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Tối 23/9, tại thị xã Nghĩa Lộ, Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Lễ hội Khám 
phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2017 đã chính thức khai 
mạc. Tham dự Lễ khai mạc có đại diện Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch; các bộ, 
ngành trung ương; lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng đông đảo người dân và du khách 
thập phương từ mọi miền đất nước và cả du khách nước ngoài.

Khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch mường lò Và lễ hội 
Khám phá Danh Thắng quốc giaRuộng bậc Thang 

mù cang chải 2017

Trong khuôn khổ tuần Văn hóa 
– Du lịch sẽ diễn ra nhiều hoạt 
động văn hóa, du lịch hấp 

dẫn. Trước khi diễn ra Lễ khai mạc, 
trên tuyến đường Điện Biên tới sân 
vận động trung tâm thị xã Nghĩa Lộ đã 
diễn ra chương trình Diễu diễn đường 
phố với sự tham gia của khoảng 700 
diễn viên quần chúng đến từ các xã, 
phường của thị xã Nghĩa Lộ. Đây là 
năm thứ 2 liên tiếp thị xã Nghĩa Lộ tổ 
chức chương trình diễu diễn đường 
phố mở đầu cho chuỗi các hoạt động 
của Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò 

năm 2017. Trong chương trình này, 
những người tham gia diễu diễn vừa 
đi vừa trình diễn 6 điệu xòe cổ, những 
điệu dân ca, dân vũ… kéo dài hơn 2 
km, thu hút hàng ngàn du khách và 
nhân dân địa phương đến xem.

Ngay sau đó là Lễ khai mạc diễn 
ra tại sân vận động trung tâm Thị xã 
Nghĩa Lộ với nhiều hoạt động văn hóa 
nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản 
sắc địa phương, thể hiện giá trị truyền 
thống của vùng đất Mường Lò - Nghĩa 
Lộ và Mù Cang Chải như: tái hiện các 
phong tục, tập quán, trang phục truyền 

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò
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thống của các dân tộc sinh sống trên 
địa bàn; màn biểu diễn Khèn bè - nhạc 
cụ dân tộc truyền thống của người 
Thái…

 Phát biểu tại Lễ khai mạc, đồng chí 
Hà Văn Nam - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ 

tịch UBND Thị xã Nghĩa Lộ 
cho biết Tuần Văn hóa - Du 
lịch Mường Lò năm 2017 
là dịp tôn vinh những giá trị 
văn hóa tiêu biểu của địa 
phương, khơi dậy truyền 
thống yêu nước, lòng tự 
hào dân tộc, củng cố khối 
đại đoàn kết toàn dân, phát 
huy các giá trị văn hóa, tạo 
điểm nhấn để phát triển 
du lịch, thu hút du khách 
đến với vùng đất văn hóa 
Mường Lò cũng như các 
huyện phía Tây của tỉnh 
Yên Bái. Đây cũng chính 
là những hoạt động thiết thực chào 
mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Nghĩa Lộ 
được hoàn toàn giải phóng.

Cũng tại Lễ khai mạc Tuần Văn 
hóa – Du lịch Mường Lò năm 2017, 
đại diện Cục Di sản - Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch đã công bố và trao 
giấy chứng nhận “Nghệ thuật Hạn 
Khuống của người Thái thị xã Nghĩa 

Lộ, tỉnh Yên Bái” được đưa vào danh 
mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc 
gia; Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam 
công nhận kỷ lục Guiness chiếc Khèn 
bè lớn nhất Việt Nam…

 Kết thúc lễ khai mạc, các đồng 
chí lãnh đạo tỉnh cùng du khách thập 
phương đã cùng hòa mình trong màn 
đại xòe với sự tham gia biểu diễn của 
gần 800 nghệ nhân, diễn viên quần 
chúng của thị xã Nghĩa Lộ,  thể hiện 
tinh thần đoàn kết, ý nguyện gắn bó 
của nhân dân các dân tộc vùng văn 
hoá Mường Lò.

Nằm trong các hoạt động của“Tuần 
Văn hóa - Du lịch Mường Lò và Lễ hội 
Khám phá Danh thắng quốc gia ruộng 
bậc thang Mù Cang Chải”, Festival dù 
lượn “Bay trên mùa vàng” đã chính 
thức diễn ra vào sáng ngày 23/9tại 

Đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải 
thu hút sự tham gia của trên 110 phi 
công thuộc 9 Câu lạc bộ dù lượn trong 
nước như: CLB dù lượn Hà Nội, Đông 
Bắc, Đà Nẵng, Nha Trang, thành 
phố Hồ Chí Minh, Tây Nguyên… và 
các phi công đến từ các nước Pháp, 
Singapore, Malaysia, Thái Lan. Điểm 
nhấn của Festival lần này là các phi 

Khèn bè xác lập Kỷ lục Guiness Việt Nam

Đồng chí Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục di sản văn hóa trao 
bằng công nhận “Hạn khuống” của người Thái Mường Lò - Nghĩa Lộ là 

di sản văn hóa phi vật thể
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công tổ chức lễ hội hóa trang lần thứ 
nhất với ý nghĩa ủng hộ, động viên bà 
con nhân dân Mù Cang Chải vừa phải 
trải qua đợt lũ quét hồi tháng 8 vừa 
qua. Đây là hoạt động đặc biệt nhân 
dịp kỷ niệm 5 năm hoạt động dù lượn 
được tổ chức tại đèo Khau Phạ. 

Ngoài ra, tại các huyện Văn Chấn 
và Trạm Tấu cũng sẽ giới thiệu hoạt 
động du lịch mạo hiểm khám phá đỉnh 
Tà Xùa, Tà Chì Nhù và thác Háng Tề 
Chơ (huyện Trạm Tấu); tổ chức kết nối 
với các hãng lữ hành giới thiệu tour du 

lịch trải nghiệm hoạt động du lịch cộng 
đồng tại bản Pang Cáng, Lìm Thái; tổ 
chức giải đua ngựa năm 2017; hội thi 
trình diễn trang phục các dân tộc và lễ 
hội mừng cơm mới, hội thi giã cốm ở 
huyện Văn Chấn…

Các hoạt động trong khuôn khổ 
“Tuần Văn hóa – Du lịch Mường Lò và 
Lễ hội Khám phá danh thắng quốc gia 
ruộng bậc thang Mù Cang Chải 2017” 
sẽ diễn ra từ ngày 23/9 đến hết ngày 
29/9/2017 với nhiều hoạt động hấp 
dẫnnhằm giới thiệu, quảng bá các giá 
trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản 
phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Yên Bái 
để thu hút khách du lịch trong nước 
và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế-xã hội của địa phương 
trong những năm tiếp theo.

