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Tập đoàn kinh tế Chân - Thiện - Mỹ, tiền thân là Trung Tâm Nhân Đạo Hồng 
Ngọc, được thành lập từ năm 1996 với mục đích dạy nghề miễn phí và tạo việc 
làm cho người khuyết tật và các đối tượng chính sách xã hội. Trải qua 15 năm 
đi vào hoạt động, tập đoàn hiện có 7 doanh nghiệp đang hoạt động tại Hà Nội, 
Hải Dương, Bắc Ninh, Nghệ An…Mới đây vào ngày 3/7, tập đoàn đã có buổi 
làm việc với UBND tỉnh Yên Bái để tìm kiếm cơ hội đầu tư tại tỉnh.

Taäp ñoaøn kinh teá Chaân - Thieän - Myõ
tìm kieám cô hoäi ñaàu tö taïi Yeân Baùi

Tiếp và làm việc với 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; các 
đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo 
và chuyên viên các Sở Tài nguyên và Môi 
trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và 
Đầu tư, Công thương, Văn hóa Thể thao 
và Du lịch, UBND huyện Trấn Yên.

Đại diện tập đoàn Chân Thiện Mỹ có 
ông Đoàn Xuân Tiếp - Chủ tịch Hội đồng 

Quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn cùng 
các đồng chí trong đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh 
và đại diện các sở, ngành của tỉnh đã trao 
đổi với Tập đoàn về những nội dung mà 
Tập đoàn dự kiến đầu tư trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái. Trong đó, tập trung trao đổi về 
vấn đề du lịch cộng đồng; du lịch sinh thái 
trên vùng hồ Thác Bà; Cơ chế, chính sách 
đầu tư của tỉnh, tình hình liên kết đầu tư; 
giải phóng mặt bằng… Các đại biểu của 

UBND tỉnh Yên Bái làm việc với Tập đoàn kinh tế Chân - Thiện - Mỹ
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tỉnh Yên Bái đều cho rằng, việc Tập đoàn 
đầu tư tại tỉnh Yên Bái là phù hợp với thực 
tiễn phát triển của tỉnh Yên Bái trong thời 
gian tới.

Cũng trong buổi làm việc, Tổng giám 
đốc Tập đoàn kinh tế Chân - Thiện - Mỹ, 
ông Đoàn Xuân Tiếp đã giới thiệu các công 
ty thành viên và các lĩnh vực hoạt động cụ 
thể của tập đoàn. Hiện tại, Tập đoàn đang 
tập trung khảo sát và nghiên cứu một số 
điểm tại tỉnh Yên Bái để đầu tư phát triển 
các lĩnh vực gồm: Du lịch Quốc tế, du lịch 
trong nước và giáo dục đại học. 

Trong lĩnh vực Du lịch Quốc tế và trong 
nước địa điểm Tập đoàn lựa chọn 02 điểm. 
Điểm thứ nhất là Nút giao IC12 trên cao 
tốc Nội Bài – Lào Cai sẽ tổ chức điểm lớn 
để đón tiếp khách du lịch quốc tế và trong 
nước. Tại đây sẽ trưng bày, giới thiệu và 
xúc tiến thương mại cho các sản phẩm quý 
hiếm của Yên Bái như: Đá quý, Đá trắng, 
Quế, Chè, Táo mèo… cùng các mặt hàng 
thủ công mỹ nghệ truyền thống của Yên 
Bái. Tại điểm này Công ty sẽ giới thiệu 
khách đi thăm các 
điểm tiếp theo là Rừng 
nguyên sinh, rừng quế, 
các thác nước tại Trấn 
Yên, Văn Chấn, ruộng 
bậc thang Mù Cang 
Chải, Chè Suối Giàng 
và đặc biệt điểm nhấn 
sẽ là khu du lịch Hồ 
Thác Bà. Điểm du lịch 
thứ 2 cũng là điểm 
nhấn quan trọng sẽ 
hướng tới xây dựng 

Hồ Thác Bà thành điểm du lịch phục vụ 
khách du lịch quốc tế và trong nước nhằm 
thu hút khách nước ngoài và các tỉnh phía 
Bắc. Ngoài chương trình cho khách tham 
quan du lịch trên 1.000 hòn đảo trên hồ sẽ 
giới thiệu cho khách tham quan và giao lưu 
với các dân tộc trện địa bàn, đồng thời tổ 
chức các điểm vui chơi, các trò chơi giải 
trí để hấp dẫn du khách như nhạc nước, 
rối nước và các trò chơi dân gian, kiến tạo 
không gian xây các khu nghỉ dưỡng cao 
cấp cho Du khách quốc tế và trong nước. 

Trên lĩnh vực giáo dục, Tập đoàn dự 
kiến mở phân hiệu Trường Đại học Kinh 
Bắc tại tỉnh Yên Bái tập trung vào 3 khoa: 
khoa Du lịch; khoa Quản lý Nhà nước và 
khoa Pháp luật kinh tế. 

Thông qua các dự án đầu tư, Tập đoàn 
dự kiến sẽ tuyển dụng lao động là người 
khuyết tật và các đối tượng xã hội khác 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các địa bàn lân 
cận. Tập đoàn sẽ tập trung dạy nghề, bố trí 
chỗ ăn ở miễn phí và bố trí việc làm sau khi 
tốt nghiệp tại các công ty thành viên.

Đoàn công tác tỉnh Yên Bái đến thăm công ty TNHH Hồng Ngọc
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Tổng vốn cho dự 
án này khoảng 3.500 
tỷ đến 5.000 tỷ đồng. 
Theo kế hoạch, dự 
án sẽ triển khai trong 
tháng 9 và đến Quý 
III/2017 đưa vào khai 
thác giai đoạn đầu.

