa tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện 

đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Bệnh viện Y học cổ truyền – Điều dưỡng và phục hồi chức 

năng 

- Củng cố, mở rộng và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực tại các 

trung tâm y tế tuyến huyện. 

Nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực cho trạm y tế xã. Từng bước nâng tỷ 

lệ trạm y tế xã có bác sỹ và đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế xã. 

Có chính sách khuyến khích phát triển các bệnh viện ngoài công lập (bệnh viện 

đa khoa, bệnh viện chuyên khoa). 

b. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng cơ sở an sinh xã hội. 

- Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có ít nhất 11 cơ sở trợ giúp xã hội chăm sóc 

người cao tuổi, người khuyết tật, trong đó có ít nhất 01 cơ sở trợ giúp công lập và ít 

nhất 10 cơ sở trợ giúp ngoài công lập. 

Đến năm 2030, trên toàn tỉnh vẫn duy trì 01 cơ sở cai nghiện ma túy công lập. 

Tuy nhiên, quy mô cơ sở này sẽ được mở rộng, đáp ứng nhu cầu cai nghiện bắt buộc 

và cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Dự kiến đến năm 2030, cơ sở này sẽ tiếp 

nhận và cai nghiện cho 1.000 học viên. 
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1.2.2. Phương hướng phát triển lĩnh vực giáo dục và đào tạo 

Tăng cường công tác quản lý chất lượng giáo dục, đổi mới phương pháp giảng 

dạy ở các trường phổ thông và các trường dạy nghề làm cơ sở để nâng cao toàn diện 

chất lượng học sinh sau khi tốt nghiệp; từng bước xây dựng, phát triển lực lượng lao 

động có sức khoẻ, có kỹ năng, khả năng, đáp ứng nhu cầu phát triển các ngành công 

nghiệp, du lịch, dịch vụ, nông nghiệp của tỉnh. 

a. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giáo dục đào tạo 

Định hướng 2030:  

- Giáo dục mầm non: Toàn tỉnh có 195 trường mầm non, trong đó có 21 trường 

ngoài công lập, so với năm học 2021-2022 tăng 10 trường mầm non công lập và 11 

trường mầm non ngoài công lập. Dự kiến tổng cộng có 2488 nhóm, lớp mầm non và 

70.168 trẻ trong độ tuổi ra lớp mầm non.  

- Giáo dục phổ thông: Toàn tỉnh có 267 trường phổ thông công lập và 02 trường 

TH, THCS&THPT ngoài công lập.  

Duy trì 9/9 đơn vị cấp huyện có ít nhất 01 trường trọng điểm về chất lượng ở 

các cấp mầm non, tiểu học và THCS; toàn tỉnh có ít nhất 08 trường trọng điểm về chất 

lượng cấp THPT. 

- Giáo dục thường xuyên: Toàn tỉnh có 01 Trung tâm GDTX tỉnh và 07 trung 

tâm GDNN-GDTX cấp huyện, 

b. Phương án phát triển kết cấu hạ tầng giáo dục nghề nghiệp. 

- Năm 2025: Có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong có 10 cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập và 04 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục  

- Năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp; trong đó có 10 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập  và 04 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục. 

1.2.3. Phương hướng phát triển lĩnh vực văn hoá, thể thao 

Tập trung tu bổ, tôn tạo di tích; nâng cấp, phát huy văn hóa phi vật thể; gắn kết 

chặt chẽ giữa văn hóa với thể thao; tiếp tục củng cố, mở rộng liên kết với du lịch. 

Ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông và kết nối sản phẩm du lịch gắn kết di tích 

với các khu, điểm du lịch của tỉnh và khu vực lân cận.   

Khuyến khích liên kết với các tỉnh, khu vực lân cận tổ chức các chương trình, 

hoạt động văn hóa, thể thao. 

Đầu tư phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, liên kết chia sẻ tài 

nguyên và sản phẩm thư viện giữa thư viện tỉnh với thư viện quốc gia Việt Nam, các 

thư viện trong và ngoài tỉnh.  

Tăng cường kết nối, liên kết xúc tiến quảng bá, tuyên truyền bản sắc văn hóa 

Yên Bái. 

1.2.4. Phương hướng phát triển lĩnh vực khoa học công nghệ 
Phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới tổ chức KH&CN phù hợp và gắn kết với 

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phục vụ trực tiếp, hiệu quả cho sự 

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân 

dân. 

Tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng và trang thiết bị cho đơn vị sự nghiệp 

KH&CN công lập hiện có trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng 

các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ quản lý tiên tiến. 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của 

tỉnh...; nghiên cứu cung cấp luận cứ khoa học để có chính sách phù hợp trong giải 

quyết các vấn đề kinh tế - xã hội đặt ra trong quá trình phát triển; định hướng lựa chọn 

phát triển một số lĩnh vực công nghệ ưu tiên. 
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Phát triển đồng bộ thị trường KH&CN của tỉnh.   

2. Phương hướng phát triển các ngành hạ tầng kỹ thuật 

2.1. Phương hướng phát triển hạ tầng giao thông 

Phát triển giao thông đa phương thức. Từng bước tăng dầy mật độ đường giao 

thông, kết nối hiệu quả các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. 

Đường cao tốc, quốc lộ: Tuân thủ quy hoạch mạng lưới giao thông đường bộ đã 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 

01/9/2021. (02 tuyến cao tốc; 07 tuyến quốc lộ - QL37,70,32,32D,3B,32C,2D) 

Đường tỉnh: đến năm 2030 có 21 tuyến, tối thiểu đạt tiêu chuẩn đường cấp IV 

miền núi, đến năm 2050 đạt tối thiểu đường cấp III miền núi. Bao gồm: Nâng cấp, cải 

tạo 09 tuyến (ĐT.163; 164; 165; 166; 170; 171; 172; 173; 175B); 02 tuyến (ĐT.174, 

175) nâng cấp thành QL.32D; 02 tuyến chuyển thành đường địa phương (ĐT.168, 

169); Hình thành mới 12 tuyến. 

Đường sắt: Nâng cấp toàn tuyến Yên Viên - Lào Cai đường đơn, khổ 1.000mm; 

Xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai –Hà Nội – Hải Phòng (đến 2050) 

Đường thủy: Duy trì tuyến Hà Nội – Việt Trì – Yên Bái; tuyến hồ Thác Bà – 

Cẩm Nhân – Hướng Lý đạt tiêu chuẩn cấp III; Xây dựng cụm cảng Yên Bái công suất 

2,7tr T/năm: xd mới Cảng Văn Phú, Mậu A, Âu Lâu; nâng cấp cảng Hương Lý, Mông 

Sơn, cảng đá vôi xi măng Yên Bình;  Hoàn thiện tuyến thủy trên hồ Thác Bà, xây 

dựng các bến thuyền du lịch tại các Khu trung tâm du lịch. 

Thu hút đầu tư xây dựng trung tâm logistics hạng II khu vực cảng Văn Phú 

(2021-2030); 06 trung tâm logistics cấp tiểu vùng huyện Lục Yên, Yên Bình, Trấn 

Yên, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và thành phố Yên Bái (2030-2050) . 

Hoàn thiện hạ tầng, nghiên cứu hình thành các bãi đáp trực thăng, bãi đáp thủy 

phi cơ tại các khu vực trọng điểm du lịch của tỉnh. Sau thời kỳ quy hoạch, nghiên cứu 

hình thành sân bay lưỡng dụng (kết hợp quân sự và dân sự) tại vị trí sân bay quân sự 

hiện trạng.  

2.2. Phương hướng phát triển mạng lưới cấp điện. 

Đảm bảo sự phát triển hài hòa, đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện.  

Trong giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ được bổ sung thêm 

34 nhà máy thủy điện với quy mô công suất tăng thêm 356,3 MW, nâng tổng công 

suất thủy điện toàn tỉnh đạt 873,2 MW. Đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có thể được 

bổ sung thêm 42 nhà máy thủy điện với tổng quy mô công suất tăng thêm 605 MW, 

nâng tổng công suất thủy điện toàn tỉnh lên thành 1.121,9 MW. 

 Về nguồn điện mặt trời, tỉnh Yên Bái đang chủ trương cho các doanh nghiệp 

khảo sát đánh giá tiềm năng tại khu vực huyện Yên Bình với tổng công suất dự kiến 

có thể phát triển trong giai đoạn quy hoạch đạt 1.780 MWp (các dự án được thể 

hiện trong bảng 3.2b). Trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, cố gắng phấn đấu đưa 

vào vận hành 500MW điện mặt trời. 

Về điện sinh khối, hiện nay trên địa bàn tỉnh có dự án nhà máy điện sinh 

khối Trường Minh công suất 58MW đã được phê duyệt quy hoạch và được bổ sung 

thêm trong dự thảo TSĐ8 các dự án ĐSK khác với tổng công suất 143MW. Bên 

cạnh đó, trên địa bàn tỉnh cũng đang triển khai nghiên cứu đánh giá một số các dự 

án tại các huyện Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên với tổng công suất 167 MW. Theo 

đó, tổng công suất ĐSK có thể phát triển trong giai đoạn quy hoạch đạt 368 MW 

(chi tiết các dự án trong Bảng 3.2b). 
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Về điện gió, trên địa bàn tỉnh có một số khu vực có tiềm năng về phát triển 

điện gió, dự kiến trong giai đoạn quy hoạch có thể thu hút phát triển điện gió với 

công suất khoảng 200MW đã được thống kê trong dự thảo TSĐ8. 

2.3. Phương hướng phát triển thông tin truyền thông 

a. Phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng bưu chính số. 

Đến năm 2030: 

- Tỷ lệ đơn hàng trực tuyến/số lượng đơn hàng của các doanh nghiệp bưu chính 

đạt trên 95%, trong đó, tỷ lệ đơn hàng được thanh toán trực tuyến/số lượng đơn hàng 

trực tuyến của các doanh nghiệp bưu chính đạt trên 80%. 

- Tốc độ tăng trưởng các dịch vụ thương mại điện tử và logistics đạt 35-40%. 

