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Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có thể xem như chỉ số đo lường 
mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với các chủ trương, chính sách của 
tỉnh trong việc hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách hành chính, hiệu quả hoạt động 
của bộ máy công quyền… Do vậy, nỗ lực nâng cao chỉ số PCI không phải để 
cạnh tranh thứ hạng với các địa phương khác mà chính là nỗ lực xây dựng 
hình ảnh một vùng đất Yên Bái thân thiện, cởi mở trong mắt các nhà đầu tư.

Yên Bái
nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực

cạnh tranh để phát triển doanh nghiệp

Thời gian qua, các cấp, các ngành 
và địa phương trong tỉnh đã nỗ lực, 

tập trung triển khai thực hiện “Chương 
trình hành động Cải thiện môi trường đầu 
tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh” (PCI) theo Quyết định 1443/QĐ-
UBND ngày 10/8/2015 của Chủ tịch UBND 
tỉnh. Mục tiêu chính của Chương trình hành 
động đề ra là tập trung cải thiện, nâng cao 

chất lượng điều hành của bộ máy chính 
quyền, lấy cải cách hành chính là khâu 
đột phá, tạo sự chuyển biến căn bản về 
chất lượng bộ máy hành chính; phấn đấu 
cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng về môi 
trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh 
tỉnh Yên Bái, góp phần nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia. Đây đồng thời là một 
trong những giải pháp tích cực để hỗ trợ 
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doanh nghiệp và các nhà đầu tư.
Để thúc đẩy phát triển kinh tế và cộng 

đồng doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái đã chú 
trọng xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của chính quyền các cấp; đẩy mạnh 
cải cách hành chính với mục tiêu xây dựng 
chính quyền thân thiện, phục vụ nhân dân, 
xem hành chính là để phục vụ xã hội, phục 
vụ người dân... chứ không phải là công cụ 
quản lý xã hội. Tỉnh đã đặt ra một số các 
giải pháp như: nâng cao chất lượng đội ngũ 
thực thi nhiệm vụ, chú trọng hỗ trợ doanh 
nghiệp, tăng cường hoạt động thông tin và 
truyền thông, phân công nhiệm vụ các sở, 
ngành, địa phương và có kế hoạch tổ chức 
chi tiết… Cụ thể, trong công tác cải cách 
hành chính, đây là được coi là chìa khoá 
mở cửa thu hút đầu tư, tỉnh sẽ chuẩn hoá 
và công khai các TTHC trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các 
TTHC liên quan đến các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác quản 
lý nhà nước, nhất là trong cung cấp các 
TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
đối với những lĩnh vực có mật độ giao dịch 
cao với nhà đầu tư, doanh nghiệp… Công 

bố công khai và kịp thời các cơ chế, chính 
sách, các quy hoạch của tỉnh, địa phương 
và của ngành, nhằm tạo điều kiện tốt nhất 
cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận 
thông tin và cơ hội đầu tư, kinh doanh trên 
địa bàn; rà soát văn bản quy phạm pháp 
luật, phát hiện các văn bản quy phạm pháp 
luật có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, 
chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn 
phù hợp thực tiễn… để tham mưu bãi bỏ, 
thay thế, sửa đổi, bổ sung.

Chính quyền tỉnh Yên Bái quyết tâm 
không để bất kỳ doanh nghiệp nào phải 
thất bại khi đầu tư trên địa bàn tỉnh do 
nguyên nhân chủ quan từ phía các cơ 
quan công quyền. Thông điệp đưa ra với 
cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư là 
chủ động đến với doanh nghiệp chứ không 
thụ động chờ doanh nghiệp đến; tạo thuận 
lợi nhất cho doanh nghiệp, nhận khó khăn 
về chính quyền.

Những điều này đã lý giải vì sao  thời 
gian vừa qua, Yên Bái đã có những bứt 
phá quan trọng, thu hút được nhiều nhà 
đầu tư trong và ngoài nước. Có thể kể 
đến một số nhà đầu tư tiêu biểu như: Tập 
đoàn Vingroup, Công ty cổ phần tập đoàn 

Phối cảnh dự án Vincom Shophouse Yên Bái
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Hoa Sen, Công ty cổ phần Xuất - Nhập 
khẩu Lộc Hương, Tập đoàn kinh tế Chân 
- Thiện - Mỹ, Công ty cổ phần Cảng Hải 
Phòng, Công ty TNHH Seibu Nousan Việt 
Nam, Ngân hàng Tokyo Mitsubishi UFJ 
(Nhật Bản), Công ty TNHH VS GAS (Hàn 
Quốc), các doanh nghiệp Massa Carrara 
(Cộng hoà Italia)…Chính sự thành công 
của các doanh nghiệp đang đầu tư kinh 
doanh có hiệu quả tại tỉnh đã trở thành lợi 
thế quan trọng trong việc kêu gọi và thu 
hút đầu tư. 

Để ngày càng thu hút nhiều hơn nữa 
các tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước đến với địa phương, vừa 
qua UBND tỉnh Yên Bái cũng đã triển khai 
kế hoạch đánh giá năng lực cạnh tranh 
cấp sở, ngành và địa phương (DDCI) đối 
với 13 sở, ngành trên 7 chỉ số đánh giá 
và 9 huyện, thị xã, thành phố trên 8 chỉ 
số đánh giá; đối tượng thực hiện khảo 
sát là các hộ kinh doanh, hợp tác xã, 
doanh nghiệp. Đây là cơ sở để đánh giá 
năng lực điều hành, quản lý kinh tế của 
các sở ban, ngành, địa phương trong thời 
gian tới nhằm tạo sự cạnh tranh, thi đua 
về chất lượng điều hành kinh tế giữa các 
sở ngành, địa phương,  từ đó khắc phục 
những hạn chế, tồn tại ảnh hưởng đến môi 
trường đầu tư và năng lực cạnh tranh của 
tỉnh, nâng cao kết quả thu hút đầu tư. 