Phát biểu kết luận 
Hội nghị, đồng chí 
Phạm Thị Thanh Trà - 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự lựa 
chọn của Tập đoàn kinh tế Chân Thiện Mỹ 
khi đến đầu tư tại Yên Bái. Tập đoàn đã 
gắn việc phát triển dịch vụ du lịch với một 
số lĩnh vực phát triển trên lĩnh vực nông 
nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp. Đây là 
cách khai thác làm du lịch độc đáo và khác 
biệt. Vì vậy, đồng chí rất đồng tình với ý 
tưởng của doanh nghiệp đầu tư về loại 
hình, cách thức và quy mô đầu tư. Để triển 
khai các dự án, đồng chí đề nghị Tập đoàn 
sớm quyết định và xin chủ trương đầu tư; 
Lập dự án đầu tư, trong đó xác định nhu 
cầu sử dụng đất và diện tích mặt nước hồ 
Thác Bà cho dự án. Sau đó tỉnh Yên Bái sẽ 
họp các ngành thẩm định và khẩn trương 
giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho 
Nhà đầu tư triển khai dự án. 

Sau buổi làm việc, vào ngày 17/7, lãnh 
đạo tỉnh Yên Bái do đồng chí Phạm Duy 
Cường - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, 
đã có đến thăm một số chi nhánh của 
Tập đoàn bao gồm: Công ty TNHH Hồng 
Ngọc tại thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
và Trường ĐH Kinh Bắc tại Bắc Ninh. Tại 

đây, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái 
đã bày tỏ cảm nhận ấn tượng về phương 
châm kinh doanh và những thành tựu mà 
tập đoàn Chân Thiện Mỹ đã đạt được, nhất 
là công tác dạy nghề, trang bị kỹ năng sống 
và hòa nhập cộng đồng cho người khuyết 
tật. Trên cơ sở định hướng thu hút đầu tư 
của tỉnh, những chính sách ưu tiên của 
tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy 
Cường đã thống nhất cao về chương trình 
hợp tác với Tập đoàn kinh tế Chân - Thiện 
- Mỹ, gợi ý về một số điểm kết nối du lịch 
của tỉnh như cánh đồng Mường Lò, Suối 
Giàng - Văn Chấn, Nậm Khắt - Mù Cang 
Chải, Nà Hẩu - Văn Yên. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh 
Yên Bái sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất hỗ 
trợ Tập đoàn kinh tế Chân Thiện Mỹ triển 
khai thực hiện các dự án đầu tư tại tỉnh, 
đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào mối quan 
hệ hợp tác giữa tỉnh với Tập đoàn sẽ đem 
lại lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
của Yên Bái trong tương lai.

Nguyễn Thoa

Đoàn công tác tỉnh Yên Bái tặng tranh lưu niệm cho Tập đoàn kinh tế Chân 
Thiện Mỹ
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Nằm trên địa phận hai huyện Yên 
Bình và Lục Yên của tỉnh Yên Bái, 

hồ Thác Bà được hình thành khi đắp đập 
ngăn dòng sông Chảy để xây dựng Nhà 
máy thủy điện Thác Bà – nhà máy thủy 
điện đầu tiên của nước ta, hoàn thành 
và đi vào hoạt động năm 1970. Đến năm 
1996, Hồ Thác Bà đã được công nhận là di 
tích lịch sử danh thắng cấp quốc gia. Đây 
là là một trong ba hồ nước nhân tạo lớn 
nhất Việt Nam, diện tích vùng hồ trải rộng 
23.400ha, kéo dài khoảng 80km. Điểm làm 

nên giá trị của hồ Thác Bà là trong lòng 
hồ có đến 1.334 đồi đảo lớn, nhỏ chiếm 
đến 4.350ha. Cảnh quan sơn thủy hữu tình 
cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong 
lòng những dãy núi đá vôi, chính sự kỳ bí 
ấy tạo cho Thác Bà một vẻ đẹp lung linh 
huyền hoặc nhưng lại rất thân thiện, hữu 
tình. 

Mặc dù là Hồ nhân tạo, nhưng vẻ đẹp 
của Hồ Thác Bà mang chút gì đó nguyên 
sơ. Đến tham quan hồ Thác Bà, du khách 
sẽ có dịp đi thuyền dạo quanh mặt hồ yên ả, 

Cách Hà Nội 150km theo đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hồ Thác Bà tỉnh 
Yên Bái sở hữu vẻ đẹp của hàng nghìn hòn đảo xanh tươi soi bóng nước, 
cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng dãy núi đá vôi, và những 
bản làng dân tộc bình dị ven hồ... là điểm dừng chân lí tưởng trong hành trình 
khám phá vùng cao Tây Bắc của những ai yêu phong cảnh thiên nhiên, sông 
nước.

Hồ Thác Bà
Mênh mang sông nước hữu tình

Thắng cảnh Hồ Thác Bà
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cảm nhận bầu không khí trong lành từ làn 
nước trong xanh tựa ngọc và làn gió mát, 
hoà mình cùng thiên nhiên hào phóng, thả 
hồn mình vào mênh mông trời nước, điệp 
trùng núi đảo tưởng chừng như vô tận tạo 
nên bức tranh thủy mạc đẹp mê hồn.

