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Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Yên Bái - Cải thiện 
một cách đồng bộ, quyết liệt từ các Sở, ban, ngành và địa phương thông qua Kế 
hoạch triển khai thực hiện công tác khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 
Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Yên Bái năm 2016.

Tỉnh Yên Bái quYếT Tâm cải Thiện, 
nâng cao chỉ số năng lực cạnh Tranh 

cấp Tỉnh (pci)

Trong thời gian qua, bên cạnh việc 
triển khai thực hiện hàng loạt 

các Nghị quyết của Chính phủ như Nghị 
quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015; 
Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 
28/4/2016 và Nghị quyết số 35/NQ-CP 
ngày 16/5/2016, tỉnh Yên Bái cũng đã 
ban hành các văn bản nhằm cụ thể hóa 
những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết 
của Chính phủ đã đề ra bằng chương 
trình, kế hoạch hành động cụ thể như: 
Chương trình hành động Cải thiện môi 
trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); Kế hoạch hành 
động triển khai thực hiện Nghị quyết số 
19 năm 2016 của Chính phủ về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh của tỉnh Yên Bái hai năm 
2016-2017, định hướng đến năm 2020; 
Chương trình hành động 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 trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với việc triển khai các Nghị 
quyết của Chính phủ, tỉnh Yên Bái xác 
định việc đánh giá năng lực điều hành, 
quản lý kinh tế của các Sở, ban ngành sẽ 
là giải pháp mang tính hiệu quả và đồng 
bộ để cải thiện chất lượng điều hành các 
cấp từ tỉnh đến cơ sở, giúp tỉnh Yên Bái 

bứt phá trong cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh, nâng cao kết quả thu hút 
đầu tư và cải thiện năng lực canh tranh 
của tỉnh. Ngày 03/6/2016 tỉnh đã ban 
hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh 
tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương 
thuộc tỉnh (gọi tắt là DDCI). Trong đó, bộ 
chỉ số đánh giá cho các sở, ban ngành 
được xây dựng để khảo sát gồm 7 chỉ số 
thành phần (Tính minh bạch và tiếp cận 
thông tin; Tính năng động và tiên phong 
của lãnh đạo; Chi phí thời gian; Chi phí 
không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; 
Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý). 
Bộ chỉ số đánh giá đối với các huyện, thị 
xã, thành phố được xây dựng để khảo 
sát gồm 8 chỉ số thành phần (Chi phí gia 
nhập thị trường; Tính năng động và tiên 
phong của lãnh đạo; Tính minh bạch và 
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tiếp cận thông tin; Tiếp cận đất đai và tính 
ổn định trong việc sử dụng đất; Hiệu quả 
các thủ tục thuế; Hiệu quả hoạt động hỗ 
trợ kinh doanh; Chi phí không chính thức; 
Hiệu quả bộ phận một cửa giải quyết các 
thủ tục hành chính).

Kế hoạch khảo sát năm 2016 được 
tiến hành đối với 13 sở, ban ngành và 9 
huyện, thị xã, thành phố được lựa chọn 
trên cơ sở chức năng nhiệm vụ có liên 
quan trực tiếp đến cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh và có chức năng, 
nhiệm vụ liên quan đến các hoạt động 
đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp 
với 1.450 phiếu phát hành tới 505 Doanh 
nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trên 
toàn tỉnh. 

Từ kết quả điều tra khảo sát, nhìn 
chung năng lực điều hành kinh tế của 
chính quyền các Sở, ban, ngành và địa 
phương tỉnh Yên Bái năm 2016 hầu hết 
đạt mức tốt và khá, đây là tín hiệu đáng 
mừng đối với chính quyền các cấp, các 
ngành của tỉnh trong công cuộc cải cách 
hành chính, trợ doanh nghiệp, cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 
chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh Yên 
Bái. Về chất lượng của phiếu khảo sát 
gửi về Ban Chỉ đạo PCI cho thấy nhận 

thức của doanh nghiệp được 
lấy ý kiến về chỉ số PCI chưa 
phản ánh hết thực chất năng 
lực cạnh tranh của Sở, ban, 
ngành và địa phương; Tính đại 
diện, ý thức trả lời của một số 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 
kinh doanh còn chưa thực sự 
khách quan, do vậy cũng phần 
nào ảnh hưởng tới chất lượng 
của phiếu điều tra khảo sát.

Năm 2016 là năm đầu tiên 
tỉnh Yên Bái triển khai công tác 
khảo sát, đánh giá năng lực 
cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành 

và địa phương do đó đối tượng được tiến 
hành khảo sát mới chỉ tập trung vào các 
Sở, ban, ngành có chức năng, nhiệm vụ 
liên quan nhiều hoặc trực tiếp tới các lĩnh 
vực hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp cũng như liên quan đến 
nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh của tỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát, 
tổng hợp kết quả đã phản ánh phần nào 
suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của các 
doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, thực 
trạng chất lượng công tác điều hành của 
các sở, ban, ngành và các địa phương 
trong tỉnh nhằm hướng đến một môi 
trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, 
minh bạch. Đồng thời tạo sự cạnh tranh, 
thi đua về chất lượng điều hành kinh tế 
giữa các Sở, ban ngành từ đó tạo động 
lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ 
trong việc nâng cao chất lượng giải quyết 
thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu 
tư, doanh nghiệp. Tạo môi trường thuận 
lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh 
doanh trên các lĩnh vực./. 

