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Tænh Yeân Baùi tieáp vaø laøm vieäc vôùi
ñoaøn coâng taùc Ñaïi söù quaùn Haøn Quoác 
vaø Phoøng Thöông maïi vaø Coâng nghieäp 

Haøn Quoác (KCCI)

Tiếp đón và làm việc với 
đoàn công tác do đồng chí 
Phạm Thị Thanh Trà - Ủy 

viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng 
dự buổi làm việc có các đồng chí: 
Tạ Văn Long -Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh; Nguyễn Chiến 
Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
lãnh đạo các sở, ban, ngành của 
tỉnh và các huyện Trấn Yên, Yên 
Bình, thành phố Yên Bái.

Về phía Đoàn công tác có: Ông Park Sang 
Sik - Công sứ kiêm Tổng Lãnh sự, Đại sứ quán 
Hàn Quốc tại Việt Nam; Ông Cho Young Jun - 
Trưởng đại diện Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Hàn Quốc; Ông Lim Chung Hyun - 
Trưởng đại diện kế nhiệm Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Hàn Quốc; cùng đại diện một số 
doanh nghiệp Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp đoàn 
công tác đến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái ngay 
trong những ngày đầu của năm mới 2016, thể hiện 

mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Hàn 
Quốc trong thời gian qua, đồng thời tạo cho tỉnh 
Yên Bái có thêm cơ hội để tiếp cận với các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư của Hàn Quốc. Đồng chí Chủ 
tịch UBND tỉnh đã giới thiệu về những tiềm năng, 
lợi thế của tỉnh, đồng thời khẳng định Yên Bái là 
vùng đất có nhiều lợi thế để phát triển các ngành 
công nghiệp phụ trợ và du lịch, dịch vụ.

Trong thời gian qua Yên Bái đã tập trung mạnh 
vào công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực với 45% lao động đã qua đào tạo nghề. Ngoài 
những chính sách ưu đãi của Chính phủ, tỉnh Yên 

Ngày 16 tháng 02 năm 2016, đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc và Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Hàn Quốc (KCCI) do ông Park Sang Sik - Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Đại sứ 
quán Hàn Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn đến thăm và khảo sát để chuẩn bị cho Hội nghị 
xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Yên Bái với đại diện các tổ chức và doanh nghiệp của Hàn Quốc.

Toàn cảnh buổi làm việc
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Bái cũng đã có nhiều chính sách ưu đãi thu hút đầu 
tư như hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, 
các chính sách khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực 
công nghệ cao; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, 
đào tạo nguồn nhân lực... Yên Bái xác định dành 
riêng cho các doanh nghiệp Hàn 
Quốc một khu công nghiệp để đầu 
tư trên lĩnh vực công nghiệp sạch 
như các ngành công nghiệp phụ 
trợ, linh kiện điện tử, công nghiệp 
công nghệ cao… Đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh Yên Bái mong muốn 
Đoàn công tác tiếp tục quan tâm hỗ 
trợ tỉnh Yên Bái và giới thiệu các 
doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư 
tại tỉnh Yên Bái. Buổi làm việc này 
sẽ là tiền đề quan trọng để tỉnh Yên 
Bái tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu 
tư giữa tỉnh Yên Bái với đại diện 
các tổ chức và doanh nghiệp của 
Hàn Quốc tại Hà Nội, thời gian dự 
kiến vào cuối tháng 3, đầu tháng 4 năm 2016, thông 
qua Hội nghị Xúc tiến đầu tư này, hai bên sẽ ký kết 
biên bản ghi nhớ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho các nhà đầu tư Hàn Quốc muốn 
đầu tư vào Yên Bái, đồng thời sẽ 
thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp 
tác phát triển bền vững lâu dài giữa 
hai bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông 
Park Sang Sik - Công sứ kiêm Tổng 
lãnh sự Đại sứ quán Hàn Quốc tại 
Việt Nam trân trọng cảm ơn những 
tình cảm nồng hậu mà tỉnh Yên Bái 
đã dành cho đoàn. Ông cho biết, 
hiện đã có trên 4.000 doanh nghiệp 
Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam song 
tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái vẫn còn ít. Với 
tiềm năng thế mạnh của địa phương 

cùng với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh sẽ 
là cơ hội cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu 
tư tại tỉnh. Ngay sau buổi làm việc, hai bên sẽ tăng 
cường hơn nữa sự hợp tác để các doanh nghiệp Hàn 

Quốc tranh thủ được cơ hội đầu tư vào những lĩnh 
vực mà Yên Bái đang ưu tiên và Hàn Quốc có thế 
mạnh. Ông khẳng định, Yên Bái là tỉnh có nhiều 
tiềm năng và điều kiện thuận lợi phù hợp với nhu 

Ông Park Sang Sik – Công sứ kiêm Tổng lãnh sự Đại sứ quán
Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh tặng đoàn công tác Đại sứ quán Hàn Quốc
bức tranh lưu niệm
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cầu của các doanh nghiệp Hàn Quốc. Vì vậy, thời 
gian tới 2 bên sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ 
hợp tác và phấn đấu đưa Yên Bái trở thành điểm 
đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Hàn Quốc tại 
Việt Nam. Đại diện KCCI và các doanh nghiệp Hàn 
Quốc đã thông tin đến lãnh đạo tỉnh các ngành nghề 

sản xuất, kinh doanh và những lĩnh vực đang đầu tư 
tại Việt Nam đồng thời nêu ra một số lĩnh vực mà 
Hàn Quốc có thế mạnh và mong muốn đầu tư. Đại 
sứ quán Hàn Quốc sẽ phối hợp với KCCI để tổ chức 
thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư và ký kết biên 
bản ghi nhớ hợp tác với tỉnh Yên Bái, đẩy mạnh 

công tác giới thiệu các lợi thế, tiềm 
năng thế mạnh, chính sách và lĩnh 
vực ưu đãi thu hút đầu tư của Yên 
Bái đến với các doanh nghiệp của 
Hàn Quốc để đến tìm hiểu và đầu 
tư tại tỉnh. 

