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Ngày 8/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, trong khuôn khổ Đại hội lần thứ II Hiệp 
hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra Lễ ký cam kết giữa 
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Đây là hoạt động 
nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về tạo lập môi trường kinh 
doanh thuận lợi, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 

Lễ ký cam kết giữa UBND tỉNh YêN Bái và 
vcci về tạo Lập môi trườNg kiNh DoaNh 

thUậN Lợi cho DoaNh Nghiệp

Lễ ký kết giữa UBND tỉnh Yên Bái với VCCI về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh,
hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp

Lễ ký kết giữa UBND tỉnh Yên Bái với 
VCCI về cải thiện môi trường đầu 

tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển các doanh 
nghiệp

Lễ ký cam kết có sự chứng kiến của Chủ 
tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI), UBND tỉnh, Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái cùng cộng đồng 
doanh nghiệp tỉnh Yên Bái.

 Theo đó, cam kết giữa UBND tỉnh và 

VCCI bao gồm các nội dung như cải thiện 
mạnh mẽ môi trường kinh doanh; định kỳ 
hàng tháng tổ chức gặp gỡ đối thoại “Chính 
quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”; 
thành lập và công khai đường dây nóng; 
đẩy mạnh triển khai Quyết định số 09/2015/
QĐ-TTg về thực hiện cơ chế một cửa, một 
của liên thông; quán triệt cán bộ công chức 
về đạo đức công vụ; đôn đốc các cơ quan 
trực thuộc nghiêm túc thực hiện quy định 
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về đất đai, xây dựng, môi trường, đăng ký 
kinh doanh, đầu tư; triển khai các hoạt động 
hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên 
kết ngành, chuỗi giá trị; thực hiện Nghị định 
số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của 
Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, 
nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty 
nông, lâm nghiệp; đẩy mạnh sắp xếp, cổ 
phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thực 
hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định 
của pháp luật (không quá một lần/năm); 
không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân 
sự; đơn giản hoá thủ tục hành chính; phát 
triển doanh nghiệp; tăng cường công khai, 
minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 
các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư 
và kinh doanh; khuyến khích doanh nghiệp 
thực hiện thủ tục hành chính qua mạng; 
rút ngắn thời gian nộp thuế; giảm mạnh 
thời gian thông quan hàng hóa xuất, nhập 
khẩu; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo 
bằng những giải pháp thiết thực, hiệu quả; 
đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp 
vừa và nhỏ...

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Vũ Tiến 
Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) nhấn mạnh, trong 
bối cảnh mới có hai điều quan trọng phải 
thực hiện đó là: Đối với tỉnh, trong thời gian 
tới sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 19 
và Nghị quyết 35 của Chính phủ để hỗ trợ, 
tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh 
nghiệp. Đối với các doanh nghiệp phải thực 
hiện vươn tới chuẩn mực quốc tế và có sự 
liên kết với nhau. Qua đó Phòng Thương 
mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI) sẽ sát 

cánh với tỉnh trong việc xây dựng và phát 
triển đội ngũ doanh nhân trong tỉnh và trong 
việc mời gọi các nhà đầu tư chiến lược 
trong và ngoài nước đến tỉnh Yên Bái.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn 
Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những 
đóng góp to lớn của cộng đồng doanh 
nghiệp, doanh nhân tỉnh Yên Bái đối với sự 
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí 
nhấn mạnh, việc UBND tỉnh ký cam kết với 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam cũng chính là sự cam kết của chính 
quyền tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp 
trong việc nỗ lực, quyết tâm xây dựng một 
chính quyền kiến tạo, hỗ trợ đồng hành 
và phục vụ doanh nghiệp. Đồng chí mong 
muốn, sau ký kết, sẽ nhận được sự trao 
đổi thẳng thắn, cởi mở, đóng góp tích cực 
của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp 
và Hiệp hội doanh nghiệp để chương trình 
thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 
của tỉnh Yên Bái được thực chất, thiết thực 
và có tính khả thi cao trong quá trình tổ 
chức thực hiện.

Bản cam kết được ký kết giữa tỉnh Yên 
Bái với Phòng thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam là cơ hội đồng thời đòi hỏi sự 
thay đổi trong cách điều hành ứng xử của 
các cơ quan quản lý nhà nước đối các 
doanh nghiệp theo hướng Nhà nước phải 
lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ. 
Có như vậy mới phát huy được hiệu quả 
kinh doanh, tạo ra của cải, việc làm cho địa 
phương từ đó dân giàu, tỉnh mạnh.