Trọng Cảnh

Bộ phận một cửa của Chi cục Thuế thành phố Yên Bái tạo điều 
kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế đến giao dịch.
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Yên Bái đẩY mạnh phát triển du lịch

Không trầm mặc linh thiêng như 
vùng đất Tổ Phú Thọ, cũng không 

kỳ vĩ như Thác Bạc, cầu Mây của SaPa 
– Lào Cai, Yên Bái có nét đẹp rất riêng 
của một vùng thiên nhiên non nước hữu 
tình với những thửa ruộng bậc thang, 
những ngọn thác, vườn chè cổ… Tới 
đây, du khách có thể khám phá khu bảo 
tồn loài và sinh cảnh Mù Cang Chải, khu 
du lịch Suối Giàng ở độ cao trên 1.400 m 
so với mặt nước biển, có khí hậu tương 
tự như Sa Pa, Đà Lạt, những sườn núi 
cheo leo với những thân cây chè cổ thụ 
trắng mốc trên 300 năm tuổi, mênh mang 
hồ Thác Bà được ví như Hạ Long trên 
núi với hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ và 
hang động… Hơn thế nữa, du khách còn 

được hòa mình 
trong các lễ hội 
văn hoá đặc sắc 
của đồng bào các 
dân tộc thiểu số 
của Yên Bái. Nhờ 
đó, nhiều năm 
trở lại đây, Yên 
Bái đã trở thành 
điểm nhấn quan 
trọng trên tuyến 
du lịch Phú Thọ 
– Yên Bái- Lào 
Cai và thu hút 
được lượng lớn 
du khách trong 

và ngoài nước đến 
thăm quan.

Mặc dù tiềm năng phát triển du lịch rất 
lớn song cơ sở vật chất của địa phương 
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của 
khách du lịch. Bởi vậy, tỉnh Yên Bái đã, 
đang và tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư 
tham gia vào lĩnh vực này. Để làm được 
điều đó, chính quyền tỉnh Yên Bái đã tích 
cực triển khai nhiều hoạt động như đẩy 
mạnh tuyên truyền quảng bá nhằm nâng 
cao nhận thức của các cấp, các ngành 
và nhân dân địa phương về phát triển 
du lịch; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; 
tăng cường công tác xúc tiến quảng bá 
về sản phẩm du lịch, điểm đến tới đông 
đảo du khách trong nước và ngoài nước 

Sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng cùng nền văn hóa mang đậm bản 
sắc các dân tộc, thời gian qua, Yên Bái đã thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp 
nhằm phát triển ngành công nghiệp không khói, đưa du lịch trở thành một trong 
những ngành mũi nhọn của kinh tế địa phương.

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải
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đồng thời kết nối tour, tuyến tới các địa 
phương. 

 Đặc biệt, nhờ những chính sách thông 
thoáng, Yên Bái đã thu hút được nhiều 
dự án đầu tư lớn góp phần thúc đẩy 
ngành du lịch phát triển. Tiêu biểu như: 
Dự án đầu tư xây dựng sân Golf Ngôi sao 
Yên Bái tại khu vực Đầm Hậu xã Minh 
Quân với diện tích 195 ha, tổng vốn đầu 
tư 683 tỷ đồng; Dự án đầu tư xây dựng 
Trung tâm thương mại, vui chơi giải trí và 
nhà phố thương mại Shop - House của 
tập đoàn VinGroup với số vốn đăng ký 
đầu tư là 685,3 tỷ đồng tại Công viên Yên 
Hòa, TP.Yên Bái; Dự án đầu tư khu Trung 
tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà 
hàng và tổ chức sự kiện của Công ty CP 
Hoa Sen Yên Bái, vốn 
đầu tư 1.200 tỷ đồng 
tại phường Đồng Tâm, 
TP Yên Bái; Dự án 
đầu tư tổ hợp kinh tế 
miền núi Yên Bái của 
Công ty CP Đầu tư và 
thương mại MCC tại 
xã Nậm Khắt, huyện 
Mù Cang Chải, vốn 
đầu tư 1.250 tỷ đồng…

Hiện nay, Yên Bái 
đang gấp rút hoàn 
thiện các bước chuẩn 
bị cho Năm Du lịch 

quốc gia 2017 – Tây Bắc – 
Lào Cai. Đây là một sự kiện 
tiêu biểu có quy mô quốc 
gia và quốc tế nhằm quảng 
bá, thúc đẩy phát triển du 
lịch vùng Tây Bắc và các 
tỉnh trong khu vực; tăng 
cường thu hút khách du 
lịch trong nước và quốc tế. 
Tranh thủ cơ hội này, Yên 

Bái đã chủ động xây dựng 
các chương trình hưởng ứng 

Năm Du lịch Quốc gia 2017, trong đó có 
Lễ hội Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc 
thang Mù Cang Chải; Tuần Văn hóa, Du 
lịch Mường Lò; Lễ hội Đền Đông Cuông; 
Festival Làng nghề đá quý Lục Yên. Với 
sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở hạ tầng, 
con người, sản phẩm, du lịch Yên Bái 
đang được kỳ vọng sẽ có bước phát triển 
vượt bậc trong giai đoạn mới, phấn đấu 
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa 
phương.

Theo Báo Công thương

Phối cảnh dự án Vincom Shophouse Yên Bái

Khu di tích Nguyễn Thái Học - TP Yên Bái
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UBND tỉNh YêN Bái làm việc với đoàN 
côNg tác của cơ qUaN hợp tác qUốc 
tế Nhật BảN (Jica) và Bộ NôNg Nghiệp - 

phát triểN NôNg thôN

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng 
chí Nguyễn Văn Khánh – Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại 

diện các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại 
vụ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây 
dựng, Giao thông vận tải.

