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HOÄI NGHÒ XUÙC TIEÁN ÑAÀU TÖ VÔÙI CAÙC TOÅ CHÖÙC
VAØ DOANH NGHIEÄP HAØN QUOÁC TAÏI HAØ NOÄI

Sáng 15/4 tại Hà Nội, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc 
(KCCI) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Yên Bái.

Tham dự hội nghị có ông Jun Dea 
Joo - Công sứ Đại sứ Hàn Quốc 

tại Việt Nam; Ông Ryu Hang Ha - Chủ 
tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc 
tại Hà Nội (KORCHAM Hanoi); Ông Lim 
Chung Hyun - Trưởng đại diện Phòng 
thương mại và công nghiệp Hàn Quốc 
tại Việt Nam (KCCI VietNam); Ông Park 
Byung Guk - Phó Tổng Giám đốc Phòng 
Xúc tiến thương mại và Đầu tư Hàn 
Quốc tại Hà Nội (KOTRA Hanoi); Ông 
Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương 
mại và công nghiệp Việt Nam và trên 20 
doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc .

Về phía tỉnh Yên Bái, Bà Phạm Thị 
Thanh Trà - UVBCH TƯ Đảng, Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; 
lãnh đạo các Sở, ban, ngành và một số 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã của 
tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thị 
Thanh Trà - UVBCH TƯ Đảng, Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái 
cho biết: Yên Bái được xác định là một 
trọng điểm trung tâm trong tuyến hành 
lang kinh tế “Côn Minh - Lào Cai - Hà 
Nội - Hải Phòng”, là một nhịp cầu quan 
trọng kết nối khu vực mậu dịch tự do 
ASEAN; và là vệ tinh trong sự hợp tác 
phát triển của các nước tiểu vùng sông 
Mê Kông. Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng 
đã chia sẻ những kế hoạch phát triển và 
thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái như sẽ 
thực hiện nhất quán đồng bộ và ổn định 
chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư 
đã ban hành. Các lĩnh vực được tỉnh 
Yên Bái kêu gọi các nhà đầu tư gồm: 
Nông nghiệp sử dụng công nghệ cao, kỹ 
thuật hiện đại, sản xuất nông sản, thực 
phẩm sinh thái phục vụ tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu; Nuôi trồng, chế biến 
nông lâm thủy sản; Phát triển ngành 
công nghiệp phụ trợ; Sản xuất vật liệu 
mới, năng lượng mới…. 

Toàn cảnh Hội nghị
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Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI đánh 
giá Yên Bái là tỉnh có thế mạnh về nông 
nghiệp, chăn nuôi ở phía Bắc Việt Nam. 
Yên Bái cũng đang có những động lực 
mới để phát triển. Bộ máy lãnh đạo của  
tỉnh Yên Bái cũng rất năng động, đây là 
nhân tố thúc đẩy kinh tế Yên Bái phát 
triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Ông Jun Dea Joo cũng đánh giá, Yên 
Bái là địa phương có tài nguyên rừng 
cũng như tài nguyên khoáng sản phong 
phú. Việc xây dựng tuyến cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai cũng góp phần giảm chi phí 
vận tải. Đây sẽ là điều khiến việc kết nối 
doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tuy 
nhiên ông Jun Dea Joo cũng cho rằng, 
để thực sự thu hút đầu tư, tỉnh Yên Bái 
cần phải có thêm nhiều những phương 
án hỗ trợ đầu tư, tăng cường quảng bá 
đầu tư, tạo nên sự khác biệt của tỉnh Yên 
Bái so với những tỉnh thành khác tại Việt 
Nam.

Các Doanh nghiệp Hàn Quốc tham 
gia hội nghị đánh giá cao tiềm năng, thế 
mạnh của Yên Bái, mong muốn tìm hiểu 
sâu hơn về địa phương như: hiện trạng 
hạ tầng khu công nghiệp như hệ thống 
giao thông, xử lý chất thải; năng lực về 
cung cấp điện cho hoạt động sản xuất; 
quy mô các doanh nghiệp đang hoạt 
động sản xuất, sơ chế sản phẩm nông, 
lâm sản... Thay mặt cho địa phương, 
bà Phạm Thị Thanh Trà cùng Giám đốc 
các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công 
thương đã cung cấp thông tin đáp ứng 
nhu cầu nhà đầu tư Hàn Quốc. Cụ thể, 
về hạ tầng khu công nghiệp đã, đang và 
sẽ đầu tư đồng bộ bao gồm đường giao 
thông, hệ thống cấp, thoát nước, cấp 

điện và hệ thống xử lý chất thải; về năng 
lực cung cấp điện, Yên Bái không những 
có đủ năng lực cung cấp cho sản xuất, 
còn cung cấp cho các địa phương khác 
do Yên Bái có hệ thống thủy điện hoàn 
chỉnh ...

Hiện tại, Hàn Quốc là đối tác đầu tư số 
1 tại Việt Nam, đứng thứ 3 trong số các 
quốc gia và khu vực giao thương với Việt 
Nam. Kim ngạch thương mại của Việt 
Nam và Hàn Quốc năm 2015 đạt 36,56 tỷ 
USD. Hai bên sẽ không ngừng thúc đẩy 
quan hệ quốc tế hướng tới đạt và vượt 
mục tiêu đã đề ra là 70 tỷ USD vào năm 
2020.