- Phấn đấu đạt 20 bưu gửi/đầu người/năm. 

Đến năm 2050: 

- Bưu chính số phát triển hội tụ với hạ tầng số, hạ tầng viễn thông và tin học, hội 

tụ đa ngành; đa dạng loại hình dịch vụ số (phát hành điện tử…), đa dạng hình thức 

thanh toán… 

b. Phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng Viễn thông – Hạ tầng số 

Đến năm 2030: 

- Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình có thuê bao Internet cáp quang đạt 95%.  

- Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 95%. 

- Mạng băng rộng di động 5G phủ sóng 100% dân số, hướng tới phát triển mạng 

di động tiên tiến thế hệ tiếp theo.  

- Tỷ lệ sử dụng chung hạ tầng cột ăng ten đạt 35-40%. Thực hiện cải tạo, chuyển 

đổi trên 100% hệ thống cột ăng ten thu phát sóng thông tin di động. 

- Tỷ lệ ngầm hóa hạ tầng mạng cáp viễn thông theo tuyến đường, phố đạt khoảng 

15-20% (chỉ tính các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện và đường đô thị). Ngầm 

hóa 100% hạ tầng mạng cáp viễn thông tại khu vực các tuyến đường, phố, khu đô thị, 

khu công nghiệp, cụm công nghiệp xây dựng mới trong giai đoạn 2021 – 2025. 

Đến năm 2050: 

- Phát triển lên công nghệ thông tin di động thế hệ mới, sau 5G. 

- Nâng cấp và hoàn thiện hạ tầng số. 

- Phát triển toàn bộ hệ thống ăng ten trạm thu phát sóng theo công nghệ đa tần:  

- Tiếp tục thực hiện cải tạo cột ăng ten A2b sang loại cột ăng ten không cồng 

kềnh A1 (A1a, A1b) hoặc cột ăng ten có kích thước nhỏ gọn, thân thiện với môi 

trường, ngụy trang ẩn vào các công trình kiến trúc. 

- Hoàn thiện việc ngầm hóa mạng cáp trên diện rộng 

c. Chính quyền số 

Đến năm 2030: 

- 100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện theo quy định được cung cấp dưới 

hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện 

truy cập khác nhau. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

trên tổng số hồ sơ đạt ít nhất 80% và tối thiểu 95% người dân, doanh nghiệp hài lòng 

về việc giải quyết thủ tục hành chính. 

- 100% hồ sơ công việc tại cấp tỉnh, 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% 

hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước). 

- Tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức được đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi 

dưỡng phổ cập kỹ năng số hằng năm đạt tối thiểu 30%. 
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- 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông 

qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

Đến năm 2050: 

Hệ thống chính quyền số của tỉnh được hoàn thiện phục vụ tích cực công tác chỉ 

đạo điều hành của lãnh đạo. Dữ liệu của các ngành được lưu trữ tập trung tại kho dữ 

liệu của tỉnh và chia sẻ cho các ngành, tổ chức, doanh nhiệp và người dân. Hầu hết 

hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi 

trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

d. Kinh tế số 

Đến năm 2030: 

- Phấn đấu kinh tế số chiếm 13,5% GRDP 

- Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt trên 90%. 

Đến năm 2050: 

Kinh tế số thúc đẩy phát triển KTXH của tỉnh, Phát triển ứng dụng, tiện ích đến 

hầu hết các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể. Kinh tế số chiếm tỷ trọng cao trong 

GRDP của tỉnh. 

e. Xã hội số 

Đến năm 2030: 

- Tỷ lệ dân số ở độ tuổi trưởng thành có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%. 

- Trên 80% người dùng điện thoại, thiết bị thông minh được tiếp cận, sử dụng các 

dịch vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh. 

- Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 

80%. 

Đến năm 2050: 

Hình thành xã hội số đi đôi với tạo dựng các giá trị văn hóa phù hợp với thời đại 

số, tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa số, 

làm giàu đời sống tinh thần của người Yên Bái. 

Đến năm 2030:  

- 100% hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước được triển khai đầy đủ các giải 

pháp an toàn thông tin theo hồ sơ cấp độ được phê duyệt. Tỷ lệ cán bộ công chức, viên 

chức chuyên trách, kiêm nghiệm về công nghệ thông tin, an toàn thông tin trong các 

cơ quan Đảng, Chính quyền được đào tạo, đào tạo lại, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, 

kỹ năng nghiệp vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng hằng năm đạt 100%. 

- 100% học sinh, sinh viên được tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ 

năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng. 

Đến năm 2050: Đáp ứng mọi nhu cầu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin an toàn 

không gian mạng, phục vụ chuyển đổi số và phát triển đô thị thị thông minh.  

g. Phát triển báo chí, truyền thông 

Đến năm 2030:  

- 100% Đài truyền thanh cấp xã có dây/không dây FM chuyển đổi sang truyền 

thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông. 

- 100% nhà báo, phóng viên địa phương được đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ 

năng, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu mới trong hoạt động báo chí. 

Đến năm 2050:  

Phát triển mạng lưới báo chí, truyền thông đa nền tảng, đa phương tiện, lấy người 

dân và các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh làm trung tâm 

2.4. Phương hướng phát triển mạng lưới thủy lợi, cấp nước, thoát nước. 

a. Phương án phát triển mạng lưới thủy lợi.  
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Yên Bái được phân thành 03 vùng cấp nước:  

- Vùng tưới lưu vực sông Đà: Bao gồm huyện Mù Cang Chải;  

- Vùng tưới lưu vực sông Chảy: Bao gồm 2 huyện Lục Yên và Yên Bình;  

- Vùng tưới lưu vực sông Thao:  Bao gồm 6 huyện thị: Thành phố Yên Bái, TX 

Nghĩa Lộ, huyện: Văn Chấn, Trấn Yên, Trạm Tấu và Văn Yên.. 

Giải pháp chính cấp nước cho các vùng gồm: 

- Tiếp tục đầu tư cải tạo, xây dựng mới thay thế các công trình hiện có đang bị 

xuống cấp đảm bảo diện tích tưới hiện có; 

- Xây dựng mới một số công trình tăng diện tích tưới; xây dựng hồ chứa nước 

để trữ nước mùa mưa tưới cho mùa khô; 

- Phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng, kiên cố hóa kênh mương và phá 

triển tưới tiên tiến và tiết kiệm nước; 

b. Phương án phát triển mạng lưới cấp nước. 

Với ưu thế về nguồn nước mặt, ưu tiên lựa chọn nguồn nước mặt cho nhu cầu 

cấp nước sạch, nguồn nước ngầm sử dụng cho các nhu cầu cấp nước nhỏ lẻ tại khu vực 

nông thôn và là nguồn nước dự phòng.  

Giải pháp quy hoạch kết cấu hạ tầng cấp nước thời kỳ 2021-2030 

Đối với các đô thị hiện hữu: tiếp tục đầu tư, hoàn thiện mạng lưới đường ống 

cấp nước đô thị, mở rộng, cải tạo và nâng cấp các nhà máy nước hiện có đảm bảo nhu 

cầu dùng nước của đô thị và các xã ngoại thị. 

Đối với các đô thị mới: đầu tư xây dựng mới nhà máy nước và mạng lưới 

đường ống đảm bảo nhu cầu dùng nước của đô thị. 

Đối với khu vực nông thôn: Khai thác hợp lý các công trình cấp nước hiện có 

mở rộng, nâng cấp và đầu tư xây dựng mới các công trình phù hợp với sự phát triển 

của các đô thị trong giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030. 

Các khu, CCN kết hợp sử dụng nhà máy nước từ các đô thị và bổ sung nguồn 

nước thiếu hụt từ các nhà máy nước riêng của từng khu, CCN hoặc các nhà máy nước 

của từng xí nghiệp. 

Định hướng đến năm 2050, các đô thị đều có hệ thống cấp nước tập trung hoàn 

chỉnh. Khu vực nông thôn ven đô sử dụng nước từ hệ thống cấp nước đô thị, các khu 

dân cư nông thôn tập trung sử dụng hệ thống cấp nước nông thôn tập trung, toàn bộ 

dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch. Các khu, cụm công nghiệp có nhà máy 

nước tập trung riêng, hoặc sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước đô thị, hạn chế 

khai thác nước nhỏ lẻ. 

Phương án phát triển mạng lưới nông thôn. 

Tiếp tục thực hiện đầu tư các công trình trình, dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 

2016-2020. 

Đầu tư xây dựng mới các công trình CNSH tập trung nông thôn để đảm bảo nhu 

cầu sử dụng nước do phát triển dân số gắn với ổn định đời sống dân cư và xây dựng 

nông thôn mới. Nâng cấp, cải tạo các công trình CNSH tập trung nông thôn hiện có 

đảm bảo cấp nước theo năng lực thiết kế và đảm bảo chất lượng nước cấp.  

c. Phương án phát triển mạng lưới thoát nước. 

Giải pháp quy hoạch kết cấu hạ tầng thoát nước thời kỳ 2021-2030 

Hệ thống thoát nước thành phố Yên Bái định hướng quy hoạch xây dựng các 

TXL theo từng lưu vực thoát nước, trong đó có 04 TXL tập trung và một số khu vực 

có mật độ xây dựng thấp tổ chức xử lý phân tán. 
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Hệ thống thoát nước thị xã Nghĩa Lộ sử dụng hệ thống thoát nước riêng, nước 

thải được xử lý tập trung theo từng lưu vực thoát nước, trong đó có 06 TXL tập trung 

và một số khu vực có mật độ xây dựng thấp tổ chức xử lý phân tán. 

Trung tâm các thị trấn nước thải đưa về TXL tập trung để xử lý, công suất TXL 

từ 100 – 500 m3/ngày. 

Khu vực dân cư nông thôn xử lý cục bộ tại các công trình xử lý nước thải quy 

mô nhỏ quy mô hộ gia đình và quy mô cụm gia đình tùy theo mức độ tập trung dân cư. 

Các KCN xây dựng TXL tập trung theo quy mô công suất từng giai đoạn.  

