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Nhằm quảng bá và giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của Yên Bái tới 
các doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn Quốc, ngày 6/1/2017, Đoàn công tác của tỉnh 
Yên Bái do bà Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn; ông Nguyễn Chiến Thắng - phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan đã tổ chức Hội 
nghị Xúc tiến đầu tư tại Seoul, Hàn Quốc với chủ đề “Yên Bái: Tiềm năng phát 
triển và cơ hội đầu tư”.

Tỉnh Yên Bái Tổ chức Thành công hội 
nghị Xúc Tiến đầu Tư Tại hàn Quốc

Tham dự Hội nghị có ông Đặng Duy 
Cường - Tổng cục trưởng Tổng cục 

Năng lượng, Bộ Công thương; ông Phạm 
Hữu Chí - Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc. 
Về phía đại diện Hàn Quốc có ông Woo 
Do Young - Tổng giám đốc Công ty TNHH 
SOLKISS; ông Kim Il-joong - Tổng giám 
đốc Công ty TNHH hợp tác nông nghiệp 
Songiol; ông Seo In Sup - Chủ tịch Công 
ty TNHH SAE HWA và khoảng 150 doanh 
nghiệp Hàn Quốc mong muốn tìm kiếm 
cơ hội đầu tư vào Việt Nam nói chung và 

tỉnh Yên Bái nói riêng.
Phát biểu tại Hội nghị, bà Phạm Thị 

Thanh Trà đã giới thiệu khái quát về tiềm 
năng, thế mạnh của tỉnh Yên Bái với các 
nhà đầu tư, nêu rõ Yên Bái có vị trí địa 
chính trị, địa kinh tế quan trọng trong khu 
vực phía Bắc Việt Nam với hệ thống giao 
thông thuận lợi gồm cả đường bộ, đường 
thủy và đường sắt. Tỉnh có tiềm năng 
to lớn trong các lĩnh vực chế biến, kinh 
doanh và xuất khẩu nông, lâm, khoáng 
sản, năng lượng tái tạo và du lịch... Tuy 

Toàn cảnh hội nghị
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Đại sứ Phạm Hữu Chí phát biểu tại Hội nghị

nhiên, bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn 
mạnh tiềm năng quan trọng nhất của Yên 
Bái là nhân tố con người.

Bà Phạm Thị Thanh Trà cũng đánh giá 
cao vai trò của các doanh nghiệp Hàn 
Quốc đang hoạt động trên địa bàn tỉnh 
góp phần xây dựng Yên Bái giàu đẹp hơn 
và khẳng định lãnh đạo tỉnh Yên Bái cam 
kết nỗ lực hết sức tạo điều kiện thuận lợi 
cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung 
và các doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng. 
Trong thời gian qua, Yên Bái luôn đảm 
bảo tốt môi trường an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi cho 

các nhà đầu tư yên tâm trong sản xuất 
kinh doanh. Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh đã 
chú trọng cải thiện mạnh mẽ môi trường 
đầu tư kinh doanh từ khâu quy hoạch 
phát triển kinh tế, chuẩn bị nguồn nhân 
lực, đưa ra nhiều ưu đãi cho các nhà đầu 
tư trong khuôn khổ thẩm quyền của địa 
phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đại sứ Phạm 
Hữu Chí cho rằng quan hệ giữa Việt 
Nam và Hàn Quốc đang phát triển hết 
sức tốt đẹp trên mọi lĩnh vực, đặc biệt 
trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu 
tư. Những năm gần đây, Hàn Quốc luôn 
là một trong những nước đứng tốp đầu 
trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu 
tư vào Việt Nam. Đại sứ nhận mạnh, tiềm 
năng hợp tác giữa hai nước Việt Nam và 
Hàn Quốc còn rất lớn và Yên Bái là một 
trong những địa điểm đầu tư rất có tiềm 
năng. Chính vì vậy, hội nghị lần này sẽ 
mở đầu cho một chuỗi các hoạt động kỷ 
niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại 
giao song phương Việt – Hàn, đồng thời 
giúp các nhà đầu tư Hàn Quốc có thêm 
những thông tin bổ ích về những cơ hội 
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đầu tư mới và hấp dẫn ở một tỉnh Tây 
Bắc của Việt Nam. 

 Nhân dịp này, ông Đặng Duy Cường 
– Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, 
Bộ Công thương đã giới thiệu khái quát 
về quy hoạch phát triển điện Việt Nam, 
nhu cầu phát triển năng lượng sạch và 
mời gọi các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm 
hiểu và đầu tư vào Việt Nam. Ông cũng 
đánh giá cao sự quan tâm của Công ty 
Solkiss Hàn Quốc muốn đầu tư dự án 
năng lượng điện mặt trời tại hồ Thác Bà, 
huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Đồng thời, 
ông Đặng Duy Cường cũng khẳng định 
sẽ ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi 
để hai bên triển khai thực hiện dự án; 
yêu cầu tỉnh Yên Bái hướng dẫn Công ty 
Solkiss thực hiện các thủ tục đầu tư vào 
địa phương theo đúng quy định của Pháp 
luật Việt Nam.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc tham dự hội 
nghị đã dành phần lớn thời gian tìm hiểu 
sâu thêm về những thuận lợi và khó khăn 
khi đầu tư vào Yên Bái, các thế mạnh tự 
nhiên, các sản phẩm đặc thù của tỉnh như 
quế, gỗ rừng, đất sét trắng và khoáng sản. 
Tại Hội nghị, lãnh đạo tỉnh Yên Bái và đại 
diện các Sở, ngành cũng đã trực tiếp trao 
đổi, giải đáp các thắc mắc của các nhà 
đầu tư liên quan tới cơ chế, chính sách 
ưu đãi khi đầu tư vào địa phương. Các 
doanh nghiệp Hàn Quốc đều đánh giá rất 
cao công tác tổ chức hoạt động xúc tiến 
đầu tư lần này; cho rằng việc tổ chức các 
diễn đàn đầu tư cho một tỉnh, một khu 
vực cụ thể là một hướng đi đúng bởi nó 
giúp các nhà đầu tư tập trung vào một địa 
bàn, có thể thu thập được nhiều thông tin 
hơn so với việc tham dự một hội thảo lớn, 
có cơ hội tiếp xúc với những nhà quản lý, 
những người trực tiếp phụ trách các lĩnh 
vực, thuận tiện hóa cho việc xúc tiến các 
hoạt động liên doanh, liên kết sau này. 

Trong khuôn khổ hội nghị, Ủy ban Nhân 
dân tỉnh Yên Bái đã ký kết 3 biên bản ghi 

nhớ với đại diện của 3 doanh nghiệp Hàn 
Quốc là: Công ty TNHH Solkiss, Hàn 
Quốc về dự án đầu tư nhà máy sản xuất 
năng lượng tái tạo tại hồ Thác Bà, huyện 
Yên Bình; Công ty TNHH hợp tác nông 
nghiệp Songiol và Công ty TNHH Sea 
Hwa về việc xúc tiến việc khảo sát đầu tư 
tại tỉnh Yên Bái.