Nguyễn Thoa

Các phi công hóa trang tại Festival dù lượn “Bay trên 
mùa vàng”

Màn đại xòe với sự tham gia của gần 800 nghệ nhân
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Yên Bái nỗ lực cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh
Những năm gần đây, với việc chủ động, sáng tạo thực hiện đồng bộ các giải 

pháp chiến lược, trong đó tập trung đổi mới toàn diện, căn bản về cải cách hành 
chính, tỉnh Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực về môi trường kinh 
doanh, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Năm 2013, chỉ số PCI của Yên 
Bái chỉ đứng thứ 60 trong số 63 tỉnh, thành phố; đến năm 2016 đã vươn lên vị trí 
47/63 cả nước và được xếp vào nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành khá.

Nỗ lực bứt phá, 
thu hút đầu tư

Trong những 
năm qua, tỉnh Yên Bái đã 
và đang từng bước cải 
thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, UBND tỉnh đã 
thành lập Ban chỉ đạo PCI 
và ban hành Chương trình 
hành động với mục tiêu 
quyết tâm cải thiện chỉ số 
cạnh tranh cấp tỉnh, phấn 
đấu từng bước đưa vị trí 
xếp hạng hàng năm PCI Yên 
Bái vào tốp đầu của nhóm 
khá trên cả nước và nằm ở nhóm đầu 
của các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. 
Những nỗ lực cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh đã giúp cho địa phương 
tăng dần vị trí trong bảng xếp hạng PCI 
cả nước.

Tại Hội nghị đánh giá kết quả công tác 
cải cách hành chính và nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được 
diễn ra trong tháng 7/2017, đồng chí Chủ 
tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã yêu cầu 
các cấp, các sở, ngành, địa phương cần 
phải xác định quan điểm doanh nghiệp là 
đối tượng phục vụ, hỗ trợ chứ không phải 
là đối tượng quản lý, do đó phải đồng 

hành, hướng dẫn tạo điều kiện tối đa cho 
các doanh nghiệp về các thủ tục hành 
chính, cũng như tiếp cận các dịch vụ từ 
lúc đăng ký đến cấp phép đầu tư; chú 
trọng hơn nữa công tác tuyên tuyền phổ 
biến pháp luật tới các đối tượng là quản 
lý doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm, công 
khai, minh bạch mọi vấn đề liên quan đến 
thành lập doanh nghiệp như các thủ tục 
hành chính, các quy định về phí và lệ phí, 
các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ nộp 
thuế… Tất cả phải được công khai trên 
Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông 
tin điện tử của các sở, ngành, huyện, thị 
xã, thành phố để doanh nghiệp được tiếp 
cận, nghiên cứu. Đổi mới, đa dạng hóa 

Hội nghị đánh giá kết quả công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
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các hình thức đối thoại, gặp gỡ, tiếp nhận 
thông tin từ cộng đồng doanh nghiệp để 
có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ phù hợp; xây 
dựng và ban hành kế hoạch tổ chức thực 
hiện thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc 
thực thi nhiệm vụ cải cách hành chính và 
PCI.

Từ nỗ lực nâng cao năng lực cạnh 
tranh nên hai năm trở  lạ i đây, công tác 
thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái đã để lại 
dấu ấn mạnh mẽ, số lượng các nhà đầu 
tư đến với Yên Bái tăng nhanh, hiện nay 
đã có một số nhà đầu tư lớn đến đầu tư 
tại tỉnh thuộc các lĩnh vực công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ như: Tập đoàn 
Vingroup, Tập đoàn Hoa Sen, Công ty cổ 
phần công nghệ khí Việt Nam, Công ty cổ 
phần tập đoàn kinh tế Chân - Thiện - Mỹ... 
đã tạo bước chuyển biến mới về hợp tác 
và thu hút đầu tư của tỉnh, mở ra nhiều cơ 
hội trong hợp tác đầu tư với các nhà đầu 
tư trong và ngoài nước, vớ i nhữ ng kế t 
quả  đạ t đượ c là năm 2016 đã  có 38 dự án 
đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư và Quyết định chủ trương đầu 
tư với tổng số vốn đăng ký là 13.181,6 tỷ 
đồng, trong đó lĩnh vực công nghiệp 18 
dự án, nông lâm nghiệp và thủy sản 8 dự 
án, thương mại du lịch và kinh tế khác 
12 dự án; Trong 9 tháng 
năm 2017 có tổng số 32 
dự án được cấp Quyết 
định chủ trương đầu tư 
với tổng số vốn đăng ký 
là 10.165,45 tỷ đồng, 
trong đó lĩnh vực công 
nghiệp 13 dự án, nông 
lâm nghiệp và thủy sản 
6 dự án, thương mại du 
lịch và kinh tế khác 13 
dự án.   

Đổi mới tư duy, 
đồng hành cùng 
doanh nghiệp

Với mục tiêu nâng cao thứ hạng PCI 
trong những năm tiếp theo, Ủ y ban nhân 
dân tỉ nh ban hà nh kế  hoạ ch số  147/
KH-UBND ngà y 23/8/2017 về  tiế p tụ c 
cả i thiệ n môi trườ ng đầ u tư kinh doanh, 
nâng cao năng lự c cạ nh tranh củ a tỉ nh 
Yên Bá i trong 6 thá ng cuố i năm, gắn 10 
chỉ  số  thà nh phầ n PCI vớ i nhiệ m vụ  cụ  
thể  của từ ng Sở , ban, ngà nh. Đồng thời, 
triển khai thự c hiệ n có  hiệ u quả  việc khảo 
sát đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, 
ngành và địa phương để từ đó làm cơ 
sở giúp sở, ngành, địa phương chủ động, 
tích cực cải thiện các chỉ tiêu còn thấp, 
qua đó cải thiện năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh; quyết tâm thự c hiệ n tốt cam 
kết giữ a tỉ nh Yên Bá i vớ i phò ng Thương 
mạ i và  Công nghiệ p Việ t Nam về  tạo lập 
môi trường kinh doanh thuận lợi cho các 
doanh nghiệ p.

Có thể khẳng định, Yên Bái đã đánh giá 
đúng thực tiễn, lựa chọn những vấn đề 
trọng tâm, trọng điểm và tập trung nguồn 
lực để thực hiện. Nguồn lực ở đây chính 
là sự đoàn kết, đổi mới tư duy của cả hệ 
thống chính trị gắn với chủ động đề xuất 
cơ chế chính sách đặc thù, chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, thực hiện nhiều giải pháp 
tăng thu ngân sách, cải thiện môi trường 

Chương trình “Cafe doanh nhân” – cầu nối giữa chính quyền và doanh 
nghiệp
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kinh doanh, hỗ trợ giải quyết các thủ tục 
đầu tư nhanh gọn cho doanh nghiệp.