Chiều cùng ngày, đoàn công 
tác của Đại sứ quán Hàn Quốc và 
KCCI đã đi thăm thực địa tại Khu 
công nghiệp Âu Lâu có dự án đầu 
tư xây dựng nhà máy may xuất 
khẩu Unico Global của Nhà đầu tư 
Hàn Quốc; thăm hồ Thác Bà và một 
số doanh nghiệp đang hoạt động 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Nguyễn Trọng Cảnh

Đoàn công tác tham quan dự án đầu tư xây dựng nhà máy may
xuất khẩu Unico Global

Thăm mô hình nuôi cá tầm trên Hồ Thác Bà
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Dừng chân tại thành phố Yên Bái, du khách 
hòa mình vào các lễ hội văn hoá tâm linh 
được tổ chức hàng năm thu hút đông đảo 

nhân dân và du khách gần xa có cơ hội ghé thăm 
những đình, đền, chùa nổi tiếng được rất nhiều khách 
thập phương biết đến như: Chùa Ngọc Am (còn gọi 
là chùa Am) thành phố Yên Bái có lịch sử hơn 100 
năm, được dựng lên vào cuối triều Nguyễn, thờ Phật 
(theo Phật Giáo đại thừa), thờ Tam Phủ và 
thờ Đức Thánh Trần. Ngày nay, Chùa Am 
là nơi sinh hoạt văn hoá tinh thần của nhân 
dân, hàng năm đón hàng ngàn khách thập 
phương đến chiêm bái và tham quan.

Đền Tuần Quán thờ mẫu Liễu Hạnh 
và thờ Lẫm Sơn công chúa, đền Bà chúa 
Đắng vẫn thường được giới kinh doanh 
truyền tai nhau rằng rất thiêng hay hệ 
thống đình, đền, chùa Nam Cường, chùa 
Rối, chùa Bách Lẫm… Và sẽ là thiếu xót 
nếu trong hành trình này, du khách không 
đến đền Đông Cuông - ngôi đền nổi tiếng 
linh thiêng thuộc địa phận huyện Văn Yên. 
Đền được xây dựng ở nơi có phong cảnh sơn thuỷ 
hữu tình, núi sông hòa hợp, đền còn có tên gọi là 
đền thờ thần Vệ quốc vì ngoài thờ Mẫu Thượng 
Ngàn. Hàng năm thu hút đông đảo nhân dân cả 
nước đến dâng hương, vãn cảnh, cầu nguyện cho 
mình và người thân một năm gặp nhiều may mắn.

Đền Mẫu Thác Bà không chỉ mang ý nghĩa của 

công trình văn hóa tâm linh, mà còn là điểm đến 
hấp dẫn trong hành trình hướng về miền linh địa và 
khám phá cảnh quan sinh thái nên thơ và kỳ thú của 
hồ Thác Bà. Là một trong số ít những ngôi đền dọc 
bờ Sông Chảy còn giữ lại được cho đến tận ngày 
nay. Tọa lạc trên núi Hoàng Thi, với thế tựa lưng 
vào núi, nhìn ra Sông Chảy theo hướng Đông Đông 
Bắc, đền Mẫu Thác Bà từ lâu đã nổi tiếng là chốn 

linh thiêng, trở thành điểm đến của đông đảo du 
khách thập phương trong hành trình về miền tâm 
linh và khám phá vẻ đẹp tự nhiên của vùng Hồ Thác 
xanh trong và thơ mộng.

Đến đây, bạn sẽ chìm đắm với vẻ đẹp bồng lai 
tiên cảnh ở hồ Thác Bà với 1.331 đảo lớn nhỏ. Người 
ta ví hồ Thác Bà như một “Hạ Long trên núi” cũng 

Chùa Ngọc Am

Du xuaân Yeân Baùi - Nhöõng ñieåm ñeán
Mùa xuân này đến Yên Bái du khách không chỉ để ngắm nhìn những thắng cảnh 

được thiên nhiên ưu ái ban tặng mà còn được hòa mình trong các lễ hội văn hoá đặc sắc, 
du khách sẽ có những khám phá về con người cũng như truyền thống văn hoá lâu đời 
của vùng đất này.
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phải. Đỉnh núi đủ cao vừa sức người lên, người ta 
có thể thỏa tầm mắt chiêm ngưỡng cảnh quan. Du 
thuyền qua các đảo, du khách có cơ hội tận hưởng 
không khí mát lành của thiên nhiên, ngắm những 
vạt rừng xanh thăm thẳm, xen kẽ là những hòn đảo 

thơ mộng tạo nên bức tranh lung linh huyền ảo 
của một vùng non nước hữu tình. Cuộc hành trình 
còn đưa du khách tham quan nhiều hang động đẹp 

như động, động Xuân Long, động Thác Bà, Thác 
Ông… Đặc biệt là động Thuỷ Tiên, nơi gắn với 
những huyền thoại bí ẩn về mối tình đẹp của hoàng 
tử Trọng Hải và công chúa Thủy Tiên hay những di 
tích lịch sử xung quanh hồ như đền Thác Bà, Chùa 