Việc cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng 
về năng lực cạnh tranh của tỉnh sẽ góp 
phần xây dựng môi trường kinh doanh thật 
sự thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, tạo 
thuận lợi  hơn cho các thành phần kinh tế 
tham gia đầu tư kinh doanh. Do vậy, các 
sở, ngành, địa phương cần phải triển khai 
nghiêm túc Chương trình hành động của 
UBND tỉnh, đồng thời, xây dựng chương 

trình hành động cho đơn vị, địa phương 
mình để cùng phát huy hơn nữa những chỉ 
số thành phần có vị trí cao, tăng bậc và cải 
thiện tích cực các chỉ số thành phần có vị 
trí xếp hạng thấp, giảm điểm trong bảng 
xếp hạng PCI của tỉnh. Hiệp hội Doanh 
nghiệp tỉnh cần xây dựng và đề xuất các 
giải pháp mới liên quan đến công tác hỗ 
trợ doanh nghiệp một cách thiết thực; 
triển khai hiệu quả chương trình tọa đàm 
“Cà phê doanh nhân” với mục tiêu “Chính 
quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”; 
tuyên truyền về vai trò, trách nhiệm của 
doanh nghiệp trong cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh; đưa ra các sáng kiến, 
mô hình mới đảm bảo nâng cao hiệu quả 
chỉ số thành phần liên quan đến chỉ số tính 
minh bạch và hỗ trợ doanh nghiệp…

Hy vọng với những giải pháp đã đề ra, 
năm 2016 tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thăng 
hạng trong bảng xếp hạng PCI, góp phần 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
hỗ trợ doanh nghiệp, phát triển cộng đồng 
doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của địa 
phương.

Nguyễn Thoa

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long
phát biểu tại Hội nghị về cải thiện môi trường đầu tư,

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
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tham dự buổi gặp mặt các doanh 
nghiệp có các đồng chí: Tạ Văn 

Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Văn 
Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng 
lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, 
các ngân hàng của tỉnh và trên 40 doanh 
nhân đại diện cho các đơn vị, công ty 
đang sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Buổi “Cafe doanh nhân” tháng 8/2016 
là lần thứ hai UBND tỉnh Yên Bái tổ chức, 
theo kế hoạch được tổ chức định kỳ vào 
thứ 7 của cuối tháng. Với không gian cà 
phê nhẹ nhàng, gần gũi, doanh nghiệp 
có thể dễ dàng trao đổi với lãnh 
đạo tỉnh và các sở, ngành 
về những vướng mắc 
trong kinh doanh, 
trong giải quyết 
thủ tục hành 
chính, trong 
mối quan hệ 
giữa các đơn 
vị với nhau. 
Đồng thời, 
tham mưu, 
góp ý cho tỉnh 
những giải pháp 
thu hút đầu tư, cải 
thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh…để 
doanh nghiệp 
yên tâm đến đầu 

tư, mở rộng sản xuất – kinh doanh, đóng 
góp vào sự phát triển của tỉnh. Với chủ 
đề đất đai và vốn vay cho doanh nghiệp, 
trong sự thân thiện, cởi mở và thẳng thắn 
các doanh nhân đã chia sẻ những khó 
khăn, vướng mắc, cụ thể:

Đại diện Công ty cổ phần Thủy điện 
Thác Bà đề nghị tỉnh xem xét giao đơn 
vị chứcnăng có thẩm quyền quản lý công 
trình thủy điện đập 17 để công ty thuận 
lợi trong việc quản lý, bảo vệ công trình 
đập 17 theo quy định của pháp luật. Đề 
nghị xin được thuê thêm phần diện tích 
đất để đảm bảo an toàn công trình và các 
thiết bị quan trắc; Đồng thời chỉ đạo các 
địa phương tuyên truyền đến nhân dân 

địa phương được biết về hệ thống 
mốc hành lang bảo vệ hồ chứa, 

nếu có hành vi vi phạm kiên 
quyết xử lý theo quy định.

Công ty cổ phần chè 
Minh Thịnh đề nghị 
được xem xét lại mức 
bồi thường hợp lý sau 
khi thu hồi nhà máy 
chè Nguyễn Phúc, tổ 
21 phường Nguyễn 

Phúc; cho phép công 
ty TNHH Hiệp Thành 

và Công ty cổ phần Chè 
Minh Thịnh được thành 

lập công ty liên doanh có trụ 
sở đóng tại xã 
Phình Hồ huyện 

“Cafe doanh nhân
chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”

tháng 8/2016 với chủ đề: Đất và vốn vay cho doanh nghiệp
Sáng 27/8, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh, UBND tỉnh Yên Bái 

tổ chức buổi “Cafe doanh nhân - chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp” 
tháng 8/2016 với chủ đề đất đai và vốn vay cho doanh nghiệp

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
trao đổi với các doanh nghiệp tại buổi gặp mặt
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Trạm Tấu để triển khai dự án xây dựng và 
phát triển vùng chè Phình Hồ - Trạm Tấu, 
đồng thời mong muốn tỉnh xem xét hỗ trợ 
cho đơn vị có đất xây dựng nhà máy chế 
biến chè chất lượng cao tại địa điểm này. 
Ngoài ra các doanh nghiệp kinh doanh, 
sản xuất, chế biến chè 
cho rằng tỉnh cần phân 
vùng nguyên liệu để 
doanh nghiệp được thu 
mua, hỗ trợ về khoa 
học kỹ thuật, thâm canh 
vùng nguyên liệu sạch 
đáp ứng nhu cầu của thị 
trường.

Đại diện Công ty 
TNHH một thành viên 
lâm nghiệp Ngòi Lao 
tỉnh Yên Bái đề nghị tỉnh 
và các ngành liên quan 
xem xét, miễn giảm tiền 
thuê đất một số diện tích 
đất phi nông nghiệp của 
công ty. Đề nghị hỗ trợ 
về thiệt hại rừng trồng 
của công ty do thiên tai vào cuối tháng 
4/2016…Nhiều doanh nghiệp cũng đề 
nghị tỉnh có chính sách cho thuê đất dài 
hạn để doanh nghiệp có thể yên tâm 
đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ sản xuất 
kinh doanh; có những chính sách đối với 
những doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ. 
Đề nghị được tháo gỡ khó khăn cho các 
doanh nghiệp đá trắng về xuất khẩu đá 
khối; được giảm lãi suất ngân hàng, đồng 
thời tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các 
doanh nghiệp tiếp cận với nguồn vốn…