Như Ý
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Trong khuôn khổ các hoạt động của 
Lễ hội như: Hội chợ thương mại, 

chợ quế; Cuộc thi ảnh nghệ thuật huyện 
Văn Yên lần thứ nhất năm 2016 với chủ đề 
“Đất và người Văn Yên”; Màn biểu diễn tái 
hiện Lễ Cấp sắc 12 đèn, Lễ hội cầu mùa; 
Hội thi người đẹp Quế....các nghi lễ thờ 
cúng truyền thống, hát Páo dung cũng là 
nét sinh hoạt văn hoá không thể thiếu của 
đồng bào dân tộc Dao Văn Yên. Việc tái 
hiện những hoạt động văn hoá của đồng 
bào các dân tộc Dao trong Lễ hội cũng 
nhằm giới thiệu và quảng bá những nét 

văn hoá độc đáo của đồng bào dân tộc 
Dao nói riêng và các dân tộc huyện Văn 
Yên nói chung. Thông qua Lễ hội Quế 
hình ảnh con người Văn Yên với những 
giá trị truyền thống của đồng bào Dao – 
dân tộc đã gắn bó rất lâu đời với hương vị 
cay nồng của vùng đất quế, Lễ hội đã thu 
hút được đông đảo du khách trong nước, 
quốc tế thăm quan, du lịch. 

Được mệnh danh là “Vùng đất quế”, 
cây quế không chỉ mang đến cho người 
dân Văn Yên giá trị kinh tế mà nó còn gắn 
với những giá trị văn hoá của đồng bào 

Lễ hội quế Văn Yên
Tiềm năng pháT Triển du Lịch sinh Thái 

Tối ngày 07/10/2016, tại Sân vận động huyện Văn Yên đã chính thức khai 
mạc lễ hội quế lần thứ II. Với chủ đề “Ngọt ngào hương quế Văn Yên” Lễ hội 
được tổ chức nhằm tôn vinh cây quế và các sản phẩm từ quế.

Toàn cảnh đêm khai mạc Lễ hội Quế Văn Yên lần thứ II
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các dân tộc nơi đây. Vượt qua bao thăng 
trầm, biến đổi của cơ chế thị trường, cây 
quế Văn Yên vững vàng phát triển theo 
định hướng sản xuất hàng hoá, nâng cao 
hiệu quả kinh tế, cải thiện môi trường sinh 
thái. Quế đã trở thành cây kinh tế chủ lực 
của riêng huyện Văn Yên và là một trong 
số những cây kinh tế chính tham gia vào 
thị trường nông – lâm sản xuất khẩu của 
tỉnh Yên Bái. Với định hướng lâu dài, 
huyện Văn Yên đã và đang thu hút ngày 
càng nhiều du khách đến với mình theo 
hình thức du lịch sinh thái vùng quế gắn 
với du lịch tâm linh qua ba tuyến du lịch 
gồm: Tuyến du lịch tâm linh đền Đông 
Cuông - đền Nhược Sơn; tuyến du lịch 
sinh thái Nà Hẩu và thăm quan các đồi 
quế, làng quế và các cơ sở sản xuất, chế 
biến quế; phát triển các làng nghề, trong 
đó tập trung vào hoạt động 
trình diễn của các nghệ 
nhân sản xuất sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ từ quế.

Để phát triển kinh tế, ổn 
định đời sống nhân dân, 
huyện Văn Yên đã không 
ngừng cải tạo, nâng cấp 
hệ thống cơ sở hạ tầng 
các tuyến đường giao 
thông, quy hoạch vùng 
quế ở tất cả các xã, thị 
trấn thông qua việc triển 

khai thực hiện đề án bảo 
tồn nguồn giống quế lá nhỏ, 
ngọn đỏ bản địa. Ngoài ra, 
huyện còn bảo tồn quế tập 
trung tại các xã Mỏ Vàng, Đại 
Sơn, Viễn Sơn, Nà Hẩu để 
làm nguồn giống cung ứng 
cho kế hoạch trồng quế hàng 
năm và làm tiền đề phục vụ 

du lịch trên địa bàn huyện. 
Thời gian qua, nhờ tạo điều kiện, thu hút 
đầu tư cho các doanh nghiệp vào đầu tư 
tại huyện, huyện đã tập trung nhiều giải 
pháp để giữ gìn, bảo tồn phát huy giá trị 
văn hoá của đồng bào các dân tộc trong 
huyện.

Lễ hội Quế Văn Yên đã tổ chức rất 
thành công, nhận được sự quan tâm, 
hưởng ứng của đông đảo các tổ chức, cá 
nhân, khách du lịch trong nước và quốc 
tế. Là cơ hội để Văn Yên mở rộng thị 
trường, tăng giá trị xuất khẩu, góp phần 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của từng xã 
trồng Quế trong huyện theo định hướng 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Qua đó 
thúc đẩy ngành Quế phát triển bền vững, 
từng bước cải thiện nâng cao đời sống 

Văn Yên được mệnh danh là “Vùng đất quê”
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của người trồng Quế, giải quyết tốt công 
ăn việc làm cho người lao động đồng thời 
nâng cao giá trị thương hiệu Quế Văn 
Yên trên thị trường trong nước và quốc 
tế. Là cơ hội để quảng bá tiềm năng du 
lịch của huyện Văn Yên đến với du khách 
thập phương.

Lễ hội Quế Văn Yên sẽ được tổ chức 
thường niên hàng năm như một hiệu ứng 
góp phần quảng bá thương hiệu, nâng 
cao giá trị cây quế và các sản phẩm từ 
quế, nó tác động tích cực đến quá trình 

phát triển kinh tế xã hội của huyện Văn 
Yên, qua đó tạo nên một hoạt động văn 
hoá truyền thống, thường niên mang 
sắc thái riêng của huyện, gắn kết phát 
triển sản xuất, tiêu thụ và quảng bá các 
sản phẩm Quế Văn Yên trên thị trường, 
đồng thời giới thiệu những nét văn hoá 
đặc trưng của đồng bào dân tộc Dao trên 
vùng đất giàu tiềm năng, thế mạnh về 
phát triển du lịch.