Xuôi mái chèo ghé qua động Thủy Tiên 
- cái tên đẹp như một loài hoa - nơi truyền 
thuyết được kể trên nhũ đá. Câu chuyện 
về tình yêu của chàng hoàng tử Trọng 
Hải và nàng công chúa Thủy Tiên, nguồn 
gốc của cái tên Thủy Tiên Sơn 
Động. Những bí ẩn của câu 
chuyện truyền thuyết và vẻ đẹp 
hoang sơ của động Thủy Tiên 
đã thu hút gần 2000 du khách 
đến thăm quan mỗi năm. Leo 
theo đường đá lên đỉnh động 
du khách sẽ được ngắm nhìn 
dòng sông Chảy như dải lụa 
mềm uốn lượn theo triền núi. 
Xa xa là những bản làng trù phú 
với nương ruộng tốt tươi, thấp 
thoáng nếp nhà sàn mộc mạc 
của dân cư ven hồ. 

Trong khung cảnh ấy, tinh thần 
con người cũng trở nên thư thái 
hơn. Đặc biệt, khi ngắm nhìn 
cuộc sống bình dị của cư dân 
trên lòng hồ như hình ảnh chiếc 
thuyền câu rẽ sóng làm lay động 
mặt nước tĩnh lặng, cảnh ông 
chài nhẹ nhàng thả vó trên sóng 
nước lúc chiều buông, hay nếp 
nhà nhỏ nép mình vào vác núi thì 
mọi lo toan và bộn bề của cuộc 
sống hàng ngày như được trút bỏ. 
Khung cảnh bình yên quá đỗi và 

tâm hồn du khách như được trở về 
với chốn thôn quê dân dã.

Không chỉ được thỏa thích ngắm nhìn 
những cảnh sắc lòng hồ, du khách còn có 
cơ hội khám phá vẻ đẹp hùng vĩ của dãy 
núi Cao Biền Linh Sơn. Đứng trên đỉnh núi, 
du khách được thoả sức phóng tầm mắt 
mà nhìn ngắm, mà cảm nhận vẻ đẹp hùng 
vĩ của thiên nhiên, nét lung linh huyền ảo 
sắc nước gương trời của một vùng đất là 
nơi giao thoa giữa miền Tây Bắc và Trung 

Thác Bà với hàng nghìn đồi, đảo lớn, nhỏ

Động Thủy Tiên – Nơi truyền thuyết được kể trên nhũ đá
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du Bắc Bộ, cửa ngõ của vùng Tây Bắc.
Tham quan hồ Thác Bà, du khách 

không thể không ghé thăm công trình đập 
thủy điện cao hàng trăm mét sừng sững 
vươn từ dãy núi Chàng Rể sang tận chân 
núi Cao Biền, là niềm tự hào của người 
dân Yên Bái. Đây là công trình thủy điện 
đầu tiên của Việt Nam, là nhà máy được 
xây dựng đầu tiên ở Miền Bắc 
trong thời kỳ quá độ đi lên chủ 
nghĩa Xã Hội. Một chứng nhân 
lịch sử bao quanh giữa bốn bề 
thiên nhiên xinh đẹp hữu tình. 
Khiến lòng người cứ ngập ngừng 
không muốn bước đi.

Hồ Thác Bà cũng lôi cuốn du 
khách bởi bản sắc văn hóa đậm 
đà của cộng đồng người Tày, 
Nùng, Mông, Dao, Phù Lá, Cao 
Lan... sinh sống ven hồ. Hàng 
năm, họ cùng nhau tổ chức 
những lễ hội đặc sắc như: Lễ hội 
mừng cơm mới của người Tày tổ 
chức vào ngày 9 tháng 10 âm lịch khi tiết 
trời sang thu, mùa thu hoạch lúa nếp đến, 
mùi thơm lan tỏa khắp bản làng. Trong đêm 
trăng sáng, lễ hội tưng bừng, trai gái hẹn 
hò nhau cùng giã cốm, rồi từng cặp nhảy 
múa với trang phục rất độc đáo. Lễ Tết 

nhảy của dân tộc Dao với các điệu 
múa miêu tả cuộc sống của cộng 
đồng, như cấy lúa, làm nương... với 
hình thức mang đậm nét dân gian.

Đến với các bản làng vùng hồ 
Thác Bà là dịp để du khách hòa 
cùng cuộc sống của người dân bản 
địa và thưởng thức hương vị tinh tế 
của những món ăn dân dã của đồng 
bào các dân tộc như cơm lam, nộm 

hoa chuối rừng, móm thịt gà nấu măng 
chua hay món gỏi cá, nộm tôm. Du khách 
cũng có thể ghé chân vào những quán 
ăn nổi sát hồ để thưởng thức những món 
ăn đặc sản hồ Thác như ba ba, cá lăng, 
cá quả hay những món ăn chế biến từ cá 
trạch, cá bò...

Với phong cảnh hữu tình, vẽ đẹp nguyên 
sơ quyến rũ, Thác Bà đang đón mời sự 
kiếm tìm và khám phá của các nhà đầu tư 
và du khách thập phương.

Nguyễn Thoa

Cuộc sống bình bị của người dân Hồ Thác Bà

Lung linh thủy điện Thác Bà
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UBND tỉNh YêN Bái
triểN khai Nhiệm vụ 6 tháNg

cUối Năm 2016
Ngày 12/7, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện 

nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 
2016.

Toàn cảnh Hội nghị

Các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên 
Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Văn Long - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khánh – Phó chủ tịch 
UBND tỉnh; Dương Văn Tiến – Phó chủ tịch UBND 
tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Thường 
trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các 
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt tình 
hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Nổi bật, trong 6 
tháng đầu năm 2016, các cấp, các ngành đã tích cực 
triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 
năm 2016. Toàn tỉnh đã tập trung cao độ cho triển 
khai các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, 
thực hiện tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp gắn với 
xây dựng nông thôn mới. 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 
66.861 ha, tăng 0,5% so với cùng kỳ; sản lượng 
lương thực có hạt đạt 174.418 tấn, tăng 2,4% so với 
cùng kỳ. Tổng đàn gia súc chính hiện có 635.631 
con, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, 
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dịch vụ tiếp tục tăng trưởng. Các công trình xây dựng 
cơ bản năm 2016 và các công tình chuyển tiếp được 
thực hiện có hiệu quả. Tổng vốn đầu tư phát triển ước 
đạt 3.806 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Các 
giải pháp tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương 
được phát huy hiệu quả, trong đó tổng thu ngân sách 
6 tháng đầu năm đạt 906,2 tỷ đồng, bằng 51,8% dự 
toán năm, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2015. 

Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư thu được 
nhiều kết quả quan trọng, thu hút được nhiều nhà đầu 
tư tiềm năng vào đầu tư trên địa bàn tỉnh. Lĩnh vực 
lao động, việc làm, an sinh xã hội và các hoạt động 
trong lĩnh vực văn hóa, xã hội khác tiếp tục được 
quan tâm triển khai đạt nhiều kết quả. Tình hình an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, 
nhân dân phấn khởi và tin tưởng vào sự lãnh đạo của 
Đảng và Nhà nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, 
bàn các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ từ nay 
đến cuối năm 2016. Trong đó, đề xuất các giải pháp 
để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, thực 
hiện các dự án theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt 

bằng các công trình xây dựng cơ bản; các giải pháp 
tăng thu ngân sách, hoàn thành kế hoạch thu ngân 
sách năm 2016; thực hiện hiệu quả Đề án Tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; 
công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu 
lao động và xóa đói giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ 
lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, tăng tỷ 
lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Thị 
Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ 
lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn 
vị trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016, 
đồng thời chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong 
thời gian tới.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 
2016, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, 
các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh cần kiên 
trì, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, 
nhiệm vụ năm 2016 đã đề ra; phát huy mạnh mẽ tinh 
thần khởi nghiệp, tinh thần năng động, sáng tạo, đổi 
mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh 
Trà đề nghị, các cấp, các ngành 
cần đổi mới mạnh mẽ công tác 
quản lý chính quyền các cấp, 
xây dựng chính quyền trong 
sạch, vững mạnh, tận tâm 
với nhân dân, phục vụ doanh 
nghiệp; cải thiện mạnh mẽ môi 
trường đầu tư kinh doanh để 
tạo ra môi trường đầu tư thuận 
lợi, thu hút các nhà đầu tư.

Tăng cường hơn nữa kỷ 
cương, kỷ luật hành chính của 
chính quyền các cấp, sát sao 
hơn trong chỉ đạo điều hành; lấy 
hiệu quả công việc làm thước Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị
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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị

đo; tập trung thực hiện 
tốt việc phối hợp để 
xử lý tốt các công việc 
của người đứng đầu 
các cơ quan, đơn vị, 
địa phương, nêu cao 
tinh thần trách nhiệm 
để thực thi nhiệm vụ 
được tốt hơn; bổ sung 
và hoàn thiện các quy 
hoạch; các đề án trong 
những lĩnh vực chưa 
hoàn thành trong 6 
tháng đầu năm; xây dựng quy chế phối hợp với các 
ban Đảng, HĐND và Ủy ban MTTQ các cấp.

Ưu tiên phát triển toàn diện, đồng bộ các nhiệm 
vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các giải 
pháp trong việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để 
tạo ra các sản phẩm chủ lực; khuyến khích các địa 
phương mở rộng diện tích, nâng cao năng suất, giá 
trị các sản phẩm nông nghiệp chủ lực; tập trung thu 
hút được nhiều doanh nghiệp vào đầu tư trong lĩnh 
vực nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu lao động nông 
thôn.

Quan tâm tháo gỡ khó khăn cho các doanh 
nghiệp; khuyến khích phát triển công nghiệp chế 
biến, chế tạo, phát triển thương mại, dịch vụ, nhất là 
phát triển du lịch.

Triển khai ngay việc cổ phần hóa các doanh 
nghiệp Nhà nước, trọng điểm là việc chuyển đổi các 
lâm trường; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 
xây dựng cơ bản, giải ngân nhanh các nguồn vốn 
đầu tư. Đồng thời tiếp tục rà soát lại tiến độ thi công 
các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh để 
điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các công trình chậm 
tiến độ. Chủ động các biện pháp tăng thu ngân sách, 

phấn đấu thu trên 2000 tỷ đồng trong năm 2016.
Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, đồng chí Chủ 

tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa 
phương cần quan tâm, chú trọng đến công tác giải 
quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững ở vùng 
cao gắn với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã 
hội và phúc lợi xã hội; chuẩn bị tốt các điều kiện cho 
năm học mới 2016 – 2017 gắn với việc thực hiện Đề 
án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học; chuẩn 
bị tốt các điều kiện để tổ chức Tuần Văn  hóa Du lịch 
Mường Lò; Tuần Văn hóa Du lịch Danh thắng quốc 
gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải; tổ chức thành 
công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, đảm bảo 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; hoàn thành 
việc sắp xếp bộ máy biên chế năm 2016, giải quyết 
tốt những vấn đề phát sinh liên quan đến công chức, 
viên chức ở các cấp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các 
cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị cùng góp 
sức xây dựng Yên Bái thực sự trở thành điểm đến 
thân thiện, an toàn và có khả năng phát triển tốt.

Theo Báo Yên Bái
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Phê duyệt đồ án quy hoạch
phân khu Khu nghỉ dưỡng An Bình
Ngày 22/7, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định phê duyệt đồ án quy 

hoạch phân khu Khu nghỉ dưỡng An Bình. Khu vực quy hoạch nằm tại địa 
phận xã Tân Hương, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái với tổng diện 
tích 141,82 ha.