São, dãy núi Cao Biền Linh Sơn…
Không chỉ có cảnh đẹp sơn thủy 
hữu tình, hồ Thác Bà còn là nơi sinh 
sống của 12 dân tộc anh em với sắc 
màu văn hoá đa dạng cùng những 
lễ hội truyền thống độc đáo được tổ 
chức vào những ngày đầu năm mới 
như hội Lồng Tồng của người Tày, 
hội Cúng mùa của người Dao...

Tiếp theo hành trình, du khách 
nương theo câu hát mời gọi về 
Mường Lò “Mường Lò gạo trắng, 
nước trong/Ai đi đến đó lòng không 
muốn về”. Nghĩa Lộ - thị xã miền 
Tây nhỏ bé giữa cánh đồng Mường 

Lò bao la. Là nơi mở màn chiến dịch Tây Bắc hơn 
60 năm trước, lịch sử và văn hóa mảnh đất ban 
trắng luôn hòa quyện du khách được bày tỏ lòng 

Nghi lễ rước Mẫu qua sông tại đền Đông Cuông

Thắng cảnh Hồ Thác Bà
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kính yêu với Bác tại Khu tưởng 
niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham 
quan Căng và Đồn Nghĩa Lộ - nơi 
ghi dấu những chiến công oanh liệt 
góp phần làm nên chiến thắng Điện 
Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu”. Cũng ở mảnh đất 
này, du khách còn được thả mình 
thư giãn trong làn nước nóng bản 
Hốc, bản Bon và thưởng thức các 
món đặc sản và thứ rượu nấu từ gạo 
ngon Mường Lò, để rồi tay trong tay 
với các điệu xòe Thái uyển chuyển 
nổi tiếng cổ xưa, những câu khắp Thái, rộn rã vui 
hội Cầu Mùa, Múa Chôm Chiêng và nồng nàn trong 
men rượu cần và ấm áp tình người. 

Và du khách được hoà mình vào thiên nhiên, 
tận hưởng phong cảnh hoang sơ khu du lịch sinh 
thái Suối Giàng, thưởng thức hương vị chè Shan 

Tuyết được các cô gái H’Mông hái từ thân cây trăm 
năm cổ thụ. Mọc ở độ cao gần 1.400 mét, khí hậu 
và đặc điểm địa hình đã tạo nên hương vị đặc biệt 
của chè Suối Giàng - Văn Chấn. Đến đây, du khách 
không chỉ được ngắm những cây chè có tuổi đời 

hàng trăm tuổi mà còn được thưởng thức hương 
vị thơm nồng từ chén chè Tuyết Shan ấm nóng do 
chính bàn tay của những người phụ nữ Mông cần 
mẫn làm ra. Suối Giàng - vẻ đẹp tiềm ẩn, phù hợp 
cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tìm hiểu văn hoá 
bản địa nơi đây.

Ấn tượng đầu tiên khi bạn đặt chân đến Mù 
Cang Chải là hầu như đâu đâu cũng 
là ruộng, từ sườn núi, thung lũng...
Những thửa ruộng bậc thang tầng 
tầng lớp lớp như leo lên tận đỉnh 
núi, cảm giác như những bậc thang 
đang bắc tới tận trời xanh. Bạn sẽ 
cảm thấy ngạc nhiên vì giữa các 
vùng núi cao hiểm trở lại có những 
thửa ruộng kì vĩ đến mê hồn. Đến 
Mù Cang Chải vào mùa xuân này, 
du khách sẽ thấy nơi đây khoác lên 
mình màu áo xanh của lúa mới, 
của những chồi non xanh biếc giữa 
chân mây điểm những bông hoa 

đào, hoa mận rực rỡ.  
Yên Bái - cũng là quê hương của sắc màu đá 

quý. Đầu xuân về với vùng đất Ngọc Lục Yên, du 
khách không thể bỏ lỡ cơ hội tham dự lễ hội đền Đại 
Cại, xem lễ hội chọi trâu, bình nguyên xanh Khai 

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải
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Trung hay thăm các hang động như hang Hùm, hang 
Diêm, hang São và chinh phục đỉnh núi Vua áo đen 
đầy huyền bí … mà đến đây du khách còn được 
chiêm ngưỡng những bức tranh đá quý với nhiều 
mầu sắc sinh động, rực rỡ nổi tiếng khắp trong nước 
và quốc tế.

Yên Bái không đậm chất huyền diệu linh thiêng 

vùng đất Tổ, cũng không có cái kỳ vĩ nơi cầu Mây 
thác Bạc - Sa Pa nhưng lại mang trong mình vẻ đẹp 
tiềm ẩn, hoang sơ, lay động lòng người, miền văn 
hóa đậm đà sắc màu Tây Bắc với văn hóa tâm linh 
đặc sắc, sẽ là tuyệt với nếu bạn đến với Yên Bái mùa 
xuân này.