 Ngay từ năm 2016, Yên Bái đã mạnh 
dạn triển khai mô hình “Cafe doanh nhân” 
nhằm gắn kết giữa cơ quan quản lý nhà 
nước với doanh nghiệp, tạo điều kiện để 
hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp trong tỉnh 
phát triển và mời gọi các nhà đầu tư ngoài 
tỉnh. Đây được coi là địa chỉ để các doanh 
nhân gặp gỡ với đại diện cơ quan quản lý 
nhà nước cùng nhau trao đổi, chia sẻ các 
vấn đề liên quan đến môi trường đầu tư, 
năng lực cạnh tranh của tỉnh, đồng thời 
tạo điều kiện cho các nhà quản lý trực tiếp 
giải đáp thắc mắc, khó khăn của doanh 
nghiệp trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu 
tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên 
địa bàn. Môi trường “Cafe doanh nhân” 
đã tạo sự tương tác hai chiều giữa doanh 
nghiệp và chính quyền địa phương, đồng 
thời là không gian mở, diễn đàn mở, nơi 
mọi khó khăn của doanh nghiệp đều có 
thể được đưa ra trao đổi trực tiếp để tìm 
hiểu, tháo gỡ.

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển 
khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ 

nhằm không ngừng nâng cao chỉ số PCI, 
coi đây là nhiệm vụ chiến lược, là thước 
đo quan trọng để đánh giá chất lượng 
điều hành kinh tế của chính quyền cấp 
tỉnh và mức độ cải thiện môi trường đầu 
tư, kinh doanh của một địa phương qua 
từng năm. Sự thăng bậc xếp hạng liên 
tiếp trong những năm gần đây đã ghi 
nhận sự đóng góp không nhỏ của cộng 
đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh.Để tiếp 
tục nâng cao vị trí trong bảng xếp hạng, 
tỉnh Yên Bái xác định còn nhiều việc phải 
làm và luôn coi PCI là công cụ để soi lại 
mình, tự đổi mới, bứt phá vươn lên đồng 
hành cùng doanh nghiệp. Và một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm mang tính 
quyết định mà tỉnh Yên Bái đã thực hiện 
thành công đó là sự đổi mới tư duy, nhận 
thức từ quản lý doanh nghiệp sang phục 
vụ doanh nghiệp, coi doanh nghiệp là đối 
tác hợp tác bền vững lâu dài trong phát 
triển kinh tế của tỉnh.

Trọng Cảnh

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định 
số 09/2017/QĐ-UBND quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực công 
nghiệp, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh 
Yên Bái giai đoạn 2017-2020.

Tỉnh Yên Bái Ban hành chính sách 
khuYến khích đầu Tư vào công nghiệp, 

dịch vụ, du lịch, nông nghiệ
 ứng dụng công nghệ cao
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Năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Yên Bái đã ban hành chính sách 
khuyến khích đầu tư vào sản 

xuất công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp, 
nông thôn trên địa bàn tỉnh tại Quyết định 
số 24/2015/QĐ-UBND với mục tiêu hỗ trợ 
cho các tổ chức, các doanh nghiệp đầu tư 
vào lĩnh vực phát triển công nghiệp, dịch 
vụ và nông nghiệp.

Sau gần hai năm thực hiện chính sách 
đã đem lại một số kết quả nhất định, thu 

hút được các nhà đầu tư lớn đến đầu tư 
vào tỉnh. Tuy nhiên để chính sách phù 
hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã 
hội cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho 
các nhà đầu tư có tiềm năng, thế mạnh 
đầu tư các dự án có quy mô lớn vào địa 
phương, tỉnh Yên Bái đã điều chỉnh, bổ 
sung, ban hành Chính sách khuyến khích 
đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, 
du lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 
2017-2020. 

Đối tượng áp dụng là các dự án đầu tư 
vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ có tổng 
vốn đầu tư 200 tỷ đồng trở lên; đầu tư vào 

lĩnh vực chế biến nông, lâm sản có tổng 
vốn đầu tư từ 60 tỷ đồng trở lên; đầu tư 
vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, năng lượng sạch, năng lượng 
tái tạo mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội 
cao. Một điểm cần lưu ý là Chính sách 
này không áp dụng đối với các Nhà đầu 
tư thuộc lĩnh vực đầu tư khai thác khoáng 
sản; đầu tư chế biến khoáng sản; đầu tư 
xây dựng công trình thủy điện; đầu tư sử 
dụng vốn tín dụng ưu đãi, vốn bảo lãnh 

tín dụng của Nhà 
nước; dự án thuộc 
lĩnh vực đầu tư có 
điều kiện đã được 
hưởng ưu đãi theo 
quy định của Chính 
phủ.

Theo đó, các 
Nhà đầu tư khi tiến 
hành đầu tư vào 
Yên Bái sẽ được 
hưởng các ưu đãi, 
hỗ trợ như: hỗ trợ 
50% kinh phí san 
tạo mặt bằng đối 
với nhà đầu tư thực 
hiện dự án đầu tư 

trong các khu công 
nghiệp; Hỗ trợ 50% chi phí đầu tư xây 
dựng các công trình kết cấu hạ tầng về 
giao thông, điện; riêng các dự án trong 
Khu công nghiệp, tỉnh sẽ đầu tư xây dựng 
các công trình kết cấu hạ tầng về giao 
thông, điện, nước đến hàng rào dự án; Hỗ 
trợ đối với các dự án đặc biệt ứng dụng 
công nghệ cao, năng lượng sạch mang lại 
hiệu quả kinh tế - xã hội cao sẽ theo quy 
mô, tính chất của từng dự án.

 Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là đầu mối, 
chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 
phố cung cấp thông tin liên quan đến đầu 
tư; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các 

Dự án chăn nuôi thỏ công nghệ cao tại Yên Bái
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chính sách liên quan đến đầu 
tư; hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện 
triển khai dự án và giải quyết 
khó khăn, vướng mắc của dự 
án đầu tư trong lĩnh vực thuộc 
chuyên ngành quản lý. 

Ngoài ra, khi đến đầu tư 
tại Yên Bái các nhà đầu tư sẽ 
được hỗ trợ tối đa về thủ tục 
hành chính theo chương trình 
cải cách thủ tục hành chính, 
nâng cao chỉ số năng lực cạnh 
tranh của tỉnh như: Thời gian 
cấp quyết định chủ trương đầu 
tư là 05 ngày làm việc; Thời 
gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ dự án theo đúng quy định.

Có thể nói Chính sách khuyến khích 
đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, dịch 
vụ, du lịch, nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai 

đoạn 2017-2020 ban hành sẽ góp phần 
quan trọng trong việc thu hút đầu tư, thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 
bảo đảm tính bền vững, khả thi trong định 
hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn 
tới. 