Bên lề chuyến công tác, Đoàn đã có 
buổi đến thăm thực tế chi nhánh Nhà 
máy điện công nghệ cao của hệ thống 
thủy điện tích hợp năng lượng mặt trời 
của Công ty Solkiss để cùng trao đổi vấn 
đề nhằm triển khai thực hiện dự án tại 
Yên Bái. Đoàn cũng đến thăm một số 
doanh nghiệp của Hàn Quốc hoạt động 
trong lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất nội 
thất và chế tác đá.

Kết thúc chuyến công tác, Bà Phạm 
Thị Thanh Trà gửi lời cảm ơn sâu sắc tới 
Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đại 
diện chính quyền và các doanh nghiệp 
Hàn Quốc đã quan tâm, tạo điều kiện và 
hỗ trợ tỉnh Yên Bái tổ chức thành công 
Hội nghị Xúc tiến đầu tư lần này. Bà nhấn 
mạnh và bày tỏ mong muốn, sau chuyến 
công tác lần này và đặc biệt là sau thành 
công của Hội nghị Xúc tiến đầu tư, sẽ thu 
hút được nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc 
đến đầu tư vào Yên Bái.

Nguyễn Thoa

Tỉnh Yên Bái ký kết biên bản ghi nhớ với các doanh 
nghiệp Nhật Bản
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Tới dự Lễ khởi 
công có các đồng 
chí: Phạm Thị 

Thanh Trà - Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh; đồng chí 
Dương Văn Thống - Phó 
Bí thư Thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh Yên Bái; 
đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Thường trực HĐND, 
UBND tỉnh; Đoàn đại biểu 
Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các 
sở, ban, ngành, đoàn thể; 
Lãnh đạo các huyện Trấn 
Yên, Yên Bình và Thành 

phố Yên Bái. 
Tham dự buổi lễ có Ông 

Hồ Nghĩa Dũng - Nguyên 
Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Nguyên 
Bộ trưởng Bộ Giao thông 
vận tải, Chủ Tịch Hiệp hội 
Thép Việt Nam; Ông Phạm 
Văn Hậu - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Ninh Thuận; Về 
phía Tập đoàn Hoa Sen có 
ông Trần Ngọc Chu - Phó 
Chủ tịch Hội đồng quản trị, 
Tổng Giám đốc Công ty 
Tập đoàn Hoa Sen; Ông 
Vũ Văn Thanh - Phó Tổng 
Giám đốc tập đoàn, Chủ 
tịch HĐQT Công ty TNHH 
một thành viên vật liệu xây 
dựng Hoa Sen Yên Bái 
cùng các tổ chức tín dụng, 

khách hàng thân thiết của 
Tập đoàn Hoa Sen.

Dự án xây dựng Nhà 
máy ống thép Hoa Sen 
Yên Bái do Công ty TNHH 
một thành viên vật liệu xây 
dựng Hoa Sen Yên Bái  
làm chủ đầu tư, được xây 
dựng trên diện tích 20 ha 
tại khu vực đầu nút giao 
IC 12 thuộc đường cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai trên 
địa bàn 02 xã Minh Quân 
và Bảo Hưng, huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái. Là một 
trong những vị trí đắc địa, 
nằm trên trục hành lang 
kinh tế Hải Phòng - Hà 
Nội - Lào Cai - Côn Minh 
sẽ tạo sự liên kết dễ dàng, 
thuận tiện cho quá trình 
giao thương và phân phối 
sản phẩm của nhà máy 
cho các tỉnh thuộc khu 
vực miền Bắc với tổng vốn 
đầu tư dự kiến là 1.050 
tỷ đồng. Nhà máy dự 
kiến sản xuất hai loại sản 
phẩm chính bao gồm tôn 
và ống thép, chia làm 03 
giai đoạn. Trong giai đoạn 
1 (03/2017 - 09/2018) với 
6 dây chuyền cán ống 
thép công suất 60.000 
tấn/năm, 1 dây chuyền 
tôn cách nhiệt công suất 

Khởi công nhà máy ống thép
hoa Sen yên Bái

Sáng ngày 01/03/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Công 
ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà 
máy ống thép Hoa Sen Yên Bái tại nút giao IC 12 - xã Bảo Hưng và xã Minh Quân 
huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Lễ Khởi công xây dựng Nhà máy ống thép Hoa Sen Yên Bái
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4.000 tấn/năm; giai đoạn 
2 (09/2018 - 03/2020) với 
6 dây chuyền cán ống 
thép công suất 60.000 
tấn/năm, 1 dây chuyền 
tôn cách nhiệt công suất 
4.000 tấn/năm; giai đoạn 
3 (03/2020 - 09/2021) với 
10 dây chuyền cán ống 
thép công suất 100.000 
tấn/năm, 1 dây chuyền tôn 
cách nhiệt công suất 4.000 
tấn/năm. Nhà máy sau khi 
hoàn thành và đi vào hoạt 
động tổng thể sẽ đóng góp 
đáng kể vào ngân sách địa 
phương và tạo công ăn 
việc làm cho gần 400 lao 
động. Đồng thời góp phần 
vào việc nâng cao năng 
lực sản xuất và tối ưu hóa 
khả năng cung ứng các 
mặt hàng tôn và ống thép 
của Tập đoàn Hoa Sen. 

Phát biểu tại buổi lễ, 
Đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh Đỗ Đức Duy vui mừng 
khi Tập đoàn Hoa Sen đã 
lựa chọn Yên Bái là điểm 
đến đầu tư và khẳng định 
đây là quyết định đúng 
đắn của Tập đoàn khi 
quyết định mở rộng sản 
xuất kinh doanh, khai thác 
thị trường khu vực Trung 

du và miền núi phía Bắc 
mặc dù còn nhiều khó 
khăn nhưng rất giàu tiềm 
năng phát triển, mà khởi 
đầu là tỉnh Yên Bái. 

Sự kiện khởi công xây 
dựng nhà máy ống thép 
Hoa Sen Yên Bái là tiếp 
nối sau dự án Khu Trung 
tâm Thương mại, Dịch vụ, 
Khách sạn, Nhà hàng và 
Tổ chức sự kiện tại thành 
phố Yên Bái đã được 
khởi công trong tháng 
5/2016 cũng khẳng định 
chủ trương đúng đắn với 
những kết quả quan trọng 
bước đầu của tỉnh trong 
nỗ lực cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh, 
thu hút, đa dạng hóa các 
nguồn lực cho đầu tư phát 
triển kinh tế - xã hội theo 
Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XVIII. Việc 
triển khai, hoàn thành đưa 
dự án đi vào hoạt động sẽ 
là một điểm nhấn nổi bật 

về phát triển công nghiệp 
của tỉnh. Góp phần chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu 
lao động theo hướng bền 
vững, lấy phát triển công 
nghiệp là khâu đột phá để 
thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế. Đây cũng sẽ là cơ sở 
quan trọng, là động lực 
giúp tỉnh Yên Bái tiếp tục 
thu hút các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước, để 
khai thác tối đa những tiềm 
năng, lợi thế vốn có, góp 
phần đưa Yên Bái ngày 
càng phát triển, trở thành 
trung tâm kinh tế của vùng 
Tây Bắc.