Định hướng kết cấu hạ tầng thoát nước thời kỳ 2031 - 2050 

Các đô thị đều có hệ thống thoát nước thải hoàn chỉnh với hệ thống các trạm xử 

lý nước thải tập trung tại các khu vực có mật độ dân số cao. Các khu vực đô thị có mật 

độ dân số thấp và các khu dân cư nông thôn được xử lý theo hệ thống trạm xử lý nước 

thải phân tán đảm bảo toàn bộ nước thải được xử lý trước khi xả vào nguồn tiếp nhận. 

Các khu, cụm công nghiệp đều có trạm xử lý nước thải tập trung riêng. 

2.5. Phương án phát triển các khu xử lý chất thái. 

Giải pháp quy hoạch kết cấu hạ tầng xử lý chất thải thời kỳ 2021 - 2030 

Thành phố Yên Bái và một phần huyện Yên Bình xử lý CTR tại Nhà máy xử lý 

rác Nam Thành tại xã Văn Phú với diện tích khoảng 35 ha. Thị xã Nghĩa Lộ quy hoạch 

KXL CTR tập trung quy mô khoảng 10 - 15 ha. Các huyện, mỗi huyện bố trí 1-3 cơ sở 

xử lý CTR cấp huyện với quy mô diện tích cho các cơ sở xử lý CTR từng huyện từ 3 – 

10 ha (riêng tại huyện Trạm Tấu là 2 ha). Định hướng công nghệ xử lý chất thải theo 

hướng tiết kiệm quỹ đất, giảm thiểu lượng chất thải chôn lấp, ưu tiên các công nghệ 

đốt, đốt thu hồi năng lượng…  

Định hướng tổ chức 03 KXL CTR cấp vùng tỉnh kết hợp xử lý CTR sinh hoạt, 

CTR xây dựng, bùn thải và CTR công nghiệp thông thường dự kiến gồm: KXL CTR 

Nam Thành và KXL CTR thị xã Nghĩa Lộ và 01 KXL CTR tại huyện Văn Yên (dự 

kiến đặt tại An Thịnh). 

Quy hoạch 01 KXL CTNH tập trung để xử lý CTNH công nghiệp, CTR y tế 

nguy hại, bùn bể tự hoại, vỏ bao bì thuốc BVTV... Vị trí dự kiến tại kết hợp bố trí tại 

một trong các KXL CTR huyện Trấn Yên (dự kiến đặt tại xã Y Can). 

Định hướng kết cấu hạ tầng xử lý chất thải thời kỳ 2031 – 2050 

Đảm bảo cơ sở hạ tầng xử lý chất thải của tỉnh xử lý được toàn bộ CTR phát 

sinh bao gồm chất thải nguy hại. Hướng đến việc xử lý chất thải tập trung theo vùng 

(tại các khu xử lý CTR cấp vùng liên huyện), chuyển đổi công nghệ xử lý chất thải 

bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp sang công nghệ xử lý sinh học có thu hồi sinh 

khối hoặc đốt, hướng tới đốt phát điện. Xử lý triệt để các bãi chôn lấp không hợp vệ 

sinh gây ô nhiễm. 

2.6. Phương án phát triển hệ thống hạ tầng phòng cháy, chữa cháy. 

Vị trí trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH đặt tại thành phố Yên Bái, vị trí 

các Đội Cảnh sát PCCC & CNCH cấp huyện đặt khu vực trung tâm huyện. 

Vị trí trụ sở, doanh trại của lực lượng PCCC chuyên ngành, cơ sở và dân phòng 

đặt tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nơi cư trú của họ. 

Giao thông đảm bảo đủ rộng và đủ tải để xe chữa cháy hoặc CNCH dài nhất, 

rộng nhất, cao nhất và nặng nhất (thường là xe thang) của lực lượng chữa cháy và 

CNCH lưu thông đến 100% trung tâm huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. 

Hệ thống nguồn cấp nước chữa cháy và hệ thống thông tin liên lạc phòng cháy, 

chữa cháy phải đảm bảo đầy đủ về số lượng, quy mô và các tiêu chuẩn thiết kế theo hệ 

thống quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 
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Trong giai đoạn 2021-2030, xây dựng trụ sở các đội Cảnh sát PCCC và CNCH 

08 huyện, thị xã, thành phố tại vị trí đất bố trí tại trung tâm các huyện, thị xã, thành 

phố đảm bảo đủ diện tích tối thiểu 5.000 m2, xây dựng các công trình theo quy định. 

Trụ sở các đội PCCC chuyên ngành tại các khu công nghiệp thành lập mới 

được bố trí tại các khu công nghiệp với quy mô từ 2.500-3.000 m2/1 đội. 

3. Phương án phát triển đô thị và nông thôn 

3.1. Phương án phát triển hệ thống đô thị. 

Nâng cao chất lượng đô thị hoá, theo hướng phát triển bền vững, hình thành 

mạng lưới đô thị trong tỉnh có hạ tầng đồng bộ, kết nối tốt, trong đó có một số đô thị 

động lực cấp Vùng.  

- Đến 2025: Toàn tỉnh có 22 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II (thành phố Yên 

Bái), 1 đô thị loại III (Thị xã Nghĩa Lộ); 3 đô thị loại IV (Thị trấn Yên Bình, thị trấn 

Cổ Phúc và thị trấn Mậu A) và 17 đô thị loại V với 4 thị trấn huyện lỵ (Yên Thế, Mù 

Cang Chải, Trạm Tấu, Sơn Thịnh); 03 thị trấn (thị trấn nông trường Trần Phú; thị trấn 

nông trường Liên Sơn; thị trấn Thác Bà) và 10 đô thị mới (đô thị Hưng Khánh, đô thị 

Báo Đáp, huyện Trấn Yên; đô thị Khánh Hòa, huyện Lục Yên; đô thị Cảm Ân, đô thị 

Cảm Nhân, huyện Yên Bình; đô thị Tú Lệ, đô thị Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; đô thị 

Tân Thịnh, đô thị An Bình (Trái Hút), đô thị An Thịnh, huyện Văn Yên). 

- Đến 2030: Toàn tỉnh có 26 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II (Tp. Yên Bái); 1 

đô thị loại III (thị xã Nghĩa Lộ); 4 đô thị loại IV (thị trấn: Yên Bình, Yên Thế, Cổ Phúc 

và Mậu A) và 20 đô thị loại V (3 thị trấn huyện lỵ; 2 thị trấn Nông trường, 1 thị trấn 

trực thuộc huyện (thị trấn Thác Bà) và 14 đô thị mới (đô thị Hưng Khánh, đô thị Báo 

Đáp, đô thị Vân Hội, huyện Trấn Yên; đô thị An Thịnh, ; đô thị Xuân Ái, đô thị An 

Bình (Trái Hút), huyện Văn Yên; đô thị Khánh Hòa, huyện Lục Yên; đô thị Cảm Ân, 

huyện Yên Bình; đô thị Tú Lệ, đô thị Cát Thịnh, đô thị Cảm Nhân, huyện Yên Bình; 

đô thị Tân Thịnh, đô thị Gia Hội, huyện Văn Chấn; đô thị Púng Luông, huyện Mù 

Cang Chải). 

- Tầm nhìn đến năm 2050: toàn tỉnh có 38 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại I (Tp 

Yên Bái), 1 đô thị loại II (Nghĩa Lộ), 4 đô thị loại III (Mậu A, Yên Bình, Cổ Phúc, 

Yên Thế), 5 đô thị loai IV, 15 đô thị loai V và 12 đô thị mới. 

3.2. Phương án phát triển nông thôn. 

Đối với thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ: Phát triển nông thôn theo hướng 

hiện đại hóa, chủ yếu phát triển các ngành nghề mới và chuyên môn hóa như sản xuất 

tiểu thủ công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Hoạt động sản xuất nông nghiệp theo 

hướng nông nghiệp công nghệ cao. Các khu vực nông thôn này giữ vai trò phục vụ sản 

xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, du 

lịch, nghỉ dưỡng, giảm tải diện tích cư trú cho đô thị. 

Đối với các huyện trong tỉnh: Hoạt động chủ yếu là nông, lâm, ngư nghiệp; 

mức độ đô thị hóa thấp. Hỗ trợ khôi phục, phát triển các làng nghề xen kẽ trong các 

khu dân cư nông thôn. 

Khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa: Hình thành các điểm dân cư nông thôn 

quy hoạch tập trung gắn với vùng sản xuất cây lâm nghiệp, cây công nghiệp tập trung 

(quy mô nhỏ hoặc vừa), và cây ăn quả đặc sản của địa phương. 

Khu vực vùng Trung du đồng bằng, vùng ven sông: Cải tạo và nâng cấp hạ tầng 

các khu vực dân cư nông thôn lớn hiện có, quy hoạch các điểm trung tâm cụm xã và 

điểm dân cư tập trung gắn với vùng sản xuất nông nghiệp để tiết kiệm chi phí đầu tư 

hạ tầng và quỹ đất. 

Tổ chức các mô hình điểm dân cư nông thôn phù hớp với từng lãnh thổ khu vực 
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nông thôn và được duy trì theo phương án tổ chức hành chính hiện nay và từng bước 

chuyển dịch, tái cấu trúc theo phương án phát triển kinh tế, mở rộng đô thị và sắp xếp 

lại dân cư để tạo mặt bằng phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu đô thị, khu 

du lịch và khu vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.  

3.3. Phương án phát triển hệ thống khu chức năng. 

3.3.1. Phương án phát triên khu, cụm công nghiệp.  

a. Về khu công nghiệp 

Giai đoạn đến 2030: 

- Giữ nguyên diện tích 02 KCN: KCN phía Nam và KCN Âu Lâu. 

- Mở rộng KCN Minh Quân: mở rộng từ 107,89 ha lên thành 195,89 ha. 

- Quy hoạch mới 05 KCN: 

(i) Khu công nghiệp Trấn Yên: Diện tích quy hoạch 339 ha, thuộc xã Bảo 

Hưng (255 ha) và xã Minh Quân (84 ha), huyện Trấn Yên.  