Linh Nhâm

Là địa phương có tiềm năng lớn về du lịch, tuy vậy, do vị trí địa lý hạn chế, 
nguồn lực phát triển du lịch còn khó khăn, Yên Bái đang nỗ lực kêu gọi nhà đầu 
tư để “đánh thức” những tiềm năng quý giá này.

Đề án sản xuất rau an toàn của Yên Bái tại xã Tuy Lộc

Du lịch Yên Bái:
NàNg côNg chúa Ngủ troNg rừNg”

Nếu đã từng đến Yên Bái, có lẽ không ít người trầm trồ với vẻ đẹp nơi đây.
Đánh thức tiềm năng
Đó là hồ Thác Bà hữu tình sơn thủy, là một Suối Giàng mơ mộng trong mây, là hồ 

Vân Hội, đầm Hậu vẫn còn mang đậm những nét hoang sơ, nguyên thủy. Lớp lớp văn 
hóa đặc trưng, đa dạng trải dài từ Điểm du lịch sinh thái và văn hóa tộc người ở Khai 
Trung (Lục Yên), Đại Sơn (Văn Yên) đến Chiến khu Vần (Trấn Yên). Cả danh thắng 
cấp quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải với vẻ đẹp hiếm nơi nào có được đều 
mang những nét quyến rũ dễ làm say đắm lòng người, như vẻ đẹp của nàng công chúa 
còn đang mơ màng trong giấc mộng, chờ nhà đầu tư đến “đánh thức”.

Khai thác những tiềm năng hiếm nơi nào có được để góp phần phát triển kinh tế, 
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những năm gần đây, 
tỉnh Yên Bái đã chủ 
động, tích cực triển 
khai các hoạt động hợp 
tác phát triển du lịch 
với các tỉnh Tây Bắc 
và vùng lân cận nhằm 
liên kết các sản phẩm 
du lịch, tạo nên những 
hành trình xuyên suốt 
và chuỗi dịch vụ gắn 
kết. Đã có nhiều sản 
phẩm du lịch được 
hình thành, trong đó 
phải kể đến sản phẩm 
du lịch cộng đồng, tuy 
mới phát triển tại Yên Bái nhưng đã xuất hiện nhiều mô hình điểm tại các bản làng, thu 
hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.

Để tạo sức hấp dẫn cho du khách, Yên Bái cũng đã và đang xây dựng nhiều sản 
phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn để mời gọi nhà đầu tư và du khách như: khám phá 
danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải; săn mây trên đỉnh Tà Sùa, Tà 
Chì Nhù; trải nghiệm du lịch mạo hiểm dù lượn “Bay trên mùa vàng” đèo Khau Phạ; 
du lịch sinh thái mênh mông Hồ Thác Bà; đắm say vòng xòe Thái Mường Lò và du lịch 
cộng đồng miền Tây… Từ Yên Bái, du khách cũng thuận tiện di chuyển đến các vùng 
du lịch nổi tiếng khác như Sa Pa (Lào Cai), Mộc Châu (Sơn La), Đền Hùng (Phú Thọ).

Hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư
Với mục tiêu đưa du lịch trở thành một trong những mũi nhọn kinh tế, Yên Bái đang 

nỗ lực tạo điều kiện thu hút các doanh nghiệp (DN) triển khai dự án đầu tư trên địa 
bàn tỉnh. Cụ thể, những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu 
tư, cải cách, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thực hiện rút ngắn triệt để thời gian 
thực hiện các thủ tục hành chính như: Thời gian cấp Quyết định chủ trương đầu tư 
giảm từ 25 ngày xuống còn 10 ngày, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giảm từ 5 
ngày xuống còn 3 ngày (theo Luật Đầu tư), thủ tục thành lập DN giảm từ 3 ngày xuống 
còn 2 ngày...

Cùng với đó, tỉnh thành lập các tổ công tác do lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp làm tổ 
trưởng, thành viên là lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan nhằm đồng hành, hỗ trợ, 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN trong hoạt động đầu tư kinh doanh, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương.

Bằng tiềm năng sẵn có, cộng với những động thái tích cực của tỉnh, tiềm năng du 
lịch Yên Bái được kỳ vọng sẽ nhanh chóng biến thành lợi thế, đóng góp tích cực cho 
sự phát triển kinh tế toàn tỉnh. 

Theo Báo Đầu tư

Cánh dù Cao Phạ



   
   

   
 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 3 - 2017

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

Tiếp và làm việc với đoàn có 
đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh; lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu 
tư, Xây dựng, Công thương, Giao thông 
vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Ban 
Quản lý các Khu công nghiệp, Huyện ủy 
Trấn Yên, đại diện công ty Điện lực và văn 
phòng UBND tỉnh. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện 
Nhà đầu tư ông Lee Jae Oh đã cảm ơn 
tỉnh Yên Bái đã dành thời gian tiếp đoàn. 
Sau khi bàn bạc, trao đổi phía nhà đầu 
tư đã thống nhất thông qua bản kế hoạch 
dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất 
linh kiện điện tử và sản phẩm mặt kính 
COVER GLASS (kính cường lực điện 
thoại di động) cung cấp cho Công ty Sam 

Sung Electronics. Nhà 
máy dự kiến sẽ được 
xây dựng tại khu vực 
xung quanh nút giao 
IC12 thuộc xã Minh 
Quân, huyện Trấn Yên 
trên diện tích 4,6 ha với 
công suất thiết kế là 54 
triệu sản phẩm/năm, 
tổng vốn đầu tư 4.994 tỷ 
đồng. Trong đó năm thứ 
nhất sản xuất 18 triệu 
sản phẩm, năm thứ hai 
sản xuất 48 triệu sản 
phẩm và năm thứ ba sẽ 

đạt công suất của dự án. 
Nhu cầu điện cho hoạt động sản xuất của 
nhà máy là 40KVA, nước là 500m3/ngày 
đêm.Dự án đi vào hoạt động dự kiến sẽ 
tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động 
địa phương.

Sau khi thông qua bản kế hoạch dự 
án, hai bên đã cùng trao đổi, làm rõ một 
số nội dung như: tổng thể quy hoạch mặt 
bằng xây dựng nhà máy; việc triển khai 
xây dựng các công trình phụ trợ cho nhà 
máy như nhà thu gom rác thải, công trình 
điện nước, giao thông nội bộ; việc thành 
lập công ty tại Yên Bái và hoàn thiện hồ 
sơ, thiết kế, thủ tục xây dựng nhà máy...