Kết thúc Hội nghị là lễ ký kết thỏa thuận 
MOU giữa Yên Bái với Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Hàn Quốc tại Việt 
Nam (KCCI Việt Nam) và Công ty TNHH 
LG Electronics Việt Nam. Thỏa thuận 
ký kết mở ra sự thuận lợi cho các bên, 
khuyến khích sự trao đổi một cách tích 
cực sự hiểu biết, cùng nhau nỗ lực trong 
việc thực hiện các chương trình nghị sự 
liên quan đến đầu tư giữa các bên và sẽ 

trao đổi các kinh nghiệm và thông tin về 
các hoạt động xúc tiến đầu tư, các quy 
định của pháp luật, các chính sách ưu đãi 
đầu tư và những vấn đề liên quan khác. 
Khuyến khích và tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và kinh 
doanh vào tỉnh Yên Bái.

Phạm Như Ý

Ngài đại sứ Hàn Quốc Jum Dae Joo  phát biểu 
tại Hội nghị

Lễ ký kết thỏa thuận MOU giữa Yên Bái 
và các tổ chức Hàn Quốc.
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Yên Bái tham gia hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam
lần thứ 26 - VIETNAM EXPO 2016

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 26 - VIETNAM EXPO 2016 do 
Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến Thương mại chỉ đạo và Công ty VINEX-
AD tổ chức diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội từ ngày 13/4 đến 
ngày 16/4/2016.

Với chủ đề “Tăng cường kết nối kinh tế 
khu vực và quốc tế”, đây được xem là cơ 
hội để các địa phương và doanh nghiệp 
quảng bá hình ảnh, gặp gỡ, giao lưu, hợp 
tác đầu tư và mở rộng thị trường. Hội chợ 
với quy mô gần 600 gian hàng của 500 
doanh nghiệp Việt Nam đến từ 14 tỉnh/
thành phố, 23 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
Các sản phẩm được các quốc gia giới 
thiệu, trưng bày rất đa dạng gồm máy móc, 
thiết bị điện – điện tử, linh phụ kiện và các 
sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng 
Bộ Công Thương - Đỗ Thắng Hải đã khẳng 
định: Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc 
Việt Nam tham gia ngày càng tích cực vào 
các Hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới đang mở ra cơ hội lớn cho các doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế. Vì vậy, thông 
điệp của Ban tổ chức Hội chợ gửi tới các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và 

quốc tế thông qua VIETNAM EXPO 2016 
là “Nắm bắt thời cơ, hợp tác và cùng phát 
triển”.

Tham dự Hội chợ VietNam Expo 2016 
tại khu gian hàng “Đầu tư phát triển công 
nghiệp” cùng với các địa phương như Kiên 
Giang, Ninh Thuận và Khu công nghiệp 
Phố Nối B -  tỉnh Hưng Yên, gian hàng 

Lễ khai mạc Hội chợ Vietnam Expo 2016

Các gian hàng tại Hội chợ
Vietnam Expo 2016
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của tỉnh Yên Bái đã tập trung giới thiệu về 
những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các 
dự án thu hút đầu tư, chính sách ưu đãi 
đối với các tổ chức, nhà đầu tư và trưng 

bày các sản phẩm về khoáng sản, nông, 
lâm sản. 

Thay mặt lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ 
doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư 
tỉnh Yên Bái, ông Trương Minh Tuấn - Phó 
Giám đốc Trung tâm đã trao đổi với phóng 
viên Báo Công Thương về chủ trương, 
lĩnh vực thu hút đầu tư vào tỉnh giai đoạn 
2016 - 2020: Để phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh trong thời gian tới bên cạnh việc 
đẩy mạnh công tác mời gọi thu hút đầu 
tư, xây dựng môi trường kinh doanh thông 
thoáng minh bạch, hấp dẫn và thuận lợi, 
tạo niềm tin cho các nhà đầu tư đến với 
tỉnh Yên Bái, đồng thời khai thác tối đa 
tiềm năng thế mạnh, tỉnh Yên Bái sẽ chú 
trọng đầu tư vào một số lĩnh vực như: 
Nông lâm nghiệp, thủy sản (những dự án 
trồng cây công nghiệp áp dụng công nghệ 
- kỹ thuật hiện đại; phát triển các vùng sản 
xuất hàng hóa sinh thái sạch; nuôi trồng 
thủy sản trên hồ Thác Bà); Công nghiệp 
(sản xuất đá ốp lát, vệ sinh, bột bả sơn 
cao cấp, chế biến gỗ rừng trồng, chế biến 
chè công nghệ cao... ); du lịch - dịch vụ 
(tập trung khai thác những tiềm năng, lợi 
thế về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên của 
Yên Bái để khai thác mạnh về lĩnh vực du 
lịch - dịch vụ, cụ thể khu du lịch sinh thái 

đầm Vân Hội, hồ Thác Bà, Mường Lò và 
ruộng bậc thang Mù Cang Chải…). 

Để thực hiện mục tiêu đó, UBND 
tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 
số 24/2015/QĐ-UBND về việc quy định 
Chính sách khuyến khích đầu tư vào sản 
xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, 
nông thôn trên địa bàn giai đoạn 2016 - 
2020. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ 
nhà đầu tư về giá thuê đất, thuê mặt nước; 
hỗ trợ kinh phí bồi thường giải phóng mặt 
bằng, san tạo mặt bằng; hỗ trợ xây dựng 
các công trình kết cấu hạ tầng; hỗ trợ đối 
với các dự án đặc biệt có quy mô lớn đầu 
tư vào lĩnh vực du lịch, nông nghiệp công 
nghệ cao, có tác động lớn đến phát triển 
kinh tế - xã hội vùng trên địa bàn tỉnh theo 
quy mô, tính chất từng dự án.