(ii) Khu công nghiệp Y Can: Diện tích quy hoạch 350 ha, thuộc xã Y Can 

(331,5 ha) và xã Lương Thịnh (18,5 ha), huyện Trấn Yên.  

 (iii) Khu công nghiệp Đông An: Diện tích quy hoạch 350 ha, thuộc xã 

Đông An, huyện Văn Yên. 

 (iv) Khu công nghiệp Thịnh Hưng: Diện tích quy hoạch 184 ha, thuộc địa 

bàn xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.  

 (v) Khu công nghiệp Lục Yên: diện tích quy hoạch 300 ha, thuộc xã Tân 

Lĩnh và xã Yên Thắng huyện Lục Yên. 

Giai đoạn đến 2050: căn cứ theo tình hình thực tế, mở rộng và bổ sung các 

KCN: 

- Mở rộng KCN Thịnh Hưng, giai đoạn 2 là 80 ha, đạt tổng diện tích theo 

quy hoạch là 184 ha. 

- Mở rộng KCN Lục Yên: giai đoạn 2 là 79 ha, đạt tổng diện tích theo quy 

hoạch là 300 ha. 

- Quy hoạch mới Khu công nghiệp vùng Thượng huyện Văn Yên: Diện tích 

quy hoạch 300 ha, thuộc địa bàn xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên.  

b. Về cụm công nghiệp 

Giai đoạn đến năm 2030. 

Đưa ra khỏi quy hoạch 03 CCN: CCN Đầm Hồng, diện tích 16 ha; CCN Bảo 

Hưng, diện tích 75ha. ;CCN Tây Cầu Mậu A, diện tích 35ha.  

Giữ nguyên diện tích đối với 06 CCN hiện đang hoạt động: CCN Thịnh Hưng; 

CCN Sơn Thịnh; CCN Báo Đáp; CCN Hưng Khánh; CCN Đông An; CCN Minh 

Quân. 

Tăng giảm diện tích 03 CCN: CCN Âu Lâu, CCN Yên Thế, CCN Bắc Văn 

Yên: 

Quy hoạch mới 16 CCN: 

- CCN Phú Thịnh 1. Địa điểm: Xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Diện tích 

quy hoạch 75 ha. 

2. CCN Phú Thịnh 2. Địa điểm: Xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Diện tích 

quy hoạch 75 ha.  

3. Cụm CN Phú Thịnh 3. Địa điểm xã Phú Thịnh và xã Thịnh Hưng, huyện 

Yên Bình. Diện tích quy hoạch là 75 ha.  

4. Cụm CN Phú Thịnh 4. Địa điểm xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. Diện tích 

quy hoạch là 75ha. 
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5. CCN An Thịnh. Địa điểm: Xã An Thịnh, huyện Văn Yên. Diện tích quy 

hoạch là 30 ha.  

6. CCN Xuân Ái. Địa điểm: Xã Xuân Ái, huyện Văn Yên. Diện tích quy 

hoạch là 35 ha.  

7. CCN Yên Hợp. Địa điểm: Xã Yên Hợp, huyện Văn Yên. Diện tích quy 

hoạch là 75 ha.  

8. CCN Tân Hợp. Địa điểm: Xã Tân Hợp, huyện Văn Yên. Diện tích quy 

hoạch là 75 ha.  

9. CCN Bảo Minh. Địa điểm: Xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, huyện Trấn 

Yên. Diện tích quy hoạch là 60 ha.  

10. CCN Y Can. Địa điểm: thuộc thôn Quang Minh và thôn Hồng Tiến, xã Y 

Can, huyện Trấn Yên. Diện tích quy hoạch 75 ha.  

11. CCN Bảo Hưng 2. Địa điểm: xã Bảo Hưng và Minh Quân, huyện Trấn 

Yên. Diện tích quy hoạch là 75 ha.  

12. CCN Tân Linh. Địa điểm: xã Tấn Lĩnh, huyện Lục Yên. Diện tích quy 

hoạch là 75 ha 

13. CCN Trạm Tấu. Địa điểm: xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu. Diện tích quy 

hoạch 10ha.  

14. CCN Mù Cang Chải. Địa điểm: Huyện Mù Cang Chải. Diện tích 10 ha.  

15. CCN vùng ngoài huyện Văn Chấn. Địa điểm: xã Thượng Bằng La, huyện 

Văn Chấn. Diện tích quy hoạch là 50 ha.  

16. CCN Hợp Minh. Địa điểm: Phường Hợp Minh, TP, Yên Bái và xã Bảo 

Hưng, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Diện tích quy hoạch là 37,4 ha.  

Giai đoạn 2031 – 2050 

Đến năm 2050, triển khai mở rộng 2 CCN (giai đoạn 2); quy hoạch mới 04 

CCN, nâng số CCN được quy hoạch lên 29 CCN, như sau: 

- Giữ nguyên quy mô diện tích 23 CCN. 

- Mở rộng CCN Tân Hợp. Giai đoạn 2 là 35 ha, đạt tổng diện tích là 75ha. 

- Mở rộng CCN vùng ngoài huyện Văn Chấn. Giai đoạn 2 là 30 ha, đạt tổng 

diện tích là 50 ha.  

- Quy hoạch mới 04 CCN, tổng diện tích 513 ha, cụ thể: 

+ Quy hoạch mới CCN Phú Thịnh 5. Địa điểm: Xã Phú Thịnh, huyện Yên 

Bình. Diện tích quy hoạch 75 ha. 

+ Quy hoạch mới CCN Phú Thịnh 6. Địa điểm: Xã Phú Thịnh, huyện Yên 

Bình. Diện tích quy hoạch 75 ha. 

+ CCN Châu Quế Thượng. Địa điểm: Xã Châu Quế Thượng, huyện Văn 

Yên. Diện tích quy hoạch 40 ha. 

- Quy hoạch mới CCN vùng thượng huyện Văn Chấn. Địa điểm: Xã Nậm 

Búng, huyện Văn Chấn. Diện tích quy hoạch 63 ha.. 

3.3.2. Phương án phát triển khu công nghệ cao. 

Hình thành, phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung ứng dụng công 

nghệ cao trên địa bàn tỉnh nhằm giảm việc thâm dụng lao động và đất đai; tập trung 

thu hút, đầu tư thâm dụng vốn và công nghệ, tạo đà phát triển kinh tế xã hội toàn tỉnh 

trong thời kỳ mới 

3.3.3. Phương án phát triển khu, điểm du lịch 

Tập trung thu hút đầu tư, xây dựng 02 khu du lịch có quy mô lớn, thương 

hiệu nổi bật, tạo sức lan tỏa cho phát triển du lịch của tỉnh và định hướng đảm bảo 

các tiêu chuẩn, tiêu chí khu du lịch quốc gia, du lịch tỉnh, gồm: khu du lịch quốc 
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gia hồ Thác Bà; khu du lịch quốc gia Mù Cang Chải; khu du lịch sinh thái – nghỉ 

dưỡng Suỗi Giàng; Khu du lịch sinh thái – khám phá Trạm Tấu; Khu du lịch văn 

hóa, nghỉ dưỡng, sinh thái Văn Yên (huyện Văn Yên) ; Khu du lịch nghỉ dưỡng hồ 

Vân Hội (huyện Trấn Yên) ; Khu du lịch văn hóa thị xã Nghĩa Lộ (Thị xã Nghĩa 

Lộ) ; Trung tâm dịch vụ du lịch thành phố Yên Bái (Thành phố Yên Bái) ; Trung 

tâm dịch vụ du lịch thị trấn Yên Bình (huyện Yên Bình) ; Chợ đá quý Lục Yên 

(huyện Lục Yên); khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu; Khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù 

Cang Chải.  

3.3.4. Phương án phát phát khu nghiên cứu, đào tạo. 

Khu nghiên cứu: Mở rộng khu sản xuất, trạm nghiên cứu, thực nghiệm, 

chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tại xã Minh Bảo, thành phố 

Yên Bái. 

Khu đào tạo: Hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc 

quản lý của UBND tỉnh và các sở Ban ngành, gồm các trường cao đẳng, trường 

trung cấp và trung tâm giáo dục nghệ nghiệp. 

Đầu tư, phát triển Trường Cao đẳng Yên Bái để đào tạo nhân lực có trình 

độ chuyên môn kỹ thuật trong các lĩnh vực văn hóa, du lịch, y tế, sư phạm phục 

vụ phát triển các ngành văn hóa - du lịch, dịch vụ của tỉnh. Xây dựng, phát triển 

để nâng cấp Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ thành Trường Cao đẳng 

Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ hoặc chuyển đổi thành một phân hiệu của Trường Cao 

đẳng Nghề Yên Bái đào tạo khối ngành kỹ thuật.. 

3.3.5.  Phương án phát triển khu vực khó khăn, đặc biệt khó khăn. 

Khu vực kém phát triển là các địa phương vùng núi cao, vùng sâu vùng xa, tập 

trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị ảnh hưởng nhiều của thiên tai. Đây là 

những khu vực mà điều kiện phát triển, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội cơ bản còn 

hạn chế; tình trạng thiếu việc làm, thu nhập bình quân đầu người thấp (dưới 3 triệu 

đồng/ 1 người/ 1 năm), tỷ lệ hộ nghèo trên 10%. 

Phát triển hoạt động kinh tế chủ yếu là nông nghiệp.  

Hoàn thiện cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn, hạ tầng điện phục vụ sản 

xuất, kinh doanh và dân sinh.. 

Ban hành một số chính sách hỗ trợ đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số. 

4. Phương án phân bổ khoanh vùng đất đai. 

Định hướng sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Đối với đất sản xuất nông nghiệp: Dựa trên những lĩnh vực có lợi thế của tỉnh, 

thế mạnh của từng vùng, cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao hiệu 

quả, giá trị gia tăng và phát triển bền vững; phát triển nông nghiệp đa chức năng gắn 

với công nghiệp chế biến, thương mại, du lịch nông thôn, cơ cấu lại vùng sản xuất… 

Đến năm 2030, dự kiến diện tích khoảng 115.000 ha, giảm khoảng 6.750 ha so với 

hiện trạng... 