Khu nghỉ dưỡng An Bình nằm ở địa phận xã Tân Hương, huyện Yên Bình khai thác các lợi thế thiên nhiên rộng 
lớn trên hồ Thác Bà huyện Yên Bình, Yên Bái

Theo đồ án quy 
hoạch, phân 

khu Khu nghỉ dưỡng An 
Bình là khu du lịch sinh 
thái nghỉ dưỡng quy mô 3 
sao. Phía Bắc, phía Đông 
giáp hồ Thác Bà; phía Nam 
giáp xã Đại Đồng; phía Tây 
giáp đường Quốc lộ 70. 

Bao gồm: Khu đón tiếp và 
hướng dẫn du lịch nằm tại 
phía Tây Nam của khu quy 
hoạch: gồmtrung tâm thông 
tin, hướng dẫn du lịch, đón 
trả khách, bán vé, dịch vụ 
cho thuê phương tiện du 
lịch, dịch vụ gửi đồ, yếu 
tố an ninh, bưu điện, cửa 

hàng, quán ăn, phương 
tiện vận chuyển (xe buýt, 
taxi, xe điện…), bãi xe của 
khách và bãi xe chuyên 
dụng; Khu văn phòng, Khu 
trung tâm hỗn hợp nằm tại 
vị trí trung tâm; Khu khách 
sạn, Khu hội trường, Khu 
spa nằm tại phía Đông; Khu 
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trà đạo nằm tại phía Đông 
Bắc; Khu nhà nghỉ sinh thái 
thuộc phía Đông và phía 
Nam; Khu tắm, Khu câu cá 
nằm tại phía Đông Nam; 
Khu thể thao nằm tại phía 
Tây Nam nằm tại phía Tây 
Nam của khu quy hoạch. 
Khu cây xanh được trồng 
chủ yếu hai bên trục đường, 
trong khuôn viên công trình 
và trong công viên và vườn 
hoa nằm tại trung tâm khu 
quy hoạch.

Theo định hướng quy 
hoạch phát triển hạ tầng 
kỹ thuật, đường từ quốc lộ 
70 vào giữ nguyên quy mô 
chiều rộng mặt đường hiện 
có và hoàn thiện phần hành 
lang hai bên đường. Đường 
khu nghỉ dưỡng thiết kế 
theo tiêu chuẩn đường 
cấp B với quy mô đường 
3,5m+2x0,75m, kết cấu mặt 
đường bê tông xi măng; 
giao thông đường thủy là 
giao thông nội bộ. Từ bến 
thuyền chính khu vực nhà 
chữ A, du khách di chuyển 
ra các đảo bằng cano hoặc 
thuyền du lịch loại nhỏ. Tại 
các đảo có bến đỗ tải trọng 
thấp để phục vụ việc neo 
đậu của tàu thuyền và lên 
xuống của du khách. Trên 

hồ cắm các biển báo phân 
luồng giao thông. Nguồn 
điện cấp cho nhu cầu toàn 
khu du lịch được cấp từ 
nguồn điện lưới quốc gia 
35KV. Tổng phụ tải điện 
giai đoạn đầu 2016 – 2020 
là 217,6 KW, giai đoạn sau  
2020 - 2025 là 542,65 KW.

Lộ trình thực hiện chia 
làm 2 giai đoạn, giai đoạn 
1 (2016 - 2020): Hoàn 
thành các trục ngang đi 
vào các khu dịch vụ và 
nhà nghỉ sinh thái; Hoàn 
thành 70% số đường dạo 
khu vực quy hoạch; Hoàn 
chỉnh các công trình đầu 
mối thu nước, mạng lưới 
vòng cấp D100 và D50 theo 
quy hoạch cấp nước;Hoàn 
chỉnh cống rãnh thoát nước 
sinh hoạt, hệ thống thu gom 
rác và bể xử lý nước thải; 
Hoàn thiện đường cấp điện 
35 KV, cấp điện đường phố 
chính và các trục đường 
quan trọng, cấp điện trong 
khu công viên, cây xanh,  
điện vào các công trình; 
Xây dựng cải tạo, nâng cấp 
(khu lễ tân, khu văn phòng, 
khu spa, khu trà đạo, bến 
thuyền); Xây dựng mới (khu 
trung tâm hỗn hợp, bãi đỗ 
xe, khách sạn, hội trường, 

các nhà nghỉ sinh thái, khu 
tắm, khu câu cá, khu thể 
thao). Giai đoạn 2: Được 
triển khai, sau khi các hạng 
mục của giai đoạn 1 đi vào 
hoạt động; Nâng cấp và mở 
rộng khu biệt thự đơn lập tại 
các đảo; Đầu tư trồng rừng; 
Xây dựng mới bến thuyền, 
phát triển du lịch đảo.

UBND tỉnh giao Sở Xây 
dựng, Ủy ban nhân dân 
huyện Yên Bình, Công ty 
TNHH đầu tư và thương 
nghiệp - ITD chi nhánh Yên 
Bái có trách nhiệm tổ chức 
công bố công khai đồ án 
quy hoạch phân khu Khu 
nghỉ dưỡng An Bình để 
các tổ chức và nhân dân 
biết, tham gia kiểm tra và 
thực hiện quy hoạch; phối 
hợp chặt chẽ với các cơ 
quan chức năng hướng 
dẫn, kiểm tra, giám sát việc 
đầu tư các dự án theo quy 
hoạch đã phê duyệt của 
nhà đầu tư; xây dựng quy 
định về quản lý theo quy 
hoạch phân khu được phê 
duyệt làm cơ sở quản lý đất 
đai, cấp phép xây dựng và 
thực hiện quy hoạch.