Linh Nhâm

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP TỈNH YÊN BÁI 
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ II, NHIỆM KỲ 

2016 -2021
Sáng 8/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức 

Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự Đại hội có: đồng chí Phạm Thị Thanh Trà 
- Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng 
chí Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các 
đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các 
sở, ngành, huyện, thị xã; các đại diện của Hiệp hội Doanh nghiệp Trung ương và các 
tỉnh bạn cùng hơn 160 đại biểu đại diện cho trên 1.500 doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

Theo báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 
2011 - 2016, trong điều kiện khó khăn chung, nguồn tài chính hạn hẹp, với vai trò 
là cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, Hiệp hội đã có những 

đóng góp quan trọng đối với sự phát triển chung của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Yên Bái. 
Những đề xuất, kiến nghị, tham vấn của Hiệp hội đã đạt được hiệu quả và được lãnh đạo 
tỉnh quan tâm giải quyết theo hướng thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp trên địa 
bàn. Các doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội đã tạo việc làm cho trên 25.000 lao động, nộp 
ngân sách Nhà nước hàng năm chiếm gần 60% tổng thu cân đối ngân sách toàn tỉnh. Các 
doanh nghiệp hội viên đã đóng góp ủng hộ 18,45 tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội trên 
địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động của Hiệp hội còn một số tồn tại. Ở một số 
thời điểm, nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng khó khăn. Việc nắm bắt thông tin, phản ánh 
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từ doanh nghiệp còn hạn chế. Nhiều doanh 
nghiệp chưa thực sự quan tâm và có trách 
nhiệm đối với Hiệp hội. Doanh nghiệp đang 
phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức 
mới trong bối cảnh cạnh tranh kinh tế trong 
nước và quốc tế.

Với khẩu hiệu hành động “Doanh nghiệp, 
doanh nhân Yên Bái chủ động sáng tạo, nắm 
bắt thời cơ, hợp tác, phát triển”, nhiệm kỳ 
2016 – 2021, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh sẽ 
tiếp tục phát huy vai trò là tổ chức đại diện 
của cộng đồng doanh nghiệp và đội ngũ 
doanh nhân; Tiếp nhận tổng hợp ý kiến và đề 

xuất với tỉnh các vấn đề liên quan đến chính 
sách, tạo môi trường sản xuất, kinh doanh 
bình đẳng và thuận lợi cho doanh nhân, hỗ 
trợ doanh nghiệp mở rộng quy mô và sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí 
Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh đã nhiệt liệt biểu dương 
những kết quả và thành tích của Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh nói riêng và cộng đồng 
doanh nghiệp tỉnh Yên Bái nói chung đã đạt 
được trong thời gian vừa qua. Đồng thời nhất 
trí với những đánh giá về những hạn chế, 
yếu kém và cơ bản tán thành với mục tiêu, 
phương hướng và các giải pháp phát triển 
của Hiệp hội trong nhiệm kỳ tới đã được trình 
bày tại Đại hội.

Tuy nhiên, trong tình hình mới, đặc biệt 
là trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế 
quốc tế, đồng chí nhấn mạnh một số vấn đề 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cần quan tâm 
thực hiện, đó là: Tăng cường tuyên truyền để 
các thành viên thực hiện đúng chủ trương, 

Toàn cảnh Đại hội Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ II, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Đồng chí Bí thư tỉnh Yên Bái Phạm Thị Thanh Trà 
tặng hoa chúc mừng Đại hội
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chính sách của 
Đảng, pháp luật của 
Nhà nước, chủ động 
đồng hành cùng cấp 
chính quyền tận 
dụng tốt lợi thế, khắc 
phục khó khăn thực 
hiện thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị đã đề ra. 
Tiếp tục rà soát, bổ 
sung quy chế hoạt 
động của Hiệp hội 
cho phù hợp với tình 
hình mới, đổi mới 
nội dung, phương 
thức hoạt động theo 
hướng thiết thực, 
hiệu quả. Tiếp tục thu 
hút các doanh nghiệp tham gia hiệp hội với 
mục tiêu Yên Bái có bao nhiêu doanh nghiệp 
thì Hiệp hội có bấy nhiêu doanh nhân là hội 
viên. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phải thường 
xuyên nghiên cứu, từ đó tham mưu, đề xuất 
cho tỉnh nhằm tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi cho doanh nghiệp.  Đối với các kiến 
nghị của Hiệp hội Doanh nghiệp, tỉnh Yên Bái 
cam kết sẽ tập trung chỉ đạo các cơ quan 
chức năng giải quyết theo thẩm quyền; Đối 

với các vấn đề vướng mắc liên quan đến các 
cơ quan Trung ương, UBND tỉnh sẽ tiếp thu 
ý kiến và đề nghị nhằm tạo hành lang pháp 
lý và môi trường thuận lợi tốt hơn cho doanh 
nghiệp và doanh nhân. Đồng chí khẳng định, 
UBND tỉnh sẽ luôn sát cánh cùng các doanh 
nghiệp, luôn coi doanh nghiệp, doanh nhân 
như những người bạn thân thiện, đồng hành 
và coi sự thành công của các doanh nghiệp, 
doanh nhân chính là thành công của tỉnh.