Tiếp thu những ý kiến của các doanh 
nhân, doanh nghiệp, đồng chí Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn 
Long đã giải đáp những khúc mắc của 
các doanh nhân, doanh nghiệp; trực tiếp 
giao cho lãnh đạo các sở, ban, ngành 

của tỉnh tập trung giải quyết, tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc và trả lời 
bằng văn bản cho các doanh nghiệp 
trong thời gian nhanh nhất. Trong thời 
gian tới tỉnh sẽ lựa chọn các chuyên đề 
cụ thể để trao đổi, đối thoại nhằm giúp 

chính quyền đồng hành cùng doanh 
nghiệp tháo gỡ, giải quyết những khó 
khăn, vướng mắc tạo động lực thúc đẩy, 
động viên các doanh nghiệp đẩy mạnh 
sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoàn 
thành kế hoạch năm 2016.Chương trình 
“Cà phê doanh nhân - Chính quyền đồng 
hành cùng doanh nghiệp” là cơ hội thuận 
lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn và 
những khách mời gặp gỡ, giao lưu, chia 
sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, chia sẻ thông tin 
thị trường, hợp tác phát triển kinh doanh, 
sản xuất. Đồng thời cũng là kênh thông 
tin hữu ích cho cộng đồng doanh nghiệp 
kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước 
của tỉnh.

Như Ý

Đại diện các doanh nghiệp đề xuất, kiến nghị những vấn đề liên quan đến 
đất đai và vốn vay cho doanh nghiệp
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Đến hết năm 2015, 90% các sở, 
ngành, 100% Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái đã đưa vào sử dụng phần mềm 
quản lý công văn, điều hành trực tuyến 
phục vụ công tác. Riêng UBND thành phố 
Yên Bái và 3 huyện Văn Chấn, Văn Yên và 
Lục Yên đang triển khai phần mềm quản 
lý công văn, điều hành tới cấp xã, qua đó 
đã hỗ trợ hiệu quả công tác quản  lý, điều 
hành, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. 
Việc nhận gửi liên thông văn bản từ trung 
ương đến Ủy ban nhân dân cấp xã đã 
được tiến hành thử nghiệm trên địa bàn 

huyện Văn Yên. 
Trong thời gian 
tới, tỉnh Yên Bái 
sẽ nâng cấp, hoàn 
thiện phần mềm 
quản lý công văn, 
điều hành trực 
tuyến và đưa vào 
sử dụng kết nối liên 
thông tới 100% các 
cơ quan, đơn vị 
cấp tỉnh, cấp huyện 
và cấp xã.

Bên cạnh đó, 
tỉnh Yên Bái cũng 
đã cấp hơn 2.800 
tài khoản thư điện 

tử của tỉnh cho 
100% các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp 
tỉnh. 100% cán bộ, công chức cấp tỉnh và 
trên 85% cán bộ cấp huyện được cấp tài 
khoản thư điện tử. Việc ứng dụng công 
nghệ thông tin đã được triển khai, sử dụng 
rộng rãi và có hiệu quả tại nhiều sở ban 
ngành, UBND các địa phương đã góp 
phần nâng cao chất lượng hoạt động quản 
lý và điều hành.

Các chương trình dự án hỗ trợ cá nhân và 
doanh nghiệp triển khai ứng dụng thương 
mại điện tử đã được triển khai bước đầu 
mang lại kết quả có ảnh hưởng tích cực 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước:  
NhữNg ảNh hưởNg tích cực

Trong thời gian qua, việc ứng dụng Công nghệ thông tin tại các cơ quan 
Nhà nước và các địa phương trên địa bàn tỉnh đã được quan tâm, đầu tư, 
nâng cấp nhằm đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch thông tin; phục vụ tốt 
chương trình cải cách hành chính góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của 
cơ quan Nhà nước, tạo điều kiện để công dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ 
của mình.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra máy chủ đặt tại Sở
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đến thói quen sử dụng các phương tiện 
điện tử của người dân, doanh nghiệp trong 
việc mua bán, trao đổi hàng hóa. Hiện nay, 
sàn giao dịch điện tử thương mại của tỉnh 
đã được duy trì và phát tiển. Đã có trên 
150 doanh nghiệp hoạt động trên 30 lĩnh 
vực kinh doanh khác nhau tham gia hoạt 
động giao dịch trên Cổng Giao dịch điện 
tử thương mại tại địa chỉ www.sctyenbai.
com, qua đó có hơn 400 lượt sản phẩm đã 
được giao dịch. 

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 90% 
cơ sở giáo dục đã được nối mạng Internet. 
Toàn tỉnh đã có trên 70 trường học đưa 
vào khai thác, sử dụng phần mềm Quản lý 
nhà nước VEMIS. Đặc biệt, Sở Giáo dục 
và Đào tạo đã tạo tài khoản email theo tên 
miền của Sở cho hơn 15 nghìn học sinh 
phục vụ cho các em đăng ký thông tin thi 
tuyển sinh vào các trường đại học và cao 
đẳng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong ngành Y tế đã được chú trọng và 
nâng lên cả về chất lượng và số lượng, 
hiện nay, toàn ngành Y tế đã có 21 cán bộ 
phụ trách công nghệ thông tin. Trên 80% 
cán bộ công chức ngành Y tế đã sử dụng 
thành thạo các ứng dụng công nghệ thông 
tin trong công tác khám chữa bệnh; 6/15 
bệnh viện đã triển khai sử dụng phần mềm 
quản lý bệnh viện trong công tác khám và 
điều trị tại đơn vị.

Đáp ứng nhu cầu tra cứu của người dân 
và doanh nghiệp nên trong thời gian qua 
ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh 
vực văn hóa, thể thao và du lịch đã được 
quan tâm triển khai nhằm lưu trữ, bảo tồn 
và quảng bá các di sản, giá trị văn hóa đặc 
sắc của tỉnh. Hoạt động quảng bá hình ảnh 
của tỉnh có trên các phương tiện thông tin 
đại chúng được triển khai đã đáp ứng yêu 
cầu tìm hiểu, nghiên cứu, trải nghiệm của 
các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác đảm bảo an ninh, quốc 
phòng cũng đã được thực hiện có hiệu quả. 
Công an tỉnh Yên Bái đã  tổ chức triển khai 
đưa vào sử dụng nhiều phần mềm điều 
tra cơ bản, quản lý xe, quản lý nhân sự, 
quản lý đối tượng truy nã, quản lý xe máy 
vật chứng, quản lý công văn, quản lý vụ 
việc, quản lý giám định….phục vụ đắc lực 
cho công tác chỉ huy, tham mưu, tổng hợp 
giúp cải tiến một bước về phương pháp 
làm việc, tạo nên những tiền đề quan trọng 
về đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất kỹ thuật 
và kinh nghiệm trong công tác. Bộ Chỉ huy 
quân sự tỉnh Yên Bái cũng đã ứng dụng 
các phần mềm chuyên ngành vào công tác 
chuyên môn như: phần mềm quản lý nhân 
sự, phần mềm vẽ bản đồ, phần mềm quản 
lý quân số…

Ông Hà Ngọc Văn - Giám đốc Sở Thông 
tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái cho biết: 
“Thực tế cho thấy, việc đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 
của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn 
tỉnh gắn với công tác cải cách hành chính 
đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của 
các cơ quan chính quyền các cấp. Góp 
phần thúc đẩy cải cách hành chính, từng 
bước xây dựng một nền hành chính hiện 
đại, trong sạch, vững mạnh”.