Theo CTTĐT
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UBND tỉnh làm việc với
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lộc Hương

Ngày 20/7/2016, Đoàn công tác của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lộc Hương 
do bà Nguyễn Thanh Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - cổ phầnxuất nhập 
khẩu Lộc Hương, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Thương mại MCC, Ủy viên Ban 
Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam - Đức làm trưởng đoàn, cùng một số Nhà đầu tư 
trong nước và Nhà đầu tư đến từ bang Dresden thuộc Cộng hòa liên Bang Đức đã 
đến tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư tại tỉnh Yên Bái.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng 
chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch 

Thường trực UBND; cùng lãnh đạo các 
Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công 
thương, Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Y tế, Ngoại vụ, Lao động Thương 
binh và Xã hội, Văn hóa Thể thao và Du 
lịch và Công ty cổ phần dược phẩm Yên 
Bái.

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

đã giới thiệu tổng quan về tình hình hạ 
tầng kinh tế và các chính sách thu hút đầu 
tư của tỉnh đối với các nhà đầu tư. Trong 
đó tập trung vào những tiềm năng lợi thế 
của tỉnh Yên Bái mà doanh nghiệp đang 
quan tâm. Bao gồm các lĩnh vực: Nông 
nghiệp công nghệ cao, công nghiệp, khai 
khoáng, chế biến các sản phẩm lâm sản 
đặc sản, phát triển kinh tế du lịch, các cơ 
chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong 
và ngoài nước. Theo đó, hiện nay tỉnh Yên 
Bái có hệ thống giao thông thuận lợi, bao 
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gồm cả 3 loại hình đường 
bộ, đường sắt và đường 
thủy. Trong đó, có tuyến 
cao tốc Nội Bài - Lào Cai 
chạy qua địa bàn tỉnh; có 
các tuyến đường kết nối 
nút giao IC 12 đang được 
xây dựng; có các tuyến 
đường huyết mạch kết 
nối các huyện, thị trong 
tỉnh. Hạ tầng cơ sở như 
điện, đường, thông tin 
liên lạc được quan tâm 
đầu tư đồng bộ. Cơ sở 
vật chất về y tế, giáo dục 
được quan tâm. Về cơ 
chế chính sách, tỉnh sẽ 
quan tâm, tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ 
doanh nghiệp về các thủ tục hành chính, 
hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đào 
tạo nghề. UBND tỉnh sẽ thành lập ban chỉ 
đạo, tổ công tác nhằm hỗ trợ, giúp đỡ các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước khi đến 
đầu tư tại tỉnh Yên Bái.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác của 
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lộc 
Hương đánh giá cao những tiềm năng, 
thế mạnh về tài nguyên, đất đai của tỉnh 
Yên Bái, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất 
nông, lâm nghiệp và quả sơn tra được bạn 
bè quốc tế đánh giá cao. Trong thời gian 
tới Công ty cổ phần đầu tư Thương mại 
MCC sẽ liên kết với các nhà phân phối, 
trong đó có Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Lộc Hương và các nhà đầu tư đến 
từ Đức đầu tư dự án chế biến trà Sơn tra 
đặt tại huyện Mù Cang Chải. Sản phẩm 
này sẽ được phân phối tại các thị trường 
Châu Âu và phục vụ trên các chuyến bay 
của hàng không Việt Nam. Cũng tại buổi 
làm việc, nhà đầu tư đến từ bang Dresden 

thuộc Cộng hòa liên Bang Đức và các 
doanh nghiệp trong nước mong muốn tỉnh 
quan tâm, nghiên cứu đến các vấn đề về 
môi trường, ứng dụng tiến bộ khoa học của 
các nước tiên tiến để áp dụng vào các mô 
hình dự án như: xây dựng mô hình ngôi 
nhà năng lượng mặt trời; phát triển trồng 
cây dược liệu; xây dựng điểm dù lượn trên 
đèo Khau Phạ thành trung tâm huấn luyện 
dù lượn. Đồng thời mong muốn tỉnh quan 
tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về 
cơ chế, chính sách hỗ trợ để thu hút các 
doanh nghiệp khi đến đầu tư tại tỉnh Yên 
Bái.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác 
của Công ty và các thành viên trong đoàn 
đã đi khảo sát thực địa và tìm hiểu về tình 
hình phát triển kinh tế - xã hội, các chính 
sách thu hút đầu tư và tiềm năng phát triển 
du lịch sinh thái trên hồ Thác Bà tại huyện 
Yên Bình.

Như Ý

Bà Nguyễn Thanh Hương - Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư
Thương mại MCC phát biểu tại buổi làm việc
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Yên Bái - thời cơ và vận hội mới

Thời gian này, cùng với cả nước, Yên Bái đã và đang có những bước phát triển 
đáng kể về kinh tế - xã hội. Song sự phát triển này thực sự chưa tương ứng với 
những tiềm năng sẵn có của con người cũng như tự nhiên nơi đây. Chính vì vậy, 
những năm qua Yên Bái đã chú trọng rất nhiều đến cải thiện môi trường đầu tư, đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
Với những lợi thế, cũng như chính sách thu hút đầu tư của mình, Yên Bái sẽ là điểm 
đầu tư lý tưởng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Sau gần 30 năm đổi mới, Yên Bái 
đã đạt được nhiều thành tựu quan 

trọng, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 
đạt xấp xỉ 12%. Cơ cấu kinh tế tỉnh chuyển 
dịch tích cực, trong đó tỷ trọng thương 
mại, dịch vụ đạt 45%, công nghiệp, xây 
dựng đạt 32%, ngành nông, lâm nghiệp, 
thủy sản đạt 23%, thu nhập bình quân đầu 
người năm 2015 đạt gần 30 triệu.