Trong khuôn khổ hợp tác lĩnh vực 
nông nghiệp giữa Việt Nam và Nhật Bản, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản 
đã thông qua thỏa thuận ban đầu về triển 
khai Dự án Phát triển nông thôn dựa vào 
kết quả với JICA và Bộ Nông nghiệp - 
Phát triển nông thôn (10/5/2016) đến 
nay, tỉnh Yên Bái đã xây dựng 16 điểm 

kiểm chứng mô hình khuyến nông 
về thâm canh lúa thuần, ngô lai, đậu 
tương tại các huyện: Văn Yên, Lục 
Yên, Yên Bình. Tổ chức 56 lớp tập 
huấn kỹ thuật, phát tài liệu cho trên 
2.000 hộ tham gia mô hình và các 
hộ ngoài mô hình; triển khai hỗ trợ 
giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực 
vật cho các hộ tham gia mô hình; 
tổ chức 13 hội nghị tham quan đầu 
bờ…Trong phát triển cơ sở hạ tầng, 
sau khi thống nhất lựa chọn 18 tiểu 
dự án về thủy lợi, giao thông…, đến 

nay, UBND tỉnh Yên Bái đã lựa chọn 2 
tiểu dự án thực hiện giai đoạn I tại hai 
huyện Văn Yên và Văn Chấn. Đối với các 
hoạt động xã hội, tỉnh đã chỉ đạo các sở, 
ngành liên quan xây dựng kế hoạch và 
tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa đấu 
tranh chống tội phạm mua bán người và 
công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và 
trẻ em…

Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái và đoàn 
công tác đã thống nhất chia 3 nhóm thảo 
luận về công tác xã hội, khuyến nông và 
cơ sở hạ tầng. Sau khi thảo luận và kiểm 
tra thực tế tại địa phương, đoàn công 
tác sẽ báo cáo kết quả với JICA và Bộ 

Toàn cảnh buổi làm việc.

Ngày 18/11, UBND tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ 
quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, 
do ông Fukasaka – Trưởng nhóm Tư vấn làm trưởng đoàn nhằm thống nhất nội 
dung, kế hoạch cho Dự án “Phát triển nông thôn dựa vào kết quả”.
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Nông nghiệp - Phát triển nông thôn để 
thống nhất nội dung, kế hoạch cho Dự án 
Phát triển nông thôn dựa vào kết quả với 
UBND tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khánh  đã 
cảm ơn sự hợp tác, giúp đỡ của tổ chức 
JICA Nhật Bản đối với tỉnh Yên Bái trong 
thời gian qua. Đồng thời đồng chí cũng 

đề nghị các sở, ngành liên quan chuẩn bị 
các nội dung, tài liệu để làm việc với đoàn, 
đồng thời tạo mọi điều kiện giúp đoàn đi 
thực địa các mô hình khuyến nông và tiểu 
dự án tại các huyện Văn Yên, Văn Chấn, 
Lục Yên.

Như Ý

Yên Bình:

mảnh đất giàu tiềm năng
Huyện Yên Bình nằm ở phía đông tỉnh Yên Bái, thị trấn Yên Bình cách thành 

phố Yên Bái 8km, cách Hà Nội 170 km, có tổng diện tích tự nhiên 77.319,67 ha, 
trong đó diện tích đất nông nghiệp có 57.690,43 ha, chiếm 74,61%.

Yên Bình xưa thuộc đất châu 
Thu Vật có 7 tổng, nay Yên 

Bình có 26 xã và thị trấn nằm ở hai 
phía hồ Thác Bà. Khi nhà máy thủy 
điện Thác Bà chưa xây dựng trên 

dòng sông Chảy, đây là vùng đất trù 
phú bậc nhất khu vực miền núi phía 
Bắc. Đến nay còn lưu truyền câu ca 
“Còn tiền chợ Ngọc, chợ Ngà/ Hết tiền 
thì lại Thác Bà, thác Ông”. 

Nuôi cá tầm trên hồ Thác Bà
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Chính vì nhận thấy lợi thế của vùng 
đất mà Vũ Văn Uyên và Gia quốc 
công Vũ Văn Mật đã chọn Đại Đồng 
làm nơi dựng trại tiến tới cai quản 
một vùng đất rộng lớn khu vực biên 
ải bao gồm các tỉnh: Yên Bái, Tuyên 
Quang và Lào Cai chống lại sự xâm 
lược của giặc phương Bắc giữ yên 
bờ cõi nước Nam. 

Hồ Thác Bà là hồ nhân tạo đầu tiên 
lớn nhất miền Bắc, có diện tích mặt 
nước 19.050 ha, dài 80 km, trên hồ 
có hơn 1.300 hòn đảo lớn nhỏ. Nơi 

đây là thắng cảnh thiên 
nhiên hùng vĩ vô cùng hấp 
dẫn với những Đảo Cò, 
động Thủy Tiên, núi Cao 
Biền… Hồ Thác Bà không 
chỉ cung cấp nước chạy 
máy phát điện mà còn là 
nơi xây dựng các khu nghỉ 
dưỡng cao cấp, những 
làng du lịch sinh thái, và 
đua thuyền…... 

Khu du lịch sinh thái và 
nghỉ dưỡng LAVIEVULINH được xây 
dựng năm 2009 tại thôn Ngòi Tu, xã 
Vũ Linh, nơi cư trú của đồng bào Dao 
quần trắng. Mỗi năm khu nghỉ dưỡng 
đón hàng nghìn khách nước ngoài 
tới đây. Ngoài việc chèo thuyền khám 
phá vùng hồ Thác Bà, du khách còn 
tìm hiểu phong tục, tập quán vô cùng 
đặc sắc của người dân bản địa.