Để nâng cao hiệu quả công tác này, thời 
gian tới, Yên Bái sẽ tăng cường các giải 
pháp triển khai phát triển hạ tầng kỹ thuật, 
các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng 
chung một cách đồng bộ đi đôi với tăng 
cường bảo đảm an toàn, an ninh thông 
tin. Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung phát triển 
nguồn nhân lực công nghệ thông tin đủ về 
số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng 
yêu cầu phát triển.

Theo CTTĐT
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Yên Bái
đón làn sóng đầu tư vào nông nghiệp

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh Yên Bái đang bước vào giai đoạn mới, giai 
đoạn tăng cường thu hút vốn đầu tư để tái cơ cấu toàn diện ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Thời gian 
qua, bằng rất nhiều giải pháp, thể hiện quyết tâm và thiện chí của mình, tỉnh 
đã đạt được những kết quả đột phá trong thu hút đầu tư vào nông nghiệp 
mang lại hiệu quả cao.

Lợi thế thiên nhiên ban tặng 
Với lợi thế về đất đai, cùng với khí 

hậu ôn hòa, phù hợp với nhiều loại cây 
trồng có giá trị kinh tế cao, Yên Bái đã 
quy hoạch và phát triển vùng chè công 
nghiệp trên 11.000 ha, măng tre Bát độ 
3.000 ha, quế trên 30.000 ha, cây ăn quả 
8.500 ha, vùng lúa hàng hóa 5.000 ha và 
gần 200.000 ha rừng kinh tế... Bên cạnh 
đó, còn có những loại cây đặc sản như 

hồng không hạt, cam sành (Lục Yên), 
bưởi Đại Minh (Yên Bình)...

Yên Bái còn được vinh danh bởi 
những sản vật nổi tiếng. Đó là vùng chè 
cổ thụ Suối Giàng hàng trăm năm tuổi 
nằm trên độ cao trên 1.400 m so với mặt 
nước biển với diện tích trên 300 ha; đó 
là cánh đồng Mường Lò rộng gần 3.000 
ha đứng thứ hai của Tây Bắc, nổi tiếng là 
“vùng gạo trắng nước trong” với những 
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loại gạo ngon nổi tiếng như: Séng Cù, 
Chiêm hương, Japonica... Yên Bái còn 
có nếp thơm Tú Lệ, nếp cẩm vùng cao, 
gạo Bạch Hà (Yên Bình) đều là những 
loại lúa đặc sản truyền thống không nơi 
nào có được.

 Đặc biệt, Yên Bái được xếp vào tốp 
đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc có 
lợi thế về phát triển kinh tế lâm nghiệp. 
Khai thác lợi thế này, đến nay, toàn tỉnh 
có trên 481.000 ha rừng các loại, độ che 
phủ rừng chiếm 62,1%, đứng thứ 4 toàn 
quốc với sản lượng khai thác hàng năm 
trên 400.000 m3 gỗ tròn; 29.000 cây tre, 
nứa, vầu, đáp ứng công nghiệp chế biến 
gỗ.

Có thể nói, các sản phẩm sản xuất và 
chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái đã xây dựng được thương hiệu, đang 
từng bước khẳng định được khả năng 
cạnh tranh trên thị trường trong nước và 
quốc tế. Tuy nhiên sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thủy sản của tỉnh phát triển vẫn 
chưa tương xứng với tiềm năng. Việc 
thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn vẫn còn hạn chế.

Nỗ lực của chính quyền địa phương
Để sản xuất nông nghiệp hiệu quả, 

bền vững, Yên Bái đang thực hiện Đề 
án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đi vào 
phát triển và đầu tư có trọng tâm, trọng 
điểm các cây trồng, vật nuôi có lợi thế, 
thực hiện quy hoạch và phát triển theo 
quy hoạch gắn với chế biến công nghiệp 
giai đoạn 2016 – 2020. Song hành 
với đó là các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn sẽ là bước đột phá trong sản 
xuất nông nghiệp tạo ra dấu ấn riêng 
cho mình, phát triển sôi động, chuyên 
nghiệp, đạt giá trị cao.

Yên Bái đã có nhiều cơ chế, chính sách 
thu hút vào lĩnh vực nông - lâm nghiệp 
thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn. Ngoài 

 Yên Bái nỗ lực cải cách thủ tục hành chính
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các chính sách của Nhà nước, tỉnh còn 
có những chính sách “đặc thù” về ưu đãi 
giá thuê đất, thuê mặt nước, hỗ trợ san 
tạo mặt bằng, 
giải phóng mặt 
bằng, đào tạo 
nguồn nhân 
lực..., cụ thể: 
hỗ trợ 70% 
kinh phí (tối 
đa không quá 
2 tỷ đồng/dự 
án) đầu tư vào 
chăn nuôi gia 
súc có quy mô 
chăn nuôi tập 
trung từ 350 - 500 
con trâu, bò, dê; hỗ trợ 70% kinh phí (tối 
đa không quá 500 triệu đồng/dự án) sản 
xuất rau an toàn có quy mô từ 3 ha trở 
lên trồng ngoài trời và 1 ha trong nhà 
lưới; hỗ trợ không quá 2 tỷ đồng/dự án 
có công suất giết mổ gia súc từ 200 con 
trở lên và trên 2.000 con gia cầm; đối với 
các cơ sở trồng dược liệu hỗ trợ 15 triệu 
đồng/ha...

