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Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ II nhiệm kỳ 2016-2021 
được tổ chức trong 02 ngày (ngày 07 và ngày 08 tháng 10/2016) với chủ đề 
của đại hội “Doanh nghiệp, Doanh nhân Yên Bái chủ động sáng tạo, nắm bắt 
thời cơ, hợp tác phát triển”.

Cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Yên Bái
với sự kiện đại hội hiệp hội doanh 

nghiệp lần thứ iai nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 
Yên Bái tổ chức vào thời điểm có 

ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi cả nước 
đang thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 
toàn tỉnh ra sức thi đua thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
tỉnh Yên Bái lần thứ XVIII 
(nhiệm kỳ 2015 -2020). Đại 
hội Hiệp hội doanh nghiệp 
lần thứ II có nhiệm vụ 
kiểm điểm tình hình thực 
hiện nghị quyết Đại hội 
lần thứ nhất nhiệm kỳ I 
(2011-2016) và quyết định 
phương hướng, nhiệm vụ của 
Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới để cộng 
đồng doanh nghiệp của tỉnh phát triển 
ngày một lớn mạnh, góp phần quan trọng 
thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh.

Với những ý nghĩa quan trọng đó, Ủy 
ban nhân tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, 
ngành phối hợp với Hiệp hội thực hiện tốt 
các công tác cho Đại hội. Tính đến thời 
điểm hiện tại, Hiệp hội đã chuẩn bị xong 
toàn bộ các công tác trước, trong và sau 
đại hội như: dự thảo báo cáo văn  kiện 

trình tại Đại hội, chuẩn  bị nhân sự của 
Ban chấp hành khóa mới, công tác thi đua 
khen thưởng, hậu cần và phối hợp với các 
cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh 
để tuyên truyền cho đại hội. Đồng thời 

phối hợp với Đoàn nghệ thuật tỉnh tổ 
chức chương trình nghệ thuật 

đặc sắc tôn vinh các doanh 
nghiệp tiêu biểu được 
UBND tỉnh và Hiệp hội 
khen thưởng vào tối 
07/10. 

Cũng trong khuôn 
khổ Đại hội Hiệp hội 

doanh nghiệp, tỉnh sẽ thực 
hiện Lễ ký cam kết về tạo lập 

môi trường kinh doanh thuận lợi 
cho doanh nghiệp giữa tỉnh Yên Bái với 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) nhằm thực hiện Nghị quyết 
số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính 
phủ về Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 
đến năm 2020.

Đại hội Hiệp hội lần thứ II đánh dấu 
chặng đường phát triển mạnh mẽ và toàn 
diện của Hiệp hội trong 05 năm qua trên tất 
cả các lĩnh vực, để từ đó tiếp tục kế thừa 
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Chương trình 
hành động với 

mục tiêu Xây dựng và 
cải thiện môi trường 
đầu tư thông thoáng, 
công khai, minh bạch, 
tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho doanh 
nghiệp, nhà đầu tư 
thuộc các thành phần 
kinh tế phát triển sản 
xuất kinh doanh. Tăng 

Chương trình hành động Của tỉnh Yên Bái 
về thựC hiện nghị quYết số 35/nq-CP Của 

Chính Phủ về hỗ trợ và Phát triển doanh 
nghiệP đến năm 2020

Ngày 24/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định số 1764/QĐ-
UBND về ban hành Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 35/
NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

và phát huy những kết quả đã đạt được 
trong nhiệm kỳ tới với phương hướng và 
mục tiêu bám sát chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước đối với phát triển 
doanh nghiệp. Xây dựng và phát huy 
vai trò của đội ngũ doanh nhân có đủ 
năng lực, trình độ, đề cao trách nhiệm 
văn hóa kinh doanh, trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp. Cũng theo 
đó Hiệp hội phát huy được vai trò là tổ 
chức đại diện cộng đồng doanh nghiệp 

và đội ngũ doanh nhân là mái nhà chung 
kết nối các doanh nghiệp trong tỉnh.

Như Ý

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tại buổi làm 
việc với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái
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tốc độ phát triển doanh nghiệp cả về số 
lượng và chất lượng, phấn đấu đến năm 
2020 trên địa bàn tỉnh có khoảng 1900 
doanh nghiệp và khoảng 370 hợp tác xã 
hoạt động, tỷ lệ huy động tổng sản phẩm 
trong tỉnh (GRDP) vào ngân sách tăng lên 
10,5%. Hàng năm tạo thêm việc làm cho 
khoảng 17.000 lao động và mỗi năm có 
khoảng 60% doanh nghiệp được hỗ trợ 
thông tin và tư vấn doanh nghiệp và 50% 
doanh nghiệp được trợ giúp pháp lý, đào 
tạo bồi dưỡng kiến thức về khởi sự doanh 
nghiệp, quản trị doanh nghiệp góp phần 
vào thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát 
triển kinh tế – xã hội của tỉnh, giải quyết 
việc làm, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi 
trường và phát triển bền vững.