Có thể nói, thông qua hội chợ Thương 
mại Quốc tế Việt Nam năm 2016 gian 
hàng của tỉnh Yên Bái đã thu hút sự quan 

tâm của các tổ chức, nhà đầu tư trong 
nước và các nhà đầu tư nước ngoài đến 
từ các quốc gia: Hàn Quốc, Nhật Bản, Cu 
Ba, Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Trung 
Quốc, Cộng hòa Belarus, Cộng hòa Séc... 
qua đó sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác, liên 
doanh, liên kết, mời gọi đầu tư vào tỉnh 
Yên Bái cũng như phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

Nguyễn Trọng Cảnh

Gian hàng Xúc tiến đầu tư của tỉnh Yên Bái

Đại diện các tỉnh Yên Bái, Kiên Giang, Ninh Thuận và 
Khu công nghiệp Phố Nối B - Hưng Yên chụp ảnh lưu 

niệm tại khu gian hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp”
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Sáng ngày 31/03/2016 Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị gặp mặt 
các doanh nghiệp đầu năm 2016. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm 
Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Yên Bái.

Tham dự Hội nghị có đồng chí 
Tạ Văn Long - Ủy viên Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
thường trực UBND; Thường trực 
HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành; 
đại diện các Ngân hàng Thương mại; 
Lãnh đạo 9 huyện, thị, thành phố và 
trên 100 đại biểu đến từ các doanh 
nghiệp đang thực hiện đầu tư và hoạt 
động sản xuất - kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái.

Hội nghị đã tổng kết, đánh giá cụ 

thể về tình hình phát triển và họat 
động của các doanh nghiệp trong năm 
2015, làm cơ sở định hướng và đề 
xuất các giải pháp khuyến khích phát 
triển doanh nghiệp của tỉnh trong năm 
2016 và các năm tiếp theo. Năm 2015 
tỉnh Yên Bái đã khuyến khích thành 
lập mới được 146 doanh nghiệp với 
tổng vốn đăng ký là 1.293,4 tỷ đồng. 
Đến hết năm 2015 toàn tỉnh Yên Bái 
đã có 1.416 doanh nghiệp, trong đó: 
doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, 

YÊN BÁI GẶP MẶT CÁC DOANH NGHIỆP
ĐẦU NĂM 2016

Toàn cảnh Hội nghị
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Công ty cổ phần: 1.376 doanh nghiệp 
(chiếm 97,18%); doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài có 18 doanh 
nghiệp (chiếm 1,27%); doanh nghiệp 
nhà nước có 22 doanh nghiệp (chiếm 
1,55%). Các Doanh nghiệp đã đóng 
góp đáng kể cho sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, riêng trong 
năm 2015 các doanh nghiệp trên địa 
bàn đã thực hiện đóng góp nguồn thu 
cho ngân sách nhà nước địa phương 
đạt 896 tỷ đồng, chiếm 56% tổng thu 
cân đối trên địa bàn. Đến nay các 
doanh nghiệp của tỉnh đã thực hiện 
giải quyết việc làm cho trên 24.000 
lao động.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã 
thẳng thắn trao đổi tình hình hoạt động 
cũng như những khó khăn, vướng 
mắc hiện tại đang ảnh hưởng trực tiếp 
đến doanh nghiệp. Các kiến nghị tập 
trung vào một số vấn đề như: Mong 
muốn tỉnh xem xét quy định các khoản 
phí tài nguyên môi trường cho hợp lý; 
tỉnh có ý kiến đề xuất với Chính phủ 
có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các 
doanh nghiệp sản xuất chế tác đá hoa 
trắng về xuất khẩu đá khối (Block); 
Bên cạnh đó, đề nghị tiếp tục tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp về cách 
tính thuế, cách tính phí bảo vệ môi 
trường của một số dự án. Các doanh 

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu ý kiến
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nghiệp có ý kiến tăng thời gian về quy 
định sử dụng vật liệu nổ; đề nghị ngành 
Giao thông Vận tải cần xem xét bố trí 
lại các biển báo, biển cấm cho hợp lý, 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp khi 
vận chuyển hàng hóa; Trong thời gian 
tới tỉnh cũng cần xem xét, quy hoạch 
lại việc phát triển sản xuất chế biến gỗ 
rừng trồng, chế biến chè và tiêu thụ 
sản phẩm...Tiếp thu các ý kiến, kiến 
nghị của các doanh nghiệp, các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp giải đáp 
các vấn đề liên quan đến kiến nghị, đề 
xuất của các doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng 
chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường 
nhấn mạnh: Về phía tỉnh Yên Bái đã, 
đang và sẽ 
tiếp tục quan 
tâm tạo mọi 
điều kiện tốt 
nhất để cùng 
đồng hành 
với những khó 
khăn vướng 
mắc của 
doanh nghiệp. 
Thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, 
ngành tăng cường rà soát, chủ động 
phối hợp giải quyết, tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp; tiếp tục cải cách, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, loại 
bỏ những giấy phép không có trong 
Luật Đầu tư mới; có chính sách tháo 