Tại Đại hội cũng đã diễn ra Lễ ký kết giữa 
UBND tỉnh Yên Bái với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) về cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, 
hỗ trợ phát triển các doanh 
nghiệp đến năm 2020 theo 
Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 
16/5/2016 của Chính phủ. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng 
chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi 
nhận những đóng góp to lớn 

Lễ ký kết giữa UBND tỉnh Yên Bái với Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát 
triển các doanh nghiệp đến năm 2020 theo Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà tặng hoa cho Ban Chấp hành Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016 – 2021



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 10 - 2016

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư
8

của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân 
tỉnh Yên Bái đối với sự phát triển kinh tế 
xã hội của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, việc 
UBND tỉnh ký cam kết với Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam chính là sự cam 
kết của chính quyền tỉnh Yên Bái với cộng 
đồng doanh nghiệp trong nỗ lực quyết tâm 
xây dựng một chính quyền kiến tạo, hỗ trợ 
đồng hành và phục vụ doanh nghiệp. Đồng 
chí mong muốn, sau ký kết, sẽ nhận được 
sự trao đổi thẳng thắn, cởi mở, đóng góp 
tích cực của cộng đồng doanh nhân, doanh 
nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp để chương 
trình thực hiện Nghị quyết 35 của tỉnh Yên 
Bái được thực chất, thiết thực và có tính khả 
thi cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Vũ Tiến Lộc 
- Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) đánh giá cao sự quan tâm 
của lãnh đạo tỉnh Yên Bái đối với sự phát 
triển của doanh nghiệp, biểu dương những 
đóng góp quan trọng của Hiệp hội doanh 
nghiệp tỉnh Yên Bái đối với tăng trưởng kinh 
tế, thu ngân sách, giải quyết việc làm, xoá 
đói, giảm nghèo và các hoạt động từ thiện, 

đền ơn, đáp nghĩa trong nhiệm kỳ qua. Đồng 
chí mong muốn, thời gian tới, tỉnh Yên Bái 
sẽ triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 19 và 
Nghị quyết 35 của Chính phủ để hỗ trợ, tháo 
gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp. 
Các doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Yên Bái 
luôn sát cánh cùng với chính quyền trong 
việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 
của tỉnh, sớm đưa Yên Bái trở thành trung 
tâm kinh tế của các tỉnh phía Tây Bắc.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã 
bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp 
tỉnh Yên Bái gồm 15 đồng chí. Đồng chí 
Đặng Văn Thanh - Giám đốc Công ty Điện 
lực được tín nhiệm tái cử giữ chức Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái khóa II, 
nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các Phó chủ tịch Hiệp 
hội Doanh nghiệp tỉnh gồm: đồng chí Trần 
Công Bình – Giám đốc công ty Cổ phần Lâm 
Nông sản Thực phẩm Yên Bái, và đồng chí 
Bùi thị Sửu - Giám đốc Công ty TNHH Hòa 
Bình.

 
Nguyễn Thoa

Đoàn công tác tỉnh Val-de-Marne 
thăM quan các Mô hình tại thị xã 
nghĩa lộ Và huyện Văn chấn

Nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Yên 
Bái - Val-de-Marne, trong 2 ngày 29 và 30/10, Đoàn đại biểu cấp cao của tỉnh 
Val-de-Marne(Cộng hòa Pháp) do ngài Christian Favier – Thượng nghị sỹ, Chủ 
tịch Hội đồng tỉnh Val-de-Marne dẫn đầu đã có chuyến đi thực tế tham quan 
mô hình du lịch cộng đồng tại thị xã Nghĩa Lộ và tìm hiểu hoạt động chế biến, 
kinh doanh chè tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn.
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Tiếp đoàn, về phía 
tỉnh Yên Bái có 

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

Trong ngày làm việc 
đầu tiên, Đoàn đại biểu 
cấp cao tỉnh Val-de-Marne 
đã đến tham quan mô hình 
làm du lịch cộng đồng tại 
bản Xà Rèn, xã Nghĩa 
Lợi, thị xã Nghĩa Lộ. Đây 
là một bản gần như còn 
giữ nguyên vẹn nét văn 
hóa của đồng bào dân tộc 
Thái Nghĩa Lộ - Mường 
Lò, từ kiến trúc nhà sàn 

đến các nét văn hóa sinh 
hoạt cộng đồng, sinh hoạt 
trong đời sống gia đình 
đến trang phục của người 
dân cộng với vẻ đẹp thơ 
mộng của dòng suối Thia 
huyền thoại.