Theo đó, để xây dựng và hoàn thiện 
thể chế kinh tế, tạo môi trường đầu tư kinh 
doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát 
triển và trở thành động lực của nền kinh tế, 
chương trình hành động cần quán triệt các 
nguyên tắc:

Bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp 
và quyền tự do kinh doanh của người dân, 
doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 
Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh 
trong những ngành, nghề mà pháp luật 
không cấm.

Xác định doanh nghiệp là đối tượng mà 
các cơ quan quản lý nhà nước các cấp của 
tỉnh phải phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển.

Bảo đảm sự ổn định, nhất quán, cải 
thiện môi trường kinh doanh theo hướng 
thuận lợi, an toàn và thân thiện.

Bảo đảm quyền bình đẳng cho tất cả các 
doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, 
thành phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các 
nguồn lực như: Vốn, tài nguyên, đất đai... 
và cơ hội đầu tư kinh doanh.

Khi ban hành và thực thi chính sách phải 
bảo đảm xác định rõ mỗi nhiệm vụ có một 
đầu mối và người chịu trách nhiệm.

Các quy định về điều kiện kinh doanh 
cần rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, có lộ 
trình phù hợp để sớm loại bỏ các giấy phép 
con, phí phụ bất hợp lý.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát 
cần bảo đảm mục tiêu ngăn chặn, phát hiện 
và xử lý vi phạm đồng thời hỗ trợ, hướng 
dẫn doanh nghiệp tuân thủ các quy định 
của pháp luật.

Không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân 
sự, đồng thời xử lý nghiêm mọi hành vi vi 
phạm pháp luật.

Doanh nghiệp phải nêu cao tinh thần tự 
hào dân tộc, ý thức tuân thủ pháp luật, thực 
hiện liêm chính trong kinh doanh; xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh 
nhân và trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp; cạnh tranh lành mạnh, chia sẻ và 
liên kết hợp 

Căn cứ Chương trình hành động này Ủy 
ban nhân dân tỉnh giao và yêu cầu các Sở, 
Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan 
căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình khẩn 
trương xây dựng kế hoạch chi tiết để thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung 
cụ thể được giao tại Chương trình hành 
động; tập trung chỉ đạo, điều hành quyết 
liệt, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp trong 
chương trình đề ra, chịu trách nhiệm toàn 
diện trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 
triển khai Chương trình hành động này theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao; nghiêm 
túc thực hiện các quy định về đất đai, xây 
dựng, môi trường, đăng ký doanh nghiệp, 
đầu tư và các thủ tục hành chính liên quan 
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp; tăng cường 
sự phối hợp triển khai thực hiện giữa các 
Sở, ban, ngành, các huyện, thị xã và các 
đơn vị có liên quan để thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ.

Trọng Cảnh
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Khởi công xây dựng 
di tích lịch sử lễ đài sân vận 

động thành phố yên Bái 
Sáng ngày 04/9/2016,UBND tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức lễ khởi công 

xây dựng Di tích lịch sử Lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái – Nơi Bác Hồ 
đứng nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ngày 25/9/1958, là Di 
tích lịch sử đã được Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công 
nhận theo Quyết định số 1288/VH-QĐ ngày 16/11/1988.

Tham dự lễ khởi công có đồng 
chí Dương Văn Thống – Phó 

Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đồng 
chí Phạm Thị Thanh Trà – Uỷ viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Phó Bí thư Tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND 
tỉnh; cùng các đồng chí lãnh đạo 
Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh, 
UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo 
các Sở, Ban, ngành; lãnh đạo Thành 
uỷ, UBND thành phố Yên Bái; đại 
diện nhà thầu thi công và nhân dân 
các dân tộc Yên Bái.

Gần 60 năm qua, do sự tàn phá 
của chiến tranh và tác động của thời 
gian, đến nay Lễ đài sân vận động đã 
xuống cấp, UBND tỉnh đã quyết định cải 
tạo và xây dựng nơi tưởng niệm Bác Hồ 
và di tích lịch sử văn hóa Lễ đài sân vận 
động nhằm đáp ứng tâm tư, tình cảm 
của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 
tỉnh Yên Bái dành cho Chủ tịch Hồ Chí 
Minh - vị Lãnh tụ muôn vàn kính yêu của 
dân tộc.