Theo CTTĐT

Taêng cöôøng moái quan heä hôïp taùc, ñoaøn keát
giöõa hai tænh Yeân Baùi - Laøo Cai

Nhân dịp đầu Xuân Bính 
Thân 2016, chiều 20/02, Đoàn 
công tác của tỉnh Yên Bái do 
đồng chí Phạm Duy Cường, Bí 
thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn 
đã đến thăm, chúc Tết và trao 
đổi một số nội dung về mối quan 
hệ hợp tác, đoàn kết giữa hai 
tỉnh Yên Bái - Lào Cai.

Tham gia Đoàn công tác 
có đồng chí Phạm Thị 
Thanh Trà - Ủy viên Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng, Phó 
Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND 
tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực 
HĐND tỉnh, lãnh đạo đại diện 
huyện Văn Yên, Lục Yên.

Về phía tỉnh Lào Cai, tiếp và 
làm việc với đoàn có các đồng 
chí: NguyễnVăn Vịnh, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị 
Nga, Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy; Đặng Xuân Phong, Phó 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 
HĐND, UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí 
Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm 
Duy Cường đã thông báo khái 
quát những thành tựu nổi bật 
trong phát triển kinh tế - xã hội, 
an ninh - quốc phòng của tỉnh 
Yên Bái năm 2015 cũng như việc 
thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

năm 2016. Đồng chí cũng cảm 
ơn sự hợp tác chặt chẽ của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai 
trong lĩnh vực xây dựng Đảng, 
đảm bảo quốc phòng, an ninh và 
phát triển kinh tế - xã hội đối với 
tỉnh Yên Bái. Đồng thời mong 
rằng, hai tỉnh sẽ tiếp tục tăng 
cường trao đổi kinh nghiệm, chia 
sẻ, hợp tác trên tất cả các lĩnh 
vực, góp phần xây dựng hai tỉnh 
ngày càng phát triển.

Đoàn công tác tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc Tết tỉnh Lào Cai
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Thay mặt Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân các dân tộc 
tỉnh Yên Bái, đồng chí Phạm Duy 
Cường gửi lời chúc mừng năm 
mới tới Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào 
Cai. Đồng chí bày tỏ tin tưởng 
Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân các dân tộc tỉnh Lào Cai sẽ 
tiếp tục phát huy truyền thống 
đoàn kết, sáng tạo, lãnh đạo nhân 
dân thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ năm 2016.

Nhân dịp này, đồng chí 
Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh Lào Cai cũng 

gủi lời chúc tốt đẹp đến Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân các dân 
tộc tỉnh Yên Bái. Đồng chí cảm 
ơn tình cảm tốt đẹp của tỉnh Yên 
Bái đối với tỉnh Lào Cai; đồng 
thời chúc mừng thành tựu mà 
tỉnh Yên Bái đã đạt được trong 
thời gian qua. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy 
Lào Cai đã thông tin khái quát 
với Đoàn công tác của tỉnh Yên 
Bái những kết quả về công tác 
xây dựng Đảng, phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng nông thôn 
mới, công tác đối ngoại của tỉnh 
Lào Cai đạt được trong thời gian 
qua và bày tỏ mong muốn trong 

những năm tiếp theo, hai tỉnh 
Yên Bái – Lào Cai sẽ tiếp tục 
thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, 
tình đoàn kết, hợp tác trên các 
lĩnh vực, đặc biệt là giao thông, 
kinh tế và du lịch.

Nhân dịp này, đoàn công tác 
của tỉnh Yên Bái đã đến dâng 
hương tại Đền Thượng - Di tích 
lịch sử văn hóa cấp quốc gia tại 
thành phố Lào Cai, đến thăm 
quan triển lãm về thành tựu phát 
triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lào 
Cai và gian trưng bày Hội báo 
Xuân Bính Thân 2016 được tổ 
chức tại tỉnh Lào Cai.

Nguyễn Thoa

Đoàn công tác đến thăm gian trưng bày Hội báo Xuân Bính Thân 2016
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Luïc Yeân – Tieàm naêng ñaù traéng

Lục Yên là một huyện miền núi nằm ở 
phía Đông Bắc của tỉnh Yên Bái, cách 
Thành phố Yên Bái 90 km, cách Hà Nội 

207 km. Là một địa phương rất giàu tiềm năng về 
khoáng sản đá trắng so với cả nước với trữ lượng 
lớn và giá trị kinh tế cao.

Theo tài liệu khảo sát, thăm dò của Cục Địa 
chất Việt Nam, hiện tại huyện Lục Yên có một số 
loại khoáng sản như: than nâu Hồng Quang, trữ 
lượng 16.000 tấn; đá vôi có hàm lượng canxi cao, 

trữ lượng 135 triệu m3 phân bổ ở tất cả các xã 
trong huyện; photphorit ở Tân Lĩnh, Khai Trung, 
trữ lượng 5.800 tấn; Pirit ở Tân Lĩnh, trữ lượng 
112.000 tấn; đá quí và đá bán quí phân bổ trên 
diện tích 113 km2. Đặc biệt có đá hoa trắng có thể 
khai thác, chế biến thành đá ốp lát có trữ lượng 
khoảng trên 270 triệu m3 phân bố tại các xã Tân 
Lĩnh, Yên Thế, Liễu Đô, Minh Tiến và An Phú.