Cùng với đó, tỉnh Yên Bái cũng nỗ 
lực nâng cao trình độ của đội ngũ cán 
bộ, công viên chức. Các thủ tục hành 
chính của các cơ quan, đơn vị đã được 
công khai hóa và đang tiếp tục được 
điều chỉnh theo hướng ngày càng đơn 
giản, dễ tiếp cận và không phân biệt đối 
xử đối với các thành phần kinh tế. Yên 
Bái cam kết sát cánh, đồng hành cùng 
doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận 

lợi nhất để các nhà đầu tư yên tâm sản 
xuất, kinh doanh có hiệu quả bền vững 
trên địa bàn.

Đón làn sóng đầu tư mới
Chỉ tính riêng trong năm 2015 và 

5 tháng đầu năm 2016 đã có 7 dự án 
đầu tư và đăng ký đầu tư vào lĩnh vực 
nông nghiệp với số vốn đăng ký trên 2 
ngàn tỷ đồng. Tiêu biểu là dự án đầu tư 
chăn nuôi, chế biến thỏ công nghệ cao 
tại Văn Chấn với công suất 25 ngàn con 
thỏ/ngày, sản phẩm đầu ra 2.500 con/
ngày với tổng vốn đầu tư trên 1.700 tỷ 
đồng của Công ty Nippon Zoki Việt Nam 
(thuộc Tập đoàn Dược phẩm Nippon 
Zoki Nhật Bản đầu tư).

Tập đoàn Hòa Phát cũng đã đầu tư 
gần 200 tỷ đồng xây dựng khu chồng trại 
chăn nuôi lợn, quy mô lớn, công nghệ 
cao rộng 44ha tại xã Lương Thịnh, huyện 
Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Đây là trang trại 
nuôi lợn có quy mô lớn nhất tỉnh Yên Bái 

Trại nuôi lợn giống tập trung của Tập đoàn Hòa Phát tại Yên Bái
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gồm Trại heo giống thuần chủng, heo 
hậu bị quy mô 9.000 con và khu nuôi heo 
nái quy mô 1.250 con. Dự kiến dự án sẽ 
cung cấp lợn thịt, lợn giống thuần chủng 
ra thị trường từ đầu năm 2018.

Mới đây nhất là Công ty TNHH Seibu 
Nousan khảo sát, nghiên cứu đầu tư Dự 
án sản xuất lúa gạo chất lượng cao tại 
huyện Văn Yên. Trước mắt, Công ty sẽ 
tiến hành cung cấp giống, vật tư, cử cán 
bộ kỹ thuật sang hướng dẫn và ủy quyền 
cho Trại giống Đông Cuông làm thí điểm 
mô hình trồng lúa từ tháng 6 năm 2016. 
Sau đó sẽ hoàn tất các thủ tục để năm 
2017 đi vào sản xuất theo dự án. 

Trong thời gian vừa qua, một số tập 

đoàn có tiềm lực mạnh cũng đã khảo 
sát và nghiên cứu đầu tư sản xuất dược 
liệu, trà sơn tra, hoa quả và rau an toàn 
tại huyện Văn Chấn, thị xã Nghĩa Lộ và 
huyện Mù Cang Chải...

Với những lợi thế mà thiên nhiên ban 
tặng cùng với sự quyết tâm đồng hành 
cùng doanh nghiệp của đội ngũ lãnh 
đạo, cán bộ từ tỉnh đến các sở ngành, 
địa phương, Yên Bái hứa hẹn là điểm 
dừng chân lý tưởng của các doanh 
nghiệp muốn đầu tư vào các lĩnh vực 
nông nghiệp. 

Nguyễn Thoa

Ủy ban nhân dân tỉnh yên bái làm việc 
với công ty cổ phần cảng hải phòng

Chiều 2/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với đoàn công 
tác của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng do ông Nguyễn Hùng Việt – Tổng 
giám đốc dẫn đầu đến nghiên cứu, hợp tác đầu tư cảng, trung tâm logistics 
và tăng cường vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai địa phương Yên Bái 
– Hải Phòng.

Ông Nguyễn Hùng Việt – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng thông tin về 
hoạt động và các dịch vụ chính của Cảng Hải Phòng.
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Tiếp và làm việc với 
đoàn có đồng chí 

Nguyễn Chiến Thắng - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh 
cùng các đồng chí lãnh 
đạo các sở: Kế hoạch và 
Đầu tư, Giao thông vận tải, 
Công thương, Tài chính, 
Xây dựng, Tài nguyên và 
Môi trường; Ban quản lý 
các khu công nghiệp, Chi 
cục Hải quan tỉnh, Văn 
phòng UBND tỉnh.

Tại buổi làm việc, thông 
tin về hoạt động và các 
dịch vụ chính của Cảng 
Hải Phòng, Tổng giám đốc 
Công ty cổ phần Cảng Hải 
Phòng Nguyễn Hùng Việt 
cho biết, Cảng Hải Phòng 
hiện là cảng biển lớn 
nhất khu vực phía Bắc 
Việt Nam. Cảng gồm 
3 khu vực là: Cảng 
Hoàng Diệu, Cảng 
Chùa Vẽ và Cảng 
Tân Vũ. Với nguyện 
vọng chọn Yên Bái là 
điểm để nghiên cứu, 
xây dựng trung tâm 
logistics, ông Nguyễn 
Hùng Việt mong 
muốn tỉnh Yên Bái sẽ 
cung cấp thông tin về 
vấn đề cơ chế chính 
sách, chủ trương cho 
phép đầu tư của tỉnh 
về phát triển hệ thống dịch 
vụ logistics ở Cảng Văn 
Phú giúp đoàn nắm được 
và tìm hiểu, nghiên cứu 
để đầu tư phát triển. Đoàn 
cũng mong muốn được 
biết địa điểm xây dựng 

cảng, lượng hàng hóa xuất 
khẩu của tỉnh Yên Bái.