Ngày 25/6/2016, UBND tỉnh đã giao 
cho Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh 
Yên Bái cùng các cơ quan chuyên môn 

nghiên cứu đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án “Nâng cấp, cải tạo khu tưởng 
niệm Bác Hồ và di tích lich sử văn hoá 
Lễ đài sân vận động”. Dự án được xây 
dựng thuộc phường Hồng Hà, TP Yên 
Bái, bao gồm bảy hạng mục công trình: 
chỉnh trang nâng cấp hai tuyến đường 
tiếp cận với sân vận động; Cải tạo, mở 
rộng khu tưởng niệm Bác Hồ và hai bên 
khán đài với quy mô 4.300 chỗ ngồi; Xây 
dựng hệ thống phụ trợ cấp thoát nước, 
phòng cháy chữa cháy, chiếu sang, thu 
sét… Đặc biệt là tuyến đường vào chính 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại lễ khởi công
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là tuyến Vườn hoa Hồng Hà. Trong đó, 
tuyến Vườn hoa Hồng Hà được chỉnh 
trang sửa chữa lại hệ thống đường dẫn 
vào Cổng Khán đài C, hiện có sử dụng 
làm lối đi chính; tuyến đại lộ Nguyễn Thái 
Học được nâng cấp  sửa chữa lại hệ 
thống mặt trước khán đài A và cải tạo, 
nâng cấp hệ thống tường rào, hệ thống 
thoát  nước mặt; tuyến đường Trần Hưng 
Đạo (Khán đài B) được cải tạo nâng cấp 
làm lối đi chính cho vận động viên, các 
đoàn tham gia diễu hành và các ngày lễ 
lớn của tỉnh, thành phố. Tổng giá trị dự 
toán được phê duyệt là 44 tỷ 400 triệu 
đồng, từ ngân sách Nhà nước và các 
nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án do Ban 
Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái 
làm chủ đầu tư, tiến độ thi công là 540 
ngày.

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí 
Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá 
cao sự tích cực của chủ đầu tư, nhà thầu 
và các cơ quan liên quan, từ quá trình 

chuẩn bị dự án đến tổ chức Lễ khởi công, 
và mong muốn chủ đầu tư phải thường 
xuyên đôn đốc, kiểm tra, kiểm soát chất 
lượng và tiến độ triển khai dự án.

Nhằm phát huy hiệu quả, đảm bảo 
chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật cao, đúng 
tiến độ đã phê duyệt, giám sát chặt chẽ 
quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm 
bảo an toàn lao động, giữ gìn vệ sinh môi 
trường Chủ đầu tư cần thực hiện đúng 
các quy định về quản lý đầu tư xây dựng 
cơ bản, định kỳ hàng tháng báo cáo tiến 
độ triển khai gửi các cơ quan  chức năng 
liên quan đảm bảo nguồn vốn đầu tư 
hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí trong 
đầu tư xây dựng. Nhà thầu xây lắp phải 
có những giải pháp bố trí nhân lực, trang 
thiết bị tổ chức thi công hợp lý, phù hợp 
với điều kiện thực tế tại hiện trường; quá 
trình thi công phải tuân thủ nghiêm quy 
trình kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối an toàn, 
đạt chất lượng cao và theo đúng tiến độ 
đã phê duyệt; có trách nhiệm phối hợp 
với chủ đầu tư, chính quyền địa phương 
và các cơ quan quản lý  nhà nước liên 



ti
n

 t
ö

ùc
 - 

sö
ï k

ie
än

B
aûn

 t
in

 - 
x

u
ùc

 t
ie

án
 ñ

a
àu

 t
ö

 t
æn

h
 y

eân
 B

a
ùi

Số 09 - 2016

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư
6

Mù Cang Chải 
Mải Mê Mùa lúa vàng

Tháng 9, khi da trời xanh ngăn ngắt, điểm xuyết những dải mây trắng bồng 
bềnh như chiếc khăn voan hờ hững trên bờ vai thiếu nữ, khi những vạt lá 
sấu vàng chạy lăn tăn dưới hơi thở của cơn gió heo may chợt ghé thăm phố 
phường, khi cái nắng chỉ còn nồng nàn mà không gay gắt, vàng óng mật mà 
không chói chang, thì đấy cũng là lúc tự sâu thẳm tâm hồn, con người ta lại 
muốn rong ruổi trên những miền quê yên bình, chạy trốn khỏi những xô bồ, 
bon chen của chốn thị thành náo nhiệt. Và một trong những điểm đến lý tưởng 
đó là những thửa ruộng bậc thang của mùa vàng Mù Cang Chải.

quan để tổ chức thực hiện quản lý, giám 
sát tốt việc triển khai dự án theo đúng quy 
định hiện hành của Nhà nước về quản lý 
đầu tư và xây dựng. Các sở, ban, ngành 
có liên quan của tỉnh cần thực hiện tốt 
chức năng quản lý Nhà nước, có trách 
nhiệm  kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá 
trình triển khai dự án, đồng thời phối 
hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu 
tư và các nhà thầu liên quan hoàn thành 

nhiệm vụ được giao.
 Dự án hoàn thành, sẽ trở thành nơi 

trang trọng tổ chức các sự kiện chính trị - 
xã hội quan trọng của tỉnh và là điểm đến 
để cán bộ, đảng viên và nhân dân các 
dân tộc trong tỉnh dâng hương tưởng 
niệm Bác Hồ.