gỡ về thuế, phí; giao UBND tỉnh thành 
lập tổ công tác giúp đỡ doanh nghiệp 
giải quyết những khó khăn khi mới 
đầu tư tại Yên Bái. Về phía các doanh 
nghiệp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề 
nghị phải nghiên cứu các chính sách 
hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh 
để áp dụng; bám sát vào quy hoạch 
định hướng chung để phát triển những 
ngành nghề cho phù hợp; tăng cường 
liên kết trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh; quan tâm xây dựng thương 
hiệu sản phẩm; tập  trung nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực và thực 
hiện nghiêm các quy định của Nhà 
nước trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh 
đã tặng Bằng khen cho 20 doanh 
nghiệp hoàn thành tốt hoạt động kinh 
doanh năm 2015.

Phạm Như Ý
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PCI Yên Bái 2015 - Nhìn từ những con số
Sáng ngày 31-3, tại Hội trường khách sạn MELIA - Hà Nội, Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế 
Hoa Kỳ (USAID) đã tổ chức Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh - 
PCI năm 2015. Đà Nẵng năm thứ 3 liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng, trong khi 
đó Yên Bái xếp thứ 51/63 tỉnh thành, tăng 4 bậc so với năm 2014.

N
ăm 2015 ghi nhận những nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh 
Yên Bái trong việc tích cực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao 

trình độ chuyên môn và hiệu quả làm việc của đội ngũ cán bộ công chức 
trong việc xúc tiến đầu tư, cấp phép đầu tư, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh 
nhằm tạo ra bộ máy chính quyền thân thiện và chuyên nghiệp. Sau 3 năm 
liên tiếp khó khăn và bị tụt hạng về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, 
Yên Bái đã có dấu hiệu cải thiện và tăng 4 bậc trong bảng điểm PCI của 63 
tỉnh thành, vươn lên nhóm điều hành trung bình. 

Tuy nhiên, đây không phải là cuộc đua thứ hạng cao thấp, mà là sự cạnh 
tranh và mức độ hài lòng của doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với hiệu quả quản 
lý, điều hành của chính quyền địa phương. Nhìn từ những con số qua các 
năm, chúng ta sẽ có được cái nhìn toàn cảnh hơn về những thay đổi trong 
đánh giá của các doanh nghiệp, dân doanh về môi trường kinh doanh của 
địa phương.

Lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI
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Biểu đồ chỉ số PCI của Yên Bái từ năm 2007 đến 2015
(nguồn pcivietnam.org)

Nhìn vào số liệu thống kê chỉ số PCI của Yên Bái từ năm 2007 đến 2015, 
ta thấy rõ có sự cải thiện vượt bậc trong các năm 2009 - 2011. Chịu tác động 
bởi suy thoái kinh tế cộng với sự hội nhập sâu rộng hơn của nền kinh tế, 
những khó khăn bất cập bắt đầu bộc lộ, chỉ số PCI của Yên Bái giảm mạnh 
trong các năm 2011 đến 2013 và đang có dấu hiệu cải thiện trở lại trong hai 
năm gần đây khi một loạt các biện pháp, chương trình hành động của tỉnh đi 
vào thực tiễn.

 Khả năng Gia nhập thị trường được đánh giá tốt khi thời gian chờ đăng 
ký và cấp giấy chứng nhận kinh doanh đã được rút ngắn kỉ lục. Trung bình 
chỉ mất 03 ngày để doanh nghiệp có được giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, thay vì phải chờ từ 10-15 ngày như trước. Thời gian chuẩn bị và hoàn 
tất sửa đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cũng giảm mạnh từ 7 xuống 3 
ngày.

Một số chỉ số được cải thiện rõ nét trong năm nay như: Tính minh bạch, Chi 
phí thời gian, Hỗ trợ doanh nghiệp và Đào tạo lao động. Các doanh nghiệp, 
dân doanh đã có thể tiếp cận tốt hơn các tài liệu kế hoạch cấp tỉnh như bản 
đồ quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng. Chi phí thời 
gian để  thực hiện các thủ tục hành chính, lấy con dấu và chữ ký cũng được 
cải thiện. Tuy nhiên khi so sánh với tổng thể chung của cả nước, những lĩnh 
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vực này chỉ được xếp vào loại khá. 
Chi phí không chính thức, Tính năng động và Cạnh tranh bình đẳng vẫn 

trên đà giảm mạnh. Đây cũng là 3 chỉ số được đánh giá thấp nhất của Yên 
Bái. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, họ thường xuyên phải chi trả các khoản 
chi phí không chính thức và đây thực sự là một gánh nặng cho các doanh 
nghiệp. Trong khi đó, môi trường kinh doanh tại tỉnh được các doanh nghiệp 
đánh giá là chưa có sự cạnh tranh bình đẳng; các tập đoàn, doanh nghiệp 
nhà nước vẫn nhận được sự ưu ái lớn hơn, điều này gây khó khăn cho các 
doanh nhiệp vừa và nhỏ. Việc áp dụng công nghệ thông tin để giải quyết các 
thủ tục hành chính vẫn còn hạn chế. Các chỉ số về Tiếp cận đất đai và Thiết 
chế pháp lý vẫn chưa có được sự cải thiện tích cực. 