Đối với đất lâm nghiệp: Định hướng đến năm 2030, dự kiến diện tích khoảng 

483.000 - 484.000 ha, giảm khoảng 9.000 - 10.000 ha so với hiện trạng. Trong đó, đất 

rừng phòng hộ khoảng 136.000 ha; đất rừng đặc dụng khoảng 31.226 ha; đất rừng sản 

xuất khoảng 316.000 - 316.500 ha. 

Đối với đất phát triển công nghiệp: diện tích mở rộng và thành lập mới KCN 

đạt chỉ tiêu 2.080 ha tăng 1.623 ha so với hiện trạng năm 2020. tổng diện tích mở rộng 

và thành lập CCN mới khoảng 1.288 ha tăng khoảng 1.186 ha so với hiện trạng năm 

2020.. 
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Đối với đất phát triển đô thị: Đến năm 2030, bình quân đất ở tại đô thị đạt 

khoảng 120 m2/người, nhà ở đô thị loại II đạt 29 m2/người, đô thị loại III đến loại IV 

đạt trên 23 m2/người. 

Đối với đất khu dân cư nông thôn: Đến năm 2030, bình quân đất ở tại nông 

thôn đạt 125 - 130 m2/người, nhà ở đạt khoảng 27 - 30 m2/người. 

Đối với đất TM-DV: Dành quỹ đất thích đáng để phát triển các hình thức, loại 

hình kinh doanh thương mại phù hợp với từng vùng, địa phương và nhu cầu xã hội. Dự 

kiến đến năm 2030, nhu cầu đất thương mại dịch vụ khoảng 2.700 - 2.750 ha.. 

5. Phương án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện. 

5.1. Phương án quy hoạch xây dựng các vùng liên huyện. 

Quy hoạch vùng liên huyện tỉnh Yên Bái được hình thành theo 3 vùng như sau: 

a) Vùng kinh tế phía Tây 

- Phạm vi: bao gồm thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện 

Mù Cang Chải. Thị xã Nghĩa Lộ là trung tâm vùng. 

- Tính chất: Trung tâm hành chính, văn hóa, giáo dục, y tế, công nghiệp đa 

ngành, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ và du lịch. 

Định hướng phát triển: 

- Phát triển công nghiệp xanh, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao gắn với vùng 

Trung du và miền núi phía Bắc, từng bước hình thành các cụm nghành công nghiệp 

mạnh. 

- Phát triển thương mại theo hướng văn minh, hiện đại, tiện ích, hình thành các 

sản phẩm dịch vụ chất lượng cao 

- Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp theo hương hiện đại, áp dụng khoa học 

công nghệ trong sản xuất làm cơ sở để phát triển hệ thống trung tâm tiểu vùng, tiên 

tiến và xây dựng nông thôn. 

- Phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, gắn kết liên vùng  phát triển các dịch 

vụ du lịch bổ trợ cho các vùng du lịch lớn của tỉnh.. 

b) Vùng kinh tế phía Đông 

- Phạm vi: bao gồm các huyện Lục Yên, huyện Yên Bình. Huyện Yên Bình là 

trung tâm vùng. 

- Tính chất: Trung tâm đô thị công nghiệp khai khoáng, vật liệu xây dựng cao 

cấp, dịch vụ du lịch sinh thái. 

- Định hướng phát triển: 

+ Phát triển du lịch là nghành mũi nhọn của vùng dựa trên các sản phẩm du lịch 

sinh thái gẵn với khu vực Hồ Thác Bà; 

+ Trở thành Trung tâm công nghiệp khai khoáng, VLXD, đô thị du lịch sinh 

thái của Tỉnh Yên Bái và vùng Tây Bắc 

+ Quy hoạch hợp lý, sản xuất ứng dụng công nghệ trong công nghiệp khai 

khoáng và chế biến VLXD để vừa phát triển kinh tế vừa  bảo vệ môi trường, cảnh 

quan. 

+ Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ 

cao làm cơ sở để phát triển hệ thống trung tâm tiểu vùng, và xây dựng nông thôn. 

c) Vùng kinh tế Trung tâm 

- Phạm vi: bao gồm thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên, huyện Văn Yên. 

Thành phố Yên Bái là trung tâm vùng. 

- Tính chất: Trung tâm hành chính, văn hóa, dịch vụ du lịch sinh thái, thương 

mại, công nghiệp.. 

- Định hướng phát triển:  
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Phát triển du lịch trở thành nghành mũi nhọn;  

Phát triển dịch vụ, thương mại theo hướng văn minh, hiện đại. 

Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp theo hướng hiện đại, áp dụng khoa học công 

nghệ, hình thành các vùng chuyên canh đặc sản nông nghiệp 

Phát triển công nghiệp chế biến và khai khoáng theo hướng hiện đại, hạn chế 

tác động đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên. 

5.2. Phương án quy hoạch xây dựng vùng huyện 

(1) Thành phố Yên Bái 

Thành phố Yên Bái là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật 

của tỉnh và có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển trở thành đô thị lớn của vùng; là 

động lực cho phát triển kinh tế; là thị trường tiêu thụ và vận chuyển sản phẩm, hàng 

hóa; là trung tâm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực của tỉnh. 

Là đô thị loại II (giai đoạn 2021-2025), năm 2030 cơ bản đạt các tiêu chí của đô 

thị loại I, trở thành đô thị loại I trước năm 2040; 

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh; là động lực 

cho phát triển kinh tế; là thị trường tiêu thụ và vận chuyển sản phẩm, hàng hóa; là 

trung tâm đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực của tỉnh. 

Thành phố Yên Bái từng bước trở thành đô thị văn hóa, sinh thái, phát triển 

nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”, xứng tầm là đầu tàu, 

động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là một trong những đô thị động lực của 

khu vực Tây Bắc, trở thành đô thị loại II (giai đoạn 2021-2025), năm 2030 cơ bản đạt 

các tiêu chí của đô thị loại I, trở thành đô thị loại I trước năm 2040; 

Thành phố chú trọng phát triển mạnh các ngành thương mại, dịch vụ theo 

hướng văn minh, hiện đại trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; công nghiệp sử dụng 

công nghệ cao, thân thiện với môi trường trở thành động lực của nền kinh tế; sản xuất 

nông nghiệp sạch, hữu cơ theo chuỗi giá trị;  Thành phố phát triển hạ tầng kỹ thuật đô 

thị đồng bộ, hiện đại, gắn với quản lý đô thị thông minh, bảo đảm hài hòa, thống nhất 

giữa phát triển không gian, kiến trúc đô thị và hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội; 

Bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống;  

Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quốc phòng, an ninh được 

bảo đảm vững chắc; bảo đảm môi trường sống văn minh, thân thiện, an toàn, hạnh 

phúc cho nhân dân. 

(2) Thị xã Nghĩa Lộ. 

Là đô thị phát triển kinh tế-xã hội vùng phía Tây Nam tỉnh Yên Bái thuộc vùng 

kinh tế trọng điểm miền Tây. Là đô thị vệ tinh cầu nối trong chuỗi đô thị của hành lang 

Đông-Tây.  Đóng vai trò như một trung tâm động lực kết nối và hỗ trợ phát triển cho 

các điểm du lịch nổi bật trong khu vực phía Tây Yên Bái như Mù Cang Chải, Suối 

Giàng, Trạm Tấu; đồng thời kết nối thuận lợi với Lai Châu, Bắc Yên, Mộc Châu (Sơn 

La)… Là vùng du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch nhân văn, du lịch sinh thái, tín ngưỡng 

truyền thống và vùng sinh thái thiên nhiên, vùng bảo tồn văn hóa bền vững của dân tộc 

Thái..  

Quy hoạch mới khu vực thương mại, dịch vụ. 

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lớn đầu tư phát triển các điểm du lịch, khu 

du lịch sinh thái cao cấp.  

Hình thành vùng sản xuất rau chuyên canh: Phát triển các vùng sản xuất rau 

chuyên canh tập trung theo hướng tạo sản phẩm an toàn, có giá trị kinh tế cao 

Phát triển những ngành nghề truyền thống, sử dụng nhiều lao động địa phương  
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Xây dựng cơ sở chế biến sản phẩm gạo có công nghệ hiện đại để nâng cao chất 

lượng, giá trị hạt gạo Mường Lò. 

(3) Vùng huyện Văn Yên 

Tính chất: Đóng vai trò là đô thị CN – TMDV trên trục cao tốc HN – LC; Là 

một trong những trung tâm kinh tế, du lịch văn hoá lịch sử của tỉnh Yên Bái; Là đô thị 

trung gian có vai trò kết nối các đô thị khác trên trục cao tốc HN – LC như TP Yên 

Bái; TT Cổ Phúc, ĐTM Báo Đáp (2030) với các đô thị của Lào Cai hay Phú Thọ;   

Đóng vai trò là chạm dừng chân trên tuyến du lịch văn hóa, tín ngưỡng dọc sông 

Hồng; Là Thủ phủ của ngành trồng quế trên cả nước với diện tích trồng quế cũng như 

chất lượng các sản phẩm từ quế.  

Hướng phát triển trọng tâm: 

 - Phát triển ngành lâm nghiệp theo hướng tăng trưởng cao và ổn định.  

 - Phát triển đô thị với vai trò là chạm dừng chân của tuyến du lịch văn hoá, tín 

ngưỡng dọc sông Hồng.  

 - Chú trọng đầu tư, phát triển các đô thị chính của huyện như thị trấn Mậu A, đô 

thị mới Trái Hút (2021 – 2025), đô thị mới An Thịnh (2021-2025) đô thị mới Xuân Ái 

(2026 – 2030). 

- Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, áp dụng công nghệ cao, 

gắn với nhu cầu của thị trường.  

(4) Vùng huyện Trấn Yên 

Tính chất: Đóng vai trò là đô thị CN – TMDV trên trục cao tốc HN – LC; Là 

một trong những trung tâm kinh tế, du lịch văn hoá lịch sử của tỉnh Yên Bái; Là đô thị 

trung gian có vai trò kết nối các đô thị khác trên trục cao tốc HN – LC như TP Yên 

Bái; TT Mậu A; ĐTM Trái Hút (2030) với các đô thị của Lào Cai hay Phú Thọ; Đóng 

vai trò là chạm dừng chân trên tuyến du lịch văn hóa, tín ngưỡng dọc sông Hồng. Là 

trung tâm phát triển sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái.  