Linh Nhâm
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Mù Cang Chải là một huyện vùng 
cao phía Tây của tỉnh Yên Bái, có 

độ cao trung bình trên 1000m so với mực 
nước biển, khí hậu quanh năm mát mẻ, 
nhiệt độ trung bình từ 18-25 độ. Mù Cang 
Chải chinh phục và hút hồn người từ con 
đường đến những cảnh vật xung quanh. 
Đến Mù Cang Chải bạn sẽ thấy mình trở 
nên nhỏ bé hơn bao giờ hết trước bao 
la đất trời. Bạn sẽ được đắm mình 
trong sự yên bình của núi rừng Tây 
Bắc mà quên đi những muộn phiền, 
âu lo thường ngày.

Giữa thu, núi rừng Mù Cang 
Chải hiện lên như một bức tranh với 
những thửa ruộng bậc thang vàng óng 
hút tầm mắt. bạn sẽ không thể không thốt 
lên kinh ngạc trước cảnh đẹp của tự nhiên, 
của đất trời, và thành quả từ những bàn 
tay lao động của con người. Những thửa 
ruộng bậc thang vàng ruộm màu lúa chín 
uốn lượn nối tiếp nhau đến ngút tầm mắt. 
Hương thơm của lúa mới sẽ khiến bạn 
chỉ muốn hít hà cho thỏa. Âm thanh của 
núi rừng hòa quyện với tiếng nói cười rôm 
rả của các mẹ, các chị đang cúi lưng thu 
hoạch lúa thật khiến người ta ao ước thứ 
hạnh phúc giản đơn mà hiếm hoi nơi thị 
thành này.

Hành trình từ Hà 
Nội lên Mù Cang Chải 
dài 380 km, du khách 
sẽ được trải nghiệm 
trên những con đường 
quanh co, uốn lượn 
như rắn cuộn mình, 
một bên là núi cao, một 
bên là vực sâu. Trên 
những cung đường đó, 
du khách sẽ được đắm 
chìm với thung lũng Tú 
Lệ nhỏ nhắn, xinh tươi 

như một đóa hoa cẩm tú diễm lệ, hay cảm 
giác được lướt trên mây giữa đỉnh đèo 
Khau Phạ - một trong tứ đại đèo Việt Nam 
và bị mê hoặc bởi những thửa ruộng bậc 
thang vàng óng tựa như những nấc thang 

bắc lên thiên đường.

Tú Lệ nổi tiếng 
với gạo nếp như 
trong câu tục 
ngữ nơi đây 
“Nếp Tú Lệ, tẻ 

Mường Lò”. Mùa 
này, lúa mới gặt, 

gạo mới giã nên mùi 
thơm cứ lừng lên ngay 

khi còn là hạt gạo. Viễn khách sẽ không 
thể cưỡng lại mùi hương ngào ngạt khi 
hạt nếp thành hạt xôi. Thứ hương đó sẽ 
vương vấn trong tâm hồn viễn khách nhiều 
năm sau này, tạo thành một thứ hương 
gieo niềm nhớ. Để mỗi khi lá vàng xào xạc, 
lòng người lại bần thần nhớ về một chiều 
hoàng hôn nơi sơn cước, được ngồi với tri 
kỷ giữa gió núi hương ngàn và khẽ khàng 
nhón một chim xôi hay chia những những 
hạt cốm của người Thái làm bằng thứ nếp 
diệu kỳ.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải
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Qua Tú Lệ là đèo mây Khau Phạ (tiếng 
Thái có nghĩa là Sừng Trời) dài khoảng 
30km, chỗ cao nhất là 1.500 m so với mực 
nước biển, như một chiếc sừng chọc xuyên 
biển mây mà vươn tới trời. Nơi đây được 
bao phủ bằng những dãy núi trùng điệp, 
những khu rừng già còn mang vẻ nguyên 
sơ và hút tầm mắt cũng là những triền đồi 
có những thửa ruộng bậc thang xinh đẹp 
của đồng bào người Thái, người Mông. 
Ở đây hầu như lúc nào cũng mịt mù biển 
mây. Đứng trên đỉnh đèo Khau Phạ, nếu 
may mắn gặp được hôm trời quang mây 
tạnh, hãy nhìn xuống cánh đồng Cao Phạ 
phía dưới với lốm đốm vàng, xanh, nâu tạo 
thành một bức thảm tuyệt vời.

Khi vượt qua đỉnh đèo, mây mù dần tan 
bớt, du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ 
đẹp của thị trấn Mù Cang Chải hiện ra trước 
mắt, những thửa ruộng bậc thang, những 
con suối, mọi cảnh vật cứ như là sinh ra 
là nằm cạnh nhau rồi, nó tạo nên một bức 
tranh hoàn hảo của núi rừng. Không gian 

ngập tràn mùi lúa chín tỏa ngào ngạt từ 
những thửa ruộng bậc thang mịn màng. Đó 
là những thửa ruộng nhỏ nhắn, uốn lượn 
tạo thành những vân ruộng đẹp như vân tay 
của trời đất ở La Pán Tẩn. Đó không còn là 
mảnh ruộng trồng lúa nữa mà đã hóa thân 
thành kiệt tác nghệ thuật của người Mông 
rồi. Đó là những thửa ruộng vàng óng lên 
bởi nắng thu, bởi trời xanh ngăn ngắt ở bản 
Lìm Mông vốn ẩn sâu trong mây trắng. Đó 
là những vệt vàng chạy miên man trên lưng 
chừng trời ở Chế Cu Nha, Dế Xu Phình.