Yên Bái đang có thời cơ và vận hội mới, 
đã hội tụ được nhiều lợi thế và tiềm năng 
để phát triển và thu hút đầu tư. Đầu tiên là 
lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, Yên 
Bái có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi cho 

phát triển các loại cây hàng năm, cây công 
nghiệp lâu năm, cây ăn quả và trồng rừng. 
Tài nguyên đất của Yên Bái khá phong phú 
với 19 loại đất thuộc 5 nhóm chính, trong 
đó tập trung tới 94,7% nhóm đất đỏ vàng 
và đất mùn Feralit. Đa số các loại đất có 
tầng dầy trên 70cm, tỷ lệ diện tích đất có 
tầng dầy trên 100cm chiếm hơn 50%; Thứ 
hai là lĩnh vực thủy điện vừa và nhỏ, nuôi 
trồng thủy sản bởi tỉnh có hệ thống sông, 
suối, ao, hồ khá dầy đặc và phân bổ tương 
đối đồng đều trên toàn lãnh thổ.

Về cơ bản Yên Bái có tiềm năng khoáng 
sản khá đa dạng và phong phú. Tỉnh Yên 

Trung tâm km5 - thành phố Yên Bái
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Bái có trữ liệu đá vôi trắng trên 2,4 tỷ 
m3 với độ trắng trên 90%. Quặng grafit, 
quặng chì, kẽm, quặng vàng gốc, thạch 
anh... Riêng kim loại quặng sắt có trữ liệu 
khoảng 200 triệu tấn. Khoáng sản vật liệu 
xây dựng cũng là tiềm năng nguyên liệu rất 
lớn để sản xuất xi măng, sản xuất đá ốp lát 
các loại và sản xuất vật liệu xây dựng.

Yên Bái cũng là vùng đất có tiềm năng 
lớn cho phát triển những sản phẩm du lịch 
độc đáo, có sự khác biệt với một số vùng 
miền trong cả nước để phát triển du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí; 
phát triển du lịch cộng đồng văn hóa các 
tộc người; phát triển du lịch lịch sử và văn 
hóa tâm linh. Đồng thời là đầu mối trong 
liên kết phát triển các tour, tuyến du lịch 
trong khu vực và trong nước. Với những 
địa danh nổi tiếng như danh thắng quốc 
gia hồ Thác Bà, danh thắng quốc gia ruộng 
bậc thang Mù Cang Chải đã được một tổ 
chức du lịch của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia 
khác đánh giá là một siêu phẩm nghệ thuật 
canh tác tinh tế của đồng bào Mông; vùng 
chè cổ thụ Suối Giàng, Nghĩa  Lộ - thị xã 
miền Tây rực rỡ sắc màu văn hóa cộng 
đồng các dân tộc với cánh đồng Mường Lò 
lớn thứ 2 của vùng Tây Bắc và với hơn 50 
di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp 
tỉnh chủ yếu dọc đôi bờ sông Hồng là một 

trong những minh chứng của cội nguồn 
văn minh sông Hồng đất Việt, đã góp phần 
xây đắp nên mảnh đất Yên Bái giàu truyền 
thống lịch sử và đậm đà bản sắc văn hóa 
đặc trưng, nổi trội vùng Tây Bắc Tổ quốc.

 Từ khi có cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 
Yên Bái nổi lên như là địa chỉ hấp dẫn của 
các nhà đầu tư, đặc biệt là các dự án FDI. 
Một làn sóng đầu tư mới vào Yên Bái của 
các doanh nghiệp nước ngoài, khởi đầu 
là Công ty Quốc tế Vina KNF xây dựng 
nhà máy may xuất khẩu đặt tại cụm công 
nghiệp Cổ Phúc (Trấn Yên) với diện tích 
thuê đất 3,5ha, công suất 16 triệu sản 
phẩm/năm, tổng mức đầu tư 189 tỷ đồng; 
Công ty Dae Seung Global xây dựng nhà 
máy may xuất khẩu tại cụm công nghiệp 
Thịnh Hưng (Yên Bình)diện tích thuê đất 3 
ha, tổng mức đầu tư 105 tỷ đồng,Công ty 
Unico Global đã xây dựng xong nhà máy 
may xuất khẩu tại khu công nghiệp Âu 
Lâu và chuẩn bị đi vào hoạt động. Ngày 
15/10/2015 Chủ tịch tỉnh Yên Bái đã ban 
hành Quyết định chủ trương đầu tư cho 
Công ty Nippon Zoki (Nhật Bản) triển khai 
dự án đầu tư chăn nuôi chế biến thỏ công 
nghệ cao. Công ty Cổ phần Sân golf Ngôi 
Sao Yên Bái cũng đang tiến hành triển khai 
dự án sân golf 27 lỗ tại khu vực đầm Hậu, 
xã Minh Quân (Trấn Yên), với tổng mức 
đầu tư 683 tỷ đồng. Tập đoànVinGroup 
cũng đã triển khai xây dựng Trung tâm 
Thương mại, vui chơi giải trí và nhà phố 
thương mại Shop-House, tổng mức đầu tư 
685,3 tỷ đồng.

Trong thời gian qua, tỉnh đã đặc biệt 
quan tâm đến việc cải cách hành chính, 
trong đó tập trung cải cách thủ tục hành 
chính; xây dựng cơ chế một cửa liên thông 
công khai, minh bạch để giải quyết nhanh 
các thủ tục hành chính liên quan đến đầu 
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tư khá nhanh chóng và thuận lợi. Tỉnh 
đang tích cực xây dựng một nền công vụ 
“chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, 
minh bạch và hiệu quả”.