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đánh 
giá cao nỗ lực của Công ty Han Kook 
Pharmed Hàn Quốc trong công tác chuẩn 

Sáng 26/9/2017, Đoàn công tác của Công ty Han Kook Pharmed (Hàn Quốc) do 
ông Lee Jae Oh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại tỉnh Yên Bái để tìm hiểu, 
triển khai dự án Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, Nhà máy sản xuất thuốc và 
thiết bị y tế tại tỉnh.

Tỉnh Yên Bái làm việc với Đoàn 
công Tác của công TY han KooK 

Pharmed (hàn Quốc)

Toàn cảnh buổi làm việc
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Công táC thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm 2017 
Của tỉnh Yên Bái

bị triển khai dự án. Đồng chí mong muốn 
nhà đầu tư sớm thành lập công ty tại tỉnh 
Yên Bái trước ngày 5/10/2017 để công 
tác triển khai thực hiện dự án diễn ra 
nhanh chóng. Chủ tịch UBND tỉnh yêu 
cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây 
dựng, huyện Trấn Yên phối hợp cùng 
Nhà đầu tư để hoàn thiện hồ sơ quy 
hoạch tổng mặt bằng, hoàn thiện hồ sơ 
dự án để kịp thời thẩm định, cấp quyết 
định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư, cấp phép xây dựng và 
hỗ trợ Nhà đầu tư thực hiện các thủ tục 
pháp lý liên quan.

Về việc thu hồi đất, đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh yêu cầu huyện Trấn Yên từ 
nay đến ngày 15/10/2017 hoàn thành giải 
phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu 
tư thực hiện giai đoạn 1 của dự án. Đồng 
chí chỉ đạo Công ty Điện lực nghiên cứu 
phương án để cung cấp điện cho nhà 
máy đi vào hoạt động sản xuất. Tỉnh Yên 
Bái cam kết sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi 

cho nhà đầu tư thực hiện dự án thông qua 
việc thành lập tổ công tác hỗ trợ nhà đầu 
tư trong thực hiện các thủ tục pháp lý và 
triển khai thực hiện dự án. Dự kiến nhà 
máy sẽ được khởi công xây dựng trong 
tháng 11/2017 và đi vào sản xuất từ tháng 
4/2019.

Nguyễn Thoa

Thu hút đầu tư luôn là một trong các nhiệm vụ quan trọng được tỉnh Yên Bái 
đặc biệt quan tâm để huy động các nguồn lực nhằm phát triển kinh tế - xã hội. 
Trong 9 tháng đầu năm 2017, công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đã có nhiều 
khởi sắc và đạt được những kết quả tích cực.

Ông Lee Jae Oh  - Đại diện Nhà đầu tư Hàn Quốc phát 
biểu tại buổi làm việc

Là một tỉnh vùng 
núi có tiềm năng 
phong phú và đa 

dạng, là đầu mối giao thông 
huyết mạch nối vùng Tây 
Bắc với trung du Bắc Bộ, 
Yên Bái còn là đầu mối quan 
trọng của các tuyến đường 
bộ, đường sắt, đường thuỷ 

từ Hà Nội đi Lào Cai. Đặc 
biệt, tuyến đường cao tốc 
Nội Bài - Lào Cai đi qua địa 
bàn tỉnh đã rút ngắn thời 
gian đi lại từ Hà Nội đến 
TP. Yên Bái, tạo sự thuận 
tiện cho việc giao lưu, thu 
hút đầu tư phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. So với 

các địa phương khác trong 
khu vực, Yên Bái có nhiều 
thế mạnh về nông - lâm 
nghiệp, tiềm năng đa dạng 
về khoáng sản, phù hợp 
với những dự án chế biến 
nông - lâm sản và khai thác 
chế biến khoáng sản…

Trong những năm qua, 
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tỉnh đã có nhiều đổi mới 
trong công tác xúc tiến, 
mời gọi đầu tư, cùng với 
sự quyết tâm cải thiện 
môi trường đầu tư, nâng 
cao năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh, đổi mới, cải tiến 
phương pháp quản lý nhà 
nước đối với các dự án 
sau cấp giấy chứng nhận 
đầu tư, tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp hoạt động 
theo đúng cam kết và quy 
định của pháp luật. Tích 
cực trong công tác giới 
thiệu quảng bá tiềm năng, 
thế mạnh và cơ hội đầu tư 
thông qua những chương 
trình hội thảo, hội nghị, tọa 
đàm về xúc tiến đầu tư và 
các cuộc tiếp xúc làm việc 
với các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước diễn ra tại 

tỉnh cũng như ở các cơ 
quan Trung ương và nước 
ngoài, trong đó tập trung 
mời gọi các nhà đầu tư 
có uy tín, kinh nghiệm và 
năng lực triển khai các dự 
án đầu tư. 

Với tiềm năng phong 
phú và đa dạng, cùng với 
sự năng động, nhiệt huyết 
của các cấp chính quyền 
từ lãnh đạo tỉnh đến các 
cơ quan chuyên môn thực 
hiện công tác Xúc tiến đầu 
tư, hỗ trợ doanh nghiệp, 
đồng thời sự cải cách 
mạnh mẽ và minh bạch 
hóa các thủ tục hành chính 
về đầu tư trong thời gian 
qua, Yên Bái đã đạt được 
những thành công trong 
việc các Nhà đầu tư, doanh 
nghiệp quan tâm và thực 

hiện những dự án đóng 
góp vào sự phát triển kinh 
tế xã hội của địa phương. 
Cụ thể, chỉ từ đầu năm 
đến nay tỉnh đã cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu 
tư, Quyết định chủ trương 
đầu tư mới cho 32 dự án 
(tăng 45,5% so với cùng kỳ 
năm 2016) với tổng số vốn 
đầu tư đăng ký 10.165,452 
tỷ đồng. Đặc biệt là trong 
đó có một số đối tác là 
tập đoàn kinh tế, doanh 
nghiệp có tiềm năng, uy tín 
đã đầu tư dự án với quy 
mô, vốn đầu tư lớn như: 
Dự án khu liên hợp công 
nghiệp - thương mại - dịch 
vụ - đô thị IC12 của Công 
ty cổ phần Hoa Sen Yên 
Bái với số vốn đầu tư đăng 
ký 2.730,5 tỷ đồng; Công 