Để đoàn công tác của 
Công ty cổ phần Cảng 
Hải Phòng hiểu rõ hơn về 
tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các 
sở, ngành đã thông tin tới 
đoàn công tác của Công ty 
về hiện trạng, quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội; 
chính sách ưu đãi, thu 
hút đầu tư của tỉnh, thực 
trạng các doanh nghiệp có 
hàng hóa xuất nhập khẩu; 
quy hoạch của tỉnh về 
phát triển mạng lưới giao 
thông, bến cảng, bến xe, 
ga tàu hỏa; thị trường các 
loại hàng hóa xuất, nhập 
khẩu của tỉnh…

Phát biểu tại buổi làm 

việc với đoàn công tác, 
Phó chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Chiến Thắng đã 
cảm ơn sự quan tâm Công 
ty cổ phần Cảng Hải Phòng 
đến tìm hiểu, nghiên cứu, 
hợp tác đầu tư cảng, trung 

tâm logistics tại Yên Bái.
Đồng chí đã thông tin 

nhanh với đoàn công tác 
về tình hình phát triển kinh 
tế - xã hội của Yên Bái và 
khẳng định, kinh tế của tỉnh 
đang có bước phát triển 
mạnh, đặc biệt là trong 
thu hút đầu tư. Đồng chí 
cũng nhấn mạnh về nhu 
cầu cần thiết trong vận tải 
với hoạt động của nhiều 
doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu trên địa bàn tỉnh và 
việc Công ty cổ phần Cảng 
Hải Phòng đầu tư cảng, 
trung tâm logistics và tăng 
cường vận tải hàng hóa 
xuất nhập khẩu giữa Yên 
Bái – Hải Phòng sẽ đáp 
ứng, tạo điều kiện thuận 

lợi cho các doanh nghiệp 
xuất nhập khẩu trên địa 
bàn tỉnh xuất và nhập khẩu 
hàng hóa.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh 
Yên Bái Nguyễn Chiến 
Thắng phát biểu tại buổi 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái
Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
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Theo Điều 233 Luật Thương mại: “Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương 
nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu 
bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký 
mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách 
hàng để hưởng thù lao’.

Còn theo Hiệp hội các nhà chuyên nghiệp về quản trị chuỗi cung ứng (Council of Supply Chain 
Management Professionals - CSCMP), thì thuật ngữ này được định nghĩa khá đầy đủ như sau:

“Quản trị logistics là một phần của quản trị chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch định, thực 
hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ cũng như những thông tin 
liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Hoạt động của 
quản trị logistics cơ bản bao gồm quản trị vận tải hàng hóa xuất và nhập, quản lý đội tàu, kho 
bãi, nguyên vật liệu, thực hiện đơn hàng, thiết kế mạng lưới logistics, quản trị tồn kho, hoạch 
định cung/cầu, quản trị nhà cung cấp dịch vụ thứ ba. Ở một số mức độ khác nhau, các chức năng 
của logistics cũng bao gồm việc tìm nguồn đầu vào, hoạch định sản xuất, đóng gói, dịch vụ khách 
hàng. Quản trị logistics là chức năng tổng hợp kết hợp và tối ưu hóa tất cả các hoạt động logistics 
cũng như phối hợp hoạt động logistics với các chức năng khác như marketing, kinh doanh, sản 
xuất, tài chính, công nghệ thông tin”.

làm việc.
Với những lợi thế về 

đường giao thông, đường 
thủy và các chính sách 
khuyến khích đầu tư của 
tỉnh trong hỗ trợ về thuê 
đất, mặt nước... và hiện 
nay, Yên Bái được xác 
định là trọng điểm trung 
tâm trong tuyến hành lang 
kinh tế “Côn Minh - Lào Cai 
- Hà Nội - Hải Phòng” và 
là một nhịp cầu quan trọng 
kết nối khu vực mậu dịch 
tự do ASEAN, đồng chí 
Phó chủ tịch tin rằng, đó là 
những điều kiện thuận lợi 
để Công ty cổ phần Cảng 
Hải Phòng yên tâm xây 
dựng trung tâm logistics tại 
Yên Bái.

Đồng chí khẳng định, 
tỉnh Yên Bái sẽ tạo mọi điều 
kiện tốt nhất, luôn đồng 
hành cùng Công ty, đề nghị 
Công ty nhanh chóng đề 

xuất chủ trương, cùng với 
các sở, ban, ngành hỗ trợ 
xây dựng Đề án để việc 
đầu tư cảng và xây dựng 
trung tâm logistics tại Yên 
Bái được triển khai thực 
hiện trong thời gian sớm 
nhất.

Thành phố (TP) Hồ Chí 
Minh và thành phố Hải 
Phòng sở hữu hai cảng 
biển quan trọng nhất Việt 
Nam. Mặc dù khả năng 
trung chuyển của cảng tại 
TP. Hồ Chí Minh hiện nay 
chỉ bằng một phần tư so 
với cảng tại Hồng Kông, 
bằng một phần sáu so với 
cảng tại Singapore và hoạt 
động tại cảng Hải Phòng 
chỉ bằng 50% so với cảng 
tại TP. Hồ Chí Minh, nhưng 
mức độ tăng trưởng lưu 
lượng trung chuyển tại các 
cảng này vẫn ghi nhận mức 
tăng hàng năm. Từ năm 

2008 đến năm 2014, lưu 
lượng trung chuyển hàng 
hóa thường niên qua miền 
Nam đã tăng 105% với TP. 
Hồ Chí Minh là đơn vị dẫn 
đầu. Trong khi đó, con số 
này tại miền Bắc với Hải 
Phòng là đơn vị đi đầu đã 
tăng 88%.

Đáng chú ý là tại miền 
Bắc, Hải Phòng đóng góp 
98% vào lưu lượng trung 
chuyển hàng hóa toàn quốc 
năm 2014. Với lợi thế về vị 
trí, chỉ cách biển 100km, 
Hải Phòng có nhiều tiềm 
năng phát triển hệ thống 
trung tâm logistics mang 
tầm cỡ quốc gia và khu vực 
trong tương lai. (nguồn: 
Báo Công Thương).

                                                                        
 Theo Báo Yên Bái
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Tại buổi làm việc, thay mặt 
lãnh đạo tỉnh, đồng chí 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị 
Thanh Trà trân trọng cảm ơn các 
nhà đầu tư Hàn Quốc đã quan tâm 
và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Yên 
Bái.

Đồng chí nhấn mạnh: Yên Bái 
là tỉnh có điều kiện thuận lợi để thu 
hút các nhà đầu tư như có tuyến 
đường cao tốc Nội Bài– Lào Cai đi 
qua và có hệ thống giao thông đồng bộ 
về đường thủy, đường sắt, đường bộ thuận 
lợi để kết nối giao thương với các tỉnh trong 
khu vực. Đặc biệt, Yên Bái có nhiều tiềm 
năng về đất đai, du lịch, môi trường đầu tư 
kinh doanh và có những cơ chế chính sách, 
thủ tục hành chính thuận lợi, thông thoáng, 
sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư 
trong nước và nước ngoài khi đến đầu tư tại 
tỉnh.