 Hướng phát triển trọng tâm: 

 - Duy trì và phát triển diện tích trồng các cây mang tính đặc trưng của địa 

phương, nghiên cứu áp dụng các công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm.  

 - Phát triển đô thị với vai trò hỗ trợ các địa phương (TP Yên Bái, huyện Văn 

Yên) trên tuyến du lịch văn hóa, tín ngưỡng dọc sông Hồng.  

 - Chú trọng đầu tư, phát triển các đô thị chính của huyện như thị trấn Cổ Phúc, 

đô thị mới Báo Đáp, Hưng Khánh (2021 – 2025) đô thị mới Vân Hội (2026 – 2030).  

 - Phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, áp dụng công nghệ cao, 

gắn với nhu cầu của thị trường. 

(5) Vùng huyện Văn Chấn 

Tính chất: Là đô thị phát triển kinh tế-xã hội vùng phía Tây tỉnh Yên Bái. Là đô 

thị đệm cầu nối trong chuỗi đô thị của hành lang Đông-Tây; Là một trong những trung 

tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái và ngược lại, có các 

chức năng sản xuất công nghiệp, TTCN, dịch vụ thương mại và đầu mối giao thông đa 

năng, vùng phía Tây; Là vùng du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch nhân văn, vùng sinh 

thái thiên nhiên, vùng bảo tồn văn hóa bền vững của đồng bào dân tộc; Là huyện có vị 

trí quốc phòng an ninh quan trọng. 

Hướng phát triển trọng tâm của huyện 

- Công nghiệp: Tập trung phát triển, khuyến khích tổ chức lại mô hình sản xuất 

theo hướng chế biến sâu, gắn với vùng nguyên liệu như sản xuất, chế biến nông, lâm 

sản.  
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- Tiểu thủ công nghiệp: Vùng cao thượng huyện:phát triển TTCN chế biến như: 

chè Shan tuyết, lúa nếp tan, thức ăn cho gia súc và các sản phẩm chế biến sâu từ Lâm 

sản: vỏ quế, cao su, tre vẩu nứa… Vùng trong, ngoài: phát triển ngành chế biến nông – 

lâm - thủy sản, hoa màu, chè, cây ăn quả (cam Văn Chấn). Rừng sản xuất: keo, bạch 

đàn, mỡ. . . và một số ngành thủ công mỹ nghễ, đá mỹ nghệ. 

- Nông – Lâm – Thủy sản. 

+ Thực hiện  duy trì và phát triển vùng đặc sản lúa Nếp Tú Lệ. 

+ Phát triển cây chè hiện có, và trồng mới cải tạo chè kém hiệu quả.   

+ Chuyển đổi cơ cấu giống vật nuôi, trên cơ sở áp dụng những tiến bộ khoa học, 

kỹ thuật:  

+ Hình thành ngành công nghiệp chế biến vật liệu mới sử dụng nguồn nguyên 

liệu thu được từ hoạt động “trồng rừng – quản lý rừng - sử dụng - trồng rừng 

+ Hình thành các khu nuôi trồng thủy sản, thúc đẩy ngành nuôi trồng thủy sản, 

phát huy nguồn nước và môi trường tự nhiên  

- Thương mại –Dịch vụ: Phát triển ngành dịch vụ trở thành ngành kinh tế quan 

trọng  

- Du lịch:  Xây dựng, định vị rõ thương hiệu du lịch Văn Chấn và hướng tới 

hoàn thiện hệ sinh thái du lịch xanh theo chuỗi giá trị, tạo nên hình ảnh và điểm đến 

đặc thù: “Văn Chấn, nơi hội tụ sắc màu văn hóa”. 

(6) Vùng huyện Yên Bình 

Tính chất:  Là giao điểm giữa trung du và miền núi, cửa ngõ phía Đông của 

tỉnh; Là vùng kinh tế tổng hợp, đô thị trung tâm cấp tiểu vùng của vùng kinh tế phía 

Đông tỉnh Yên Bái, có tiềm năng phát triển thương mại dịch vụ và nông lâm nghiệp 

thủy sản gắn với khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà; Là đô thị du lịch sinh thái của tỉnh 

Yên Bái và vùng Tây Bắc, định hướng phát triển xanh, bền vững, bản sắc, có sức hấp 

dẫn và cạnh tranh cao, thích ứng với xu thế hội nhập quốc tế, với biến đổi khí hậu;  

 Hướng phát triển trọng tâm:  

- Công nghiệp: Phấn đấu đến năm 2030, công nghiệp trở thành ngành kinh tế 

quan trọng của huyện, các doanh nghiệp sản xuất lấp đầy khoảng 60% diện tích đất 

công nghiệp của các CCN...  

- Thương mại dịch vụ, du lịch: Hình thành, phát triển các trọng điểm thương 

mại dịch vụ mới, hiện đại. Phát triển dịch vụ logistics và vận tải tập trung vào các khu 

vực có điều kiện thuận lợi về giao thông, gần đường cao tốc, quốc lộ, khu vực nút giao 

Tân Nguyên; khu vực cụm công nghiệp Phú Thịnh. Tận dụng lợi thế kết nối, tài 

nguyên phong phú và KDL hồ Thác Bà, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. 

- Du lịch: Phát triển du lịch xanh, hài hoà, bản sắc, hấp dẫn và trở thành ngành 

kinh tế quan trọng của huyện. 

- Nông nghiệp: Mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa tập trung. Phấn đấu giá trị 

sản xuất nông nghiệp bình quân hàng năm tăng trên 7% . 

(7) Vùng huyện Lục Yên 

Tính chất: Là cầu nối giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Hà Giang và các tỉnh Lào Cai, 

Tuyên Quang; Là vùng kinh tế tổng hợp đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển 

kinh tế - xã hội của vùng kinh tế phía Đông tỉnh Yên Bái, có tiềm năng phát triển 

thương mại dịch vụ, công nghiệp chế biến, khai khoáng và nông lâm nghiệp; Là đô thị 

du lịch sinh thái, cộng đồng của tỉnh Yên Bái, định hướng phát triển “xanh, hài hòa, 

bản sắc, hạnh phúc”, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao, thích ứng với xu thế hội nhập 

quốc tế, với biến đổi khí hậu. 

Hướng phát triển trọng tâm  
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- Công nghiệp: Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo hướng chế 

biến sâu gắn với xuất khẩu, là ngành kinh tế chủ đạo, là khâu đột phá góp phần đẩy 

nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện  

- Thương mại dịch vụ: Hình thành, phát triển các trọng điểm thương mại dịch 

vụ mới, hiện đại.  

- Du lịch: Xây dựng sản phẩm du lịch Lục Yên độc đáo, đặc trưng, đậm đà bản 

sắc văn hóa dân tộc, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện. 

- Nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái để đáp 

ứng nhu cầu của thị trường và phục vụ du lịch.. 

 (8) Vùng huyện Trạm Tấu 

Tính chất: Là huyện có nền kinh tế nông nghiệp – du lịch điển hình hiệu quả 

trong tỉnh; tập trung phát triển nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp đặc sản, công 

nghiệp chế biến nông sản và du lịch sinh thái, mạo hiểm; Là đầu mối giao thông kết 

nối Yên Bái và Bắc Yên (Sơn La). 

Hướng phát triển trọng tâm  

Đến năm 2030, Trạm Tấu thoát nghèo, trở thành huyện có tốc độ tăng trưởng 

kinh tế khá, đồng thời góp phần xây dựng các thương hiệu sản phẩm của tỉnh Yên Bái 

về nông nghiệp và du lịch, giữ vững vai trò là vùng bảo tồn, bảo vệ rừng đầu nguồn. 

Đến năm 2050, Trạm Tấu trở thành trung tâm nông nghiệp đặc sản và du lịch khám 

phá hấp dẫn với khách du lịch nước ngoài. 

(9) Vùng huyện Mù Cang Chải 

Tính chất: Mù Cang chải là Là “một điểm đến đổi mới, khác biệt và bền vững”, 

là huyện kinh tế - dịch vụ du lịch trọng điểm của tỉnh Yên Bái, là huyện du lịch, là 

điểm đến “Bản sắc, An toàn, Thân thiện” gắn với các sản phẩm du lịch chất lượng cao, 

bản sắc, hấp dẫn, có thương hiệu, bảo vệ môi trường tự nhiên, bản sắc văn hóa dân tộc. 

Hướng phát triển trọng tâm:   

Phát triển một cách chủ động và bền vững, kết hợp những tiềm năng, lợi thế 

hiện hữu với những sự đột phá, mới lạ để bên cạnh việc hoàn thành mục tiêu biếu du 

lịch thành mũi nhọn trong phát triển kinh tế - xã hội, tạo cơ hội để khẳng định thương 

hiệu du lịch khác biệt cho chính mình, hướng đến các lĩnh vực và đối tượng khách du 

lịch mới, mở rộng thị trường du lịch của huyện ra toàn cầu. 

Khai thác năng lượng đổi mới: Thủy điện cỡ nhỏ, phong điện gắn với thủy lợi 

và nông nghiệp; Trồng cây ăn quả, cây ưa khí hậu nóng; Chăn nuôi gia súc; Nuôi cá 

lồng. 

Phát triển điểm dân cư vùng cao gắn với nông nghiệp đặc sản từng vùng.  

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng kết nối với 

đường cao tốc, các khu du lịch trọng điểm, các vùng kinh tế động lực khác của tỉnh.  

Đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số, phát triển thương mại điện tử. 

6. Phương án bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

6.1. Phân vùng môi trường 

(1) Vùng bảo vệ nghiêm ngặt bao gồm: 

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt: Khu vực nội thành của thành phố Yên Bái, thị xã 

Nghĩa Lộ.  