 Với diện tích 19.050 ha, dung 
tích 3,9 tỷ m3 nước, nhiệt độ ổn định 
200C, hồ Thác Bà phù hợp nuôi cá 

Tàu đưa đón du khách khám phá vùng hồ Thác Bà

Một góc hồ Thác Bà
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lồng bè, nuôi cá tầm, cá diêu hồng, cá 
lăng… là những loại cá đặc sản nước 
ngọt. Công ty cổ phần Nghiên cứu ứng 
dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T 
đã thuê 250 ha mặt nước hồ Thác Bà 
nuôi cá Tầm, cá Diêu Hồng và nhiều 
giống cá da trơn khác. Không chỉ thế, 
hàng trăm eo, ngách hồ Thác Bà là 
nơi lý tưởng nuôi cá quây lưới mang 
lại lợi ích cao.... 

 Nói tới Yên Bình người ta nghĩ tới 
vùng bưởi tiến vua Đại Minh. Chuyện 
xưa kể lại rằng: Cách nay chừng 5 
thế kỷ, có một người 
tên là Ngô Vi Lã theo 
Vũ Văn Uyên, Vũ Văn 
Mật lên trấn giữ vùng 
Tuyên Quang chống lại 
triều đình mục nát, nghe 
tin Chúa Bầu thất bại 
Ngô Vi Lã thay tên đổi 
họ đưa vợ con dạt vào 
vùng núi non cạnh dòng 
sông Chảy ẩn nấp. 

Tại đây ông dựng nhà 
cửa, khai khẩn ruộng 

đồng lập nên ngôi làng mới, đặt tên là 
Khả Lĩnh Trang. Trong số loài cây ăn 
quả bản địa có những cây bưởi ngọt 
gốc to cả người ôm, quả sai trĩu cành, 
da mỏng, múi mọng ngọt mát có mùi 
thơm dịu....

Vì nỗi nhớ quê hương, Ngô Vi Lã 
sai con cháu bứt những trái bưởi thả 
xuống dòng sông Chảy trôi về hạ lưu, 
như gửi một thông điệp cho người ở 
cuối dòng sông về một vùng cây ăn 
quả nơi này. Những người sống ven 
sông đã vớt những trái bưởi đó, bổ ra 

Cây bưởi cổ ở thôn Khả Lĩnh

Nhà đón khách du lịch sinh thái

Bưởi tiến vua
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ăn thấy ngon họ mới tâu trình lên nhà 
vua. 

Vua ăn thử thấy ngon đã lệnh cho 
quan quân tìm ra nơi đã trồng được 
giống bưởi quí. Vùng bưởi Đại Minh 
được biết đến, nhà vua mới sức cho 
quan cai trị địa phương hằng năm 
phải tiến vua những trái bưởi ngon. 
Từ đó, người dân gọi Khả Lĩnh là 
vùng bưởi tiến vua... 

Bưởi Đại Minh ngon nổi tiếng, mỗi 
quả bưởi có giá 50-60 ngàn đồng, 
tương đương một yến thóc. Nhiều 
hộ có thu nhập 150-250 triệu từ vườn 
bưởi. Xã Đại Minh trung bình mỗi 
năm thu 13-14 tỷ từ cây bưởi. Bưởi 
Đại Minh sánh với các giống bưởi 
quý: Năm Roi, Phúc Trạch, bưởi 
Diễn, Thanh Trà….

Thôn Khả Lĩnh hiện còn 2 cây 
bưởi cổ thụ, có tuổi đời 130-150 năm 
mọc trong vườn nhà ông Trần Quang 
Khải. Năm 2004 trong hội đình làng 
hai cây bưởi này được gắn biển cây 
bưởi cổ. 

Trên đất Yên Bình 
người xưa có câu “Gạo 
Bạch Hà/ Gà Đông Lý”. 
Đó là hai sản vật nổi 
tiếng dọc vùng sông 
Chảy. Đông Lý đã vĩnh 
viễn chìm dưới lòng hồ, 
còn gạo Bạch Hà là loại 
gạo thơm ngon nhất 
Yên Bái hiện nay. 

Ẩn trong lòng đất với 
rất nhiều loại khoáng 
sản: Đá trắng, chì, kẽm, 

pyrit, cao lanh, fenpat… Yên Bình 
còn có tên trong bản đồ đá quý của 
thế giới từ việc phát hiện viên đá quý 
lớn nhất Việt Nam nặng hơn 5 kg tại 
xã Tân Hương, đang là bảo vật quốc 
gia.... 

 Yên Bình là mảnh đất giàu tiềm 
năng hấp dẫn các nhà nhà đầu tư, 
ngoài các cụm công nghiệp khai 
khoáng, chế biến khoáng sản ở các 
xã Mông Sơn, Thịnh Hưng là hai nhà 
máy xi măng Yên Bình, Yên Bái cũng 
đang phát triển. 

Mở đầu cho làn sóng đầu tư mới 
vào Yên Bình là Cty Dae Seung 
Global xây dựng nhà máy may XK tại 
cụm công nghiệp Thịnh Hưng. Diện 
tích 3 ha, tổng mức đầu tư 3 triệu 
USD, giai đoạn I sử dụng từ 1.500-
2.000 lao động đã đi vào SX.... 

Theo Báo Nông nghiệp

Nhà máy xi măng Yên Bái mỗi năm SX 500.000 tấn sản phẩm.