Trung tâm thương mại Vincom Plaza Yên Bái



           x
u

ùc
 tieán

 ñ
a

àu
 tö

B
aûn tin - x

u
ùc

 tieán
 ñ

a
àu

 tö
 tæn

h
 y

eân
 B

a
ùi

Số 3 - 2017

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư
13

ty cổ phần tập đoàn kinh 
tế Chân - Thiện - Mỹ thực 
hiện 2 Dự án: Dự án đầu 
tư xây dựng khu đô thị mới 
tại xã Tân Thịnh, phường 
Đồng Tâm và phường Yên 
Ninh thuộc thành phố Yên 
Bái của với số vốn đầu 
tư đăng ký 4.943,84 tỷ 
đồng và dự án đầu tư xây 
dựng khu đô thị mới tại xã 
Tân Thịnh, phường Đồng 
Tâm và phường Yên Ninh 
thuộc thành phố Yên Bái 
với số vốn đầu tư đăng ký 
4.943,84 tỷ đồng; Công ty 
Han Kook Pharmed (Hàn 
Quốc) với dự án xây dựng 
nhà máy sản xuất linh 
kiện điện tử, Nhà máy sản 
xuất thuốc và thiết bị y tế 
với vốn đầu tư dự kiến là 
4.994 tỷ đồng.... Bên cạnh 
đó, còn hàng loạt dự án về 
Công nghiệp, Nông nghiệp 
công nghệ cao, Khoáng 
sản, Thương mại, Du lịch 
và dịch vụ của các nhà đầu 
tư, doanh nghiệp trong tỉnh, 
ngoài tỉnh và nước ngoài 
(Nhật Bản, Hàn Quốc... ). 

Yên Bái sẽ tiếp tục cải 
cách thủ tục hành chính 
trong cấp Giấy chứng nhận 
đầu tư, cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất; 
thực hiện tốt cơ chế một 
cửa liên thông, giải quyết 
các thủ tục đầu tư nhanh 
chóng, thuận lợi cho các 
nhà đầu tư, doanh nghiệp 
đã, đang và sẽ vào đầu 
tư tại tỉnh. Bên cạnh đó, 

ngoài các ưu đãi đầu tư 
theo quy định của Chính 
phủ, khi đến đầu tư tại 
tỉnh Yên Bái, các nhà đầu 
tư còn được hưởng các 
ưu đãi đầu tư theo quy 
định của tỉnh. Cụ thể, các 
doanh nghiệp được ưu đãi 
về đơn giá thuê đất, thuê 
mặt nước, hỗ trợ về san 
tạo, giải phóng mặt bằng, 
hỗ trợ đầu tư xây dựng các 
công trình kết cấu hạ tầng; 
hỗ trợ đầu tư xây dựng các 
công trình kết cấu hạ tầng; 
hỗ trợ kinh phí đào tạo lao 
động địa phương; hỗ trợ 
kinh phí cho nhà đầu tư 
thực hiện các hoạt động 
xúc tiến thương mại; ưu 
đãi về thuế.

Tiếp tục đầu tư hoàn 
thiện mạng lưới giao thông 
theo hướng đồng bộ, có 
tính liên kết cao giữa các 
vùng trong tỉnh, các tỉnh 
trong khu vực và đường 
cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 
ưu tiên các tuyến đường 
huyết mạch để phát huy lợi 
thế, thu hút đầu tư. Đồng 
thời, duy trì diễn đàn đối 
thoại với doanh nghiệp 
định kỳ hàng tháng để 
tháo gỡ khó khăn, tạo môi 
trường thuận lợi cho sản 
xuất kinh doanh, phát triển 
doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế. Đổi 
mới, năng động, sáng tạo 
trong thu hút đầu tư, nhất 
là các nhà đầu tư chiến 
lược vào lĩnh vực tỉnh có 

lợi thế và tiềm năng như: 
Công nghiệp chế biến, 
chế tạo, hạ tầng khu, cụm 
công nghiệp, nông nghiệp 
công nghệ cao. Rà soát, 
đôn đốc các dự án chậm 
triển khai, kiên quyết thu 
hồi giấy chứng nhận đầu 
tư (quyết định chủ trương 
đầu tư) đối với những dự 
án chậm hoặc không triển 
khai thực hiện. 

Chính quyền tỉnh Yên 
Bái luôn khuyến khích các 
doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân đầu tư các dự 
án theo quy hoạch được 
hưởng chính sách ưu đãi 
đầu tư vào tỉnh trên những 
địa bàn có điều kiện kinh tế 
đặc biệt khó khăn theo quy 
định của pháp luật, được 
vay vốn tín dụng đầu tư 
theo quy định. Tỉnh cũng 
cam kết hỗ trợ và tạo điều 
kiện thuận lợi nhất trong 
việc giải quyết các thủ tục 
đầu tư, chịu trách nhiệm 
giải phóng mặt bằng đảm 
bảo theo đúng tiến độ. 
Bên cạnh việc thực hiện 
chính sách ưu đãi đầu tư, 
tỉnh chú trọng việc hỗ trợ 
các nhà đầu tư trong quá 
trình triển khai thực hiện 
dự án, nắm bắt kịp thời và 
giải quyết, tháo gỡ những 
khó khăn, vướng mắc của 
các nhà đầu tư vì mục tiêu 
cùng hợp tác để phát triển.

Trọng Cảnh
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Công ty An Phát - yên Bái và thAm vọng
vươn lên vị trí số 1 việt nAm về Cung ứng

hạt nhựA Phụ giA

Tiềm năng phát triển
Tiềm năng phát triển của An 

Phát Yên Bái là rất lớn bởi nhu 
cầu thị trường trong nước cũng như thế 
giới đối với các sản phẩm nhựa ngày 
càng tăng cao. Theo ước tính, quy mô 
thị trường hạt nhựa phụ gia năm 2017 
trên toàn thế giới khoảng 10,5 tỷ USD và 
sẽ tăng trưởng trung bình khoảng 5,4% 
trong 5 năm tiếp theo.

 Đối với thị trường trong nước, ngành 
nhựa Việt Nam tuy còn khá non trẻ so 
với các ngành công nghiệp khác, nhưng 
đã phát triển mạnh mẽ trong những năm 
gần đây, với tốc độ tăng trưởng trung bình 
15-18%/năm. Tuy nhiên, theo Hiệp hội 
Nhựa Việt Nam, các doanh nghiệp nhựa 
trong nước chỉ cung cấp được 20% - 30% 
nguồn nguyên liệu nhựa trong nước, còn 
lại vẫn phải nhập khẩu 70% - 80% (khoảng 
3 triệu tấn) nguyên vật liệu để phục vụ hoạt 
động sản xuất. Hiện tại, mỗi năm ngành 
nhựa cần trung bình khoảng 3.5 triệu tấn 
các loại nguyên liệu đầu vào các loại và 
hàng trăm loại hoá chất phụ trợ khác nhau; 
trong khi khả năng trong nước mới chỉ đáp 
ứng được khoảng gần 0.9 triệu tấn nguyên 
liệu và hóa chất, phụ gia cho nhu cầu của 
ngành nhựa. Dự báo đến năm 2020, các 
doanh nghiệp ngành nhựa Việt Nam sẽ 
cần khoảng 5 triệu tấn nguyên liệu để phục 
vụ cho hoạt động sản xuất.