Năm 2014, Nghĩa Lộ 
đã xây dựng mới 1 khu du 
lịch cộng đồng tại bản Xà 
Rèn với tổng nguồn vốn 
đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Đến 
nay, Dự án đã đi vào hoạt 
động, hoàn thiện các điều 
kiện, bảo đảm đón, phục 
vụ khách du lịch đến thăm 
quan. Bản Xà Rèn có 50 
hộ gia đình, trong đó có 10 
hộ làm du lịch cộng đồng, 
mỗi hộ đón hàng trăm 

khách du lịch mỗi năm với 
mức thu nhập từ 30-50 
triệu đồng/năm...

Đoàn công tác đã thăm 
quan mô hình làm du 
lịch cộng đồng của hộ bà 
Hoàng Thị Loan ở bản Xà 
Rèn, xã Nghĩa Lợi. Đây là 
hộ gia đình đầu tiên làm 
du lịch cộng đồng của 
bản. Tại đây, đoàn công 
tác của tỉnh Val- de- Marne 
đã tìm hiểu về cách thức 
làm du lịch cộng đồng; 
tác động của du lịch cộng 
đồng đối với môi trường; 
việc liên kết với các doanh 
nghiệp để quảng bá và 
khai thác tiềm năng du lịch 
cộng đồng; tìm hiểu về các 

Đoàn công tác tỉnh Val-de-Marne tham quan mô hình làm du lịch cộng đồng ở bản Xà Rèn, 
xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ
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ngành nghề truyền thống, 
các món ăn và phong cách 
ẩm thực của người Thái..

Tiếp đó, Đoàn công 
tác tỉnh Val-de-Marne đã 
tới tham dự và chứng 
kiến lễ cúng cây chè tổ 
có tuổi đời gần 400 năm 
ở xã Suối Giàng, huyện 
Văn Chấn. Theo thống 
kê, hiện rừng chè tuyết cổ 
thụ ở Suối Giàng còn trên 
300 ha. Nhiều năm qua, 
chè Suối Giàng đã được 
khẳng định là cây đặc sản, 
mang lại thu nhập chính 
cho người dân nơi đây. Lễ 
cúng cây chè tổ của đồng 
bào Mông Suối Giàng thể 
hiện sự tri ân với trời đất, 

tri ân cây chè đã mang 
lại cuộc sống ấm no cho 
dân bản. Lễ cúng thường 
được tổ chức vào tháng 
10 hoặc trong dịp mở hội 
đầu xuân, trước khi  bước 
vào vụ thu hái chè.

Kết thúc lễ cúng cây 
chè tổ, Đoàn công tác của 
tỉnh Val-de-Marne đã tham 
quan, tìm hiểu quy trình 
sản xuất chè Shan tuyết 
cổ thụ theo phương pháp 
truyền thống tại gia đình 
chị Chang Thị Chư ở thôn 
Giàng B, xã Suối Giàng.

 Qua đây, trên cơ sở 
triển khai Dự án “Thành 
lập ngạch thương mại 
bình đẳng cho sản phẩm 

chè Suối Giàng” - dự án 
nằm trong khuôn khổ 
chương trình hợp tác giữa 
hai tỉnh Yên Bái - Val-de-
Marne giai đoạn 2014 - 
2019, tỉnh Val- de - Marne 
đã và đang tiếp tục cử các 
tổ chuyên gia tư vấn, hỗ 
trợ các sở, ngành và địa 
phương liên quan của 
tỉnh Yên Bái để thời gian 
tới sản phẩm chè Suối 
Giàng có thể xuất sang thị 
trường Pháp nói riêng và 
thị trường các nước châu 
Âu nói chung.

Theo Báo Yên Bái
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khởi côNg Dự áN tổ hợp kiNh tế 
miềN Núi YêN Bái tại xã Nậm khắt, 

hUYệN mù caNg chải
Sáng ngày 3/10/2016 Công ty cổ phần đầu tư thương mại MCC đã phối hợp 

với tỉnh Yên Bái và huyện Mù Cang Chải tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự 
án Tổ hợp kinh tế miền núi Yên Bái với tổng số vốn đầu tư 1.250 tỷ đồng tại tại 
xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Đ   ến dự Lễ khởi công có các đồng  
chí lãnh đạo trung ương Hội LHPN 

Việt Nam; lãnh đạo Văn phòng Trung ương 
Đảng; đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - 
Đức, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam và các công ty liên quan. Về phía 
tỉnh Yên Bái có các đồng chí: Nguyễn Văn 
Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Đình 
Lợi - Phó bí thư thường trực huyện ủy; Vũ 
Tiến Đức - Phó bí thư huyện ủy - Chủ tịch 
UBND huyện Mù Cang Chải; các đồng chí 
thường trực huyện ủy, HĐND, UBND huyện 
Mù Cang Chải; lãnh đạo một số Sở, ngành 
liên quan.