Qua những phân tích trên ta thấy rằng, để có thể nâng cao được năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh trong năm 2016 và những năm tiếp theo tỉnh Yên Bái còn 
rất nhiều việc phải làm. Cần có những chương trình hành động cụ thể hơn 
trong công tác cải cách thủ tục hành chính, giảm chi chí đi lại và thời gian, 
tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp. Công tác Hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần 

Tổng hợp các chỉ số của tỉnh Yên Bái qua các năm (nguồn pcivietnam.org)
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được chú trọng hơn, cung cấp đầy đủ được các dịch vụ tư vấn pháp lý, tìm 
hiểu thị trường, giới thiệu lao động, đào tạo nhân lực và hỗ trợ tìm kiếm đối 
tác cho các doanh nghiệp, đồng thời phải kịp thời tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn. Sự cần thiết phải tạo ra được một sân chơi công bằng, 
minh bạch cho tất cả các doanh nghiệp. Chính quyền các cấp, các sở ngành 
phải quan tâm, lắng nghe những ý kiến đóng góp, mong muốn, nguyện vọng 
của các doanh nghiệp để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh 
trên địa bàn. 

Với những nỗ lực không mệt mỏi trong suốt thời gian qua của chính quyền 
và nhân dân tỉnh Yên Bái, chúng ta có quyền hy vọng trong năm 2016, PCI 
của Yên Bái sẽ có sự bứt phá mạnh mẽ, tạo dựng được niềm tin và sự hài 
lòng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Nguyễn Thoa

So sánh chỉ số PCI của Yên Bái trong vùng Miền núi phía Bắc (nguồn pcivietnam.org)
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Đoàn công tác tỉnh Aichi (Nhật Bản)
tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư tại Yên Bái

Ngày 01/04, đoàn công tác tỉnh Aichi, Nhật Bản do ông Itoh Katsundo - Ủy 
viên Hội đồng tỉnh Aichi làm trưởng đoàn đã đến Yên Bái để tìm kiếm cơ hội 
đầu tư và hợp tác giữa hai tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tạ Văn 
Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Yên Bái; cùng lãnh đạo các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 

Tỉnh Aichi nằm trên bờ biển phía 
Đông nước Nhật, có dân số 

đông thứ tư Nhật Bản. Aichi là tỉnh có 
thế mạnh về công nghiệp với tổng giá trị 
sản phẩm đạt 400 tỷ USD/năm và đứng 
đầu Nhật Bản về tiềm năng kinh tế, hiệp 
hội doanh nghiệp rất phát triển. Hiện 
tại, toàn tỉnh có 54 doanh nghiệp đầu tư 
vào Việt Nam, tuy nhiên chưa có doanh 
nghiệp nào đầu tư vào Yên Bái. Thông 
qua chuyến công tác lần này, các doanh 
nghiệp của Aichi mong muốn tìm hiểu 
cơ hội và môi trường đầu tư tại Yên Bái.

Tại buổi tiếp đoàn, đồng chí Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn 

Long đã giới thiệu với đoàn công tác 
tỉnh Aichi về tiềm năng, thế mạnh của 
tỉnh Yên Bái. Nằm ở vị trí của ngõ vùng 
Tây Bắc, có vị trí địa lý vô cùng thuận 
lợi, là tỉnh trung chuyển và là cửa ngõ 
kết nối giao thông, hợp tác giao lưu văn 
hóa,  phát triển kinh tế - xã hội với các 
tỉnh phía Bắc. 

Yên Bái có hệ thống cơ sở hạ tầng 
hoàn thiện, giao thông phát triển cả về 
đường bộ, đường sắt và đường thủy. 
Yên Bái có các tuyến quốc lộ 70, 32, 
32C, 37 và tuyến đường cao tốc Nội 
Bài - Lào Cai đi qua địa bàn tỉnh góp 
phần giúp luân chuyển hàng hóa nhanh 

Toàn cảnh buổi làm việc
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chóng, thuận lợi. Tuyến đường sắt xuyên 
Á Hà Nội - Lào Cai - Trung Quốc chạy 
qua địa phận tỉnh dài 83 km, trung bình 
mỗi ngày có 10 chuyến tàu khách, 20 
chuyến tàu hàng. Giao thông đường thủy 
với tuyến sông Hồng dài 115 km, tuyến 
hồ Thác Bà dài 83 km. 

Trên địa bàn hiện nay có 3 Khu công 
nghiệp với diện tích lớn và hạ tầng hoàn 
thiện là Khu công nghiệp phía Nam, Khu 
công nghiệp Minh Quân và 
khu công nghiệp Âu Lâu với 
tỷ lệ lấp đầy lần lượt là 50%, 
30% và 30%;  8 cụm công 
nghiệp đi vào hoạt động tốt.

Tài nguyên thiên nhiên 
của Yên Bái cũng rất phong 
phú, đa dạng. Trong đó tài 
nguyên đất gần 7.000 km2; 
tài nguyên khoáng sản lớn 
với trữ lượng đá hoa trắng 
là 2,4 tỷ m3, độ trắng đến 
hơn 90%. Cả nước chỉ có 
riêng Yên Bái và Nghệ An 
có loại đá trắng này. Ngoài 
ra còn có các loại quặng như grafit, 
chì kẽm, sắt, thạch anh, đá granit....và 
khoáng sản vật liệu xây dựng dùng để 
sản xuất xi măng, đá ốp lát.