Tận dụng lợi thế tự nhiên ưu đãi và chủ 
trương, cơ chế chính sách của tỉnh nhằm tạo môi 

Lục Yên là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Yên Bái, cách Thành phố 
Yên Bái 90 km, cách Hà Nội 207 km. Là một địa phương rất giàu tiềm năng về khoáng sản đá 
trắng so với cả nước với trữ lượng lớn và giá trị kinh tế cao.

Đoàn doanh nghiệp vùng Massa Carrara - Cộng hòa Italiađến thăm mỏ khai thác đá trắng
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trường đầu tư thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, 
các thành phần kinh tế đầu tư khai thác và chế 
biến khoáng sản. Đến nay trên địa bàn huyện Lục 
Yên đã có 28 giấy phép khai thác của 26 doanh 
nghiệp, ngoài ra Bộ Công Thương đã cấp 02 giấy 
phép thăm dò đá vôi trắng cho 01 doanh nghiệp. 
Trữ lượng được cấp phép khai thác đối với đá 
làm ốp lát (đá khối) là 58,1 triệu m3, tổng công 
suất khai thác là 2,04 triệu m3/năm; đối với đá 
nghiền bột trữ lượng được cấp phép là 270,6 triệu 
tấn, tổng công suất khai thác là 9,37 triệu tấn. 
Nhờ lợi thế tự nhiên mà Lục Yên đã trở thành 
điểm tụ vốn của nhiều nhà đầu tư lớn như: Công 
ty TNHH đá cẩm thạch R.K Việt Nam, Công ty 
TNHH khai thác và chế biến đá Việt Long, Công 
ty Cổ phần LK & KK Việt Đức, Công ty Cổ phần 
TM & SX Hùng Đại Dương, Công ty cổ phần tập 
đoàn Thái Dương...

Mặc dù trong thời gian qua đã có nhiều 
doanh nghiệp lớn tham gia khai thác song thực tế 
tổng sản lượng đá ốp lát và đá nghiền bột đã khai 
thác qua các năm vẫn còn thấp do đó trữ lượng 

đá trắng chưa khai thác còn rất lớn. Đây sẽ là cơ 
hội vàng cho các nhà đầu tư đến tìm kiếm cơ hội 
đầu tư tại địa phương. Với quan điểm của tỉnh ưu 
tiên cho các nhà đầu tư sử dụng công nghệ tiên 
tiến, thân thiện với môi trường, khai thác gắn với 
chế biến, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao, 
tháng 01 năm 2016 đại diện các doanh nghiệp, 
tập đoàn chuyên khai thác, chế tác và kinh doanh 
đá vùng Massa Carrara - Cộng hòa Italia đã đến 
thăm và triển khai các hoạt động tìm kiếm cơ hội 
đầu tư trong các lĩnh vực khai thác, chế tác đá, 
vật liệu xây dựng, hoạt động khai thác mỏ đá tại 
tỉnh Yên Bái. 

Với nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, 
trữ lượng lớn, chất lượng cao cùng những sản 
phẩm mang thương hiệu “Đá Lục Yên, Yên Bái, 
Việt Nam” đã vươn xa ra thị trường thế giới, hy 
vọng trong thời gian tới vùng đất giàu tiềm năng 
này sẽ thu hút nhiều hơn nữa các nhà đầu tư đến 
tìm hiểu, khảo sát đầu tư dự án nhằm góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

                                              Phạm Như Ý

Tænh Yeân Baùi tieáp vaø laøm vieäc vôùi 
ñoaøn coâng taùc cuûa Ngaân haøng Tokyo 

Mitsubishi Nhaät Baûn
Tiếp nối thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư với đại diện các cơ quan chính phủ và 

doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội ngày 21 tháng 12 năm 2015 vừa qua. Ngày 01 tháng 02 năm 
2016, đoàn công tác Ngân hàng Tokyo Mitsubishi Nhật Bản do ông Yasuo Matsuyama - Trưởng 
khu vực Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc Chi nhánh Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc 
với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh để khảo sát, nghiên cứu và trao đổi cơ hội hợp tác phát triển 
giữa hai bên. 
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Tiếp đón đoàn có đồng chí Phạm Thị 
Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Chiến 
Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số các 
sở, ban, ngành trong tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã 
thông tin khái quát với đoàn công tác về tiềm 
năng sản xuất lúa, gạo, cây lấy mủ, cây quế và 
tình hình khai thác và chế biến đá trắng tại tỉnh. 
Với tiềm năng, lợi thế để phát triển các loại 
cây trồng, đặc biệt về lúa gạo với diện tích gần 
42.000 ha. Tỉnh Yên Bái đã hình thành một số 
vùng sản xuất tập trung như cánh đồng Mường 
Lò, cánh đồng Đại - Phú - An, cánh đồng Mường 
Lai, vùng nếp đặc sản Tú Lệ. Thời gian qua, 
tỉnh cũng đã đưa vào trồng thử nghiệm 1.000 

ha giống lúa Japonica của Nhật Bản, về cơ bản 
đã đáp ứng được yêu cầu về thổ nhưỡng, chất 
lượng và giá trị sản phẩm.  