Đồng chí đề nghị Tập 
đoàn Hoa Sen tập trung 
các nguồn lực để triển 
khai dự án đảm bảo chất 
lượng, tiến độ như đã cam 
kết; tuân thủ đúng quy 
định của pháp luật về quy 
hoạch, đầu tư, xây dựng 
và pháp luật có liên quan, 
cũng như đảm bảo các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy 

Đồng chí Đỗ Đức Duy
 Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại 

Lễ khởi công

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái trao Quyết định chủ trương đầu tư cho
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen Yên Bái
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Yên Bái gặp mặt doanh nghiệp
đầu xuân năm 2017

trình, quy phạm về đầu tư 
xây dựng. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, 
đồng chí khẳng định Yên 
Bái cam kết thực hiện đồng 
bộ, nhất quán chủ trương 
của tỉnh, luôn luôn đồng 
hành cùng doanh nghiệp 
và yêu cầu các ngành, các 
cấp, các địa phương liên 
quan của tỉnh quan tâm, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi, 
phối hợp, hỗ trợ, hợp tác 
chặt chẽ, giúp Nhà đầu tư 
trong suốt quá trình triển 
khai thực hiện, sớm đưa 
dự án đi vào hoạt động 
và phát huy hiệu quả. 
Đồng thời yêu cầu các tổ 
chức tư vấn, các nhà thầu 
ưu tiên lựa chọn các giải 
pháp, công nghệ, thiết bị 
tiên tiến, hiện đại để tổ 
chức thi công công trình, 
tuân thủ nghiêm ngặt các 
quy định của pháp luật, 
đảm bảo chất lượng, an 
toàn công trình và bảo vệ 
môi trường; không làm 

ảnh hưởng đến đời sống, 
sản xuất, sinh hoạt của 
nhân dân khu vực lân cận 
của dự án.

Với ý thức, trách nhiệm 
và sự quyết tâm, đồng lòng 
của nhà đầu tư, các nhà 
thầu và sự đồng hành, hỗ 
trợ của các cấp ủy Đảng, 
chính quyền, nhân dân tỉnh 
Yên Bái đồng chí tin tưởng 
dự án sẽ sớm hoàn thành, 
đi vào hoạt động và phát 
huy hiệu quả, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh Yên Bái 
nói riêng và vùng Tây Bắc 
nói chung, tạo sức lan tỏa 
và là cầu nối thu hút đầu tư 
cho tỉnh Yên Bái và vùng 
Tây Bắc trong những năm 
tới cũng như góp phần 
khẳng định vị thế, thương 
hiệu của Tập đoàn Hoa 
Sen - Một thương hiệu 
Việt, mang đẳng cấp quốc 
tế, với tư duy chiến lược 
và tầm nhìn dài hạn, góp 
phần khơi dậy tiềm năng 

và phát huy hiệu quả của 
vùng Tây Bắc nói riêng, 
sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của cả nước nói 
chung trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. 

Tại Lễ khởi công, đồng 
chí Đồng chí Phạm Thị 
Thanh Trà - Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh và đồng 
chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch 
UBND tỉnh Yên Bái tặng 
hoa chúc mừng Tập đoàn 
Hoa Sen và trao Quyết 
định chủ trương đầu tư dự 
án, tặng hoa chúc mừng 
Tập đoàn Hoa Sen. 

Tập đoàn Hoa Sen 
đã trao 02 Chương trình 
“Vượt lên chính mình” năm 
2017 giúp đỡ 02 hộ dân có 
hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh 
Yên Bái.

Trọng Cảnh

Sáng ngày 11/3/2017, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp đầu xuân 
năm 2017. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh, Tạ Văn Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, đại diện các 
ngân hàng thương mại, lãnh đạo 9 huyện, thị xã, thành phố và 130 doanh nhân 
đến từ các doanh nghiệp đang thực hiện đầu tư và hoạt động sản xuất – kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh.
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Năm 2016, hoạt 
động của cộng 
đồng doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh đã 
có những chuyển biến tích 
cực, nhiều doanh nghiệp 
đạt tăng trưởng tốt, tiếp 
tục phát triển, mở rộng thị 
trường, góp phần hoàn 
thành nhiệm vụ ngân sách 
và giải quyết việc làm, 
tăng thu nhập cho người 
lao động và thực hiện các 
chính sách an sinh xã hội. 
Bên cạnh đó, dưới sự chỉ 
đạo quyết liệt của tỉnh, sự 
vào cuộc tích cực của các 
cấp, các ngành trong việc  
cải cách thủ tục hành chính, 
tạo cơ chế thông thoáng, 
có những chính sách thu 
hút đầu tư hợp lý nên số 
lượng các nhà đầu tư đến 
với Yên Bái tăng nhanh 
như: Công ty cổ phần tập 
đoàn Vingroup, Công ty cổ 
phần tập đoàn Hoa Sen, 
Công ty Cổ phần đầu tư và 
thương mại MCC, Công 
ty cổ phần công nghệ khí 
Việt Nam… Với số dự 
án được UBND tỉnh cấp 
quyết định chủ trương đầu 
tư là 34 dự án và 4 dự án 
được Ban quản lý các khu 
công nghiệp tỉnh cấp giấy 
chứng nhận đăng ký đầu 
tư với tổng số vốn đăng 
ký ban đầu trên 13.181 tỷ 
đồng, tăng 26,6% về số 
lượng dự án so với năm 
2015. Những con số trên 
là tín hiệu tích cực đối với 
môi trường đầu tư Yên Bái 
là cơ hội thuận lợi cho các 
doanh nghiệp, doanh nhân 
trên địa bàn tỉnh trong việc 

hợp tác cùng phát triển.
Tại hội nghị, các doanh 

nhân, doanh nghiệp đã 
nêu lên những khó khăn, 
tồn tại trong quá trình sản 
xuất kinh doanh như khó 
khăn về vốn, cơ chế chính 
sách, về thuế xuất khẩu, 
thiếu đất để mở rộng sản 
xuất…, đề ra giải pháp 
kiến nghị nhằm cải cách 
thủ tục hành chính, tạo 
điều kiện cho sản xuất 
kinh doanh và thu hút đầu 
tư của tỉnh. Đồng thời bày 
tỏ mong muốn, nguyện 
vọng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp 
tục tạo điều kiện hơn nữa 
cho doanh nghiệp phát 
triển trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi gặp 
mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy 
– Chủ tịch UBND tỉnh trân 
trọng biểu dương và đánh 
giá cao, ghi nhận những 
thành tích đóng góp của 
các doanh nghiệp đối với 
sự phát triển kinh tế xã hội 
của tỉnh nói chung và phát 
triển các doanh nghiệp nói 
riêng. Các doanh nghiệp, 

doanh nhân của tỉnh đã 
chủ động, năng động, 
sáng tạo trong việc tổ chức 
sản xuất, kinh doanh, cơ 
cấu lại ngành hàng, sản 
phẩm; chủ động tiếp cận, 
mở rộng thị trường, nhiều 
doanh nghiệp đã mạnh 
dạn đầu tư, đổi mới thiết 
bị, nâng cao năng lực sản 
xuất, đa dạng hóa sản 
phẩm. Cùng với đó, cộng 
đồng doanh nghiệp luôn 
quan tâm và đóng góp 
quan trọng vào việc thực 
hiện các chính sách an 
sinh xã hội, xóa đói giảm 
nghèo, xây dựng nông 
thôn mới, góp phần tích 
cực vào việc hoàn thành 
thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh của tỉnh.
Nhưng bên cạnh đó vẫn 
còn những tồn tại, hạn chế 
cần khắc phục trong công 
tác quản lý, phát triển của 
các doanh nghiệp như: số 
lượng doanh nghiệp có xu 
hướng tăng nhưng chưa 

Toàn cảnh Buổi Gặp mặt đầu xuân 2017



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 1 - 2017

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

thực sự chuyển biến mạnh 
về chất; quy mô còn nhỏ, 
khả năng liên doanh, liên 
kết chưa mạnh; năng lực 
vốn, nguồn nhân lực, quản 
trị doanh nghiệp còn hạn 
chế; việc chú trọng nâng 
cao đời sống vật chất và 
tinh thần cho người lao 
động ở một số doanh 
nghiệp chưa thường 
xuyên...