   
   

   
 x

u
ùc

 t
ie

án
 ñ

a
àu

 t
ö

B
aûn

 t
in

 - 
x

u
ùc

 t
ie

án
 ñ

a
àu

 t
ö

 t
æn

h
 y

eân
 B

a
ùi

Số 11 - 2016

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư
10

20 năm quan hệ hợp tác hữu nghị 
giữa hai tỉnh Yên Bái - Val de Marne
Trải qua 20 năm (1996-2016) đến nay có thể nói mối quan hệ hợp tác hữu 

nghị giữa hai địa phương đã và đang phát triển bền vững, mở rộng trên các lĩnh 
vực: Văn hóa, y tế, nông nghiệp phát triển nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi 
trường. Thông qua các chương trình hợp tác giữa hai tỉnh Yên Bái (Việt Nam) và 
Val de Marne (Cộng hoà Pháp), hai bên cùng nhau hướng tới mục tiêu chung là: 
Giúp nhau cùng phát triển về kinh tế - xã hội, chia sẻ kinh nghiệm, kĩ năng để tăng 
cường cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương làm chủ các 
dự án mà hai bên cùng hợp tác, qua đó nhằm cải thiện đời sống cho người dân.

Nằm cạnh thủ đô Pari, tỉnh Val 
de Marne được thành lập năm 

1968 với diện tích 245 km2  và gần 1,3 
triệu dân. Không chỉ được mệnh danh 
là vùng đất của sự chào đón, giao lưu 
và gặp gỡ mà trong quá trình phát 
triển, Val de Marne còn là địa phương 

luôn thể hiện tình đoàn kết cũng như 
song hành cùng các cuộc đấu tranh 
của các dân tộc vì độc lập, dân chủ. 

Từ năm 1995, tỉnh Val de Marne đã 
chính thức thiết lập quan hệ hợp tác 
với tỉnh Yên Bái và 20 năm qua, hai 
tỉnh đã cùng nhau xây dựng mối quan 

Tại Lễ kỷ niệm, lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái – Val de Marne đã thực hiện ký kết định hướng hợp tác giữa hai tỉnh 
trong thời gian tới
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hệ hợp tác ngày càng đi vào 
chiều sâu, toàn diện. Trong 
những năm, từ năm 1996 đến 
năm 2005, hai tỉnh ký thỏa 
thuận hợp tác theo từng năm 
và từng hoạt động hợp tác cụ 
thể. Giai đoạn này, tỉnh Val 
de Marne đã hỗ trợ, giúp đỡ 
tỉnh Yên Bái nhiều dự án có ý 
nghĩa hết sức thiết thực như: 
Xử lý chất thải y tế và cải tạo 
hệ thống lưới điện, trao đổi 
kỹ năng và đào tạo chuyên 
môn cho đội ngũ y, bác sỹ của 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Cung 
cấp nước sạch cho một số cơ 
sở y tế tuyến huyện, xã...

Mối quan hệ giữa hai tỉnh được 
nâng lên một bước mới, lần đầu tiên 
hai tỉnh ký Thỏa thuận khung 3 năm 
(2006-2009) về hợp tác giữa hai địa 
phương. Trong giai đoạn này tỉnh Val 
de Marne đã hỗ trợ, giúp đỡ Yên Bái 
trên lĩnh vực y tế và mở rộng sang 
lĩnh vực nông nghiệp và phát triển 
nông thôn, văn 
hóa và phát 
huy giá trị di 
sản, với các dự 
án hợp tác tiêu 
biểu như: Giảm 
nghèo thông 
qua phát triển 
chăn nuôi giai 
đoạn I; xe thư 
viện, số hóa tư 

liệu cổ tại Thư viện tỉnh ...
Trong 3 năm từ năm 2010 - 2013, 

hai tỉnh tiếp tục ký Thỏa thuận về hợp 
tác giữa hai địa phương và mở rộng 
thêm về lĩnh vực hợp tác mới như: 
Hỗ trợ thiết lập quy trình chất lượng 
chuẩn ISO 17025:2005 tại Phòng Thí 
nghiệm nước của Trung tâm Y tế Dự 
phòng tỉnh; Cung cấp nước sạch, xử lý 

nước thải và 
hỗ trợ quản lý 
dịch vụ nước 
tại xã An 
Thịnh và Yên 
Phú, huyện 
Văn Yên; 
phòng đọc đa 
phương tiện 
và trang bị tủ 
bảo quản tư 

Lãnh đạo hai tỉnh tại lễ đặt tên cho giống Hoa Hồng Yên Bái và 
trồng 20 cây lưu niệm

Đoàn công tác khảo sát 2 công trình nước sạch tại huyện 
Trấn Yên
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liệu cổ cho Thư viện tỉnh...Năm 2014, 
nằm trong chương trình hợp tác văn 
hóa, Thư viện tỉnh Yên Bái tiếp tục 
nhận được nguồn hỗ trợ về vốn sách 
và giá sách từ Dự án “Cung cấp các 
tác phẩm Pháp 
ngữ cho Thư 
viện tỉnh Yên 
Bái”.