Biết bao du khách đã ngẩn ngơ trước 
những thửa ruộng xếp san sát và đều tăm 
tắp như những phím đàn dương cầm như 
thế. Và những phím đàn rực một màu no 
đủ, ấm áp đó cứ mải miết hòa vào trong 
bản giao hưởng bất tận của núi rừng, với 
vi vu gió núi, với róc rách nước khe, với 
thánh thót họa mi, với ríu ran tiếng cười nói 
ngày gặt. Dưới cái tiết thu dễ chịu với nắng 
gió mơn man này, đi giữa những thửa lúa 
rập rờn này, lòng khách như bị mê hoặc 

Thung lũng Khau Phạ
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như con ong quên lối về. Ánh đèn 
thành thị bỗng nhạt nhòa và trở 
thành niềm quên lãng giữa bát 
ngát hương lúa sóng vàng.

Có người đã từng ví ruộng 
bậc thang ở Mù Cang Chải như 
những nấc thang để đến với thiên 
đường. Không chỉ làm say lòng du 
khách trong nước, mà còn nhiều 
lần được báo chí nước ngoài ca 
ngợi là địa danh “ có thể khiến bất 
cứ du khách nào cũng phải thổn 
thức bởi vẻ đẹp ngoạn mục, tinh 
tế nhất thế giới và nếu lựa chọn 
Mù Cang Chải làm điểm đến tiếp theo du 
khách sẽ không bao giờ phải hối hận”.

“Mâm xôi vàng”
Đến Mù Cang Chải mùa này, du khách 

không chỉ được đắm mình trong vẻ đẹp 
đến say lòng người của những thửa ruộng 
bậc thang vàng ruộm mà còn được tận mắt 
chiêm ngưỡng những màn bay lượn ngoạn 
mục trong lễ hội dù lượn thường niên. 
Những cánh dù rực rỡ sắc màu như những 
chú chim đại bàng đang sải cánh giữ không 

trung. Thật khó tìm được lý do gì để có thể 
ngăn bạn không hét lên đầy kiêu hãnh. Bạn 
sẽ cố gắng hít thở thứ không khí đó cho tới 
khi nó chiếm trọn cả lồng ngực lẫn tâm hồn 
của bạn, rồi bạn chạm tay vào những cơn 
gió, chơi đùa cùng chúng. 

Không chỉ là núi rừng hoang sơ, hùng vĩ, 
những thửa ruộng bậc thang đẹp như vân 
tay của trời mà Mù Cang Chải còn khiến 
mỗi du khách đến đây cảm thấy ấm lòng 
bởi sự tiếp đón nồng hậu, thân thiện, chất 
phác của đồng bào các dân tộc Mông, Thái. 
Họ sẽ chào đón  bạn bằng những nụ cười 

Thị trấn Mù Cang Chải

“Mâm xôi vàng”
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hồn hậu, những món ăn ngon nhất mà họ 
có dành cho khách quý, kể cho bạn nghe 
những điều thú vị mà có thể bạn chưa từng 
được biết đến. Đến Mù Cang Chải, bạn sẽ 
được trải nghiệm văn hóa, những nét sinh 
hoạt đời thường độc đáo của người Mông, 
được hòa mình vào những điệu xòe rộn 
ràng của người Thái, trải nghiệm cuộc sống 
gắn liền với những thửa ruộng bậc thang, 
thưởng thức những món ăn ngon, hấp dẫn 
của họ và cảm nhận sự phong phú, đặc sắc 
của văn hóa nơi đây. Cuộc sống bình yên 
của người dân MCC

Dù chỉ một lần đến với Mù Cang Chải 
du khách cũng sẽ cảm nhận được sự giàu 
có của thiên nhiên, những đặc sắc của văn 
hóa, sự ấm áp của những con người nơi 
đây. Mù Cang Chải giống như một nàng 
thơ thuần khiết, nồng nàn níu chân biết bao 

du khách cùng với mùa vàng nọt quánh. 
Bước chân của du khách dường như ngập 
ngừng, không muốn rời đi. Thật khó để có 
thể diễn tả hết tâm trạng khi phải tạm biệt 
mảnh đất này, đành xin mượn tạm 2 câu 
thơ của nhà thơ Chế Lan Viên nói hộ lòng 
du khách:

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”
Quả thực vậy, hình ảnh thiên nhiên và 

con người Mù Cang Chải sẽ mãi in đậm 
trong trái tim của những ai đã từng một lần 
được đặt chân lên xứ sở mù sương này. 
Và mỗi khi hương lúa thơm ngào ngạt vùng 
trời Tây Bắc, ta lại muốn được hẹn hò với 
Mù Cang Chải thêm một lần nữa.