Qua buổi làm việc này, đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh mong muốn các nhà đầu tư Hàn 
Quốc có thể nghiên cứu, khảo sát và tìm hiểu 
để quyết định đầu tư tại các khu, cụm công 
nghiệp hoặc du lịch nghỉ dưỡng tại Yên Bái.

Ông Shim In Bo - Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết, đây 
là lần đầu tiên ông đến Yên Bái. Qua thực 
tế khảo sát Khu công nghiệp Minh Quân và 
hồ Thác Bà, ông đánh giá cao tiềm năng của 
tỉnh. Phía Hiệp hội mong muốn được cung 

cấp kế hoạch phát triển tổng thể kinh tế - xã 
hội của tỉnh và một số thông tin như việc tính 
thuế thu nhập doanh nghiệp, công tác vận 
chuyển hàng hóa từ Yên Bái đi các tỉnh, đặc 
biệt là Lào Cai, Hải Phòng và sang Trung 
Quốc; những chủ trương, chính sách ưu đãi 
của tỉnh cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Hiệp hội cũng đặc biệt quan tâm đến các 
hạ tầng điện, nước và dịch vụ, về đào tạo 
nguồn nhân lực phù hợp với từng lĩnh vực 
đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 
quỹ đất cho khu công nghiệp, kế hoạch thu 
hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, các 
thông tin cần thiết nếu triển khai dự án sản 
xuất điện năng lượng mặt trời tại Yên Bái.

Giải đáp những kiến nghị từ phía Hiệp hội 
Doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh cho biết: Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã 
có quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 
hội và hiện đang được tiếp tục rà soát, bổ 

Chủ tịCh UBND tỉNh Phạm thị thaNh trà
làm việC với CáC Nhà ĐầU tư hàN QUốC

Chiều 29/8, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo một 
số sở, ngành đã có buổi làm việc với ông Shim In Bo - Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam và một số nhà đầu tư của Hàn Quốc đến thăm và 
tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư xây dựng khu công nghiệp và khu du lịch nghỉ 
dưỡng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc
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sung. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã có những 
quy hoạch cụ thể về giao thông, công nghiệp, 
dịch vụ và các quy hoạch liên quan đến phát 
triển các khu, cụm công nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 khu công 
nghiệp nằm ở các địa bàn thuận lợi cho 
giao thông đi lại; riêng thành phố Yên Bái đã 
quy hoạch 3 khu công nghiệp tập trung. Mặt 
khác, Yên Bái đang xây dựng 2 khu công 
nghiệp sạch để thu hút các nhà đầu tư FDI. 
Tỉnh cũng đang rà soát, bổ sung và xây dựng 
thêm một số quy hoạch khác để phù hợp với 
xu thế hội nhập, thu hút các nhà đầu tư đến 
với Yên Bái.

Về cơ chế chính sách, đồng 
chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng 
định: Tỉnh Yên Bái cam kết sẽ 
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
các nhà đầu tư khi xúc tiến đầu 
tư tại Yên Bái. Trong đó tỉnh 
sẽ vận dụng tối đa các chính 
sách của Trung ương về tiền 
thuê đất, thuê mặt nước..., sẽ 
áp dụng mức thấp nhất theo 
khung giá mà Nhà nước quy 
định; hỗ trợ kinh phí giải phóng 

mặt bằng, đào tạo lao động, đảm 
bảo các điều kiện thiết yếu về hạ tầng điện, 
nước cho sản xuất, hạ tầng viễn thông, hệ 
thống ngân hàng. Bên cạnh đó, tỉnh đang 
xúc tiến phối hợp với cảng Hải Phòng xây 
dựng cảng đường thủy nội địa và trung tâm 
logistics vận chuyển hàng hóa xuất khẩu. 
Đối với dự án sản xuất điện năng lượng mặt 
trời tại Yên Bái của các doanh nghiệp Hàn 
Quốc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ủng hộ 
chủ trương và sẽ cung cấp những thông tin 
cần thiết phục vụ các nhà đầu tư nghiên cứu, 
xúc tiến.

Theo Báo Yên Bái

chƯƠng tRÌnh
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 

Trên tinh thần cởi mở, dân chủ, thân thiện với phương châm “Chính quyền 
đồng hành cùng doanh nghiệp” Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã mở nhiều 
cuộc hội nghị, gặp mặt như: Cà phê doanh nhân; Hội nghị gặp mặt các doanh 
nghiệp FDI trên địa bàn; Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp; Triển khai Nghị 
Quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2015 về cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh; Triển khai chương trình hành động cải thiện 
môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh PCI; Thành lập Hiệp 
hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái; Tổ chức các lớp tập huấn về pháp luật kinh 
doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.... để từ đó tìm hiểu, tháo gỡ, 
giải quyết những khó khăn, đề xuất kiến nghị của doanh nghiệp.

Quang cảnh buổi làm việc
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Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại chương trình “Cafe Doanh nhân”

 Dây truyền sản xuất gạch không nung

Với phương châm “Đồng 
hành cùng doanh 

nghiệp”, đảm bảo môi trường 
thuận lợi, minh bạch cho doanh 
nghiệp phát triển, trong đó chú 
trọng công tác cải cách hành 
chính, giải quyết các thủ tục hành 
chính, các chính sách thuế, đất đai 
.... Tại hầu hết các Hội nghị của 
doanh nghiệp từ đầu năm 2016 
đến nay đã triển khai kế hoạch 
hành động để nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh của tỉnh; triển 
khai quyết liệt, có hiệu quả các vấn 
đề mà các doanh nghiệp đang gặp 
khó khăn, vướng mắc; là cầu nối 
liên kết giữa các doanh nghiệp với 
các tổ chức để tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp phát triển bền vững; 
công khai, minh bạch các chính 
sách phát triển kinh tế, xã hội của 
trung ương và địa phương.