Trong lĩnh 
vực du lịch, tỉnh 
Val de Marne 
đã giúp đỡ tỉnh 
Yên Bái xây 
dựng quy hoạch 
Khu du lịch Tân 
Hương, Khu du 
lịch Suối Giàng. 
Chủ yếu là hỗ trợ xác định một chiến 
lược quy hoạch tổng thể về phát triển 
du lịch trên cơ sở tôn trọng các đặc 
trưng văn hóa và có sự tham gia của 
người dân địa phương. Cùng với đó 
là những chia sẻ của các chuyên gia 
tỉnh Val de Marne cho chính quyền và 
nhân dân địa phương tại thị xã Nghĩa 
Lộ về mong muốn của khách du lịch 
châu Âu nói chung và du khách Pháp 
nói riêng, triết lý về du lịch cộng đồng 
và những vấn đề có liên quan... cùng 
một số hoạt động mang tính chất tư 
vấn cho phát triển du lịch Yên Bái.

Từ năm 2014 đến nay, hai tỉnh Yên 
Bái và Val de Marne đã phối hợp triển 
khai 8 lĩnh vực: Y tế dự phòng, phát 
triển du lịch, xử lý nước thải, chương 

trình nông thôn mới...Trong đó, 7 dự 
án đã ký cam kết đóng góp tài chính 
với tổng kinh phí 707.806 Euro (17,7 
tỷ đồng). Đến tháng 6/2016, đã có 
6/7 dự án giải ngân với tổng kinh phí 

378.618 Euro 
(9,27 tỷ đồng), 
trong đó, tỉnh 
Val de Marne 
đóng góp 
239.564 Euro 
(5,86 tỷ đồng, 
chiếm 63%), 
Yên Bái đóng 
góp 91.758 
Euro (2,2 tỷ 
đồng, chiếm 
24%), nguồn 

huy động thêm 47.296 Euro (1,13 tỷ 
đồng, chiếm 13%).

Để bày tỏ lòng biết ơn tới chính 
quyền và nhân dân tỉnh Val de Marne 
đã hỗ trợ và giúp đỡ tỉnh Yên Bái 
trong suốt 20 năm qua. Trong không 
khí ấm áp thắm tình hữu nghị, tối ngày 
31/10/2016, tại TP Yên Bái, UBND 
tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ kỷ niệm 20 
năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu 
nghị Yên Bái – Val de Marne (1996 
– 2016). Sự kiện này giúp người dân 
hiểu biết thêm về văn hóa, đất nước, 
con người của hai tỉnh, hai đất nước.

Tham dự Lễ kỷ niệm về phía lãnh đạo 
tỉnh Val de Marne (Pháp) có: Thượng 
nghị sỹ, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Val de 
Marne ngài Christian Favier; cùng các 

Đ/c Phạm Thị Thanh Trà Bí thư tỉnh Uỷ, Chủ tịch UBND 
tỉnh Yên Bái phát biểu tại Lễ kỷ niệm
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phó chủ tịch Hội đồng tỉnh, các vị đại 
biểu dân cử và đại diện các phòng, 
ban của Hội đồng tỉnh Val de Marne.

Về phía tỉnh Yên Bái có: Bà Phạm 
Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; và lãnh đạo 
Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Bộ Ngoại giao; 
đại diện các phòng, ban, sở ngành 
của tỉnh Yên Bái và các địa phương 
trong tỉnh.

Phát biểu tại Lễ kỶ niệm, đồng chí 
Phạm Thị Thanh Trà Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã nếu 
rõ những thành tựu nổi bật mà lãnh 
đạo và nhân dân hai tỉnh Yên Bái – 
Val de Marne đã đạt được trong 20 
năm hợp tác hữu nghị. Qua đó củng 
cố, phát triển thêm mối quan hệ hợp 
tác, đoàn kết giữa 2 tỉnh Yên Bái và 
Val de Marne. Đồng thời, bày tỏ lòng 
cảm ơn tới chính quyền và nhân dân 
tỉnh Val de Marne đã hỗ trợ, giúp đỡ 
tỉnh Yên Bái trong suốt 20 năm qua. 
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà nhấn 
mạnh: Việt Nam và CH Pháp đã cùng 
nhau thiết lập và xây đắp mối quan 
hệ hợp tác hữu nghị trên 40 năm. 
Trong đó, Yên Bái – Val de Marne có 
20 năm hợp tác hữu nghị, nhiều hoạt 
động ý nghĩa có chiều sâu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng nghị 
sỹ, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Val de 
Marne, ngài Christian Favier đã cảm 
ơn những tình cảm chân thành của 
Chính quyền và nhân dân tỉnh Yên 

Bái đã dành cho tỉnh Val de Marne, 
và mong muốn trong thời gian tới, 
tỉnh Val de Marne sẽ thúc đẩy nhiều 
hơn nữa các hoạt động, dự án hợp 
tác với tỉnh Yên Bái. Ngài Christian 
Favier cũng nhấn mạnh, tỉnh Val de 
Marne luôn quan tâm đến sự phát 
triển bền vững, trong đó có phát 
triển kinh tế, đặc biệt là Dự án chè 
cổ thụ Suối Giàng. Dự án hoàn thành 
sẽ khẳng định vị trí và tiếng nói của 
những người sản xuất chè, giúp họ 
có điều kiện cải thiện cuộc sống.

Với thông điệp “Đoàn kết, hữu 
nghị, năng động, bác ái và phát triển 
bền vững” Lễ kỷ niệm đã đánh dấu 
cho sự phảt triển bền vững giữa hai 
tỉnh Yên Bái – Val de Marne.

Linh Nhâm
 

Thượng nghị sỹ, Chủ tịch Hội đồng tỉnh Val de Marne, 
ngài Christian Favier phát biểu tại Lễ kỷ niệm
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Công táC thu hút đầu tư 
vào tỉnh Yên Bái10 tháng 
năm 2016

Tăng cường thu hút đầu tư luôn được xem là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái trong những 
năm qua. Năm 2016, bằng việc khơi thông cơ chế, triển khai ngày càng có trọng 
tâm, trọng điểm nhiều dự án có quy mô lớn, vận động được nhiều nhà đầu tư có 
tiềm lực mạnh, Yên Bái đã tạo được bước chuyển mang tính đột phá trong thu 
hút đầu tư, làm tiền đề để phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. 