Để huy động và sử 
dụng hiệu quả mọi nguồn 
lực cho phát triển kinh tế 
với tốc độ tăng trưởng hợp 
lý và bền vững, nâng cao 
chất lượng và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế, xây 
dựng Yên Bái phát triển 
toàn diện, bền vững, trở 
thành tỉnh phát triển khá 
trong vùng trung du và 
miền núi phía Bắc, thời 
gian tới, đồng chí Chủ 
tịch UBND tỉnh đề nghị 
các địa phương, các sở, 
ngành của tỉnh cần: đổi 
mới và nâng cao hiệu 
quả quản lý Nhà nước đối 
với doanh nghiệp; làm tốt 
chức năng định hướng, 

xúc tiến đầu tư; cung cấp 
thông tin, hướng dẫn, hỗ 
trợ thực hiện quy trình, thủ 
tục thành lập đăng ký và tổ 
chức hoạt động sản xuất, 
kinh doanh của doanh 
nghiệp; tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát, kiên 
quyết xử lý nghiêm những 
tổ chức, cá nhân có biểu 
hiện sách nhiễu, gây khó 
khăn cho doanh nghiệp; 
xây dựng chính quyền kiến 
tạo, phát triển, triển khai 
thực hiện đồng bộ và hiệu 
quả các giải pháp tháo gỡ 
khó khăn cho hoạt động 

sản xuất, kinh doanh; cải 
thiện môi trường đầu tư, 
nâng cao năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh; đẩy mạnh 
cải cách hành chính, 
trọng tâm là cải cách thủ 
tục hành chính. Bên cạnh 
đó, hỗ trợ doanh nghiệp 
thông qua việc nghiên 
cứu xây dựng, thực hiện 
cơ chế, chính sách hỗ trợ 
đầu tư, sản xuất phù hợp 
với tiến trình hội nhập và 
điều kiện thực tế của tỉnh. 
Thường xuyên theo dõi, 
chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho các doanh 
nghiệp trên các lĩnh vực: 
đất đai, giải phóng mặt 
bằng, nguyên liệu, nhiên 
liệu đầu vào, lao động...
Thực hiện tốt công tác quy 
hoạch ngành, lĩnh vực, 
sản phẩm, quy hoạch vùng 
nguyên liệu, làm cơ sở, 
định hướng cho các doanh 
nghiệp xây dựng chiến 
lược đầu tư kinh doanh, 
triển khai các dự án. Đặc 
biệt, các cấp, các ngành, 
các địa phương phải kịp 

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho các doanh nghiệp có thành 
tích xuất sắc
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thời đề ra các giải pháp 
cụ thể để trợ giúp, tháo gỡ 
mọi điểm nghẽn, nút thắt, 
đồng hành cùng doanh 
nghiệp theo chương trình, 
kế hoạch của UBND tỉnh 
trong việc thực hiện Nghị 
quyết số 19-2016/NQ-CP 
của Chính phủ về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc 
gia hai năm 2016 - 2017, 
định hướng đến năm 2020 

và Nghị quyết số 35/NQ-
CP về hỗ trợ và phát triển 
doanh nghiệp đến năm 
2020.

Cũng tại Hội nghị, Chủ 
tịch UBND tỉnh Đỗ Đức 
Duy đã tiếp thu những ý 
kiến đóng góp, kiến nghị 
của cộng đồng doanh 
nghiệpvà khẳng định sẽ 
thường xuyên theo dõi, chỉ 
đạo trên tinh thần quyết 
liệt, trách nhiệm cao với 
mục đích tạo ra môi trường 
kinh doanh thuận lợi nhất 

cho các doanh nghiệp đã, 
đang và sẽ đầu tư trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái.

Nhân dịp này, Chủ tịch 
UBND tỉnh đã tặng bằng 
khen cho 35 doanh nghiệp 
và 30 doanh nhân có 
thành tích xuất sắc trong 
hoạt động sản xuất, kinh 
doanh và an sinh xã hội 
năm 2016. 

Như Ý

Sáng nay (14/3), Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Cơ 
quan Viện trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố bộ chỉ số đánh giá và 
xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố tại Việt Nam. 
Theo công bố này, Đà Nẵng lần thứ tư liên tiếp giữ ngôi đầu, trong khi Yên Bái đã 
vươn lên vị trí 47 – nằm trong tốp khá trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh 2016 (PCI 2016).

Công bố Chỉ số PCI 2016:
Yên báI vươn lên tốP khá

Hơn 10 năm qua, 
chỉ số PCI dần 
trở thành tiếng 

nói đại diện cho nhu cầu, 
hy vọng và mong muốn 
của cộng đồng doanh 
nghiệp và nhà đầu tư tại 
Việt Nam, truyền tải trực 
tiếp và mạnh mẽ tiếng 
nói này tới các nhà hoạch 
định chính sách ở các 
cấp trung ương và địa 
phương; trở thành một 
“kênh” quan trọng để các 
nhà đầu tư tham khảo Toàn cảnh lễ Công bố chỉ số PCI 2016
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trước khi quyết định đầu tư vào một tỉnh, 
thành nào đó. Với doanh nghiệp, PCI là 
công cụ quan trọng nhất để họ nói lên 
tiếng nói và yêu cầu của mình đối với 
chính quyền. Với nhà nước, đây là thước 
đo cho thấy những khoảng cách phải 
“lấp” trong chính sách. Vì thế, cải thiện 
môi trường đầu tư, hỗ trợ cộng đồng 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh là 
một trong những ưu tiên hàng đầu của 
các địa phương. 

Chỉ số PCI năm 2016 của tỉnh Yên Bái 
được cải thiện rất rõ ràng, vươn lên vượt 
qua nhiều tỉnh thành để đứng vị trí thứ 
47; tăng 4 bậc so với năm 2015. Những 
nỗ lực của Yên Bái được cộng đồng ghi 
nhận ở 6/10 chỉ số có điểm số tăng so với 
năm 2015, đó là chỉ số tiếp cận đất đai, 
tính minh bạch, chi phí không chính thức, 
tính năng động, thiết chế pháp lý và cạnh 
tranh bình đẳng. Đặc biệt, tiêu chí gia 
nhập thị trường của Yên Bái được đánh 
giá rất tốt, đạt 8,44 điểm. Chỉ  số này đo 
lường thời gian và mức độ khó, dễ mà 
doanh nghiệp trải qua để đăng ký kinh 
doanh, xin cấp đất và hoàn tất các giấy 
phép cần thiết để bắt đầu tiến hành hoạt 
động kinh doanh. Đây là vấn đề mà doanh 
nghiệp thường lo lắng khi tiếp cận để bắt 
đầu chặng đường 
kinh doanh của mình. 
Những năm gần đây, 
sau nhiều nỗ lực 
cải thiện môi trường 
đầu tư, thực hiện có 
hiệu quả cơ chế “một 
cửa” và “một cửa liên 
thông”, Yên Bái được 
đánh giá tốt trong 
khâu quan trọng này.