Mặc dù là tỉnh có nhiều sản phẩm gạo chất 
lượng cao như Chiêm Hương, Séng Cù, Chí 
Chủa song tỉnh còn gặp nhiều khó khăn trong 
việc xây dựng chỉ dẫn địa lý và thương hiệu gạo. 
Chính vì thế, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh khẳng định, việc các nhà đầu tư Nhật 
Bản dự kiến triển khai sản xuất lúa gạo theo quy 
trình khép kín từ cung cấp giống, chế biến đến 
xuất khẩu trở lại Nhật Bản sẽ là điều kiện thuận 
lợi cho người nông dân Yên Bái phát triển sản 
xuất, nâng cao giá trị hàng hóa. Đồng thời, hiện 
nay Yên Bái đang triển khai dự án xây dựng 
tuyến đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai với 
khu vực cánh đồng Mường Lò sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc giao thương, trao đổi hàng 

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Tokyo Mitsubishi Nhật Bản
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hóa, rút ngắn khoảng cách đến sân bay Nội Bài 
và cảng Hải Phòng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh cũng cam kết tỉnh Yên Bái sẽ luôn 
tạo điều kiện thuận lợi thu hút các nhà đầu tư, 
giúp doanh nghiệp tiếp cận với người nông dân 
và tỉnh sẽ làm việc với các Bộ, ngành Trung 
ương để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các nhà 
đầu tư. Qua đó đề nghị các nhà đầu tư và Ngân 
hàng Tokyo Mistubishi chia sẻ thông tin, tăng 
cường hợp tác, giới thiệu các doanh nghiệp đến 
khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh Yên 
Bái; hai bên sẽ ký kết biên bản 
ghi nhớ để hoạt động hợp tác 
đạt hiệu quả cao nhất, góp phần 
củng cố và tăng cường mối quan 
hệ hợp tác hai nước Việt Nam - 
Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi làm việc, 
ông Yasuo Matsuyama ghi nhận 
những tình cảm sâu sắc mà tỉnh 
Yên Bái dành cho đoàn và đánh 
giá cao những tiềm năng, thế 
mạnh của tỉnh trong các lĩnh 
vực sản xuất nông, lâm nghiệp 
và du lịch, nhất là những tiềm 
năng trong lĩnh vực sản xuất lúa 
gạo xuất khẩu, cây có mủ và các sản phẩm từ 
cây quế. Trong thời gian tới, Ngân hàng Tokyo 
Mistubishi cam kết sẽ là cầu nối để đưa các 
nhà đầu tư Nhật Bản đến với tỉnh Yên Bái để 
khảo sát, nghiên cứu xây dựng nhà máy chế 
biến và áp dụng các quy trình sản xuất tiên tiến 
để sản phẩm gạo Yên Bái đủ tiêu chuẩn xuất 
khẩu sang Nhật Bản, phối hợp với các doanh 
nghiệp Nhật Bản giúp Yên Bái trong việc quy 
hoạch và điều chỉnh vùng sản xuất lúa gạo 

tập trung, chuyển đổi giống lúa, giống thông 
lấy nhựa đảm bảo chất lượng và hiệu quả hơn 
nhằm tạo nền móng cho sự hợp tác và phát 
triển giữa hai bên.

Nằm trong chương trình làm việc, đồng chí 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở, 
ngành và lãnh đạo huyện Văn Yên đã đưa đoàn 
công tác đi thăm và khảo sát thực địa tại cánh 
đồng Đại - Phú - An, đồng thời thăm một số cơ 
sở chế biến và các vùng trồng quế tại xã Đại 
Phác, huyện Văn Yên.

Trước khi chia tay, thay mặt Ngân hàng 
Tokyo Mistubishi, ông Yasuo Matsuyama cảm 
ơn sự đón tiếp nồng hậu và ghi nhận những 
tiềm năng, lợi thế của Yên Bái về một số lĩnh 
vực như lúa, quế, nhựa thông và đá trắng. Ông 
Yasuo hứa sẽ cung cấp thông tin cho các nhà 
đầu tư Nhật Bản quan tâm đến những lĩnh vực 
kể trên, sớm tiếp cận địa phương để tiến đến 
hợp tác đầu tư.

Nguyễn Trọng Cảnh

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái dẫn Đoàn đi thăm và khảo sát thực địa tại 
cánh đồng Đại - Phú - An
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Taäp ñoaøn Vingroup trieån khai xaây döïng 
döï aùn Trung taâm thöông maïi toång hôïp taïi 

thaønh phoá Yeân Baùi

Dự án xây dựng Trung tâm thương mại, 

vui chơi, giải trí và nhà phố thương 

mại Shop - House tại khu vực Công 

viên Yên Hoà, thành phố Yên Bái đã được Ủy 

ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp giấy chứng nhận 

đầu tư tháng 6 năm 2015 với quy mô tổng diện 

tích 3,3 ha bao gồm: 01 trung tâm thương mại 

5 tầng, khu vui chơi giải trí và nhà phố thương 

mại Shop - house. Ngoài ra, còn có hệ thống 

công viên cây xanh và đường giao thông tại 

khu bán đảo Công viên Yên Hòa. Dự án có tổng 

mức đầu tư dự kiến gần 720 tỷ đồng do tập đoàn 

Vingroup làm chủ đầu tư được xây dựng thành 

một tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi, giải 

trí và khu phố thương mại Shop - house hiện đại 

theo tiêu chuẩn của hệ thống trung tâm thương 

mại Vincom trên cả nước.