Tính chung trong 10 tháng đầu năm 2016, tỉnh Yên Bái đã cấp quyết định chủ 
trương đầu tư cho 25 dự án với tổng vốn đăng ký là 11.740 tỷ đồng, gấp gần 

3 lần so với cùng kỳ năm 2015. Mặc dù số lượng dự án cấp mới tăng không đáng 
kể, tuy nhiên tổng số vốn đăng ký đã tăng vượt bậc, bằng 290% so với cùng kỳ năm 
2015. Con số đó là thực tế chứng minh cho những hiệu quả thiết thực từ chính sách 
đẩy mạnh thu hút đầu tư với định hướng xúc tiến, vận động và hỗ trợ đầu tư đối với 
các dự án trọng điểm, tập trung vào các đối tác có tiềm lực, có sức lan tỏa, tăng tỷ 
trọng các dự án vào lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, các dự án tạo việc làm cho người lao 
động, đóng góp cho ngân sách nhà nước.

 Sự khởi sắc của hoạt động thu hút đầu tư năm 2016 được đánh dấu bởi nhiều dự 
án lớn, có tính đột phá và mang tính chiến lược đang được triển khai, xây dựng trên 
địa bàn như: Khu trung tâm thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng và tổ chức 
sự kiện của Công ty cổ phần Hoa Sen Yên Bái (tổng vốn đăng ký đầu tư 1.200 tỷ 
đồng); Tổ hợp kinh tế miền núi Yên Bái (1.250 tỷ đồng); Nhà máy chế xuất khí công 

Trung tâm Thành phố Yên Bái
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nghiệp (1.485 tỷ đồng); Trung tâm giới thiệu 
sản phẩm du lịch và xúc tiến thương mại 
Chân Thiện Mỹ (1.707 tỷ đồng); Khu du lịch 
nghỉ dưỡng tâm linh - đầm Vân Hội (2.969 
tỷ đồng)...

Về thực hiện vốn đầu tư phát triển toàn 
xã hội trên địa bàn tỉnh 10 tháng năm 2016 
ướcđạt 7.525 tỷ đồng, bằng 76,4% kế hoạch, 
tăng 2,6% so cùng kỳ. Trong đó, Vốn đầu tư 
phát triển của khu vực nhà nước ước đạt 
2.331,2 tỷ đồng; khu vực ngoài nhà nước 
ước đạt 4.656 tỷ đồng; khu vực có vốn đầu 

tư nước ngoài ước đạt 537,7 tỷ đồng.
 Dấu ấn nổi bật tạo cơ sở cho sự bứt phá trong lĩnh vực thu hút đầu tư chính là 

việc Yên Bái trở thành điểm đến hấp dẫn và đầy tiềm năng của nhiều nhà đầu tư có 
thương hiệu như Tập đoàn VinGroup; Tập đoàn Hoa Sen; Tập đoàn Hòa Phát; Tập 
đoàn Chân - Thiện - Mỹ; Điện máy Trần Anh; TH; Vinamilk...

 Sau nhiều năm nỗ lực cải thiện công tác xúc tiến đầu tư, Yên Bái đã tìm ra hướng 
đi hiệu quả và thiết thực hơn trong quá trình xúc tiến đầu tư, trong đó đặc biệt coi 
trọng và ưu tiên hàng đầu vấn đề cải thiện môi trường đầu tư, tạo hành lang pháp lý 
thông thoáng, thuận lợi, đồng thời chỉ đạo tập trung công tác giải phóng mặt bằng, 
xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật cho các khu, cụm công nghiệp, sẵn sàng đối thoại, 
hỗ trợ nhà đầu tư để sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả nhất. Nhờ thái độ trọng 
thị đó, Yên Bái đã nhận được sự hài lòng và tin tưởng từ phía các nhà đầu tư, giúp 
họ có cái nhìn thiện cảm về môi trường kinh doanh của tỉnh, qua đó tích cực kêu gọi 
các đối tác khác tiếp tục đến với Yên Bái để đầu tư kinh doanh.

  Năm 2016 với những kết quả tích cực trong quá trình xúc tiến đầu tư sẽ là tiền 
đề quan trọng, hứa hẹn những triển vọng mới thu hút đầu tư vào Yên Bái trong 
những năm tiếp theo, là 
động lực để tỉnh Yên Bái 
vươn lên trong thời kỳ 
hội nhập. Khi các dự án 
lớn hoàn thành, Yên Bái 
sẽ có một diện mạo phát 
triển mới, trở thành một 
tỉnh công nghiệp, là trung 
tâm tài chính, thương mại, 
du lịch, giáo dục - đào tạo, 
khoa học - công nghệ, y 
tế, văn hóa, thể thao, công 
nghiệp công nghệ cao của 
vùng Tây Bắc.