Trong lĩnh vực sản xuất nông lâm 

nghiệp, Yên Bái có vùng 
chè rộng trên 11.200 ha với 
đặc sản chè Shan tuyết Suối 
Giàng, vùng quế trên 30.000 
ha,  cây ăn quả trên 8.500 
ha,  tre măng Bát Độ trên 
3.000 ha, diện tích rừng với 
độ che phủ 62% thuận lợi 
cho các doanh nghiệp đầu 
tư vào các lĩnh vực chế biến 
gỗ rừng trồng, chế biến chè 
xuất khẩu.

Về phát triển du lịch sinh 
thái, Yên Bái có nhiều thế 
mạnh với danh thắng quốc 
gia Mù Cang Chải, vùng hồ 
Thác Bà rộng trên 19.000 
ha, đầm Vân Hội rộng hàng 

trăm ha đã được quy hoạch để phát triển 
du lịch đang thu hút, mời gọi các nhà đầu 
tư.

Cùng với đó, tỉnh đã đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (năm 2015 
đứng thứ 51/63 tỉnh thành), thành lập các 
tổ công tác giúp đỡ các doanh nghiệp giải 
quyết các thủ tục đầu tư một cách nhanh 

nhất, được các nhà đầu tư nước ngoài 
đánh giá cao. 

Trước đó, vào tháng 10/2015, tỉnh Yên 
Bái đã phối hợp với Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức 

Đồng chí Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Ông Itoh Katsundo - Ủy viên Hội đồng tỉnh Aichi
phát biểu tại buổi làm việc
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Hội nghị xúc tiến đầu tư với chính phủ và các doanh nghiệp Nhật Bản.
Đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốnsau buổi làm việc này 

sẽ có nhiều doanh nghiệp của tỉnh Aichi đến tìm hiểu và quyết định đầu tư tại tỉnh 
Yên Bái. Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn tỉnh Aichi tạo điều kiện hỗ trợ các 
sinh viên của tỉnh Yên Bái sau khi tốt nghiệp sang làm việc tại Aichi và giúp đỡ tỉnh 
Yên Bái đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực y tế, cơ khí, xây dựng, giáo dục 
và đặc biệt là lĩnh vực chế biến sản xuất các sản phẩm nông nghiệp. Đồng chí Phó 
chủ tịch đề nghị tỉnh Aichi sẽ làm cầu nối để các doanh nghiệp Yên Bái xuất khẩu 
các sản phẩm chủ lực của địa phương như chè, gỗ, quế...sang thị trường Nhật Bản.

Về phía đại diện tỉnh Aichi, ông Itoh Katsundo - Ủy viên Hội đồng tỉnh Aichi đánh 
giá cao những tiềm năng thế mạnh, các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái. 
Sau buổi làm việc này, ông sẽ cố gắng hết sức tìm hiểu về các Khu công nghiệp tại 
tỉnh Yên Bái và truyển tải tới bạn bè Nhật Bản để chia sẻ, tìm kiếm cơ hội đầu tư tại 
đây. Ông cho rằng, con đường hợp tác còn lâu dài và đây là bước đầu tiên của sự 
hợp tác giữa hai tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Enomoto Tomohito - Giám đốc công ty cổ phần 
SS, Nhật Bản bày tỏ mong muốn hỗ trợ tỉnh Yên Bái trong việc đào tạo công nhân, 
kỹ sư trong lĩnh vực xây dựng. Ông cho biết, hiện tại có 12 lao động người Việt đang 
làm việc tại công ty ông theo hình thức tu nghiệp sinh. 

Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác tỉnh Aichi đã đi thăm một số nhà máy sản 
xuất, chế biến đá hoa trắng và thăm quy hoạch Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh 
Yên Bái.

Nguyễn Thoa
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Triển khai thi công xây dựng
nhà máy may xuất khẩu Unico Global YB
tại khu công nghiệp Âu Lâu tỉnh Yên Bái

Công ty Unico Global 
Inc - Hàn Quốc là 

công ty chuyên sản xuất 
hàng may mặc xuất khẩu 
được thành lập từ năm 
1996 tại Trung Quốc lấy 
tên là công ty TNHH may 
mặc Unico Dandog, sau 
khi thành lập công ty luôn 
đảm bảo đáp ứng được 
nhu cầu của thị trường 
với những tiêu chuẩn 
toàn cầu. Năm 2005 công 
ty đã xây dựng trụ sở 
mới tại Hàn Quốc và đổi 
tên thành công ty Unico 
Global Inc - Hàn Quốc. 
Trải qua quá trình phát 
triển công ty Unico Global 
Inc - Hàn Quốc đã trở 
thành chuyên gia trong 
lĩnh vực sản xuất hàng 
may mặc chuyên dùng với 
kỹ thuật cao. Để mở rộng 
phát triển sản xuất, năm 
2006 công ty Unico Global 
Inc - Hàn Quốc đã thành 
lập công ty Unico Global 
Inc Việt Nam và xây dựng 
nhà máy may tại tỉnh Bắc 
Giang. Sau 10 năm thành 
lập và phát triển tại Việt 
Nam hiện nay nhà máy 

Unico Global Inc Việt Nam 
đã có 48 chuyền may với 
hơn 3000 lao động. Tiếp 
nối sự phát triển của công 
ty Unico Global Inc Việt 
Nam thì đầu năm 2014 
đại diện của công ty Unico 
Global Inc - Hàn Quốc đã 
tiến hành khảo sát môi 
trường đầu tư tại tỉnh Yên 
Bái. Sau khi khảo sát thấy 
Yên Bái là tỉnh có nhiều 
điều kiện thuận lợi về giao 
thông, nguồn nhân lực, 
chính sách hỗ trợ ưu đãi 
cho các nhà đầu tư, công 
ty Unico Global Inc  Hàn 
Quốc đã quyết định đầu 
tư xây dựng nhà máy may 
xuất khẩu tại khu công 
nghiệp Âu Lâu, tỉnh Yên 
Bái.