Có một thời gian, 
thứ bậc xếp hạng PCI 
của Yên Bái có sự 
sụt giảm rất lớn. Năm 
2013, PCI của Yên 
Bái tụt 46 bậc so với 
năm 2011và 28 bậc so 

với năm 2012, xếp thứ 60/63 tỉnh, thành 
phố trong cả nước. Trước tình hình đó, 
lãnh đạo tỉnh, các sở ngành, địa phương 
đã trăn trở và nỗ lực tìm giải pháp cải 
thiện nhằm góp phần xây dựng lại hình 
ảnh, khẳng định uy tín cũng như sức hấp 
dẫn của tỉnh đối với các nhà đầu tư. Năm 
2015 UBND tỉnh Yên Bái đã có Quyết 
định số 1443/QĐ-UBND về ban hành 
Chương trình hành động “cải thiện môi 
trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực 
cạnh tranh (PCI) của tỉnh Yên Bái giai 
đoạn 2015-2020”. Các dự án thu hút đầu 
tư vào địa bàn đều được phân công cụ 
thể cho các sở, ngành phụ trách, bám sát 
giải quyết những khó khăn, vướng mắc 
nảy sinh, thành lập đường dây nóng giữa 
doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh; tổ chức 
kịp thời và hiệu quả các cuộc đối thoại 
doanh nghiệp. Tỉnh cũng tổ chức nhiều 
cuộc hội thảo xung quanh vấn đề nâng 
cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Yên 
Bái với sự tham dự của đại diện lãnh đạo 
tỉnh, các sở, ngành, huyện, các hiệp hội, 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tất cả 
thể hiện sự cầu thị, quyết tâm của lãnh 
đạo tỉnh là cải thiện môi trường đầu tư, 
nâng cao chỉ số PCI để Yên Bái thực sự 
là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, 

Bảng thống kê các chỉ số của Yên Bái qua các năm
(Nguồn: pcivietnam.org)
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thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Hiện tại chính quyền tỉnh Yên Bái đang 

cố gắng ở mức cao nhất để cải thiện 
mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; 
tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy 
mạnh tái cơ cấu kinh tế, thúc đẩy tăng 
trưởng...Đã có nhiều chương trình hành 
động được triển khai và nhận được sự 
hưởng ứng của doanh nghiệp. Chương 
trình “Cafe doanh nhân” được tổ chức 
định kỳ hàng tháng với sự tham gia của 
các lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành và mời 
doanh nghiệp đến phản ánh. Tại chương 
trình này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 
lãnh đạo các sở, ngành phải giải đáp 
ngay các thắc mắc của doanh nghiệp, 
vấn đề nào không giải đáp được ngay thì 
phải ghi lại, hẹn thời gian, địa điểm cụ 
thể trả lời… Ban đầu đây có thể là nơi 
để doanh nghiệp bày tỏ những khó khăn, 
sau đó là những hiến kế cho tỉnh. Ngược 
lại, lãnh đạo tỉnh có thể thông qua chương 
trình thăm dò ý kiến doanh nghiệp, tìm 
hiểu tâm tư nguyện vọng của cộng đồng 
doanh nhân, thông qua đó sẽ có những 
hành động cụ thể, thiết thực để sát cánh 
cùng các doanh nghiệp trong tỉnh.

Ngoài ra, công tác thu hút đầu tư vào 
tỉnh cũng được chính quyền đặc biệt 
quan tâm. Bằng việc ban hành cuốn “Tập 
thông tin và một số thủ tục hành chính hỗ 
trợ các nhà đầu tư” khi đến đầu tư vào 

tỉnh Yên Bái đã góp phần công khai, minh 
bạch quy trình thủ tục đầu tư; chính sách 
ưu đãi đầu tư, giảm thời gian đi lại và tạo 
sự tương tác thân thiện, thuận lợi nhất 
giữa nhà đầu tư và chính quyền các cấp. 
Các Hội thảo Xúc tiến đầu tư được tổ 
chức với các đơn vị Nhật Bản, Hàn Quốc 
cũng đã gây được tiếng vang, nhận được 
nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Kết quả cho những cố gắng đã được 
minh chứng bằng kết quả thứ hạng PCI 
của Yên Bái trong 3 năm gần đây liên tiếp 
tăng. Năm 2016, Yên Bái đã vươn lên 
nằm trong nhóm điều hành khá, xếp thứ 
47/63 tỉnh trong cả nước. Với kết quả mà 
chỉ số PCI 2016 của Yên Bái đạt được đã 
một lần nữa khẳng định: lãnh đạo tỉnh, 
chính quyền các cấp luôn đồng hành, 
kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng doanh 
nghiệp và người dân vượt qua khó khăn. 
Đây cũng là cơ sở để tỉnh tiếp tục có 
những giải pháp quyết liệt hơn nữa trong 
thực hiện chỉ số PCI năm 2017; đồng thời 
là đòn bẩy để Yên Bái tiếp tục cải cách 
sâu rộng, phấn đấu trở thành Trung tâm 
kinh tế khu vực Tây Bắc, là điểm đến hấp 
dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước.

Nguyễn Thoa

Xúc tiến hợp tác triển khai dự án Điện năng 
lượng mặt trời trên hồ thác Bà

Trong thời gian qua đã diễn ra liên tiếp các cuộc gặp gỡ giữa nhà đầu tư Hàn 
Quốc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái, giữa nhà đầu tư Hàn Quốc cùng lãnh đạo tỉnh 
Yên Bái với Văn phòng Chính phủ với Bộ Công Thương để chuẩn bị xúc tiến đầu 
tư xây dựng Dự án Điện năng lượng mặt trời trên hồ Thác Bà, huyện Yên Bình
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Dự án Điện năng lượng mặt trời 
trên hồ Thác Bà, huyện Yên Bình 
là Dự án mới, triển khai trên cơ 

sở tích hợp các nguồn năng lượng như 
gió, mặt trời, nước. Hiệu quả tạo ra điện 
của giải pháp này được đánh giá cao gấp 
2 lần so với các giải pháp thông thường. 
Đồng thời đây là một dự án phù hợp với 
quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát 
triển đa dạng các nguồn năng lượng để 
phục vụ phát triển năng lượng bền vững.

Về phía nhà đầu tư ông Do Young 
Woo - Chủ tịch Công ty TNHH Solkiss 
cho biết: “Sau lần đến thăm Yên Bái, 
chúng tôi được đi tham quan hồ Thác 
Bà, thấy cảnh quan hồ đẹp, có thể triển 
khai Dự án Điện năng lượng mặt trời kết 
hợp phát triển du lịch mà vẫn giữ được 
cảnh quan, môi trường nước trong sạch. 
Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên 
Bái, Công ty đã trình bày ý tưởng để đầu 
tư Dự án Điện năng lượng mặt trời trên 
hồ Thác Bà, công suất dự kiến của nhà 
máy là 500 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 
25.000 tỷ đồng Việt Nam. Công ty đã có 
kế hoạch đề nghị Chính phủ Hàn Quốc 
tạo mọi điều kiện để triển khai Dự án tại 
Yên Bái; đồng thời, cam kết sẽ làm hết 
sức để triển khai thành công”.