Khu nhà phố thương mại Shop – house có 

chiều cao 4 tầng với tổng diện tích sàn 41.461m2  

được xây dựng trên mặt bằng diện tích 11.846m2, 

thiết kế theo phong cách Tân Cổ Điển, mang 

đậm nét kiến trúc Hoàng gia Châu Âu. Trung 

tâm thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí 5 tầng 

xây dựng trên diện tích mặt bằng 3.000m2, và 

được chia thành các khu vực như: Khu ẩm thực, 

cafe; khu mua sắm thời trang.... Các sản phẩm 

được cung cấp đều có thương hiệu nổi tiếng và 

đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu mua sắm 
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của người dân. Khu vui chơi giải trí được bố 

trí ở tầng 5 của Trung tâm thương mại gồm: 

Cinema, khu vực ẩm thực cung cấp những sản 

phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

Trong quá trình thực hiện dự án các cấp, các 

ngành chức năng của tỉnh và thành phố Yên Bái 

đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ chủ đầu tư trong công 

tác: Cấp giấy chứng nhận đầu tư; cấp giấy phép 

xây dựng; giải phóng mặt bằng và đã đảm bảo 

bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để triển 

khai dự án. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành sau 

khoảng 10 tháng thi công xây dựng. Hiện nay, 

dự án đang triển khai công tác san tạo mặt bằng.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần chỉnh 

trang kiến trúc đô thị khu vực trung tâm thành 

phố, hoàn chỉnh môi trường cảnh quan khu vực 

phù hợp với quy hoạch và nâng cao vị thế thương 

mại cho thành phố Yên Bái nói riêng và cả tỉnh 

Yên Bái nói chung. Khi dự án đi vào hoạt động 

sẽ cung cấp các dịch vụ thương mại, mua sắm, 

ẩm thực, vui chơi, giải trí chất lượng tốt nhất. 

Đẩy mạnh sức hút của một thành phố trẻ tiềm 

năng, thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của người dân 

và khách du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời 

tạo tiền đề để thành phố Yên Bái phấn đấu trở 

thành đô thị loại II trước năm 2020.

Trần Văn Đốc

Dự án đang triển khai công tác san tạo mặt bằng tại công viên Yên Hòa 
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Vieät Nam ñaõ saün saøng cho
“saân chôi” TPP

Ngày 04/02/2016, Hiệp 

định thương mại Đối 

tác xuyên Thái Bình 

Dương (còn gọi là TPP) được 

chính thức ký kết tại thành phố 

Auckland, New Zealand. 12 Bộ 

trưởng và Trưởng đoàn đàm 

phán của 12 nước thành viên 

lần lượt ký kết hiệp định với sự 

chứng kiến của Thủ tướng New 

Zealand - John Key. Bộ trưởng 

Bộ Công Thương Việt Nam Vũ 

Huy Hoàng dẫn đầu đoàn đàm 

phán Chính phủ Việt Nam tham 

gia lễ ký kết.

Sau khi ký kết, 12 quốc gia có 

thể bắt đầu quá trình phê chuẩn 

trong nước và có 02 năm để hoàn 

thành trước khi hiệp định có hiệu 

lực. Như vậy, sau 10 năm kể từ 

khi có ý tưởng hình thành, Hiệp 

định TPP đã trở thành hiện thực. 

TPP được kỳ vọng trở thành 

hình mẫu cho phát triển thương 

mại khu vực và thế giới với yêu 

cầu cao hơn trong bối cảnh lực 

lượng sản xuất phát triển rất 

nhanh và hội nhập quốc tế ngày 

càng sâu rộng.

Hiệp định TPP gồm có 

30 chương điều chỉnh thương 

mại và các vấn đề liên quan tới 

thương mại, bắt đầu từ thương 

mại hàng hóa và tiếp tục với hải 

quan và thuận lợi hóa thương 

mại; vệ sinh kiểm dịch động 

thực vật; hàng rào kỹ thuật đối 

với thương mại; quy định về 

phòng vệ thương mại; đầu tư; 

dịch vụ; thương mại điện tử; 

sở hữu trí tuệ; lao động; môi 

trường; các chương về “các vấn 

đề xuyên suốt” nhằm bảo đảm 

Hiệp định TPP đạt được tiềm 

năng của mình về phát triển, tính 

Đại diện 12 nước tham gia ký kết Hiệp định thương mại Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP
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cạnh tranh và tính bao hàm; giải 

quyết tranh chấp; ngoại lệ và các 

điều khoản về thể chế. 

Việt Nam được đánh giá là 

một trong những nước sẽ hưởng 

lợi lớn từ TPP khi nhiều mặt 

hàng xuất khẩu chủ lực của Việt 

Nam vào thị trường TPP được 

hưởng thuế suất 0% ngay sau 

khi Hiệp định có hiệu lực hoặc 

sau 3 - 5 năm như nông sản, thủy 

sản, một số mặt hàng dệt may, 

giày dép, đồ gỗ, hàng điện, điện 

tử, cao su…

Dệt may nói chung được coi 

là ngành được hưởng lợi lớn nhất 

do vị trí vững vàng của ngành 

trong chuỗi cung ứng toàn cầu 

và chi phí lao động tương đối 

thấp của Việt Nam. Trung bình 

thuế suất hàng dệt may của Việt 

Nam vào thị trường Hoa Kỳ hiện 

nay 17,5%, sau khi Hiệp định 

TPP có hiệu lực thuế suất sẽ về 

0%. Thuế nhập khẩu giảm xuống 

tại thị trường Mỹ và Nhật Bản 

sẽ làm lợi cho các nhà sản xuất 

hàng dệt may của Việt Nam. Với 

chi phí nhân công rẻ, Việt Nam 

có thể thu hút nhiều nhà máy 

dệt may, kỳ vọng sẽ tạo ra hơn 6 

triệu cơ hội việc làm cho người 

lao động.