Nguyễn Thoa

Cuộc sống bình yên của người dân MCC
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Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các xã Vân Hội, Minh Quân, Việt Cường và các tổ chức đoàn thể, bí 
thư chi bộ, trưởng thôn các thôn nằm trong phạm vi Đồ án Quy hoạch đã nghe đơn 

vị chủ đầu tư, Sở Xây dựng tỉnh công bố Quyết định số 2183/QĐ-UBND, ngày 21/9/2016 
của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch 
sinh thái hồ Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Theo Quy hoạch chung, Khu du lịch sinh thái  hồ Vân Hội, huyện Trấn Yên có tổng 
diện tích quỹ đất lập quy hoạch là 1.346 ha nằm trên địa phận hai xã Việt Cường và Vân 
Hội, huyện Trấn Yên; phía Bắc giáp thôn 5, xã Việt Cường; phía Nam giáp thôn 1, xã Vân 
Hội; phía Đông giáp xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; phía Tây giáp thôn 6, 
thôn 7, xã Vân Hội.

Khu vực sinh thái bao gồm khu vực núi Muỗi, vịnh Long Ẩn và hồ Vân Hội. Trong Khu 
sinh thái bố trí các khu chức năng bao gồm khu trung tâm dịch vụ đón tiếp và điều hành; 
khu lâm viên tạo cảnh quan (rừng tái sinh, cây xanh cảnh quan); khu bảo tồn thiên nhiên; 
không gian mặt nước: suối, hồ tự nhiên và hồ nhân tạo; khu nuôi thú tham quan; khu giới 

Công bố Đồ án Quy hoạCh Chung xây dựng 
Khu du lịCh sinh thái hồ Vân hội,

huyện trấn yên
Ngày 27/9, tại UBND xã Vân Hội (Trấn Yên), Sở Xây dựng phối hợp với 

UBND huyện Trấn Yên tổ chức Hội nghị công bố Đồ án Quy hoạch chung xây 
dựng Khu du lịch sinh thái hồ Vân Hội, huyện Trấn Yên.
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thiệu nghề thủ công của 
các dân tộc tại địa phương 
và vùng lân cận; diện tích 
hạ tầng kỹ thuật phục vụ.

 Khu nghỉ dưỡng diện 
tích 9,86 ha, bao gồm khu 
trung tâm dịch vụ đón tiếp 
và điều hành; khu lưu trú 
với nhiều loại hình; khách 
sạn; không gian cây xanh; 
suối, hồ tự nhiên và hồ 
nhân tạo; diện tích hạ tầng 
kỹ thuật phục vụ.

Khu công viên cây xanh diện tích 34,68 ha, bao gồm khu trung tâm dịch vụ đón tiếp và 
điều hành; khu nhà truyền thống dân tộc bản địa; khu vui chơi giải trí, thể thao, cắm trại; 
khu giải trí câu cá và nhà hàng; không gian cây xanh; không gian mặt nước (suối, hồ tự 
nhiên và hồ nhân tạo); diện tích hạ tầng kỹ thuật phục vụ.

Khu dân cư và khu biệt thự cao 
cấp với diện tích 76,74 ha, vị trí nằm 
trên tuyến đường từ nút giao IC12  
(đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai) – 
Vân Hội và khu vực núi Chuối nhằm 
phục vụ nhu cầu ở thường xuyên và 
không thường xuyên. Tại khu vực 
này bố trí hệ thống khuôn viên cây 
xanh, cảnh quan và diện tích hạ tầng 
kỹ thuật phục vụ đi kèm.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi 
với người dân về Đồ án Quy hoạch 
chung xây dựng Khu du lịch sinh thái 
hồ Vân Hội, huyện Trấn Yên.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối 
hợp với UBND huyện Trấn Yên, các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai Đồ án 
Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Vân Hội 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.

Theo Báo Yên Bái

Lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi với người dân về Đồ án Quy 
hoạch chung xây dựng Khu du lịch sinh thái hồ Vân Hội, 

huyện Trấn Yên.
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Trước khi Lễ khai mạc diễn ra, từ 19 giờ, hơn 1.200 nghệ nhân, nghệ sĩ và quần 
chúng đã tham gia chương trình Lễ hội đường phố với chủ đề “Lung linh sắc 
màu Tây Bắc”. Lần đầu tiên người dân vùng cao Yên Bái được chứng kiến và 

tham dự các hoạt động văn hóa đường phố nhiều màu sắc, những người tham gia diễu 
diễn vừa đi vừa trình diễn 6 điệu xòe cổ, những điệu dân ca, dân vũ… dọc tuyến đường 
Điện Biên, kéo dài hơn 2 km, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước, 
quốc tế tham quan, thưởng ngoạn. 