Về phía Bộ Công Thương, tại Thông 
báo số 40/TB-BCT ngày 23/2/2017 về 
việc thông báo ý kiến kết luận của Bộ 
trưởng Trần Tuấn Anh tại buổi làm việc 
với tỉnh Yên Bái về việc đầu tư xây dựng 

dự án Điện năng lượng mặt trời trên hồ 
Thác Bà, huyện Yên Bình. Bộ trưởng Trần 
Tuấn Anh đã đồng tình việc đầu tư Dự án 
Điện năng lượng mặt trời trên hồ Thác 
Bà của tỉnh Yên Bái. Bộ Công Thương 
cho rằng, Dự án phù hợp với định hướng 
phát triển của Chính phủ Việt Nam và có 
tính khả thi. Do vậy, Bộ đề nghị tỉnh Yên 
Bái quan tâm, giao đầu mối chủ trì và 
phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành 
liên quan phối hợp với Bộ Công Thương 
hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình thực 
hiện các thủ tục chuẩn bị và triển khai Dự 
án theo quy định. Cùng với đó, Bộ Công 
Thương giao Tổng cục Năng lượng chủ 
trì hướng dẫn địa phương, nhà đầu tư 
lập hồ sơ bổ sung Dự án vào Quy hoạch 
Phát triển điện lực quốc gia theo đúng 
các quy định hiện hành, báo cáo Bộ xem 
xét trình Thủ tướng Chính phủ trong thời 

gian sớm nhất.
 Về phía tỉnh, tại buổi làm việc 

sáng ngày 24/2, đồng chí Đỗ Đức 
Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Yên Bái khẳng định: 
“Đây là Dự án có công nghệ hiện 
đại, hiệu quả thiết thực và thân 
thiện với môi trường. Do vậy, tỉnh 
Yên Bái đề xuất với Chính phủ và 
các bộ, ngành có cơ chế đặc thù, 
ưu đãi riêng cho Dự án. Chính 
phủ Việt Nam rất quan tâm đến 
việc phát triển nguồn điện từ năng 
lượng tái tạo và có nhiều cơ chế 

Lãnh đạo tỉnh Yên Bái làm việc với
Công ty TNHH Solkiss

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát 
biểu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Solkiss
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khuyến khích phát triển các dự án điện 
mặt trời tại Việt Nam. Đồng thời đồng chí 
Chủ tịch UBND tỉnh đã đề cập đến 7 nhóm 
vấn đề cần quan tâm. Đó là: Vấn đề về cơ 
chế, chính sách, gồm cơ chế chung cho 
các dự án đầu tư, như chính sách đầu tư, 
chính sách đất đai, xây dựng, thuế và các 
vấn đề liên quan khác đã được pháp luật 
Việt Nam quy định rõ ràng và đầy đủ; cơ 
chế riêng để thực hiện Dự án, như ưu đãi 
về thuế, đất đai, giá bán điện… Để thực 
hiện cơ chế riêng, tỉnh Yên Bái sẽ phối 
hợp với Bộ Công Thương và nhà đầu tư 
triển khai thực hiện trong thời gian tới. 

Nhóm vấn đề về thủ tục hành chính, 
bao gồm thủ tục chuẩn bị đầu tư và thủ 
tục thực hiện đầu tư, hiện nay hệ thống 
thủ tục hành chính đối với các dự án đầu 
tư nói chung và dự án đầu tư năng lượng 
sạch cơ bản đầy đủ, chi tiết, có thể triển 
khai thực hiện ngay. Tỉnh Yên Bái sẽ hỗ 
trợ các vấn đề có liên quan để SOLKISS 
thực hiện các thủ tục hành chính. Đồng 
chí cũng lưu ý 02 thủ tục đặc biệt quan 
trọng trong suốt quá trình thực hiện, gồm 
thủ tục thẩm định dự án và thủ tục thẩm 
định giá bán điện. Các vấn đề liên quan 
đến điều kiện tự nhiên của Hồ Thác Bà 
như diện tích mặt hồ, cường độ chiếu 
sáng, độ sâu vị trí xây dựng nhà máy, sự 
thay đổi cao trình mực nước hồ. Vì vậy 
cần khảo sát kỹ điều kiện tự nhiên. Vấn 
đề về hạ tầng kỹ thuật, cụ thể là hệ thống 
truyền tải đấu nối điện với lưới điện quốc 
gia và hạ tầng giao thông. Hiện nay Yên 
Bái có hạ tầng giao thông đến Hồ Thác 
Bà thuận lợi và hạ tầng kỹ thuật  từ nhà 
máy Thủy điện Thác Bà hòa vào lưới điện 
quốc gia với trạm biến áp 220KV. Tuy 
nhiên cần đầu tư thêm hệ thống truyền 
tải từ nhà máy đến trạm biến áp 220KV. 
Vấn đề này theo quy định hiện nay thuộc 
trách nhiệm thuộc của EVN. Việc đầu 
tư hệ thống truyền tải này phụ thuộc 
nhiều vào công suất phát điện của nhà 
máy. Để thực hiện vấn đề này, tỉnh Yên 
Bái cùng với EVN và chủ đầu tư sẽ trao 
đổi trong quá trình triển khai thực hiện. 

Vấn đề về công nghệ, đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh Yên Bái đề nghị cần làm rõ 
xem công nghệ có đáp ứng điều kiện tự 
nhiên của Hồ Thác Bà và điều kiện hạ 
tầng thực tế hay không, như độ sâu lòng 
hồ; công nghệ có đảm bảo hiện đại, hiệu 
quả và đa năng không; có đảm bảo vận 
hành ổn định lâu dài, thuận tiện trong việc 
bảo trì nâng cấp không. Vấn đề này thuộc 
trách nhiệm của chủ đầu tư và sẽ được 
Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công 
nghệ… thẩm định. Vấn đề về nguồn lực 
để triển khai thực hiện Dự án, bao gồm: 
Năng lực của SOLKISS và các nhà đầu 
tư tham gia thực hiện Dự án như, các nhà  
đầu tư góp vốn, công nghệ, thiết bị, nhân 
lực, tài chính; Năng lực tư vấn, quản lý 
dự án, thiết kế, nhà thầu thi công, tư vấn 
giám sát; Năng lực tài chính, chủ đầu tư 
phải chứng minh được có định chế tài 
chính, cam kết đầu tư nguồn lực tài chính 
cho Dự án này. Đồng chí chủ tịch UBND 
tỉnh lưu ý các nhà đầu tư tham gia dự án 
ngoài việc chứng minh có khả năng tham 
gia Dự án, phải chứng minh đã từng tham 
gia các dự án năng lượng sạch tương tự 
tại Hàn Quốc hoặc các quốc gia khác. Đề 
nghị Công ty SOLKISS cần đưa ra các đề 
xuất để tỉnh Yên Bái, Bộ Công Thương 
hoặc Chính phủ Việt Nam hỗ trợ thêm; 
Đưa ra lịch trình cụ thể cho các công việc 
được triển khai tiếp theo.