Dự án xây dựng nhà 
máy may xuất khẩu Unico 
Global YB, tại khu công 
nghiệp Âu Lâu được Ban 
Quản lý các khu công 
nghiệp tỉnh Yên Bái cấp 
giấy chứng nhận đầu tư 
tháng 2 năm 2014 có quy 
mô tổng diện tích 12ha. 
Nhà máy có công suất 
3,6 triệu sản phẩm/năm 

chuyên sản xuất các 
loại sản phẩm may mặc 
chất lượng cao như: Áo 
choàng, áo trượt tuyết... 
Dự án có tổng vốn đầu tư 
253 tỷ do công ty Unico 
Global Inc Yên Bái làm 
chủ đầu tư.

Trong quá trình triển 
khai thực hiện dự án chủ 
đầu tư đã nhận được sự 
phối hợp tích cực của 
các cấp, các ngành chức 
năng của tỉnh Yên Bái 
trong các công tác như: 
Cấp giấy phép kinh doanh, 
cấp giấy chứng nhận đầu 
tư. Đặc biệt trong công 
tác giải phóng mặt bằng 
Ban Quản lý các KCN tỉnh 
Yên Bái đã tích cực khẩn 
trương thực hiện và bàn 
giao mặt bằng sạch cho 
nhà đầu tư để triển khai 
thi công xây dựng dự án. 

Hiện tại dự án đã hoàn 
thành công tác san tạo 
mặt bằng và đang triển 
khai thi công xây dựng 
khu nhà xưởng, căng tin. 
Dự kiến dự án sẽ hoàn 
thành trong tháng 6 năm 
2016.

Dự án nhà máy may 
xuất khẩu Unico Global 
YB khi đi vào hoạt động 
sẽ tạo ra những sản phẩm 
có chất lượng cao, đáp 
ứng nhu cầu tiêu thụ trong 
nước và xuất khẩu; góp 
phần tăng thu ngoại tệ và 
thu ngân sách cho nhà 
nước, tạo công ăn việc 
làm cho khoảng 6000 lao 
động địa phương từ đó 
góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh Yên Bái.

 Trần Văn Đốc

Nhà máy may Unico Global YB đang trong quá trình xây dựng
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Ông Tô Quang Lợi ở xã Tuy Lộc, 
thành phố Yên Bái cho biết: 

“Những năm qua, chính quyền địa 
phương quan tâm chú trọng phát triển 
nông nghiệp, giúp nông dân đưa cây, con 
giống mới có hiệu quả kinh tế cao vào sản 
xuất. Nhiều hộ gia đình trong xã đã mạnh 
dạn mở rộng diện tích, dồn điền đổi thửa 
trồng rau màu, cây hoa cung cấp cho thị 
trường, đem lại thu nhập cao. Tuy nhiên, 
nông dân chúng tôi còn gặp nhiều khó 
khăn là sản phẩm làm ra chưa có đầu 
ra ổn định, chủ yếu là tự tiêu, giá cả thị 
trường bấp bênh, đồng vốn đầu tư cho 
sản xuất còn hạn chế. Chúng tôi mong 
muốn các cấp, các ngành tìm đầu ra ổn 
định cho nông dân tiêu thụ sản phẩm”.

Tiêu thụ nông sản luôn là nỗi lo của 
người nông dân, đơn cử như trong sản 
xuất cây trồng vụ đông. Hàng năm, nông 
dân trong tỉnh sản xuất được hơn 10.000 
ha cây vụ đông các loại. Tuy nhiên, hầu 
như chưa có một đơn vị, doanh nghiệp 
nào đứng ra bao tiêu sản phẩm cho 
người nông dân mà vẫn phụ thuộc vào 
các thương lái nhỏ. Trong sản xuất vụ 
đông, đã có nhiều mô hình như: rau màu, 

cà chua, khoai tây, ngô tím rất có hiệu 
quả nhưng việc tập trung khuyến cáo, 
chỉ đạo mở rộng cho nông dân còn nhiều 
hạn chế. Do liên kết trong sản xuất và 
tiêu thụ còn kém, chưa có nhiều doanh 
nghiệp ký kết tiêu thụ sản phẩm vụ đông, 
dẫn đến tiêu thụ sản phẩm còn bấp bênh.