Dự án Tổ hợp Kinh tế miền núi Yên Bái 
bao gồm: Nhà máy sản xuất trà Sơn Tra, 
trà xanh; Nhà máy sản xuất than sinh học, 
phân bón hữu cơ; Khu chăn nuôi và khu 
nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe trên diện 
tích 150 ha với tổng số vốn đầu tư 1.250 tỷ 
đồng. Dự kiến tháng 3/2017 nhà máy sản 
xuất than sinh học sẽ được hoàn thành đi 
vào hoạt động, tạo việc làm cho 120 lao 
động với mức thu nhập khoảng 6 triệu đồng/
người/tháng; đến tháng 7/2017 nhà máy trà 
Sơn Tra, trà xanh công xuất 700 tấn/năm 
sẽ đi vào hoạt động và tạo việc làm ổn định 
cho 80 lao động với mức thu nhập khoảng 

Toàn cảnh Lễ ký kết
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5 triệu đồng/người/tháng. Hiện nay huyện 
Mù Cang Chải có gần 2.000 ha cây Sơn Tra, 
sản lượng mỗi năm đạt từ 3000 -  3.500 tấn 
quả. Từ trước tới nay quả Sơn Tra chủ yếu 
được người dân chế biến thủ công, tiêu thụ 
tại thị trường trong nước. Khi dự án đi vào 
hoạt động các sản phẩm từ cây Sơn Tra sẽ 
được chế biến đa dạng hơn, nâng cao giá trị 
hướng đến mục tiêu xuất khẩu.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện Dự 
án, Công ty sẽ tận dụng diện tích trồng Sơn 
Tra tiến hành trồng xen canh dược liệu, cây 
công nghiệp, ứng dụng sản phẩm RRP của 
Đức làm đường, nhà trình tường bảo tồn bản 

sắc văn hóa Việt Nam, phục vụ nhu cầu nghỉ 
dưỡng, chăm sóc sức khỏe của du khách 
trong và ngoài nước.

Phát biểu tại buổi Lễ khởi công, đồng chí 
Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các sở, ngành, 
địa phương phối hợp với Công ty cổ phần 
đầu tư thương mại MCC giải quyết những 
khó khăn trong trong quá trình thi công thực 
hiện dự án, trong thi công phải đặc biệt quan 
tâm đến công tác bảo vệ rừng và an toàn lao 
động, bảo vệ môi trường, giảm thiểu tới mức 
thấp nhất những tác động, rủi ro không đáng 
có. Các đơn vị có liên quan cần tạo mọi điều 
kiện tốt nhất để đảm bảo Dự án triển khai 
đúng tiến độ, an toàn, sớm đi vào hoạt động; 
phát huy hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập 
cho lao động địa phương vùng dự án. 

Đồng chí cũng nhấn mạnh đây là dự án 
có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển 
kinh tế, xã hội của tỉnh Yên Bái nói chung 
và huyện Mù Cang Chải nói riêng, góp phần 
hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 và Đề án tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai 
đoạn 2016-2020.

Nguyễn Thoa

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các đơn vị tham gia động thổ
khởi công Dự án
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Chương trình tập huấn “nâng Cao kỹ năng xúC tiến 
thu hút đầu tư từ thị trường hoa kỳ, Cơ hội đầu tư 

và tháCh thứC khi hiệp định tpp Có hiệu lựC”.  
Ngày 27 tháng 10 năm 2016 tại Hà Nội, Trung tâm xúc tiến đầu tư phát triển 

Công thương - Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) tổ chức Chương 
trình tập huấn “Nâng cao kỹ năng xúc tiến thu hút đầu tư từ thị trường Hoa 
Kỳ. Cơ hội đầu tư và thách thức khi hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên 
Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực” nhằm tăng cường năng lực thu hút, mời 
gọi đầu tư của các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp trên cả nước

Khóa học đã thu hút rất nhiều đơn vị 
và các doanh nghiệp, đến từ các tỉnh 

thành trong cả nước tham gia. Đại diện tỉnh 
Yên Bái, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, 
Tư vấn và Xúc tiến 
đầu tư thuộc sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh 
Yên Bái tham dự 
chương trình.

Chương trình tập 
huấn cần thiết cho 
việc nâng cao kỹ 
năng xúc tiến, thu 
hút đầu tư cho đội 
ngũ làm công tác 
Xúc tiến đầu tư các 
tỉnh và thành phố 
cũng như các doanh 

nghiệp trước thềm TPP.
Với sự tham gia của các chuyên gia Việt 

Nam và Quốc tế, chương trình tập huấn có 
các chủ đề cụ thể đã cung cấp kiến thức 
chuyên sâu về những nội dung như: Các 
cam kết, quy định trong chương trình đầu tư 
của TPP – tác động lên môi trường đầu tư 
của Việt Nam; Văn hóa đầu tư và xu hướng 
đầu tư của các Nhà đầu tư Hoa Kỳ trong 
thời gian gần đây. Cơ hội đến từ làn sóng 
đầu tư mới khi TPP có hiệu lự – Sự dịch 
chuyển dòng vốn đầu tư từ Trung Quốc 
sang Việt Nam. 

Ngoài ra, học viên Nâng cao các kỹ năng 
chuyên nghiệp trong công tác xây dựng, 

quảng bá hình ảnh 
và sử dụng phương 
tiện truyền thông để 
thu hút đầu tư là yếu 
tố tối cần thiết để có 
thể tiến hành các hoạt 
động xúc tiến đầu 
tư từ thị trường Hoa 
Kỳ nói riêng và các 
thị trường khác nói 
chung.