Ngành da giày cũng được kỳ 

vọng là sẽ được hưởng lợi đáng 

kể từ TPP khi toàn bộ dòng thuế 

nhập khẩu hàng da giày từ 3,5% 

đến hơn 57,4% như hiện nay 

cũng sẽ về 0%. Hãng nghiên cứu 

Eurasia Group dự báo, xuất khẩu 

dệt may và da giày của Việt Nam 

có thể tăng 50% trong 10 năm 

nhờ TPP.

Ngành công nghiệp thủy hải 

sản của Việt Nam cũng sẽ hưởng 

lợi từ việc bãi bỏ thuế nhập khẩu 

tôm, mực và cá ngừ, từ mức 6,4-

7,2% hiện nay; thuế chống bán 

phá giá mặt hàng cá tra, cá ba 

Cuối năm 2005, các nước Brunei, Chile, New Zealand và Singapore ký một hiệp 
định thương mại tự do (FTA) với tên gọi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, 
gọi tắt là Hiệp định TPP. Tháng 09/2008, Mỹ tuyên bố tham gia TPP, nhưng không phải 
“gia nhập” vào TPP cũ mà sẽ cùng các bên đàm phán một hiệp định FTA hoàn toàn 
mới, tuy nhiên, vẫn lấy tên gọi là Hiệp định TPP. Sau đó, Australia, Peru, Việt Nam, 
Malaysia, Canada, Mexico và Nhật Bản lần lượt tham gia vào TPP, đưa tổng số thành 
viên TPP hiện nay lên thành 12. Ngày 04/02/2016, Hiệp định TPP chính thức được ký 
kết tại thành phố Auckland, New Zealand

Đại diện Việt Nam Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng
đặt bút ký kết
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sa mà Mỹ áp dụng đối với Việt 

Nam cũng được loại bỏ. Trong 

khi đó, lợi thế cạnh tranh của 

Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng 

bởi chi phí sản xuất thấp.

Ngoài ra, các doanh nghiệp 

trong lĩnh vực vận hành cảng và 

logistics sẽ được hưởng lợi gián 

tiếp, khi dòng chảy thương mại 

mạnh sẽ kéo theo nhu cầu vận tải 

và dịch vụ logistics tăng.

Có thể nói việc tham gia TPP 

sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Việt 

Nam khi tham gia vào “sân chơi 

chung” của khu vực có tổng giá 

trị chiếm tới 40% kinh tế toàn 

cầu và đóng góp cho GDP thế 

giới gần 300 tỷ USD mỗi năm. 

Theo dự báo của Viện Kinh tế 

Quốc tế Peterson, đến năm 2025 

địa vị thành viên TPP có thể giúp 

xuất khẩu của Việt Nam tăng 

thêm 29%.

Tuy nhiên, TPP cũng sẽ đặt 

ra nhiều thách thức cho Việt 

Nam trong những vấn đề như 

quy mô, chất lượng nền kinh 

tế còn thấp so với các nước 

thành viên TPP khác, đặc biệt 

là những nước có trình độ phát 

triển cao hơn. Năng lực cạnh 

tranh cả về sản phẩm, doanh 

nghiệp, quốc gia của Việt 

Nam đều hạn chế và dễ bị tổn 

thương, chất lượng nhân lực 

về quản lý Nhà nước, quản trị 

doanh nghiệp còn hạn chế…

Đối với ngành dệt may Việt 

Nam, quy tắc về xuất xứ trong 

TPP sẽ là một trở ngại không 

nhỏ. Theo đó sản phẩm dệt may 

của Việt Nam chỉ được miễn 

thuế khi nguyên liệu, bắt đầu 

từ sợi trở phải tự sản xuất hoặc 

nhập từ một nước cũng tham gia 

TPP. Điều này đặt ra cho ngành 

công nghiệp phụ trợ trong nước 

cần có sự quan tâm, đầu tư hợp 

lý trong thời gian tới để tăng giá 

trị gia tăng, tham gia tốt hơn 

vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Việc cắt giảm thuế xuất 

- nhập khẩu về 0%, mở cửa 

thị trường sẽ tăng sức ép cạnh 

tranh cho các doanh nghiệp 

nội địa, đặc biệt là ngành sản 

xuất ôtô và nông sản vốn đang 

nhận được sự bảo hộ lớn từ Nhà 

nước. Các ngành bị tác động 

tương đối mạnh bao gồm thực 

phẩm chế biến, rượu và hóa 

phẩm tiêu dùng.

Trong bối cảnh đó, để tận 

dụng được tối đa những lợi 

ích mà TPP đem lại, Việt Nam 

cần tập trung thực hiện hoàn 

thiện thể chế, hệ thống văn bản 

pháp lý đặc biệt liên quan đến 

các hiệp định thương mại tự 

do (FTA); đẩy mạnh tái cơ cấu 

nền kinh tế; đổi mới, sắp xếp 

lại doanh nghiệp Nhà nước; cải 

cách thủ tục hành chính để tăng 

tính cạnh tranh của môi trường 

kinh doanh...

Nguyễn Thoa

Ngành Dệt may được kỳ vọng sẽ có bước tăng trưởng mạnh sau TPP