Tỉnh Yên Bái cũng đã thành lập Ban 
chỉ đạo Chương trình hành động “Cải 
thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh PCI” do đồng chí 
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà 
làm Trưởng ban. Cục Hải quan TP Hà Nội 
cũng đã thiết lập một chi nhánh tại Yên Bái 
để kịp thời giải quyết các thủ tục xuất nhập 
khẩu. Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, tư 
vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái tiếp tục 
thực hiện các công tác hỗ trợ Nhà đầu tư, 
doanh nghiệp, tham mưu cho tỉnh những 
giải pháp nhằm xây dựng môi trường đầu 
tư lành mạnh, giầu sức cạnh tranh.

 Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị 
Thanh Trà cho biết: Trong giai đoạn 2016 - 
2020, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung vào 3 khâu 
đột phá chiến lược, đó là: đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính, sắp xếp tổ chức 
bộ máy hành chính tinh gọn, phân cấp 
quản lý đầu tư, tạo môi trường lành mạnh 

thu hút các nhà đầu tư; đầu tư hạ tầng kinh 
tế - xã hội, đa dạng hóa các nguồn lực để 
thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển 
kinh tế - xã hội, phát triển giao thông đi 
trước một bước tạo kết nối vùng, kết nối 
khu vực; quan tâm đến công tác đào tạo 
nguồn nhân lực, chú trọng giáo dục và đào 
tạo, xây dựng mô hình bán trú, giáo dục 
mũi nhọn, đào tạo nguồn nhân lực cho các 
ngành đặc thù, quan tâm chính sách an 
sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế ở 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số...

Nguyễn Thoa

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái
 Kết nối các doanh nghiệp trong tỉnh
Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái được thành lập vào tháng 2 năm 2011 

với 61 hội viên, đến ngày 31/3/2016 có 82 hội viên, trong đó có 5 chi hội trực 
thuộc là: Hội doanh nghiệp thành phố Yên Bái 1 có 28 Hội viên; Hội doanh 
nghiệp thành phố Yên Bái 2 có 30 Hội viên; Hội doanh nghiệp miền Tây có 11 
Hội viên; Hội doanh nghiệp Yên Bình có 10 Hội viên và Hội doanh nghiệp Lục 
Yên có 03 Hội viên.
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Số 02 - 2016

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư
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Số 06 - 2016

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư
17

Sau hơn 5 năm đi vào hoạt động tuy 
còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm tổ chức và 
hầu hết các thành viên trong Ban 
thường trực, Ban chấp hành 
Hiệp hội đều hoạt động 
kiêm nhiệm, nhưng với 
sự quan tâm chỉ đạo, 
lãnh đạo của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh, 
Đảng ủy khối doanh 
nghiệp và các Sở, 
ngành địa phương 
trong tỉnh, Hiệp hội 
doanh nghiệp tỉnh Yên 
Bái đã phát huy được vai 
trò, trách nhiệm của mình là trung 
tâm kết nối giữa các doanh nghiệp trong 
tỉnh; là cầu nối giữa các doanh nghiệp và 
lãnh đạo chính quyền của tỉnh trong việc 
tiếp nhận những ý kiến, đề xuất, kiến nghị 
của doanh nghiệp để lãnh đạo tỉnh kịp thời 
chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh. 

Trên cơ sở chủ trương, chính sách của 
Đảng, nhà nước, Hiệp hội doanh nghiệp 
tỉnh Yên Bái đã đoàn kết, thống nhất, bám 
sát thực tiễn kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh trong từng thời kỳ để xây dựng 
kế hoạch triển khai Nghị quyết 09-NQ/TW 
của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy 
vai trò của đội ngũ doanh nhân trong thời 
kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc 
tế, xây dựng kế hoạch phát triển doanh 
nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2011-2015, 
tham gia Ban Chỉ đạo cải thiện môi trường 
đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) 
của tỉnh,… Bước đầu xây dựng được một 
hệ thống các hội cơ sở tại các huyện, thị 
xã, thành phố trong tỉnh. 

Hiệp hội được xem như là diễn đàn 
để các doanh nghiệp trao đổi học hỏi lẫn 

nhau, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các 
doanh nghiệp, doanh nhân, tư vấn hỗ 

trợ, xúc tiến thương mại giúp các 
doanh nghiệp tiêu thụ sản 

phẩm, thực hiện tốt mục 
tiêu sản phẩm đầu vào 

của doanh nghiệp này 
là đầu ra của doanh 
nghiệp kia, phối hợp 
có hiệu quả với các 
cơ quan chuyên môn 

của tỉnh tuyên truyền 
quảng bá, đào tạo 

nghiệp vụ về chuyên môn, 
quản lý,…nhằm tạo động lực 

cho các doanh nghiệp phát triển 
và hội nhập sâu rộng với nền kinh tế trong 
và ngoài nước.

Bên cạnh đó, Hiệp hội doanh nghiệp 
tỉnh Yên Bái phối hợp với Đảng ủy khối 
doanh nghiệp, các tổ chức Hội vận động 
hội viên xây dựng Quỹ đồng hành cùng 
doanh; chủ động trong công tác an sinh, 
từ thiện nhân đạo, ủng hộ các quỹ, hỗ trợ, 
tặng quà những gia đình công nhân có 
hoàn cảnh khó khăn,…

Có thể nói, dù mới được thành lập, trong 
hoạt động còn gặp nhiều khó khăn, thách 
thức, tuy nhiên trong sự phát triển chung 
của tỉnh Yên Bái,tỉnh ghi nhận sự đóng góp 
hết sức to lớn của Hiệp hội doanh nghiệp, 
cộng đồng doanh nghiệp trong công tác 
xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, giải 
quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, 
năm 2015 các doanh nghiệp đóng góp 
vào ngân sách nhà nước trên 896 tỷ đồng, 
chiếm trên 56% tổng thu cân đối trên địa 
bàn tỉnh, đóng góp phần quan trọng trong 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

Trọng Cảnh