Tốc độ tăng trưởng ấn tượng
Đi vào hoạt động từ tháng 10/2010 với 

vốn điều lệ ban đầu là 50 tỷ đồng, Qua 7 
năm xây dựng hoạt động, đến nay vốn điều 
lệ của Công ty đã tăng lên 136 tỷ đồng, quy 
mô sản xuất cũng không ngừng được nâng 
lên, công suất thiết kế sản xuất hạt nhựa, 
phụ gia tăng từ 4.800 tấn/năm lên 35.000 
tấn/năm vào tháng 4/2016. Đến tháng 
8/2016, Công ty đầu tư dự án nâng công 
suất nhà máy sản xuất hạt nhựa CaCO3 
lên 150.000 tấn/năm và dự án xây dựng 
nhà máy sản xuất bột đá CaCO3công suất 
222.000 tấn/năm.

Cùng với đó, mạng lưới khách hàng 
của đơn vị được mở rộng, không chỉ ở thị 
trường trong nước mà còn vươn ra cả thế 
giới với tỷ trọng ngày càng lớn. Nếu như 
năm 2014, doanh thu ở thị trường xuất 
khẩu đạt 53,4 tỷ đồng thì đến năm 2015, 
doanh thu xuất khẩu tăng lên 107,8 tỷ 
đồng và năm 2016 doanh thu xuất khẩu đã 
tăng lên 131 tỷ đồng. 

Tính đến hết 30/6/2017, công ty đã 
hoàn thành vượt kế hoạch đề ra với sản 
lượng tiêu thụ ước đạt 17.942 tấn, bằng 

Được thành lập năm 2009, với xuất phát điểm là đơn vị cung cấp hạt nhựa phụ 
gia cho CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát. Đến nay, Công ty cổ phần Nhựa 
và Khoáng sản An Phát - Yên Bái hiện đang là doanh nghiệp cung ứng hạt nhựa 
phụ gia lớn thứ 2 tại Việt Nam với thị phần khoảng 12%. Công tyđặt mục tiêu trở 
thành đơn vị cung ứng hạt nhựa phụ gia số 1 Việt Nam vào năm 2018 với thị phần 
khoảng 30%.
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92% sản lượng cả năm 2016 và tăng 83% 
so với cùng kỳ, hoàn thành 60% kế hoạch 
năm. Điểm ấn tượng là đến 90% sản 
lượng của công ty được xuất khẩu tới 30 
nước trên thế giới, trong đó chiếm tỷ trọng 
lớn là thị trường các Tiểu vương quốc Ả 
Rập thống nhất (UAE) 50%; Ấn Độ 10%; 
Nam Phi 10%. Cũng trong tháng 6/2017, 
tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố 
Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty An Phát - 
Yên Bái đã chính thức niêm yết 13,6 triệu 
cổ phiếu giao dịch, tương ứng vốn điều 
lệ 136 tỷ đồng. Công ty đã tạo việc làm 
thường xuyên và ổn định cho 60 công 
nhân với mức thu nhập bình quân 8 triệu 
đồng/người/tháng, người lao động được 
hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định 
của pháp luật.

Mục tiêu vươn lên vị trí vị số 1 về 
cung ứng hạt nhựa phụ gia tại Việt Nam 
vào năm 2018

Theo kế hoạch, năm 2017 công ty dự 
kiến đạt tổng doanh thu cả thị trường trong 
nước và xuất khẩu là 1.150 tỷ đồng, lợi 
nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng; năm 2018 
sẽ tăng lên 2.200 tỷ đồng, lợi nhuận sau 
thuế 100 tỷ đồng và đến năm 2021 doanh 
thu sẽ đạt 4.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau 
thuế 220 tỷ đồng. Năm 2017, sản lượng 
tiêu thụ hạt nhựa phụ gia của công ty ước 
đạt 40.000 tấn và sẽ tăng lên 84.000 tấn 
trong năm tiếp theo. Đến năm 2021 sẽ lên 
tới 150.000 tấn.

Hiện tại, An Phát - Yên Bái đang là 
doanh nghiệp cung ứng hạt nhựa phụ gia 

lớn thứ 2 tại Việt Nam với thị phần khoảng 
12%. Đối thủ lớn nhất hiện đang chiếm thị 
phần 30%, trong khi các đối thủ khác chỉ 

chiếm thị phần khoảng 8%. Tuy vậy, ông 
Vũ Thanh Bình - Chủ tịch HĐQT An Phát 
Yên Bái khá tự tin cho rằng đến năm 2018 
An Phát - Yên Bái sẽ vươn lên vị trí số 1 
toàn thị trường trong lĩnh vực cung ứng hạt 
nhựa phụ gia với thị phần khoảng 30%.

Để đạt được những kế hoạch tham vọng 
đó, ông Vũ Thanh Bình cho biết trong thời 
gian tới, công ty sẽ tiếp tục mở rộng công 
suất lên 250.000 tấn/năm thông qua mở 
rộng nhà máy tại Yên Bái hoặc tiến hành 
M&A với các doanh nghiệp cùng ngành. 
Ngoài ra, công ty sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, 
phát triển hạt nhựa tự hủy. Hạt nhựa tự hủy 
hiện đang là xu hướng chung với các quốc 
gia trên thế giới với nhu cầu năm 2016 
khoảng 19,5 tỷ USD và sẽ tăng lên 65,6 
tỷ USD năm 2022, tương ứng mức tăng 
trưởng trung bình 22,4%/năm. Chủ tịch An 
Phát - Yên Bái tự tin sẽ phát triển thành 
công sản phẩm này. Hiện tại, trên thế giới 
không có nhiều nhà sản xuất hạt nhựa tự 
hủy do rào cản kỹ thuật cao, nhưng theo 
tiết lộ của chủ tịch An Phát - Yên Bái thì 
công ty có thể sẽ liên kết, hợp tác đầu tư 
với các doanh nghiệp đầu ngành trên thế 
giới về hạt nhựa tự hủy.

Với những bước đi cụ thể và tham vọng 
như trên, An Phát Yên Bái được kỳ vọng 
sẽ trở thành doanh nghiệp hàng đầu tại 
tỉnh Yên Bái, đóng góp lớn cho ngân sách 
và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội chung của tỉnh. 

Nguyễn Thoa

 Ông Vũ Thanh Bình
 Chủ tịch HĐQT An Phát - Yên Bái
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Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí 
Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh 

đạo đại diện các sở, ban, ngành, huyện 
thị, thành phố của tỉnh và trên 80 doanh 
nghiệp, doanh nhân đại diện cho các đơn 
vị, công ty đang sản xuất, kinh doanh trên 
địa bàn.