Với những thuận lợi về điều kiện tự 
nhiên, thuận lợi về cơ chế, chính sách, 
quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát 
triển đa dạng các nguồn năng lượng để 
phục vụ phát triển năng lượng bền vững. 
Dự án Điện năng lượng mặt trời trên hồ 
Thác Bà sẽ sớm được triển khai đi vào 
thực hiện góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế của địa phương, tạo việc làm, giải 
quyết tốt vấn đề an sinh xã hội cũng như 
thúc đẩy mối quan hệ Việt - Hàn ngày 
càng phát triển.

Như Ý
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Yên Bái tăng tốc thu hút đầu tư năm 2017
Trong năm 2017, UBND tỉnh Yên Bái đang tập trung triển khai nhiều chương 

trình, giải pháp nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và xem đây là một trong những 
động lực quan trọng để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2016 khép 
lại với bối cảnh 
môi trường thu 

hút đầu tư trong nước và 
quốc tế còn gặp nhiều khó 
khăn. Tuy nhiên, trước 
những thách thức đó, có 
thể nói năm 2016 là năm 
“được mùa” trong việc kêu 
gọi các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước vào đầu tư 
tại Yên Bái.

Trong năm qua, tỉnh 
Yên Bái đã cấp mới Quyết 
định chủ trương đầu tư 
cho 38 dự án với tổng vốn 
đăng ký gần 13.181,597 
tỷ đồng, tăng 26,6% về số 
lượng dự án so với năm 
2015. Trong đó 15 dự án 
đầu tư vào lĩnh vực sản 
xuất công nghiệp; 8 dự án 
đầu tư vào lĩnh vực sản 
xuất nông, lâm nghiệp, 
thủy sản; 15 dự án đầu tư 
vào lĩnh vực thương mại, 
dịch vụ và kinh tế khác. Có 
thể kể đến một số dự án có 
vốn đầu tư lớn như: Dự án 
đầu tư tổ hợp kinh tế miền 
núi Yên Bái (vốn đăng ký 
đầu tư 1.250 tỷ đồng); 
Dự án đầu tư nhà máy 
chế xuất khí công nghiệp 
tại Khu công nghiệp Minh 
Quân (vốn đăng ký đầu tư 
1.485 tỷ đồng); Dự án đầu 
tư khu trung tâm thương 
mại, dịch vụ, khách sạn, 

nhà hàng và tổ chức sự 
kiện Hoa Sen Yên Bái 
(vốn đăng ký đầu tư 1.200 
tỷ đồng); Dự án khu du 
lịch nghỉ dưỡng tâm linh - 
đầm Vân (vốn đăng ký đầu 
tư 2.969 tỷ đồng); Dự án 
Trung tâm giới thiệu sản 
phẩm du lịch và xúc tiến 
thương mại Chân - Thiện 
- Mỹ (vốn đăng ký 1.707 
tỷ đồng)...Số lượng doanh 
nghiệp FDI trên địa bàn là 
20 doanh nghiệp với tổng 
vốn đầu tư đăng ký 205,5 
triệu USD.

Với những kết quả tích 
cực mà tỉnh đạt được 
trong năm 2016 đã tạo 
đòn bẩy để công tác thu 
hút đầu tư năm 2017 thực 

sự khởi sắc, mở ra nhiều 
cơ hội trong hợp tác đầu 
tư với các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước. Tính 
riêng 3 tháng  đầu năm 
2017. UBND tỉnh Yên Bái 
đã cấp Quyết định chủ 
trương đầu tư mới cho 
10 dự án với tổng số vốn 
đầu tư đăng ký 8.983,85 
tỷ đồng – một con số thực 
sự rất ấn tượng. Hiện nay, 
tỉnh cũng đang xúc tiến 
triển khai dự án Phát điện 
năng lượng mặt trời trên 
Hồ Thác Bà do Công ty 
TNHH Solkiss Hàn Quốc 
làm chủ đầu tư. Dự án sẽ 
sử dụng công nghệ của 
hệ thống thủy điện tích 
hợp năng lượng mặt trời 

Đồng chí chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà
hướng dẫn các nhà đầu tư
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quy mô 500MW với tổng 
mức đầu tư lên đến trên 
25.000 tỷ đồng. Một số 
dự án đang được các nhà 
đầu tư nghiên cứu, triển 
khai xây dựng như dự án 
điện công nghệ sạch, công 
suất ban đầu 140MW với 
tổng nguồn vốn xây dựng 
khoảng 297 triệu USD của 
Liên doanh Công ty CP 
XNK - Xây dựng Hùng 
Vương và Công ty Delta 
Electronic Germany (Đức) 
và tổ hợp các dự án khách 
sạn, resort, khu trung tâm 
giải trí, khu vui chơi và khu 
nông trại sạch với quy mô 
dự kiến khoảng 1.000 ha 
của Tổng Công ty cổ phần 
Đầu tư phát triển xây dựng 
(DIC Corp)...  

 Ông Trần Quang Vinh, 
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ 
doanh nghiệp, Tư vấn và 
Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, cho 
biết: Để có được kết quả 
khả quan trong công tác 
thu hút đầu tư, lãnh đạo 
tỉnh và các ngành chức 
năng đã triển khai các giải 
pháp thiết thực, hiệu quả. 
Tỉnh đã tập trung mời gọi 
các nhà đầu tư trong và 
ngoài nước có tiềm lực, 
thương hiệu mạnh để đầu 
tư các dự án then chốt vào 
những lĩnh vực kinh tế mũi 
nhọn như: du lịch – dịch 
vụ, hạ tầng giao thông, 
khoáng sản... Ưu tiên thu 
hút các dự án có công 
nghệ hiện đại, hàm lượng 
tri thức cao, thân thiện với 
môi trường, sử dụng hiệu 
quả nguồn tài nguyên, 

khoáng sản đất đai, có sản 
phẩm mang lợi thế cạnh 
tranh.

Bên cạnh kết quả đạt 
được, hoạt động thu hút 
đầu tư của tỉnh, nhất là 
thu hút đầu tư nước ngoài, 
vẫn chưa tương xứng với 
tiềm năng và lợi thế của 
tỉnh; chưa có các dự án 
đầu tư quy mô lớn, công 
nghệ cao, có khả năng 
thúc đẩy sự phát triển của 
nhiều ngành, nhiều lĩnh 
vực. Nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng này là do 
công tác quy hoạch chưa 
“đi trước một bước”; điều 
kiện hạ tầng tại các khu, 
cụm công nghiệp chưa 
được đầu tư đồng bộ; thủ 
tục hành chính tuy đã cải 
cách nhưng vẫn còn chồng 
chéo và còn chậm. Mặt 
khác, do xuất phát điểm 
về hạ tầng kinh tế - xã hội 
của tỉnh còn thấp, lại nằm 
xa các trung tâm lớn của 
khu vực và cả nước, nên 
cũng ảnh hưởng đến thu 
hút đầu tư.