Những điệu múa, điệu xòe là nét độc đáo của vùng Mường Lò cộng với nét văn hóa rất 
riêng, độc đáo, rực rỡ của các đoàn nghệ thuật tỉnh bạn đã làm cho màn diễu diễn đường 
phố đặc biệt ấn tượng. Khán giả được hòa mình trong không gian văn hóa đặc sắc, rất 
riêng của vùng Tây Bắc qua từng bước chân nhịp xòe, tiếng chiêng, tiếng khèn, những 
làn điệu dân ca, dân vũ nhịp nhàng, uyển chuyển và rộn rã.

Hơn 1.200 nghệ nhân, nghệ sĩ và quần chúng cùng tham gia chương trình Lễ hội đường phố.

Dấu ấn Tuần Văn hóa,
Du lịch Mường lò 2016
Vào 20 giờ tối 17-9, tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ, UBND tỉnh Yên Bái 

phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc Tuần Văn hóa, du lịch 
Mường Lò năm 2016 và Liên hoan diễn xướng dân gian dân tộc Thái.
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 Tại lễ khai mạc Tuần văn 
hóa - Du lịch Mường Lò 2016, 
thừa ủy quyền của Chủ tịch 
nước, bà Phạm Thị Thanh 
Trà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy Yên Bái đã trao 
tặng Huân chương Lao động 
hạng Nhất, cho nhân dân 
và cán bộ thị xã Nghĩa Lộ 
nhân kỷ niệm 45 năm Ngày 
thành lập thị xã Nghĩa Lộ 
(8/10/1971 - 8/10/2016).

Mảnh đất Mường Lò - 
Nghĩa Lộ năm nay vinh dự được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chọn là nơi tổ chức 
Liên hoan Diễn xướng dân gian dân tộc Thái khu vực Tây Bắc. Lần đầu tiên tổ chức 
nhưng có tới 5 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai 
Châu, Nghệ An và Yên Bái hội tụ về đây trình diễn các tích, trò trong sinh hoạt văn hóa 
tín ngưỡng, các loại hình dân ca dân vũ, các trò chơi dân gian tiêu biểu của vùng Tây 
Bắc. Tại Lễ Khai mạc cũng điễn ra màn đại xòe của đồng bào dân tộc Thái, với sự tham 

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái trao 
Huân chương Lao động hạng Nhất cho thị xã Nghĩa Lộ.

Màn đại xòe của 1.200 nghệ nhân khép lại đêm khai mạc Tuần Văn hóa 
Du lịch Mường Lò.
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gia của hơn 1.200 diễn viên, nghệ sỹ và các 
nghệ nhân trong vùng.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động 
của Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 
2016, có các hoạt động thi đấu và biểu diễn 
các môn thể thao truyền thống như đánh tó 
mắc lẹ, đi cà kheo, tung còn, thi đua mảng 
tại bản Sà Rèn; Hoạt động Phố văn hóa ẩm 
thực Nghĩa Lộ, trưng bày và chế biến các món 
ăn truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc 
vùng Tây Bắc, tổ chức thi các món ăn truyền thống… ; Hoạt động Phố thương mại Nghĩa 
Lộ, trưng bày và bán các sản phẩm đặc trưng của vùng miền như: quế Văn Yên, chè Suối 
Giàng, đá quý Lục Yên, miến đao Giới Phiên, nếp Tú Lệ…

 Người dân và du khách không chỉ được thưởng ngoạn những lễ hội mang đầy bản 
sắc dân tộc mà còn được tham gia vào hoạt động trải nghiệm vô cùng thú vị như: tham 

quan quy trình hái và sao chè, thưởng thức 
trà Shan Tuyết tại xã Suối Giàng huyện Văn 
Chấn; thăm vùng đất Tú Lệ, thưởng thức ẩm 
thực xôi nếp và khám phá bản Lìm Mông...; 
Tổ chức Hội thi thuyết minh viên du lịch giỏi 
năm 2016 - khu vực Nghĩa Lộ; triển lãm ảnh 
nghệ thuật về quê hương Yên Bái; chương 
trình chiếu phim, thư viện lưu động, và Lễ đón 
bằng công nhận đền Cầm Hánh - di tích lịch 
sử cấp tỉnh. 

Tuần Văn hóa, du lịch Mường Lò năm 2016 đã thực sự để lại nhiều dấu ấn trong lòng 
du khách trong và ngoài nước, trở thành điểm đến lý tưởng để du khách khám phá và 
trải nghiệm. Đây là hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động phát triển du lịch 
khu vực phía tây Tỉnh Yên Bái; góp phần củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa 
bàn, tăng cường giao lưu văn hóa, học tập, trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, phát huy các 
giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. 

Nguyễn Thoa

Đông đảo du khách đến tham quan các gian
ẩm thực.