Một ví dụ điển hình cho tình trạng 
này là cây khoai tây, cà chua, nếu sản 
xuất diện tích nhỏ lẻ thì tiêu thụ rất dễ và 
được giá nhưng chỉ cần đẩy diện tích lên 
khoảng vài trăm héc-ta là ngay lập tức 
xảy ra tình trạng ế thừa. Đáng nói hơn, 
ngay cả những sản phẩm được coi là thế 
mạnh như chè, sắn công nghiệp, quế… 
thi thoảng vẫn bị o ép đầu ra. Với vùng 
chè kinh doanh trên 9.000 ha nhưng sản 
xuất, chế biến yếu, sơ chế là chính, chưa 
xây dựng được thương hiệu sản phẩm, 
thiếu thị trường hay nói chính xác là 
không đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Nguyên nhân chính do các nhà máy 
chủ yếu sản xuất chè đen, giá thành 
thấp, doanh nghiệp không xuất khẩu trực 
tiếp được mà phải xuất qua khâu trung 
gian nên giá bán thấp. Giá bán sản phẩm 
thấp cũng đồng nghĩa với với việc thu 

Tìm đầu ra cho NÔNG SẢN
Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có 

sự phát triển khá, nhiều mô hình sản xuất mới trong sản xuất nông nghiệp đã 
đem lại hiệu quả cao, góp phần cải thiện đời sống của nông dân. Tuy nhiên, 
vấn đề đầu ra cho nông sản vẫn còn nhiều khó khăn.

Sản phẩm măng khô xuất khẩu của Công ty cổ phần Yên Thành.
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mua nguyên 
liệu đầu 
vào thấp. 
Nguyên liệu 
thấp làm sao 
có sản phẩm 
chất lượng 
cao… Cái 
vòng luẩn 
quẩn đó 
đã kéo dài 
nhiều năm 
nay ở các 
vùng chè.

N g ư ờ i 
làm chè 
không sống 
nổi bằng chè dẫn đến việc chăm sóc 
kém hiệu quả, sử dụng thuốc bảo vệ 
thực vật, thuốc kích thích không bảo 
đảm quy trình… Đó cũng là nguyên nhân 
dẫn tới sản phẩm chè có sức cạnh tranh 
trên thị trường yếu. Vùng chuyên canh 
sắn cũng vậy, tuy đã gắn vùng nguyên 
liệu với chế biến nhưng diện tích phát 
triển quá nhiều, vỡ quy hoạch, vượt quá 
khả năng tiêu thụ của nhà máy, phần còn 
lại chủ yếu trông vào thương lái dẫn đến 
tình trạng được mùa rớt giá…

Cùng với đó, sợi dây liên kết giữa 
người dân và doanh nghiệp không phải 
lúc nào cũng “mặn nồng”. Từ các yếu tố 
đó, có không ít sản phẩm nông sản phải 
tiêu thụ qua các tư thương, nông dân 
sản xuất ra nông sản nhưng lại không 
làm chủ được giá bán, không biết lượng 
cung, cầu dẫn tới sản xuất thiếu tính bền 
vững.

Trước thực trạng khó khăn về đầu ra 
cho nông sản, ngành nông nghiệp Yên 
Bái đã phối hợp với các ngành, đơn vị 
liên quan xây dựng, hướng dẫn thủ tục, 
hồ sơ hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn; chủ động rà 
soát diện tích đất nông nghiệp, giới thiệu 
địa điểm, tạo điều kiện để thu hút các 
doanh nghiệp, tập đoàn lớn đầu tư vào 
địa bàn. Năm 2015, Yên Bái đã cấp giấy 
chứng nhận đầu tư mới 27 dự án với 
tổng vốn đăng ký 5.433 tỷ đồng; trong 
đó, lĩnh vực nông – lâm nghiệp có 6 dự 
án với số vốn đăng ký 381 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2015, với chính sách 
ưu đãi của tỉnh, Công ty TNHH Nippon 
Zoki Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dược 

phẩm Nippon Zoki Nhật Bản) đã đầu tư 
1.700 tỷ đồng vào chăn nuôi, chế biến 
thỏ công nghệ cao tại xã Thượng Bằng 
La, huyện Văn Chấn. Bên cạnh đó, tỉnh 
cũng ban hành chính sách hỗ trợ đặc thù 
khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác 
xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 
sẽ là điều kiện quan trọng để “hút” các 
nhà đầu tư.

Tuy nhiên, để giải quyết tốt đầu ra 
cho nông nghiệp, người nông dân trước 
tiên phải tạo được sản phẩm chất lượng 
và phù hợp với tín hiệu của thị trường. 
Vì vậy, trước tiên phải xây dựng quy 
hoạch gắn với việc hình thành và phát 
triển các vùng chuyên canh, sản xuất 
hàng hóa tập trung; tăng cường công 
tác quản lý nhà nước về vệ sinh thú y, 
vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao 
nhận thức cho người sản xuất, nhất là 
ở các vùng trồng rau, chăn nuôi an toàn 
theo các quy chuẩn như VietGAP, ISO… 
cũng như tăng cường xúc tiến thương 
mại, khuyến khích, tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ký kết 
hợp đồng sản xuất, tiêu thụ nông sản 
cần được quan tâm, chú trọng.

Đặc biệt, việc tìm kiếm đầu ra ổn định 
cho nông sản cũng rất cần sự liên kết 
“4 nhà” (Nhà nước, nhà khoa học, nhà 
nông và nhà doanh nghiệp). Cùng với 
đó, người nông dân cần thay đổi tư duy 
sản xuất tự cung, tự cấp, quan tâm tìm 
hiểu và đón đầu thị trường để tránh tình 
trạng “cung” vượt “cầu”.

Theo Báo Yên Bái

Chế biến chè tại Công ty TNHH chè Hữu Hảo