 Với chủ đề buổi “Cà phê doanh nhân” 
tháng 7 về Giải đáp những vướng mắc, 
kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong 
6 tháng đầu năm 2017. Trong không khí 
cởi mở, thân thiện, các doanh nhân, doanh 
nghiệp đã thẳng thắn kiến nghị, đề xuất 
với tỉnh kịp thời tháo gỡ những khó khăn 
như: kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh 
khung giá tính thuế tài nguyên, chống 
thất thoát tài nguyên, điều chỉnh tiền cấp 
quyền khai thác khoáng sản sát với thực 
tế; cấp phép thăm dò khai thác khoáng 
sản khi giấy phép cũ hết hiệu lực kịp thời 
để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt 

động sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh 
tiến độ giải phóng mặt bằng; các ngân 
hàng hạ lãi suất cho vay và tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp được tiếp cận 
vốn vay; người áp tải vật liệu nổ có cần 
phải có chứng chỉ áp tải vật liệu nổ hay 
chỉ cần người vận chuyển có chứng chỉ 
vận chuyển vật liệu nổ; đề nghị tỉnh có 
cơ chế hỗ trợ đối với các dự án nông 
nghiệp công nghệ cao, xây dựng vùng 
nguyên liệu chè sạch và hỗ trợ doanh 

nghiệp để thu mua chè cho bà con nông 
dân; quan tâm các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trên địa bàn, rà soát các dự án đầu 

tư và thủ tục thu hồi…
 Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức 

Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
cùng lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp 
giải đáp vướng mắc, khó khăn cho doanh 
nghiệp. Về bảng giá tính thuế tài nguyên 
và tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, 
trên cơ sở bảng giá tài nguyên của năm 
trước, UBND tỉnh đã điều chỉnh bổ sung 
với thực tế và bám sát kiến nghị của 
doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi Thông tư 44 
ban hành, UBND tỉnh tiếp tục điều chỉnh 
trên tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp, với 
mức giá phù hợp trong thẩm quyền của 
tỉnh, không vượt quá mức giá của Bộ Tài 
chính. Với những khung giá bất hợp lý, 
UBND tỉnh sẽ cùng với Hiệp hội doanh 
nghiệp tiếp tục kiến nghị điều chỉnh, bổ 
sung trong những năm tiếp theo. Về tiền 
cấp quyền khai thác khoáng sản, UBND 
tỉnh sẽ tiếp thu và tiếp tục bám sát với các 
bộ, ngành đề xuất phương án của Yên 

“Cafe doanh nhân” tháng 7/2017 với chủ đề:
Giải đáp nhữnG vướnG mắc, kiến nGhị, 
đề xuất của doanh nGhiệp tronG 6 thánG đầu năm 2017

Sáng ngày 29/7, tại Nhà khách Hào Gia, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức 
gặp mặt các doanh nghiệp định kỳ tháng 7/2017 với chủ đề: Giải đáp những 
vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2017.

Đ/c Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp giải 
đáp những ý kiến của doanh nghiệp
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Bái để tháo gỡ cho doanh 
nghiệp trên tinh thần thu đủ, 
thu đúng phù hợp với điều 
kiện thực tế. Về cấp phép 
thăm dò khai thác khoáng 
sản khi giấy phép cũ hết hiệu 
lực, đồng chí chủ tịch đề nghị 
các doanh nghiệp phải hết 
sức chủ động, trước khi giấy 
phép hết thời hạn phải chuẩn 
bị làm quy trình thủ tục theo 
đúng hướng dẫn để gia hạn 
giấy phép. 

 Về hỗ trợ phát triển vùng 
nguyên liệu chè sạch. Đồng 
chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng 
chia sẻ với những khó khăn của các 
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chè, 
đồng thời cũng khẳng định, quan điểm của 
UBND tỉnh là vực dậy ngành chè của tỉnh 
Yên Bái. Đồng thời đã có chủ trương hỗ 
trợ chè vùng cao, cải tạo trồng chè mới, 
vận dụng tối đa những quy định trong thu 
hút đầu tư. UBND tỉnh sẽ cùng các sở, 
ngành bàn các giải pháp để nâng cao giá 
trị, sản lượng, chất lượng của chè, nâng 
cao giá trị trên một đơn vị sản xuất, gắn 
các doanh nghiệp chế biến với các hộ 
trồng chè.

 Đối Với người áp tải vật liệu nổ theo 
quy định mới không cần chứng chỉ áp tải 
vật liệu nổ mà chỉ cần người vận chuyển 
có chứng chỉ vận chuyển vật liệu nổ. Đối 
với vấn đề về vốn vay, lãnh đạo Ngân 
hàng Nhà nước tỉnh đề nghị các doanh 
nghiệp cần có phương án khả thi trong 
sản xuất kinh doanh để được tiếp cận các 
gói tín dụng với lãi suất ưu đãi của ngân 
hàng.

 Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí 
Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND đã thông tin tới các doanh nghiệp, 
doanh nhân những kết quả cũng như 
những thành tựu nổi bật mà tỉnh Yên Bái 
đã đạt được trong 6 tháng vừa qua, các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 
cơ bản vẫn duy trì được sự tăng trưởng. 

Trong sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái, 
6 tháng đầu năm có sự đóng góp tích cực 
của các doanh nghiệp. Các doanh nghiệp 
đóng góp gần 470 tỷ đồng, chiếm 50% 
tổng thu cân đối của tỉnh, giải quyết việc 
làm cho 31.500 lao động, thu nhập bình 
quân của người lao động từ 4,5-5 triệu 
đồng/người/tháng. Đồng chí nhấn mạnh, 
quan điểm của tỉnh xuyên suốt là hỗ trợ 
mọi doanh nghiệp thuộc mọi thành phần 
kinh tế, trong đó chủ trương của Chính 
phủ ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, doanh nghiệp tư nhân. Tỉnh cam kết 
hỗ trợ doanh nghiệp từ thủ tục thành lập, 
hướng dẫn đăng ký kinh doanh, lập dự 
án đầu tư, vận dụng các chính sách ưu 
đãi của nhà nước, hỗ trợ nghiên cứu, tiếp 
cận các quy định của pháp luật…đảm bảo 
mọi doanh nghiệp được kinh doanh bình 
đẳng, lành mạnh.

 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tiếp thu 
các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, 
đồng thời sẽ chỉ đạo các sở, ngành có liên 
quan cùng nghiên cứu, những nội dung 
thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh thì tỉnh 
sẽ tháo gỡ, những nội dung thuộc thẩm 
quyền của Trung ương, bộ, ngành, UBND 
tỉnh sẽ có kiến nghị để tháo gỡ cho doanh 
nghiệp.

 
Như Ý 

Đại diện doanh nghiệp trình bày những khó khăn, vướng mắc