Những món ẩm thực mang đậm bản sắc dân tộc 
Thái được trang trí cầu kỳ, bắt mắt của đội thi đến 

từ xã Nghĩa An.
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Chỉ trong hơn một năm qua, Yên 
Bái đã thu hút trên 20.000 tỷ đồng 

từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
Trong đó, có nhiều tập đoàn lớn đến từ 
Hàn Quốc, Nhật Bản và các tập đoàn, 
tổng công ty lớn trong nước. Đối với một 
địa phương miền núi như Yên Bái, để 
có được con số đó không hề đơn giản. 
Đại diện lãnh đạo tỉnh cho biết, bên cạnh 
việc áp dụng các chính sách ưu đãi, Yên 
Bái còn quyết liệt trong CCHC nhằm xây 

dựng môi trường kinh doanh thuận lợi và 
cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) 
của địa phương.

Điều này được thể hiện rất rõ trong giai 
đoạn 2011-2015, khi tỉnh đã ban hành 
257 văn bản quy phạm pháp luật gồm 77 
nghị quyết, 173 quyết định và 7 chỉ thị; 
công tác CCHC và kiểm soát thủ tục hành 
chính đã từng bước đi vào nề nếp.

Đặc biệt, từ năm 2015, các cấp, ngành 
và địa phương trong tỉnh đã nỗ lực, tập 

Yên Bái:
tạo thuận lợi nhất Cho doanh nghiệp
Nhờ tích cực sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách, tập trung hoàn thiện 

các quy trình, loại bỏ các thủ tục chồng chéo, phức tạp, công tác cải cách 
hành chính (CCHC) của Yên Bái đã có những chuyển biến mạnh, góp phần tạo 
dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp (DN).

Lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái trao đổi với các doanh nghiệp tại Tọa đàm cà phê Doanh nhân tháng 8
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trung triển khai thực hiện Chương trình 
hành động cải thiện môi trường đầu tư, 
nâng cao chỉ số PCI. Tỉnh đã chỉ đạo các 
cấp, ngành, địa phương theo chức năng, 
nhiệm vụ tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các DN, triển khai đồng bộ 
các hoạt động bắt đầu từ khởi sự của DN 
đến suốt quá trình kinh doanh; rà soát 
toàn bộ các thủ tục liên quan đến hoạt 
động của DN theo quy định tại Luật Đầu 
tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai và 
các luật mới sửa đổi có hiệu lực khác.

Tiêu biểu, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 
phối hợp với các sở, ngành, địa phương 
rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục 
hành chính trong cấp quyết định chủ 
chương đầu tư, đăng ký đầu tư, thành lập 
DN. Sở Xây dựng hướng dẫn công khai, 
minh bạch việc cung cấp thông tin quy 
hoạch, cấp phép xây dựng, thỏa thuận 
quy hoạch kiến trúc, thẩm định thiết kế 
cơ sở. Sở Tài nguyên và Môi trường đề 
cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của 
cán bộ, công chức; rà soát bãi bỏ các 
thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai 
không cần thiết, không phù hợp; tạo điều 
kiện cho nhà đầu tư tiếp cận đất đai thuận 
lợi, nhất là việc giải phóng mặt bằng, cấp 
quyền sử dụng đất…

Để tiếp tục là “người bạn đồng hành” 
với DN, ngày 24/8/2016 UBND tỉnh Yên 
Bái đã ra Quyết định số 1764/QĐ-UBND 
về việc ban hành Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP 

của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN 
đến năm 2020 trên địa bàn. Chương trình 
đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, 
tỉnh có khoảng 1.900 DN. Hàng năm có 
khoảng 60% DN được hỗ trợ thông tin 
và tư vấn, 50% DN được trợ giúp pháp 
lý… Để thực hiện điều đó, tỉnh tiếp tục 
đẩy mạnh CCHC, tạo thuận lợi cho DN. 
Theo đó, từ tháng 7/2016 trở đi, định kỳ 
1 tháng/lần UBND tỉnh tổ chức các buổi 
gặp gỡ, trao đổi qua hình thức tọa đàm 
“Cà phê doanh nhân - Chính quyền đồng 
hành cùng DN” để kịp thời nắm bắt, tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc và quan tâm 
động viên các DN trên địa bàn.

Bên cạnh những hoạt động hỗ trợ DN, 
UBND tỉnh đang chủ trì triển khai công 
tác khảo sát, đánh giá năng lực điều hành 
của các sở, ban, ngành, địa phương trong 
tỉnh và mức độ hài lòng của DN thông 
qua bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
sở, ngành và địa phương (DCI), là động 
lực mạnh mẽ chuyển biến tích cực hành 
chính của Yên Bái trong thời gian tới.

Những nỗ lực của toàn thể chính quyền 
các cấp ở Yên Bái đã giúp địa phương 
không những nâng lên 4 bậc về chỉ số 
PCI năm 2015 mà còn cải thiện được 
hình ảnh trong mắt các nhà đầu tư về 
một điểm đến thông thoáng, minh bạch 
và đầy tiềm năng.

Theo Báo Công thương