Để đẩy mạnh thu hút 
đầu tư trong năm 2017, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo 
các ngành chức năng tập 
trung quảng bá thông tin, 
giới thiệu tiềm năng, điều 
kiện thuận lợi và các chính 
sách khuyến khích đầu tư 
vào tỉnh, đặc biệt là các 
khu, cụm Công nghiệp để 
tạo tiền đề thu hút đầu tư 
ở những năm tiếp theo. 
Bên cạnh đó, để thu hút 
các doanh nghiệp, nhà 
đầu tư nước ngoài, chủ 
trương của tỉnh là sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh mở rộng liên 
kết, liên doanh với các tỉnh 
vùng kinh tế trọng điểm 
miền Bắc, kêu gọi các 
thành phần kinh tế trong 
và ngoài nước đến tìm 
hiểu và đầu tư vào tỉnh.

Với những nỗ lực không 
mệt mỏi và sự đồng thuận 
của chính quyền và nhân 
dân tỉnh Yên Bái trong 
công tác thu hút đầu tư, 
trong tương lai không xa 
tỉnh Yên Bái sẽ phát triển 
toàn diện và bền vững, 
trở thành trung tâm kinh tế 
của vùng cao Tây Bắc.

Nguyễn Thoa

Tỉnh Yên Bái ký biên bản ghi nhớ với Công ty TNHH Solkiss – Hàn Quốc



n
h

ÒP
 c

a
àu

 D
O

a
n

h
 n

G
h

ie
äP

B
aûn

 t
in

 - 
x

u
ùc

 t
ie

án
 ñ

a
àu

 t
ö

 t
æn

h
 y

eân
 B

a
ùi

Số 1 - 2017

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư
16

NAM DƯỢC ĐẠI PHÚ AN
10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

Tiền thân của của Công ty TNHH 
Nam dược Đại Phú An là Nhà 
thuốc Gia truyền Đại Phú An 

do Lương y Đỗ Đức Tĩnh sáng lập năm 
2007 tại Văn Yên, Yên Bái với mục đích 
phát triển hơn nữa những bài thuốc gia 
truyền do nhiều đời tổ tiên hai dòng họ 
Đỗ -Trần truyền lại. Trải qua 10 năm xây 
dựng và phát triển, để có được những 
thành tựu nổi bật như hôm nay là nhờ 
sự chèo lái với một nghị lực phi thường 
và ý chí sắt đá của “thuyền trưởng” Đỗ 
Đức Tĩnh cùng với sự đoàn kết, gắn bó 
của toàn bộ cán bộ, nhân viên qua các 
thời kỳ. 

 Với tâm niệm của một người làm 
thuốc, ông Đỗ Đức Tĩnh luôn mong muốn 
là làm sao có thể đem những bài thuốc 
gia truyền của tổ tiên để lại đến được với 
đông đảo người dân trên mọi miền đất 
nước với một chi phí tiết kiệm nhất cho 
người bệnh chỉ bằng những thảo dược 
có xung quanh chúng ta. Hơn thế, qua 

quá trình nghiên cứu và sử dụng những 
cây thảo dược để chế biến thuốc, điều mà 
Ông băn khoăn là làm sao có thể nâng 
cao giá trị cuả các loại thảo dược quý, có 
tác dụng chữa bệnh độc đáo nhưng còn 
chưa được quan tâm và được sử dụng 
hiệu quả, tạo nên một giá trị khác biệt và 
thương hiệu cho nền Y học Việt Nam so 
với thế giới. Đây là một khát vọng to lớn 
và đầy ý nghĩa. Nhờ nỗ lực, quyết tâm 
và niềm đam mê, trải qua quá trình nhiều 

năm cố gắng tìm tòi nghiên 
cứu, lương y Đỗ Đức Tĩnh 
đã nghiên cứu thành công 
và cho ra đời các sản phẩm 
có giá trị sử dụng cao mang 
thương hiệu ĐẠI PHÚ AN 
như: tinh dầu thực vật, cao 
thực vật điều trị các bệnh 
về đau nhức xương khớp, 
đau gió, đau thần kinh 
ngoại biên,v.v....Đặc biệt 
năm 2016, ông đã cho ra 
mắt hai sản phẩm cao cấp 
là Phú nữ cao và An đường 
cao, đây là dòng sản phẩm 

Gian hàng của công ty TNHH nam dược Đại Phú An

Lương y Đỗ Đức Tĩnh và vợ
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Công ty TNHH Nam dược Đại Phú An, địa chỉ tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Văn phòng đại diện: 69 phố Trung Liệt - Đống Đa - HN
Email: daiphuan.vn - Website: daiphuan.vn
Số điện thoại tư vấn điều trị: 029.383.0383 - 01629.855.388
Hotline tư vấn bán hàng : 0931.112.113 - 0975.997.949

“tinh túy từ thiên nhiên” giúp kéo dài tuổi 
xuân của hai phái, hỗ trợ điều trị rối loạn 
sinh lý, sản phẩm nhận được sự phản hồi 
rất tích cực từ phía người tiêu dùng.

Công ty cũng đã tổ chức nhiều đoàn 
chữa bệnh miễn phí tại các tỉnh thành 
của Miền Bắc như Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Bắc Ninh, Nam Định, Vĩnh Phúc…
nhằm giới thiệu đến cho người dân công 
dụng và cách dùng của các sản phẩm 
Đại Phú An. Qua quá trình này, uy tín và 
chất lượng của các sản phẩm thuốc Nam 
của Nhà thuốc đã được đông đảo người 
dân biết đến và tin dùng, tạo nên một sự 
thành công kỳ diệu.

Ngoài ra, ông Tĩnh cũng cho xây dựng 
Thạch lâm viên Đại Phú An, tọa lạc tại 
xã Đại Phác, huyện Văn Yên, Yên Bái. 
Đây là điểm đến lý tưởng cho du khách 
khi muốn tận hưởng các dịch vụ điều 

dưỡng và chăm sóc 
sức khỏe bằng các 
phương pháp cổ 
truyền, sử dụng các 
loại được liệu hoàn 
toàn từ thiên nhiên. 

Nhờ những thành 
tích nổi bật trong suốt 
10 năm hoạt động, 
Thương hiệu Đại 
Phú An đã được nhà 
nước trao tặng danh 
hiệu “Thương hiệu 
nổi tiếng vì sự nghiệp 
bảo vệ sức khỏe và 
phát triển cộng đồng” 
và tinh dầu thực vật 

Đại Phú An đã xuất sắc đoạt được cúp 
vàng tại Giải Thưởng các thương hiệu 
nôi tiếng ASEAN.

Với thế mạnh làm chủ công nghệ, 
làm chủ nghiên cứu và sản xuất thuốc 
từ những bài thuốc tinh túy của ông cha 
để lại từ hàng trăm năm. Đồng thời việc 
làm chủ được nguồn nguyên liệu đầu vào 
từ các vùng trồng dược liệu đã giúp cho 
Công ty có thể chủ động và đảm bảo trong 
sản xuất, cho ra đời các sản phẩm chất 
lượng cao và ổn định dựa trên nền tảng 
y học cổ truyền, thể hiện đậm nét triết lý 
hành động của Đại Phú An và đồng thời 
cũng là lời cam kết mạnh mẽ về một sức 
khỏe bền vững cho cộng đồng mà doanh 
nghiệp này đang muốn hướng đến.

Nguyễn Thoa