Sau lớp tập huấn 
lần này giúp cho cán 

Ông Bùi Huy Sơn - Cục Trưởng Cục Xúc tiến thương 
mại - Bộ Công thương phát biểu khai mạc khóa

tập huấn

Ông Michael Trueblood - Giám đốc Phòng Tăng 
trưởng kinh tế và Quản trị, cơ quan phát triển Quốc 

tế Hoa Kỳ (ASAID) diễn giả chủ đề: Xu hướng đầu tư 
của Nhà đầu tư Mỹ trong thời gian gần đây
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Tỉnh Yên Bái đón Tiếp và làm việc với đoàn 
công Tác của đại sứ quán sri lanka

Sáng 12/10, đoàn công tác của Đại sứ quán Sri Lanka, do Bà Hasanthi 
Urugodawatte Dissanayake - Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ 
Sri Lanka tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi, thảo 
luận về việc tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư giữa các doanh nghiệp đá quý Sri 
Lanka và các doanh nghiệp đá quý tại tỉnh Yên Bái.

Đón tiếp và làm việc với đoàn có 
đồng chí Nguyễn Chiến Thắng 

- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh và các Sở: Ngoại vụ, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, 
Công thương.

Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo 
tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ vui mừng 

bộ làm công tác tuyên truyền, quảng bá xúc 
tiến đầu tư có thêm  kiến thức, kinh nghiệm 
hữu ích trong công tác xúc tiến đầu tư nói 
chung và công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ 
nói riêng; nắm bắt kịp thời những điểm mới 
về pháp luật, chính sách, định hướng thu 
hút; đồng thời nâng cao một số kỹ năng, 
nghiệp vụ cần thiết trong công tác quản lý 

về xúc tiến đầu tư, đưa ra những giải pháp 
phù hợp, nhằm tăng cường, nâng cao hiệu 
quả công tác xúc tiến đầu tư và thực hiện tốt 
nhiệm vụ Xúc tiến đầu tư, từ đó tăng cường 
thu hút vốn đầu tư cho địa phương mình.

Kết thúc buổi tập huấn các học viên được 
cấp chứng chỉ đã tham dự và hoàn thành 
khóa học do Cục Xúc tiến Thương mại – Bộ 
Công Thương cấp.

 
Trọng CảnhÔng Trần Quang Vinh - GĐ Trung tâm Hỗ trợ DN,Tư 

vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên Bái đặt câu hỏi
thảo luận với chuyên gia.
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và cảm ơn bà Đại sứ cùng đoàn công 
tác các doanh nghiệp kinh doanh vàng 
bạc đá quý Sri Lanka đã đến thăm Yên 
Bái. Đồng chí đã thông tin tới đoàn công 
tác các tiềm năng thế mạnh của Yên Bái 
đặc biệt là vùng đá quý Lục Yên. Đồng 
thời mong muốn đoàn công tác chia sẻ 
kinh nghiệm, quan tâm tìm hiểu và đầu 
tư tại Yên Bái, đặc biệt đầu tư trong lĩnh 
vực khai thác đá quý. Đồng chí khẳng 
định: tỉnh Yên Bái luôn quan tâm và 
cam kết sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất 
về thủ tục hành chính, đất đai, cơ chế 
chính sách ưu đãi nhằm thu hút các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước, các doanh 
nghiệp đến từ Sri Lanka khi đến đầu tư 
sản xuất, kinh doanh tại tỉnh.

 Phát biểu tại buổi làm việc bà 
Hasanthi Urugodawatte Dissanayake - 
Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

dân chủ Sri Lanka tại Việt Nam đã cảm 
ơn sự đón tiếp nhiệt tình của UBND tỉnh 
Yên Bái đối với đoàn. Bà Đại sứ đã giới 
thiệu về mối quan hệ song phương giữa 
Việt nam và Sri Lanka; nguồn tài nguyên 
của Sri Lanka; lịch sử của ngành công 
nghiệp đá quý tại Sri Lanka. Ngành công 
nghiệp đá quý ở SriLanka đã có lịch sử 
2.500 năm. Vì vậy, Sri Lanka có nhiều 
kinh nghiệm trong khai thác và chế tác 

đá quý, các doanh nghiệp Sri Lanka sẵn 
sàng hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng máy móc 
để giúp các doanh nghiệp khai thác đá 
quý tại Yên Bái hoàn thiện hơn về kỹ 
thuật chế tác đá quý, giúp cho viên đá 
quý của Yên Bái nâng cao chất lượng và 
giá trị đáp ứng được nhu cầu của các thị 
trường tiềm năng, khó tính trên thế giới.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm 

các sơ sở sản xuất kinh doanh sản phẩm 
từ đá quý tại huyện Lục Yên. 

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đến 
thăm mỏ đá quý Tân Hương, xã Tân 
Hương, huyện Yên Bình và có buổi làm 
việc với Công ty TNHH Thạch Lâm về 
những kinh nghiệm trong khai thác và 
chế tác đá quý. Qua chuyến thăm và 
làm việc với tỉnh Yên Bái lần này, Đại sứ 
Sri Lanka hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác 
và trao đổi sâu hơn nữa với các doanh 
nghiệp tỉnh Yên Bái trong lĩnh vực chế 
tác đá quý trong tương lai.