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt là nguồn nước được dùng cho mục đích  cấp nước 

sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước 

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt là khu bảo tồn thiên nhiên theo quy định của pháp 

luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thủy sản: bao gồm Khu Bảo tồn loài và sinh 

cảnh Mù Cang Chải và Khu Bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu  
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- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt là khu vực bảo vệ 1 của di tích lịch sử-văn hóa theo 

quy định của pháp luật về di sản văn hóa; vùng lõi của di sản thiên nhiên theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường: Bao gồm 125 di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp 

hạng, Trong đó, có 2 khu vực diện tích lớn nhất là danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng 

bậc thang Mù Cang Chải và di tích lịch sử cấp quốc gia Hồ Thác Bà. 

(2) Vùng hạn chế phát thải: 

- Vùng hạn chế phát thải là vùng đệm của các vùng bảo vệ nghiêm ngặt:  

+ Ngoại thành, ngoại thị của thành phố Yên Bái và các xã của thị xã Nghĩa Lộ. 

+ Vùng đệm của Khu bảo tồn. 

+ Vùng đệm của khu bảo vệ 1 của di tích lịch sử - văn hóa, vùng đệm của di sản 

thiên nhiên. 

- Vùng hạn chế phát thải là toàn bộ diện tích rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh đã 

được xác định trong nội dung quy hoạch bảo vệ và phát triển. Vùng hạn chế phát thải 

là hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo 

quy định của pháp luật về tài nguyên nước.  

- Vùng hạn chế phát thải là các khu dân cư tập trung nằm trong ranh giới quy 

hoạch là khu vực nội thành, nội thị đô thị loại IV, loại V của tỉnh Yên Bái: đến năm 

2025 là 22 đô thị; đến 2030 là 24 đô thị loại IV, loại V. 

- Vùng hạn chế phát thải là khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn 

thương trước tác động của ô nhiễm môi trường khác cần được bảo vệ: vùng cá sinh sản 

của tỉnh có 02 khu vực bãi cá sinh sản là Khu vực bãi cá sinh sản xã Minh Tiến huyện Lục 

Yên và khu vực xã Bảo Ái huyện Yên Bình.  

6.2. Phương án bảo vệ môi trường 

(1) Vùng bảo vệ nghiêm ngặt 

Thực hiện các biện pháp, giải pháp bảo vệ nguồn nước; bảo vệ và cải thiện môi 

trường khu dân cư, khu di tích lịch sử, văn hóa; bảo vệ đa dạng sinh học, bảo tồn và 

phát triển các loài động thực vật nguy cấp, quý hiếm; thích ứng biến đổi khí hậu, cụ 

thể: 

- Phát triển đô thị, cụm dân cư hài hoà với cảnh quan môi trường, có cơ sở hạ 

tầng cấp, thoát nước, xử lý nước thải; thu gom, xử lý chất thải rắn và chất thải nguy 

hại.   

- Tập trung bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị lịch sử, văn hóa, các di 

sản, di tích, địa điểm du lịch trong khu vực, phát triển du lịch sinh thái.  

- Tiếp tục quản lý, bảo vệ có hiệu quả khu hệ động, thực vật hiện có; bảo tồn và 

phát triển các động, thực vật rừng nguy cấp quý hiếm. 

- Khoanh định, duy trì diện tích, nâng cao chất lượng rừng, bảo vệ diện tích 

rừng tự nhiên. Nâng tỷ lệ che phủ rừng nhằm tăng hấp thụ carbon, kiểm soát phát thải 

khí nhà kính. 

- Trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt: hạn chế xây dựng kho chứa hóa chất độc 

hại, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu có yếu tố độc hại đối với với môi trường; 

xây dựng cơ sở xử lý, bãi chôn lấp, vị trí thải bỏ chất thải rắn. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt các Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải quy định 

giá trị giới hạn cho phép của các chất ô nhiễm phù hợp với yêu cầu bảo vệ của phân 

vùng môi trường đối với vùng bảo vệ nghiêm ngặt, vùng hạn chế phát thải. 

- Đối với các dự án hiện hữu trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt, phải có giải pháp 

cải thiện chất lượng môi trường, kiểm soát xả thải, đảm bảo việc phát thải không vượt 

quá sức chịu tải của môi trường. 

(2). Vùng hạn chế phát thải 



31 
 

- Đối với vùng đệm của các khu bảo tồn và khu du lịch quốc gia: Phát triển kinh 

tế xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng đệm; thực hiện cơ chế chia sẻ lợi 

ích cho cộng đồng vùng đệm gắn liền với thực hiện các nguyên tác bảo vệ môi trường 

và sản xuất sinh hoạt trong khu vực vùng đệm.  

- Phát triển đô thị, cụm dân cư hài hoà với cảnh quan môi trường, có cơ sở hạ 

tầng cấp, thoát nước, xử lý nước thải theo quy định hiện hành; phát triển tỷ lệ cây 

xanh/diện tích tự nhiên cao. 

- Tập trung bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị lịch sử, văn hóa trong khu 

vực, phát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trường gắn với phát triển bền vững hệ 

thống thôn bản vùng cao, lưu giữ các đặc trưng văn hóa, tri thức bản địa. Phát triển 

bền vững tại các di sản, di tích, địa điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo hướng vừa khai 

thác tiềm năng lợi thế để phát triển, vừa có ý thức và hành vi thiết thực nhằm bảo tồn, 

gìn giữ các giá trị văn hóa quý, các tri thức bản địa, kỹ năng sinh tồn,...  

- Kiểm soát, nghiêm cấm các hoạt động xả thải các chất thải không qua xử lý 

vào môi trường tại các khu dân cư tập trung. Quan trắc và quản lý xả thải chất ô nhiễm 

tại các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh.  

- Hạn chế phát thải, cải thiện môi trường tại các khu vực gần các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, làng nghề,… có các 

hoạt động ảnh hưởng lớn đến chất lượng môi trường đất, nước, không khí xung quanh. 

- Quy hoạch, đầu tư xây dựng mạng lưới thu gom và xử lý chất thải phát sinh 

trên địa bàn tỉnh, quy hoạch các khu xử lý chất thải công nghiệp thông thường, chất 

thải nguy hại, chất thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải từ hệ thống thoát nước 

đô thị…. đảm bảo đáp ứng được yêu cầu về cách ly an toàn môi trường với khu dân cư 

theo quy định pháp luật hiện hành. 

- Xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, rác thải trong các khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phân tán, các làng 

nghề, khu vực chăn nuôi tập trung... Kiểm soát, lập hệ thống cảnh báo sớm và các 

phương án ứng phó với các sự cố, nguy cơ về môi trường và sinh thái đối với các hệ 

thống nhà máy thủy điện.  

- Tuân thủ nghiêm ngặt các Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, khí thải  

- Đối với các dự án hiện hữu trong vùng hạn chế phát thải, phải có giải pháp cải 

thiện chất lượng môi trường, kiểm soát xả thải, đảm bảo việc phát thải không vượt quá 

sức chịu tải của môi trường.  

- Thường xuyên đánh giá mức độ chịu tải môi trường và an toàn hệ sinh thái để 

có giải pháp quản lý, định hướng hoạt động kinh tế xã hội trong khu vực. 

(3). Các vùng khác 

- Phát triển kinh tế xã hội, gắn với bảo vệ môi trường góp phần chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững.  

- Huy động mọi nguồn lực nhằm mở rộng và phát triển các hoạt động kinh tế - 

xã hội dựa trên các tiềm năng, giá trị so sánh về vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên, 

sinh thái cảnh quan, đặc trưng văn hóa, ẩm thực,... nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, 

nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.  

- Đảm bảo quá trình phát triển gắn liền với quản lý, bảo vệ môi trường, bảo tồn 

các giá trị văn hóa, xã hội nhằm hướng tới sự phát triển bền vững.  

- Áp dụng sản xuất sạch hơn trong các hoạt động sản xuất. 

- Có kế hoạch đánh giá mức độ chịu tải môi trường và an toàn hệ sinh thái để có 

giải pháp quản lý, định hướng hoạt động kinh tế xã hội trong khu vực.. 
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6.3. Phương án bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

(1). Phương án phát triển bền vững các khu bảo tồn 

- Xây dựng Phương án quản lý rừng bền vững nhằm nâng cao hiệu quả của 

công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn và phát triển đa dang sinh học. 

- Cải thiện sinh kế và nâng cao đời sống người dân sống trong vùng đệm; Kết 

hợp giữ gìn phong tục, tập quán, văn hóa, của cộng đồng dân cư địa phương thông qua 

các hoạt động quản lý rừng bền vững.  

- Củng cố, kiện toàn Ban quản lý Khu bảo tồn để Quản lý và phát triển rừng bền 

vững nhằm đạt các mục đích bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ các loài nguy cấp, quý, 

hiếm và các loài sinh vật có giá trị kinh tế cao và phòng hộ đầu nguồn xung yếu;  

(2). Phương án bảo tồn các khu đất ngập nước, khu vực cảnh quan sinh thái và 

cảnh quan thiên nhiên quan trọng 

Đối tượng bảo tồn là các khu đất ngập nước, khu vực cảnh quan sinh thái và 

cảnh quan thiên nhiên khu vực Khu du lịch Quốc gia Hồ Thác Bà. 

(3). Phương án bảo tồn các khu vực đa dạng sinh học cao khác 

- Khu rừng Tân Phượng: nằm trên địa bàn các xã Tân Phượng, Lâm Thượng và 

Minh Chuẩn, huyện Lục Yên Si Láng thuộc huyện Trạm Tấu. 

- Khu đa dạng sinh học Trạm Tấu: nằm trên địa bàn các xã Cát Thịnh, Tả Xi 

láng, Làng Nhì, Bản Mù, Hát Lừu, Bản Công, Trạm Tấu, Pá Lau, Xà Hồ, Túc Đán và 

TT Trạm Tấu. 

- Khu đa dạng sinh học Khau Phạ: nằm trên địa bàn các xã Nậm Mười, Sùng 

Đô, An Lương thuộc huyện Văn Chấn. 

(4). Phương án bảo vệ và phát triển hành lang đa dạng sinh học giai đoạn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Hành lang sinh thái Văn Yên – Mù Cang Chải – Trạm Tấu bao gồm rừng đặc 

dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng sản xuất. 