 
Nguyễn Thoa

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái - Phạm Thị Thanh 
Trà giới thiệu cơ hội đầu tư vào Yên Bái với nhà 

đầu tư

Phối cảnh dự án Khu Trung tâm Thương mại - Khách sạn Hoa Sen Yên Bái
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tháng 11/2016 với chủ đề:
Khó Khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp 
hoạt động đầu tư, sản xuất Kinh doanh 
trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn

“Cafe Doanh nhân”

Yên Bái là tỉnh miền núi, có rất 
nhiều điều kiện để phát triển kinh 

tế nông nghiệp. Với 22 dự án đầu tư 
trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản 
và trên 70% lao động của tỉnh làm việc 
trong lĩnh vực nông nghiệp. Thời gian 
qua các dự án đã đóng góp quan trọng 
trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 
tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho 
người lao động, góp phần xoá đói, giảm 
nghèo bền vững, xây dựng nông thôn 
mới tại địa phương. Tuy nhiên trên lĩnh 
vực này nhiều doanh nghiệp gặp không ít 
khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, rủi 
ro dịch bệnh, thiếu vốn đầu tư. 

Với tinh thần đồng hành cùng doanh 
nghiệp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc 
cho doanh nghiệp. Thay mặt Ủy ban nhân 
dân tỉnh Yên Bái đồng chí Nguyễn Văn 

Khánh – Phó Chủ tịch UBND cùng 
các ngành chức năng đã lắng nghe 
và giải đáp 12 ý kiến, kiến nghị của 
các doanh nghiệp đại diện cho 60 
doanh nghiệp, Hợp tác xã. Những 
vướng mắc khó khăn đó là: các mô 
hình hợp tác xã khó tiếp cận với 
nguồn vốn vay; một số hợp tác xã 
chưa được cấp quyền sử dụng đất 
theo Luật Hợp tác xã năm 2012; 
có chính sách cụ thể hỗ trợ trong 
quá trình sản xuất chăn nuôi lợn, 
thỏ, gia cầm và tìm đầu ra cho sản 

phẩm chế biến gỗ, tinh bột sắn; tìm đầu 
ra cho cây ăn quả có múi của huyện Lục 
Yên. Đại diện các doanh nghiệp chè đề 
nghị tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai, 
mở rộng diện tích, xây dựng vùng nguyên 
liệu sạch, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm đầu 
ra cho sản phẩm chè Yên Bái. Nhiều ý 
kiến cho rằng, tỉnh cần tiếp tục đầu tư xây 
dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông để tạo 
điều kiện cho vận chuyển, giao thương 
hàng hoá giữa các vùng, thúc đẩy phát 
triển kinh tế, xã hội. Bên cạnh đó, một số 
ý kiến mong muốn tỉnh tổ chức các cuộc 
gặp mặt doanh nghiệp tại một số huyện 
thị để có thể lắng nghe ý kiến của doanh 
nghiệp nhiều hơn.

Sau khi nghe các ý kiến, đề xuất, 

Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ 
trì buổi gặp mặt

Sáng 26/11, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên 
Bái tổ chức buổi gặp mặt “Cafe doanh nhân” tháng 11/2016 nhằm trao đổi, đối 
thoại và tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp 
hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn 
dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
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kiến nghị của các doanh nghiệp, doanh 
nhân, lãnh đạo các sở, ban, ngành liên 
quan đã trực tiếp trả lời những vướng 
mắc, khó khăn, bức xúc của đại diện 
các doanh nghiệp. Theo đó, thời gian tới 
ngành Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn tiếp tục tham mưu, đề xuất với tỉnh 
liên kết các doanh nghiệp chè, xây dựng 
vùng nguyên liệu sạch, sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGAP, đẩy mạnh hơn nữa xúc 
tiến thương mại sản phẩm chè; đề xuất 
với tỉnh xin chủ trương hỗ trợ cho chăn 
nuôi thỏ. Về vốn cho các doanh nghiệp, 
lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước tỉnh cho 
biết, các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh 
trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn 
khó được tiếp cận nguồn vốn nguyên 
nhân là do năng lực tài chính yếu, chưa 
đủ điều kiện thế chấp và tín chấp đối với 
các khoản vốn xin vay, nhất là đối với các 
hợp tác xã. Vì những lý do này, Đảng và 
Nhà nước đang nghiên cứu các chính 
sách hỗ trợ phụ hợp dự kiến sẽ ban hành 
trong thời gian tới, như Luật hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn có nhiều 
gói cho vay hỗ trợ mà các doanh nghiệp, 
hợp tác xã có thể quan tâm, tìm hiểu. Các 
ngân hàng trên địa bàn tỉnh luôn tạo mọi 
điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn 
để đầu tư sản xuất kinh doanh. Những 
vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp 

về đất đai, tỉnh sẽ kiểm tra, rà soát theo 
đúng các quy định sử dụng đất đảm bảo 
cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư 
sản xuất. Đồng thời cung cấp đầy đủ các 
thông tin liên quan đến công tác quản lý, 
sử dụng đất trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí 
Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh đánh giá cao các ý kiến, đề xuất, kiến 
nghị của doanh nghiệp. Đồng chí mong 
muốn trong thời gian tới, các doanh 
nghiệp nói chung, các doanh nghiệp hoạt 
động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn nói riêng tiếp tục quan tâm huy động 
các nguồn lực đầu tư để đẩy mạnh hoạt 
động sản xuất, đưa doanh nghiệp phát 
triển bền vững. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh 
Yên Bái cam kết sẽ quan tâm tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp 
phát triển theo tinh thần doanh nghiệp có 
phát triển thì tỉnh mới phát triển. Riêng 
đối với các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cần có 
mối liên kết chặt chẽ giữa người nông 
dân với hợp tác xã, doanh nghiệp để 
tạo ra chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến 
khâu tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao 
giá trị đầu tư; hình thành vùng sản xuất 
hàng hóa lớn tập trung theo hướng công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, 
nông thôn.

Như Ý

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu ý kiến