Nguyễn Thoa

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh chúc mừng bà Hasanthi Urugodawatte Dissanay-
ake - Đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ 

SriLanka và đoàn công tác đến thăm Yên Bái. 
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“Cafe doanh nhân”
tháng 9/2016 với chủ đề: 

Khó Khăn, vướng mắc về thuế
của các doanh nghiệp

D
ự buổi gặp mặt có 
đồng chí Tạ Văn 
Long - Ủy viên 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND 
tỉnh; lãnh đạo ngành thuế, các 
sở, ban, ngành cùng trên 70 
doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh.

Chương trình “Cafe doanh 
nhân” tháng 9 với chủ đề về 
chính sách thuế nhằm mục đích trao đổi, 
đối thoại và tháo gỡ, giải quyết những 
khó khăn, vướng mắc về thuế của các 
doanh nghiệp đã thu hút đông đảo sự 
quan tâm của các doanh nghiệp trong 
tỉnh. Đã có nhiều thắc mắc về thuế cần 
giải đáp mà các doanh nghiệp đã đưa 
ra như: Các doanh nghiệp kinh doanh 
một số mặt hàng nhập khẩu giá trị hóa 
đơn mua hàng đầu vào thấp hơn giá trị 
thực tế thanh toán thì khi bán hàng ra, 
doanh nghiệp không thể viết hóa đơn 
theo giá bán thực tế bởi như thế doanh 
nghiệp sẽ bị lỗ rất nhiều, ngành thuế có 

giải pháp gì cho doanh nghiệp trong tình 
huống này? Khi hàng hóa bị tồn đọng 
bán thanh lý giá rẻ hơn đầu nhập vào thì 
xuất hóa đơn thế nào và nếu xuất hóa 
đơn thấp nhất là bao nhiêu phần trăm? 
Vấn đề về giá thuế tài nguyên, khoáng 
sản; thuế chè bán thành phẩm các tỉnh, 
thành phố khác tính thuế suất là 5%, 
riêng tỉnh Yên Bái là 10% làm mất lợi 
thế kinh doanh, gây khó khăn cho các 
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè; 
thuế giá trị gia tăng đối với phần nhân 
dân đóng góp cho các công trình tại địa 
phương, số tiền mà doanh nghiệp nộp 
chưa thỏa đáng. Các vấn đề khác được 

Toàn cảnh buổi cà phê doanh nhân tháng 9

Sáng 01/10, tại nhà khách Hào Gia, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức chương 
trình “Cafe doanh nhân” tháng 9/2016 nhằm trao đổi, đối thoại và tháo gỡ, giải 
quyết những khó khăn, vướng mắc về thuế của các doanh nghiệp.
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đề cập như: hóa đơn thuế điện tử, thuế 
thu nhập cá nhân, các chính sách ưu đãi 
về thuế của tỉnh Yên Bái để thu hút đầu 
tư trong thời gian tới…

Qua các câu hỏi đưa ra, đại diện lãnh 
đạo ngành thuế đã trực tiếp giải đáp cụ 
thể những vướng mắc của các doanh 
nghiệp, đối với các vấn đề vướng mắc 
thuộc về chính sách, đề nghị các doanh 
nghiệp tiếp tục có ý kiến bằng văn bản 
để ngành thuế tham mưu cho UBND 
tỉnh kiến nghị với Trung ương nhằm tạo 
hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp 
hoạt động.

Phát biểu tại buổi gặp mặt “Cafe 
doanh nhân”, Phó Chủ tịch Thường 
trực UBND tỉnh Tạ Văn Long đã hoan 
nghênh sự cởi mở và thẳng thắn trao 
đổi của các doanh nghiệp về những vấn 
đề liên quan đến chính sách thuế của 
các đơn vị, các doanh nghiệp. Đồng chí 
nhấn mạnh, để các doanh nghiệp phát 
triển và đứng vững trên thị trường thì 
doanh nghiệp cần phải nâng cao năng 

lực sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng 
cao chất lượng sản phẩm để tăng sức 
cạnh tranh. Đặc biệt là cần phải thực 
hiện tốt các chính sách về thuế, đảm 
bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

Đồng chí mong muốn qua chương 
trình Cà phê doanh nhân hàng tháng, 
các doanh nghiệp không chỉ được kịp 
thời tháo gỡ khó khăn mà còn được 
chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm trong sản 
xuất, kinh doanh. Tỉnh sẽ tiếp tục duy trì 
hình thức trao đổi, đối thoại định kỳ hàng 
tháng để luôn đồng hành cùng doanh 
nghiệp, theo đó trong chương trình 
“Cafe doanh nhân” diễn ra vào ngày 
29/10 tới sẽ tập trung tháo gỡ, giải quyết 

khó khăn vướng mắc về công tác thanh 
tra, kiểm tra và hoạt động sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp sản xuất 
công nghiệp.

Như Ý

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

tại buổi gặp mặt

Lãnh đạo Chi cục Thuế tỉnh Yên Bái giải đáp các thắc 
mắc của doanh nghiệp