Các biện pháp tổ chức, quản lý, bảo vệ hành lang đa dạng sinh học:  

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cộng đồng địa phương tham 

gia thực hiện quản lý bảo vệ hành lang ĐDSH; 

- Tăng cường công tác thực thi pháp luật. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền. 

6.4. Phương án quản lý bền vững tài nguyên rừng và đa dạng sinh học. 

- Bảo vệ các hệ sinh thái tự nhiên có tầm quan trọng quốc gia.   

- Phát triển giống lâm nghiệp và lâm sản ngoài gỗ phù hợp với điều kiện tự 

nhiên và lợi thế của tỉnh. 

- Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật 

về lâm nghiệp. 

- Thực hiện việc đánh giá, kiểm kê rừng, đánh giá đầy đủ và toàn diện hơn tính 

ĐDSH về thực vật, động vật trên cạn và các sông suối, côn trùng, dược liệu…; Quản 

lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên hiện có; phục hồi và nâng cao chất lượng 

rừng tự nhiên để bảo tồn đa dạng sinh học, sử dụng và cung cấp các dịch vụ môi 

trường rừng. 

- Tăng cường năng lực quản trị rừng cho các chủ rừng thông qua việc thiết lập 

hệ thống giám sát và đánh giá tài nguyên rừng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong 

quản lý ngành lâm nghiệp cộng đồng, gắn với bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh, 

lấy nhân dân làm trung tâm. 
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7. Phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên 

địa bàn tỉnh Yên Bái. 

7.1. Mục tiêu 

Hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản phài bảo đảm các quy định của Luật 

Khoáng sản và pháp luật khác có liên quan. 

Thăm dò đánh giá chất lượng, trữ lượng bảo đảm đủ trữ khoáng sản huy động 

vào khai thác và các yêu cầu kỹ thuật khác. 

Khai thác với sản lượng hợp lý, sử dụng công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường 

và tài nguyên khoáng sản bảo đảm phù hợp với từng loại khoáng sản và từng dự án cụ 

thể. 

Khoáng sản được sử dụng, chế biến phải có nguồn gốc hợp pháp theo quy định; 

ưu tiên sử dụng trong nước. 

7.2. Định hướng phát triển 

- Các loại khoáng sản là nguồn tài nguyên quan trọng của Tỉnh cần được thăm 

dò, khai thác, chế biến và sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả, không gây cạn kiệt tài 

nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và bảo đảm an ninh trật trự, an toàn xã hội tại các 

địa bàn có hoạt động khoáng sản. 

- Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản là cơ 

sở để duy trì trật tự trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh theo quy định của 

pháp luật. 

- Tiếp tục thăm dò, thăm dò nâng cấp các khu vực khoáng sản có triển vọng để 

tiến tới khai thác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Tập trung đầu tư một số dự án khai thác, chế biến khoáng sản có trữ lượng 

lớn. 

- Ưu tiên khai thác các mỏ khoáng sản có chất lượng cao cung cấp nguyên liệu 

sản xuất trong nước… 

- Đánh giá lại các mỏ đã khai thác tận thu, ưu tiên sử dụng đất khai thác khoáng 

sản tại các mỏ đã khai khác tận thu vào mục đích phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất. 

- Giảm tỷ trọng ngành công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, tập trung 

chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm. 

- Thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản phải đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững, gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường; đảm bảo hài hòa lợi 

ích quốc gia, địa phương, doanh nghiệp và người dân nơi có khoáng sản được khai 

thác.  

- Xây dựng và phát triển công nghiệp khai thác, chế biến sâu các loại khoáng 

sản với công nghệ thiết bị hiện đại để nâng cao hệ số thu hồi và giá trị của khoáng sản 

phù hợp quy hoạch phát triển, đóng góp vào sự nghiệp phát triển bền vững của Tỉnh. 

8. Phương án khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước; phòng chống, khắc 

phục hậu quả tác hại do nước gây ra 

- Đảm  bảo an ninh tài nguyên nước là ưu tiên hàng đầu, việc quản lý tài 

nguyên nước phải bảo đảm thống nhất theo lưu vực sông, theo nguồn nước, kết hợp 

với quản lý theo địa bàn hành chính. 

- Tài nguyên nước phải được quản lý tổng hợp, thống nhất về số lượng và chất 

lượng nước. 

- Bảo vệ tài nguyên nước là trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân và 

phải lấy phòng ngừa là chính, gắn với việc bảo vệ, phát triển rừng, khả năng tái tạo tài 
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nguyên nước, kết hợp với bảo vệ chất lượng nước và hệ sinh thái thủy sinh, khắc phục, 

hạn chế ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.  

- Phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra phải có kế hoạch 

và biện pháp chủ động; bảo đảm kết hợp hài hòa lợi ích của cả nước, các vùng, ngành; 

kết hợp giữa khoa học, công nghệ hiện đại với kinh nghiệm truyền thống của nhân dân 

và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.   

- Các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh phải gắn với khả năng nguồn nước, bảo vệ tài nguyên nước; bảo đảm 

duy trì dòng chảy tối thiểu trên sông, không vượt quá ngưỡng khai thác đối với các 

tầng chứa nước và có các biện pháp bảo đảm đời sống dân cư.  

- Khai thác, sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả tài nguyên nước. Bảo đảm việc 

khai thác nước không vượt quá ngưỡng giới hạn khai thác đối với các sông, không 

vượt quá trữ lượng có thể khai thác đối với nước dưới đất.  

- Đạt hiệu quả tổng hợp về kinh tế, xã hội, môi trường trong cả mùa lũ và mùa 

kiệt của các hệ thống hồ chứa, đập dâng. Đảm bảo sự thống nhất với quy hoạch phát 

triển KT-XH, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển rừng, yêu cầu nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh.   

9. Phương án phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn 

tỉnh Yên Bái. 

9.1. Phương án phòng chống thiên tai. 

- Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về người, tài 

sàn của nhà nước và nhân dân, nhất là đối với hạn hán, rét đậm, rét hại, lũ, lũ quét, sạt 

lở đất, hoàn lưu sau bão, áp thấp nhiệt đới, sạt lở bờ sông, suối. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cảnh báo, hướng dẫn các biện 

pháp phòng, tránh, ứng phó thiên tai kịp thời đến cộng đồng dân cư 

- Các cấp, các ngành, đơn vị địa phương xây dựng kế hoạch, phương án ứng 

phó thiên tai sát với tình hình thực tế, tổ chức huy động, sử dụng lực lượng, phương 

tiện, trang thiết bị ứng cứu và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; tăng cường công 

tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn; phương án di dời, sơ tán dân cư trong trường hợp khẩn 

cấp (lũ quét, sạt lở đất, bão và ATNĐ...) ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

- Bảo đảm an toàn cho hệ thống đê, các hồ chứa đặc biệt là hệ thống hồ chứa 

nước lớn, các hồ gần nơi khu dân cư đông đúc hoặc gần nơi cơ sở chính trị, kinh tế, 

văn hóa, an ninh, quốc phòng quan trọng ở hạ du. 

9.2. Phương án ứng phó với biến đổi khí hậu 

- Các sở, ngành và địa phương hoàn thành xây dựng kế hoạch hành động ủng 

phó với BĐKH của ngành, địa phương mình trên cơ sở “Kế hoạch hành động ứng phó 

với BĐKH của tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”;  

- Cơ bản thực hiện cam kết quốc tế của Việt Nam tại Hội nghị COP26, đưa mức 

phát thải ròng về "0" vào năm 2050. Nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH của các 

ngành, các cấp và cộng đồng để ứng phó kịp thời, hiệu quả trước BĐKH; Đẩy mạnh 

triển khai các nhiệm vụ, dự án liên quan thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải khí 

nhà kính cho từng ngành, lĩnh vực cụ thể một cách hiệu quả; 

- Ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, quy trình sản xuất tiên tiến để hướng 

tới nền công nghiệp, nông nghiệp hiện đại, thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ phát thải 

khí nhà kính.  

- Các quy hoạch, kế hoạch, phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh vực ở cấp 

tỉnh, cấp huyện được lồng ghép các biện pháp ứng phó với BĐKH thực sự hiệu quả. 
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10. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư 

Bảng 3. Danh mục dự án ưu tiên đầu tư 

TT Danh mục dự án 
Số dự 

án 

Nhu cầu vốn 

(tỷ VNĐ) 

Giai đoạn (tỷ VNĐ) 

2016-2020 2021-2025 2026-2030 

1 Công nghiệp 39 13.782 3.372 8.352 10.520 

2 Nông nghiệp 7 18.940 - 8.420 10.520 

3 Thương mại dịch vụ 6 2.300 - 1.250 1.050 

4 
Văn hóa thể thao, du 

lịch 
18 46.147 - 8.799 37.348 

5 Y tế 10 2.789 - 2.755 34 

6 Giáo dục và đào tạo 7 6.331 - 2.716 3.615 

6 

Lao động, thương binh 

xã hội - hệ thống cơ sở 

trợ giúp xã hội 

6 920 36 544 340 

8 Khoa học công nghệ 4 55 - 25 30 

9 Giao thông 38 29.379 - 14.834 14.545 

10 
Cấp, thoát nước VSMT 

và nghĩa trang 
7 7.025 - 3.210 3.815 

11 

Thủy lợi, đê điều, 

phòng chống thiên tai 

và ứng phó biến đổi 

khí hậu 

6 4.529 305 2.581 1.643 

12 Năng lượng 2 1.655 - 1.065 590 

13 
Thông tin liên lạc, phát 

thanh truyền hình 
10 4.560 - 1.680 2.880 

14 
Hạ tầng khu, cụm công 

nghiệp 
1 7.172 - 3.812 3.360 

15 Phát triển đô thị 3 2.623 - 1.523 1.100 

16 

Bảo vệ môi trường, 

bảo tồn thiên nhiên và 

đa dạng sinh học 

10 5.778 - 3.021 2.757 

 Tổng 178 152.014 3.623 64.337 87.017 

 