Thực tế từ đầu năm đến nay, 
đã có nhiều tập đoàn lớn quan 
tâm đến đầu tư tại Yên Bái như: 
Vingroup, Hoa Sen, Cường Thịnh 
Thi, Chân Thiện Mỹ ... và các nhà 

đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật 
Bản. Nhằm cải thiện môi trường 
đầu tư, nâng cao năng lực cạnh 
tranh, UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định thành lập 3 tổ gồm 
tổ thu hút đầu tư, tổ tháo gỡ khó 
khăn và phát triển doanh nghiệp, 
tổ thông tin, tuyên truyền cho 
doanh nghiệp. 

Tiếp thu các ý kiến của doanh 
nghiệp, tỉnh Yên Bái đã thành lập 
đường dây nóng gồm 1 tổ công tác 
chuyên giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc cho doanh nghiệp để 

kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp dựa trên căn cứ 
pháp lý thuộc thẩm quyền của tỉnh; 
phân công, phân cấp, giao nhiệm 
vụ cụ thể cho từng ngành để tránh 
chồng chéo, đùn đẩy trách nhiệm 
trong giải quyết khó khăn cho 
doanh nghiệp.

Nhằm giúp doanh nghiệp vượt 
qua khó khăn, duy trì và ổn định 
sản xuất cùng với những giải 
pháp, chính sách của Chính phủ, 
tỉnh Yên Bái đã tích cực triển khai 
các giải pháp về giảm lãi suất cho 
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vay, cho vay ngắn hạn tối đa bằng 
đồng Việt Nam đối với sản xuất, 
kinh doanh hàng xuất, nhập khẩu; 
sản xuất, kinh doanh của các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
và ngành công nghiệp hỗ trợ đồng 
thời xử lý các tồn đọng về tài chính 
như: khoanh nợ, giãn nợ, xóa nợ 
các khoản phải nộp ngân sách đối 
với các doanh nghiệp nợ thuế do 
nguyên nhân bất khả kháng…

Tuy nhiên, các 
doanh nghiệp của 
tỉnh vẫn chưa vượt 
qua được những khó 
khăn, yếu kém về 
năng lực do đa số quy 
mô kinh doanh nhỏ, 
máy móc thiết bị sản 
xuất lạc hậu, thiếu 
lao động kỹ thuật và 
thợ bậc cao, năng lực 
quản lý điều hành còn 
nhiều hạn chế. Điều 
đó dẫn đến trong quá 
trình phát triển của 
các doanh nghiệp, 
sức cạnh tranh yếu, 
thiếu sự liên doanh liên kết nên 
bị động trước sự biến động của 
thị trường. Cùng với đó, sự phát 
triển của các doanh nghiệp chưa 
được đầu tư theo chiều sâu, chưa 
gắn được sự đầu tư phát triển của 
doanh nghiệp với quy hoạch và kế 
hoạch phát triển của tỉnh. Ở một 
số lĩnh vực, doanh nghiệp phát 
triển quá nhiều, dẫn đến thiếu việc, 
năng lực tài chính lại yếu kém nên 
hoạt động rất khó khăn, hiệu quả 
kinh doanh không cao.

Khắc phục những nhược điểm 
này, thời gian qua, UBND tỉnh Yên 
Bái đã ban hành nhiều chủ trương, 
nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, 

không ngừng mời gọi các nhà đầu 
tư, quảng bá tiềm năng, thế mạnh 
của địa phương, không phát triển 
các cơ sở chế biến nhỏ mà tập 
trung đổi mới thiết bị ở các nhà 
máy chế biến hiện có. Việc đầu tư 
xây dựng các nhà máy chế biến 
mới phải trên cơ sở cân đối đủ về 
nguyên liệu và đầu tư thiết bị công 
nghệ hiện đại, quy trình chế biến 
đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 
phẩm. Cụ thể: Trong chế biến chè, 

cần nâng cao chất lượng và nâng 
cao giá trị sản phẩm. Các doanh 
nghiệp chế biến chè cần giải quyết 
tốt từ khâu chọn giống chè, thực 
hiện quy trình trồng và chăm sóc, 
thu hái theo tiêu chuẩn kỹ thuật 
sạch; Trong chế biến sắn, cần ổn 
định vùng nguyên liệu nhằm bảo 
đảm nguồn cung cấp đủ cho các 
nhà máy sắn Yên Bình, Văn Yên, 
Văn Chấn; không mở rộng diện 
tích trồng sắn và đầu tư thêm các 
nhà máy chế biến sắn; các nhà 
máy đã xây dựng cần tập trung 
đầu tư chiều sâu thiết bị chế biến 
tinh bột sắn thành các sản phẩm 
như sản xuất cồn, bánh kẹo, đồ 

thực phẩm gia dụng, thức ăn gia 
súc...

Nói về các dự án đã được 
đầu tư, khi được hỏi đa phần các 
doanh nghiệp đều thừa nhận: 
Chọn Yên Bái là nơi đầu tư dự án, 
vì ở đây doanh nghiệp nhận được 
sự quan tâm, hỗ trợ rất tích cực 
và toàn diện của lãnh đạo UBND 
tỉnh, UBND huyện và các sở ban, 
ngành, cũng như chính quyền địa 
phương. Đặc biệt, trong quá trình 

thực hiện dự án 
đầu tư tại tỉnh nhà 
đầu tư còn được 
giúp đỡ, hỗ trợ 
hoàn thiện các thủ 
tục về mặt pháp lý 
như hồ sơ, trình 
tự để được cấp 
Quyết định chủ 
trương đầu tư,  
thành lập doanh 
nghiệp, cấp giấy 
phép xây dựng, 
thủ tục thuê đất, 
tuyển dụng lao 
động...Nhờ đó khi 
đưa các dự án 

vào hoạt động các doanh nghiệp 
đã đóng góp tích cực vào sự phát 
triển kinh tế của tỉnh Yên Bái.

 Với ý chí quyết tâm cùng 
những hành động thiết thực và 
tâm huyết của lãnh đạo tỉnh, trong 
thời gian qua Yên Bái đã mời gọi 
được một số tập đoàn kinh tế, nhà 
đầu tư, doanh nghiệp có tiềm năng 
đến với địa phương để triển khai 
khá nhiều dự án quy mô lớn nhằm, 
mở ra cơ hội phát triển bền vững 
cho các doanh nghiệp trên địa bàn 
cũng như cho sự phát triển kinh tế 
- xã hội chung của tỉnh.

Linh Nhâm 

Nhà máy sản xuất phụ gia CaCO3
thuộc Cty Cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái


