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PHẦN I: TIÊU ĐIỂM
-Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái long trọng tổ chức buổi 
gặp mặt và tôn vinh các Doanh nghiệp, Doanh nhân tiêu 
biểu năm 2017.
- Đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp 
Yên Bái.

PHẦN II: XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
- Tỉnh Yên Bái tổ chức Hội chợ Công thương khu vực Tây 
Bắc năm 2017
- Những kết quả nổi bật trong thu hút đầu tư là động 
lực và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh
- Phát triển du lịch cộng đồng tại các huyện miền Tây tỉnh 
Yên Bái

PHẦN III: NHỊP CẦU DOANH NGHIỆP
- Tổng kết Cafe doanh nhân năm 2017
- Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu 
tư tỉnh Yên Bái tổ chức các lớp tập huấn cho doanh 
nghiệp.
PHẦN IV: ĐIỂM TIN

Ảnh trang bìa:
Tập đoàn FLC khảo sát địa điểm đầu tư tại huyện Yên Bình
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Nhân dịp kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam lần thứ XIII (13/10/2004 - 13/10/2017), 
chiều ngày 9/10/2017, tại Nhà hàng Tùng Dương Palace, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái long 
trọng tổ chức chương trình gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đã 
có thành tích trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác an sinh xã hội trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái năm 2017.

Ủy ban nhân dân tỉnh yên bái long trọng tổ chức 
buổi gặp mặt và tôn vinh các doanh nghiệp, 

doanh nhân tiêu biểu năm 2017

TTham dự Lễ tôn 
vinh, có các đồng 
chí Đỗ Đức Duy - 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; Triệu 
Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch 
Thường trực HĐND tỉnh; 
Tạ Văn Long - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND 
tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
Lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, đoàn thể và trên 
100 doanh nghiệp, doanh 
nhân tiêu biểu.

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành 
nhiều chủ trương, nghị quyết, cơ chế, chính 
sách, đề ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả 
để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
khuyến khích phát triển doanh nghiệp, tạo mọi 
điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, doanh 
nhân trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất, kinh 
doanh.

Có thể nói, trong thời gian gần đây đội ngũ 
doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh đã 
tăng nhanh về số lượng và chất lượng, tính 
đến thời điểm tháng 10 năm 2017, trên địa bàn 
tỉnh có 1.721 doanh nghiệp đang hoạt động. 
Riêng 9 tháng đầu năm 2017, đã có thêm 
153 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với 
tổng số vốn đăng ký là 1.598,68 tỷ đồng (tăng 
40,19% so với cùng kỳ). Tổng số tiền thuế các 
doanh nghiệp đã nộp vào ngân sách nhà nước 
9 tháng đầu năm là 716 tỷ đồng, chiếm 51,7 

% tổng thu cân đối trên địa bàn tỉnh (Nếu tính 
riêng thuế, phí và lệ phí thì các doanh nghiệp 
nộp vào ngân sách chiếm 67%). Các doanh 
nghiệp đã góp phần giải quyết việc làm cho 
khoảng 31.000 người lao động với mức thu 
nhập bình quân của người lao động 4,5 triệu 
đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, cộng đồng 
doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân tỉnh nhà 
còn tích cực tham gia các phong trào đền ơn, 
đáp nghĩa; các hoạt động nhân đạo, từ thiện; 
xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài và hỗ trợ 
các hoạt động cộng đồng, được nhân dân ghi 
nhận và đánh giá cao. 

Với sự phát triển nhanh chóng của các 
doanh nghiệp và doanh nhân đã góp phần quan 
trọng vào thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để tạo 
sự đột phá trong phát triển doanh nghiệp, năm 
2017, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặt mục tiêu 
phát triển doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh 
đến năm 2020 toàn tỉnh có hơn 1.900 doanh 

Đ/c Đỗ Đức Duy trao Bằng khen và Cúp lưu niệm cho các 
doanh nghiệp tiêu biểu năm 2017
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nghiệp, đến năm 2025 có khoảng 2.300 doanh 
nghiệp và không chỉ tăng nhanh về số lượng 
mà chất lượng hoạt động của doanh nghiệp 
cũng phải được cải thiện mạnh mẽ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh 
Đỗ Đức Duy nhiệt liệt biểu dương và đánh giá 
cao những thành tích mà cộng đồng doanh 
nghiệp, đội ngũ doanh nhân đã đạt được và 
những đóng góp to lớn đối với sự phát triển 
của tỉnh trong năm 2017 và những năm vừa 
qua. Đồng thời, biểu dương và chúc mừng các 
doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu, có thành 
tích xuất sắc, được tặng thưởng các danh hiệu 
thi đua cao quý trong Lễ tôn vinh. Ủy ban nhân 
dân tỉnh cũng vinh danh các doanh nghiệp, các 
đơn vị trong và ngoài tỉnh đã trực tiếp, gián tiếp 
tài trợ và hưởng ứng tham gia rất nhiều các 
chương trình, sự kiện lớn của tỉnh, các phong 
trào, các cuộc vận động ủng hộ, quyên góp 
nhằm giúp đỡ cộng đồng tỉnh Yên Bái ổn định, 
xây dựng và phát triển trong thời gian qua. 

Đánh giá cao những kết quả mà các doanh 
nghiệp, doanh nhân đạt được trong thời gian 
qua, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 
cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh hãy phát huy 
tinh thần đoàn đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, 
tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất kinh 
doanh, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, sống 
và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, phát 
triển doanh nghiệp bền vững, góp phần xây 
dựng mái nhà chung cộng đồng doanh nghiệp 

Yên Bái ngày càng phát triển bền 
vững. Phát huy phong trào khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo; đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự 
án đã được chấp thuận đầu tư; 
sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Đồng chí cũng hoan nghênh 
và biểu dương các sở, ban, 
ngành, địa phương và các cấp 
chính quyền đã có những hành 
động cụ thể nhằm thực hiện 
những giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp về thủ tục hành chính, 
tiếp cận đất đai, tín dụng…theo 
các Chương trình, Kế hoạch của 
tỉnh đã đề ra cũng như việc lắng 

nghe, nắm bắt và tháo gỡ khó khăn tạo mọi 
điều kiện để khuyến khích các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, tạo ra nhiều của cải cho xã 
hội, tôn vinh sự cống hiến của doanh nghiệp, 
doanh nhân, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên 
của doanh nhân trong thời kỳ hội nhập và phát 
triển. Đồng chí cũng đề nghị Hiệp hội doanh  
nghiệp tỉnh làm tốt hơn nữa vai trò là người 
đại diện, là cầu nối giữa các doanh nghiệp và 
cơ quan Nhà nước; tăng cường nắm bắt, lắng 
nghe tiếp thu ý kiến của người dân, doanh 
nghiệp để tham mưu cho Tỉnh giải pháp, cơ 
chế, chính sách phù hợp, tạo điều kiện cho 
chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp; 
tăng cường các hoạt động hợp tác, kết nối, 
cung cấp thông tin, cung cấp trang bị những kỹ 
năng, kiến thức, kinh nghiệm quản trị sản xuất 
để cùng chia sẻ, giúp đỡ các doanh nghiệp, 
doanh nhân.

Trong chương trình buổi lễ, Lãnh đạo 
UBND tỉnh đã tặng hoa, bằng khen, cúp lưu 
niệm cho 20 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu 
biểu năm 2017; 13 doanh nghiệp có nhiều 
đóng góp cho công tác an sinh xã hội trên địa 
bàn tỉnh. Đây là sự ghi nhận, tôn vinh, động 
viên, khích lệ để doanh nghiệp, doanh nhân 
tiếp tục phấn đấu vượt qua khó khăn, dành 
nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh.

Trọng Cảnh

Đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch UBND 
tỉnh phát biểu tại buổi Gặp mặt
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Đẩy mạnh thu hút Đầu tư vào các 
khu, cụm công nghiệp yên Bái 

Tận dụng thế mạnh từ đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, các khu, cụm công nghiệp Yên Bái 
đều được xây dựng gần đường cao tốc để thuận lợi trong thu hút đầu tư. Đến nay, toàn tỉnh 
đã có 4 khu công nghiệp, tổng diện tích 722 ha, trong đó có 3 khu công nghiệp quốc gia, 1 khu 
công nghiệp của tỉnh và 10 cụm công nghiệp, đang là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. 

Những năm qua, để đẩy mạnh 
thu hút đầu tư vào các khu, 
cụm công nghiệp, Yên Bái 

đã tăng cường công tác xúc tiến đầu 
tư, đẩy mạnh cải thiện môi trường 
đầu tư, nâng cao năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh. Tỉnh chỉ đạo các cấp, 
ngành xây dựng và ban hành cơ 
chế, chính sách đặc thù thu hút các 
nhà đầu tư hạ tầng các khu công 
nghiệp; hỗ trợ, tạo điều kiện để các 
chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp 
tiếp cận nguồn vốn vay dài hạn với 
lãi suất ưu đãi để thực hiện tốt công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ 
sở hạ tầng cho các khu công nghiệp. Tỉnh Yên 
Bái đã và đang đầu tư các tuyến đường kết 
nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hoàn 
thiện nâng cấp mạng lưới giao thông tỉnh lộ để 
tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khi 
đến đầu tư tại địa phương. Tập trung triển khai 
đầu tư hạ tầng kết nối, hạ tầng kỹ thuật các khu 
công nghiệp và cụm công nghiệp.

Nhờ các nỗ lực thu hút đầu tư, đến nay, 
các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu 
hút được 35 dự án, với tổng vốn gần 10.000 
tỷ đồng. Tỷ lệ lấp đầy của 03 khu công nghiệp 
quốc gia đến nay: khu công nghiệp phía Nam 
61,4%, khu công nghiệp Minh Quân 15,7% và 
Khu công nghiệp Âu Lâu là 14,9%. Cụ thể, khu 
công nghiệp phía Nam thu hút được 29 dự án 
đầu tư, với tổng số vốn đầu tư trên 6.000 tỷ 
đồng trong đó đã có 19 dự án đã đi vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh tập trung vào các 

lĩnh vực sản xuất chế biến nông, lâm sản, sản 
xuất vật liệu xây dựng, xây dựng cao cấp, công 
nghiệp luyện gang thép, chế biến khoáng sản, 
sản xuất, chế biến bột đá. Khu công nghiệp Âu 
Lâu, với diện tích 120 ha, là khu công nghiệp 
có lợi thế phát triển với các dự án công nghiệp 
sạch vào các ngành may mặc, sản xuất da 
giày, lắp ráp điện tử, lắp ráp ô tô, xe máy; công 
nghiệp phụ trợ, thủ công mỹ nghệ... Khu công 
nghiệp Minh Quân, nằm cạnh Quốc lộ 32C và 
sát gần sông Hồng với diện tích 112 ha, đang 
mời gọi thu hút đầu tư vào các lĩnh vực sản 
xuất chế biến nông, lâm sản.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cụm công 
nghiệp với tổng diện tích 398,78 ha, đã thu hút 
44 dự án đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư 
đăng ký 2.266 tỷ đồng. Trong đó có 38/44 dự 
án đã đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 
818,608 tỷ đồng, thu hút được 1.854 lao động 
tại các địa phương. Có thể kể đến một số cụm 
công nghiệp hoạt động có hiệu quả như cụm 
công nghiệp Đầm Hồng (xã Văn Phú - TP. Yên 
Bái) với diện tích 16 ha. Với việc đầu tư san tạo 

Khu Công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái
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và giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng đường 
giao thông nội bộ, cấp điện, nước với tổng vốn 
đầu tư trên 15 tỷ đồng, đến nay đã có 22 doanh 
nghiệp đăng ký đầu tư với tổng vốn đầu tư gần 
105 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy 100%. Ngoài ra, các 
cụm công nghiệp cũng đang thu hút các dự án 
đầu tư lắp ráp ô tô xe máy, điện tử, da giày, vật 
liệu xây dựng; xây dựng các kho cảng trên địa 
bàn xã Âu Lâu... chế biến nông lâm sản thực 
phẩm (dầu quế, miến đao, chè); chế biến gỗ 
(ván ghép thanh, ván sàn, đồ gỗ dân dụng); 
sản xuất vật liệu không nung...

Thời gian tới, để đẩy mạnh thu hút đầu tư 
vào các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Yên Bái đã 
và đang nỗ lực xây dựng chương trình xúc tiến 
đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời lựa 

chọn để có được các dự án có quy mô lớn, sản 
phẩm có tính cạnh tranh cao, chất lượng, có giá 
trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, 
thân thiện với môi trường. Đồng thời 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, một cửa 
liên thông, giải quyết các thủ tục đầu tư nhanh 
chóng, thuận lợi cho các nhà đầu tư vào các 
khu công nghiệp. Yên Bái cũng xác định đây là 
khâu quan trọng trong xúc tiến, thu hút mời gọi 
nhà đầu tư vào các khu công nghiệp và cam 
kết tiếp tục xây dựng và hoàn thiện chính sách 
về thu hút đầu tư, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho nhà đầu tư đến tìm cơ hội đầu tư và 
hoạt động tại địa phương.

Tỉnh Yên Bái đã xác định 3 khâu đột phá phát triển kinh tế là tập trung phát triển công nghiệp 
dịch vụ; hạ tầng giao thông và đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn và tay nghề cao phục vụ 
cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn. Cùng với đó là hàng loạt các giải pháp thu hút đầu tư, 
từ xúc tiến thương mại cho đến những ưu đãi về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục hành 
chính… nhằm thu hút đầu tư vào công nghiệp - một trong 3 đột phá.

Theo Báo Công thương

Tới dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đỗ 
Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh Yên Bái; Tạ Văn Long - Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nông Văn 
Lịnh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 
Bùi Huy Sơn - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương 
mại, Bộ Công thương cùng lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, UBND thành phố Yên Bái, cùng 

đông đảo người dân trong tỉnh đến tham quan, 
mua sắm.

Hội chợ Công thương khu vực Tây Bắc - Yên 
Bái diễn ra từ ngày 20 đến hết ngày 26 tháng 11 
năm 2017, đay là một trong những hoạt động 
Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2017 và cũng 
là dịp để các địa phương giới thiệu tiềm năng, 
các thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội, tạo điều 

Vào 20h00, ngày 20/11 tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái, Bộ Công Thương 
phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức Hội chợ Công thương khu vực Tây 
Bắc - Yên Bái 2017 với quy mô gần 300 gian hàng.

Tỉnh Yên Bái Tổ chức hội chợ công 
Thương khu vực TâY Bắc năm 2017
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kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng thị 
trường. Hội chợ cũng góp phần tăng cường sự 
liên kết giữa các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc 
cũng như cả nước trong xu thế hội nhập và phát 
triển. Cùng với đó sẽ thúc đẩy khai thác lợi thế, 
hợp tác đầu tư, thương mại - du lịch, giao lưu 
văn hóa giữa Yên Bái với các tỉnh, thành phố 
trong cả nước.

Tham gia Hội chợ lần này có gần 150 doanh 
nghiệp, hiệp hội, làng nghề, các doanh nghiệp 
nước ngoài với gần 300 gian hàng thuộc 14 tỉnh 
miền núi phía Bắc. Trong đó, tỉnh Yên Bái có 
32 gian hàng của 9 huyện, thị xã, thành phố và 
các sở, ngànhtrưng bày, giới thiệu về những 
thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, những 
sản phẩm đặc trưng của địa phương. những tài 
liệu giới thiệu về tiềm năng, thế 
mạnh, môi trường đầu tư,quy 
hoạch, định hướng phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh ...

Phát biểu khai mạc Hội chợ, 
đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh, 
Trưởng ban tổ chức Hội chợ 
khẳng định: Là một trong những 
hoạt động lớn nằm trong chương 
trình xúc tiến thương mại quốc 
gia và cũng là một trong những 
nội dung tỉnh Yên Bái thực hiện 
để kết nối cung cầu, phát triển 
giao thương tiêu thụ sản phẩm 

trong năm 2017, Hội chợ Công 
thương khu vực Tây Bắc - Yên 
Bái năm 2017 là điều kiện tốt để 
các tổ chức kinh tế, các doanh 
nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh 
nghiệm trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh, liên kết đầu tư, mở 
rộng thị trường, mua - bán hàng 
hóa, quảng bá thương hiệu, hình 
ảnh và sản phẩm trên thị trường 
Yên Bái và các tỉnh khu vực Tây 
Bắc cũng như thị trường trong và 
ngoài nước. Bên cạnh đó, đây 

cũng là dịp để tỉnh Yên Bái giới 
thiệu, quảng bá về các thành tựu 

kinh tế - xã hội, về tiềm năng, thế mạnh phát 
triển du lịch của tỉnh cùng các chính sách ưu đãi 
đầu tư đến với các nhà quản lý, các doanh nhân, 
góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách 
trong và ngoài nước đến tham quan. 

Đồng chí cũng nhấn mạnh: Đây là một kênh 
xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần tạo 
điều kiện cho các doanh nghiệp trong cả nước 
tham gia giao lưu hợp tác, liên kết đầu tư, quảng 
bá thương hiệu, sản phẩm, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa 
và đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, góp phần tôn 
vinh những sản phẩm thế mạnh của các tỉnh khu 
vực Tây Bắc nói riêng, cả nước nói chung./.

  Trọng Cảnh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cắt băng khai mạc Hội chợ

Đại diện Bộ Công thương và lãnh đạo tỉnh tham quan các gian hàng 
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Mặc dù trong bối 
cảnh chung của 
kinh tế thế giới 

được dự báo có xu hướng 
phục hồi tuy nhiên kinh 
tế trong nước và đặc biệt 
là của tỉnh còn nhiều khó 
khăn do cắt giảm đầu tư 
công, ảnh hưởng của thiên 
tai... nhưng với vị trí địa lý 
thuận lợi và tiềm năng, lợi 
thế riêng có, trong những 
năm gần đây và đặc biệt 
là năm 2017Yên Bái đang 
trở thành điểm sáng trong 
thu hút đầu tư nhờcách 
xúc tiến đầu tư độc đáo. 
Với quan điểm địa phương 
phải tìm đến nhà đầu tư, chủ động giới thiệu với 
nhà đầu tư về tiềm năng thế mạnh của tỉnh cùng 
môi trường đầu tư liên tục nỗ lực để cải thiện. 
Bên cạnh đó, các cấp ngành đã tích cực,chủ 
động phối hợp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo sự 
thông thoáng, thuận lợi cho doanh nghiệp để 
thu hút mạnh nguồn lực đầu tư trong và ngoài 
nước, của các tập đoàn kinh tế lớn. Những giải 
pháp trên đãthể hiện rõ quyết tâm của Yên Bái 
trong việc hợp tác thu hút đầu tư, phát triển kinh 
tế - xã hội địa phương. 

Từ quan điểm đó, đầu năm 2017 tỉnh đã tổ 
chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thủ đô Seoul, 
Hàn Quốc thu hút sự tham gia của trên 150 
doanh nghiệp Hàn Quốc. Đây có thể coi là 
bước đi tiên phong đầy sáng tạo của tỉnh Yên 
Bái trong công tác xúc tiến đầu tư. Có thể nói, 
thành công trong đầu tư dự án của các nhà đầu 
tư Hàn Quốc về sản xuất các sản phẩm may 
mặc xuất khẩu như DeaSeung Global, Unico 

Global YB, Vina KNF cùng dự án đầu tư của 
các tập đoàn kinh tế lớn trong nước như Hoa 
Sen, Chân - Thiện - Mỹ ... đã tạo bước chuyển 
biến mới về hợp tác và thu hút đầu tư cho tỉnh. 
Sau sự kiện hội nghị đã có nhiều nhà đầu tư, 
doanh nghiệp Hàn Quốc biết đến Yên Bái và 
nghiên cứu, xúc tiến đầu tư xây dựng một số 
dự án như: Tập đoàn Solkiss với ý tưởng 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. Và gần 
đây nhất là Dự án nhà máy sản xuất linh kiện 
điện tử của nhà đầu tư Hàn Quốc với quy mô 
6,49 ha, tổng vốn đầu tư 220 triệu USD (tương 
đương gần 5.000 tỷ đồng) tại xã Bảo Hưng, 
huyện Trấn Yên đã được Ủy ban nhân dân 
tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư, dự kiến 
sẽ được khởi công xây dựng vào cuối tháng 
12/2017 với sản phẩm chính là mặt kính Cover 
Glass dành cho sản phẩm điện thoại và máy 
tính bảng. Cùng với dự án trên, tới đây nhà đầu 

NhữNg kết quả Nổi bật troNg thu hút đầu tư 
là độNg lực và tạo bước đột phá troNg

phát triểN kiNh tế - xã hội của tỉNh

Tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc
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tư này sẽ tiếp tục triển khai dự án xây dựng hạ 
tầng cụm công nghiệp tại khu vực nút giao IC12 
khoảng 70 ha. Dự án được xác định sẽ là cầu 
nối hỗ trợ Yên Bái trong việc thu hút nhà đầu tư 
trong khu vực và đặt biệt là Hàn Quốc tới đầu tư 
vào lĩnh vực mà tỉnh đang ưu tiên thu hút như 
công nghiệp sạch, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ 
du lịch... Kỳ vọng sẽ mở ra làn sóng đầu tư mới 
trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tại các cuộc tiếp xúc và làm việc 
với nhà đầu tư, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh đều khẳng định, tỉnh Yên Bái đã và sẽ 
tiếp tục tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư trong 
quá trình triển khai các dự án tại tỉnh. Những 
đề xuất của nhà đầu tư liên quan đến hạ tầng 
kỹ thuật, giao thông, cơ chế chính sách ưu đãi, 
quỹ đất, thủ tục hành chính… đều được tỉnh 
quan tâm và ủng hộ. Và kết quả trong khoảng 
thời gian từ cuối năm 2016 đến nay số lượng 
các nhà đầu tư đến tìm hiểu và mong muốn có 
cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh rất lớn. Tính đến 
hết tháng 11 năm 2017, toàn tỉnh đã có 426 dự 
án đã được chấp thuận, chứng nhận đầu tư, 
quyết định chủ trương đầu tư, trong đó có 23 dự 
án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang thực 
hiện, với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 59.456,1 
tỷ đồng và 433,36 triệu USD. Riêng 11 tháng 
năm 2017 có 41 dự án được Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Khu công nghiệp tỉnh cấp Quyết định chủ 
trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 15.324,5 tỷ 
đồng, trong đó lĩnh vực Công nghiệp 17/41 dự 
án, chiếm 41,5%; Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 
6/41 dự án, chiếm 14,6%; Thương mại, Dịch vụ 
và kinh tế khác 18/41 dự án, chiếm 43,9%. 

Có thể nói, năm 2017 để lại dấu ấn mạnh mẽ 
trong thu hút đầu tư vào tỉnh với nhiều dự án có 
quy mô và mức vốn đầu tư lớn, số lượng dự án 
đầu tư tăng 51,85% (tăng 14 dự án), số vốn đăng 
ký đầu tư tăng 30% (tăng 3.539 tỷ đồng) so với 
cùng kỳ năm 2016. Bên cạnh đó có thể kể đến 
một số dự án 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 (vốn ĐTĐK 
2.730,5 tỷ đồng); 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 
Công ty cổ phần tập đoàn kinh tế Chân - Thiện 
- Mỹ (vốn ĐTĐK 4.943,84 tỷ đồng, dự kiến hoàn 
thiện giai đoạn 1 vào cuối năm 2018 và toàn bộ 
dự án vào cuối năm 2020); Dự án đầu tư nhà 
máy vật liệu xây dựng Hoa Sen Yên Bái tại xã 
Minh Quân, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên, tỉnh 
Yên Bái của Công ty TNHH 1 thành viên vật liệu 
xây dựng Hoa Sen Yên Bái (vốn ĐTĐK 1.050 
tỷ đồng, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào 
năm 2021); Dự án đầu tư nhà máy chế biến 
đá hoa trắng của Công ty R.K Marble Private 
Limited và Công ty TNHH đá cẩm thạch R.K 
Việt Nam (vốn ĐTĐK 220 tỷ đồng); Dự án đầu 
tư nhà máy sản xuất màng Film, bao bì Jumbo; 
chế biến Cacbonat Canxi và phụ gia nhựa công 
nghệ cao của Công ty cổ phần khoáng sản Red 
Stone (vốn ĐTĐK 154,82 tỷ đồng) ... 

Qua đó cho thấy, trong năm qua tỉnh đã thu 
hút, lựa chọn được một số nhà đầu tư thực sự 
có năng lực đến đầu tư tại tỉnh với các dự án 
quy mô lớn. Các dự án được triển khai tương 
đối nhanh, lĩnh vực đầu tư phù hợp với định 
hướng thu hút đầu tư của tỉnh và quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bước 
đầu đã đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cho tỉnh 
và lợi ích thiết thực cho nhà đầu tư. Từ kết quả 
hoạt động của các nhà đầu tư đã góp phần thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, nâng 
cao giá trị sản xuất, giải quyết nhiều việc làm 
cho địa phương nơi thực hiện dự án.

Với sự nỗ lực không ngừng trong công tác 
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông 
thoáng, minh bạch, hấp dẫn cùng với các chính 
sách ưu đãi đầu tư theo quy định của Chính 
phủ, quy định riêng của tỉnh và các thủ tục 
hành chính được đơn giản hóa, chắc chắn 
trong những năm tới Yên Bái tiếp tục thành 
công trong việc mời gọi thu hút đầu tư. Công 
tác nàytiếp tục được kỳ vọng trở thành đòn bẩy 
giúp Yên Bái đạt được những mục tiêu kinh tế 
- xã hội quan trọng và là trung tâm kinh tế của 
khu vực Tây Bắc vào năm 2020.

Thu Hằng
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Hiện nay du lịch cộng 
đồng đang được coi 
là loại hình du lịch 

mang lại nhiều lợi ích phát 
triển kinh tế bền vững. Du 
lịch cộng đồng không chỉ 
giúp người dân bảo vệ tài 
nguyên môi trường sinh 
thái, mà còn là dịp để bảo 
tồn và phát huy những nét 
văn hoá độc đáo của địa 
phương. Từ hình thức tự 
phát, đến nay việc khai 
thác các danh thắng, văn 
hóa bản sắc dân tộc trở 
thành những sản phẩm 
độc đáo phục vụ du khách.

Có thể khẳng định, tiềm 
năng du lịch cộng đồng ở tỉnh Yên Bái không hề 
thua kém bất cứ địa phương nào trên cả nước. 
Ngoài những danh thắng nức tiếng như: Quần 
thể di tích Danh thắng quốc gia Ruộng bậc 
thang La Pán Tẩn - Chế Cu Nha - Dế Xu Phình, 
chè cổ thụ Suối Giàng, bình nguyên xanh Khai 
Trung... cùng nhiều thác, hồ, suối, nguồn nước 
nóng khác thì Yên Bái còn là địa bàn sinh sống 
của rất nhiều dân tộc từ Thái, Mông, Tày, Dao, 
Cao Lan… mỗi dân tộc đều có những nét văn 
hóa đặc trưng độc đáo, thể hiện qua các phong 
tục tập quán, lễ hội dân gian, các làn điệu dân 
ca dân vũ cộng với nét văn hóa đặc sắc trong 
ẩm thực với các món ăn dân dã, hấp dẫn... Đây 
chính là thế mạnh để Yên Bái phát triển du lịch 
cộng đồng.

Tận dụng thế mạnh với những giá trị riêng 
sẵn có về văn hóa lịch sử, cảnh quan thiên 

nhiên, các huyện miền Tây tỉnh Yên Bái đã 
khuyến khích người dân địa phương cùng làm 
du lịch, từng bước hướng dẫn, hỗ trợ người 
dân đầu tư, kinh doanh các sản phẩm du lịch 
gắn với các lợi thế sẵn có để phục vụ du khách. 
Phát triển du lịch cộng đồng là cách vừa phát 
huy, quảng bá được giá trị về lịch sử, văn hóa 
và cảnh quan; vừa tạo điều kiện cho người dân 
trực tiếp tham gia vào hoạt động cung cấp dịch 
vụ, tăng thu nhập và hưởng lợi từ sự phát triển 
du lịch.

Tại Nghĩa Lộ, đã có hàng chục hộ gia đình 
làm du lịch cộng đồng, từng bước chuyển đổi 
ngành nghề từ nông nghiệp sang làm dịch vụ 
du lịch một cách bền vững. 13 gia đình là hội 
viên phụ nữ ở các bản Sà Rèn và Chao Hạ 1 
đã tham gia Dự án “Xây dựng mô hình du lịch 
cộng đồng gắn với giảm nghèo và xây dựng 
nông thôn mới”, với tổng kinh phí 260 triệu 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI 
CÁC HUYỆN MIỀN TÂY TỈNH YÊN BÁI

Một vài năm trở lại đây, tại các huyện miền Tây tỉnh Yên Bái đã và đang hình thành các 
mô hình làm du lịch cộng đồng của người dân, đưa du lịch cộng đồng trở thành xu hướng 
chủ đạo trong phát triển du lịch của tỉnh. Trong đó du lịch sinh thái, homestay là kênh thu 
hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. 

Đoàn du khách nước ngoại tại mô hình du lịch cộng đồng của bà 
Hoàng Thị Loan - thị xã Nghĩa Lộ
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đồng. Các hộ tham gia Dự án là những hộ cơ 
bản còn giữ nguyên vẹn các bản sắc văn hóa 
trong đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc 
Thái, mong muốn được làm du lịch để thoát 
nghèo. Trung bình mỗi hộ gia đình đón từ 500 
đến 800 khách du lịch mỗi năm, đặc biệt có hộ 
đón được hàng nghìn khách.

Tại thị trấn Mù Cang Chải, hiện nay có 
khoảng gần 20 hộ đang làm du lịch cộng đồng 
và số lượng này chắc chắn còn tăng lên trong 
thời gian tới. Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải 
cũng chỉ đạo các hộ gia đình trên địa bàn đón 
khách về ăn nghỉ tại nhà, vừa tạo sự thân thiện 
cho du khách, vừa mang lại nguồn thu cho các 
hộ gia đình. Mù Cang Chải đã trở thành điểm 
đến hấp dẫn của nhiều du khách, không chỉ bởi 
vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang huyền 
ảo mà du khách còn được đắm mình vào những 
lễ hội văn hóa dân tộc Mông. Lượng khách đến 
tăng theo từng năm, đặc biệt là 
trong thời điểm diễn ra Tuần văn 
hóa du lịch danh thắng quốc gia 
ruộng bậc thang Mù Cang Chải 
hàng năm có hàng chục nghìn 
du khách đổ về, có hộ gia đình 
đón đến 200 lượt khách, thu 
nhập hàng chục triệu đồng. Một 
con số không nhỏ đối với các hộ 
gia đình ở vùng cao vốn chỉ trông 
chờ vào ruộng nương.

Điều đáng mừng trong phát 
triển du lịch cộng đồng ở Nghĩa 
Lộ, Mù Cang Chải và một số địa 

phương khác thời gian vừa qua là 
các hộ gia đình chủ động liên kết 
với các công ty du lịch để được 
hỗ trợ về kiến thức, thiết kế nhà 
sàn, cách giao tiếp, ẩm thực của 
người khách nước ngoài...

Điển hình như Công ty cổ 
phần Thân thiện Hà Nội liên kết 
trong kinh doanh dịch vụ du lịch 
cộng đồng với gia đình bà Hoàng 
Thị Phượng, xã Nghĩa An. Theo 
đó, Công ty hỗ trợ 1,8 triệu đồng/
tháng để gia đình cung cấp 
những dịch vụ du lịch chất lượng 
tốt nhất. Công ty Á châu Hà Nội 

(Alirika) liên kết với gia đình ông Lò Văn Bình 
(bản Chao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi)...

Tiềm năng, lợi thế và sức hút từ du lịch cộng 
đồng đối với du khách, nhất là những du khách 
ngoại quốc đã và đang tạo lợi thế cho du lịch 
Yên Bái. Đây vừa là cơ hội nhưng đồng thời 
cũng là thách thức đối với ngành du lịch Yên 
Bái. Chính vì vậy, việc phát triển đồng bộ, bài 
bản, có quy hoạch trong du lịch cộng đồng sẽ 
là một trong những giải pháp quan trọng để đưa 
du khách đến với Yên Bái ngày một nhiều hơn. 
Phát triển du lịch dựa trên những điều kiện sẵn 
có, nếu thực hiện có hiệu quả thì đây chính là 
một trong những hướng đi cho bài toán giảm 
nghèo bền vững ở khu vực vùng cao, vùng sâu, 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nguyễn Thoa

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn kiến thức 
về du lịch Homestay cho các hộ kinh doanh

Khu du lịch sinh thái Ecolodge Mù Cang Chải



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 4 - 2017

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

Chương trình “Cafe doanh nhân” được 
UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với các 
ngành tổ chức từ năm 2016, 2017 được 

cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Được 
coi là một kênh kết nối giữa doanh nghiệp với 
các cấp chính quyền, các ngành quản lý và giữa 
doanh nghiệp với doanh nghiệp. Qua đó doanh 
nghiệp được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, mở 
rộng giao lưu liên kết hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh tạo môi trường thân 
thiện gần gũi đúng với tiêu chí “chính quyền 
đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Trong năm 2017, tỉnh tổ chức được 4 buổi 
gặp mặt tại 3 khu vực: thành phố Yên Bái, 
huyện Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ. Thông qua 
các buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo UBND 
tỉnh và các sở, ban, ngành đã chủ động trong 
việc trao đổi cởi mở, thẳng thắn, thân thiện, tạo 
điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp tham 

dự tích cực tham gia ý kiến, phản ánh 
những khó khăn vướng mắc cũng như 
những đề xuất, kiến nghị để lãnh đạo 
tỉnh, các ngành nắm bắt, xem xét có 
biện pháp tháo gỡ, giúp doanh nghiệp 
giải quyết khó khăn. Gần 30 ý kiến, kiến 
nghị của doanh nghiệp, doanh nhân 
phản ánh trong năm đã được các đồng 
chí lãnh đạo tiếp thu, giải quyết và xử 
lý trực tiếp dưới nhiều hình thức với 
sự đồng thuận của doanh nghiệp. Đối 
với những nội dung cần có thời gian 
xem xét nghiên cứu, sau các buổi gặp 
mặt, tỉnh đã giao cho các ngành có văn 

bản trả lời hoặc cử cán bộ trực tiếp xuống giải 
quyết, tháo gỡ cùng doanh nghiệp. Bên cạnh 
những kết quả đạt được, Chương trình Cà phê 
doanh nhân năm 2017 vẫn còn những hạn chế 
như: chưa tập trung vào chủ đề nóng, phức tạp, 
đặc biệt còn hình thức giải quyết trong nội bộ 
của tỉnh, chưa sáng tạo; trong các kỳ tổ chức 
chưa mời được các chuyên gia kinh tế, để phối 
hợp cùng lãnh đạo tỉnh tháo gỡ khó khăn hay 
phổ biến chính sách mới...

Dự kiến năm 2018, chương trình “Cafe 
doanh nhân” sẽ được tổ chức theo từng chủ đề 
hướng đến từng lĩnh vực và được thực hiện ở 
các khu vực huyện, thị, thành phố. Các nhóm 
chủ đề chủ yếu được tập trung là: lĩnh vực thuế, 
thanh tra, kiểm tra, vốn, cách tiếp cận vốn, thủ 
tục hành chính, công tác hỗ trợ doanh nghiệp, 
thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng…UBND 
tỉnh cũng sẽ mời các chuyên gia kinh tế, chính 

Yên Bái tổng kết chương trình 
“cafe doanh nhân” năm 2017

Chiều ngày 22/12/2017, tại Trung tâm hội nghị Tùng Dương Palace, thành phố Yên Bái, UBND 
tỉnh tổ chức Chương trình “Cà phê doanh nhân” tháng 12 với chủ đề: “Tổng kết Chương trình “Cà 
phê doanh nhân” năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp”. Tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng - Uỷ viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, 
lãnh đạo các sở, ban, ngành và 150 doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại chương trình
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sách, nhà quản lý tham dự giúp doanh nghiệp 
có thêm thông tin, kinh nghiệm hay.

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí 
Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND trân 
trọng cảm ơn các doanh nghiệp, doanh nhân 
thời gian qua đã đóng góp nhiều cho sự phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh: Thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn tỉnh năm 2017 ước đạt 2.494 
tỷ đồng, vượt 21,7% kế hoạch năm, tổng sản 
phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 
29,5 triệu đồng…đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh khẳng định, những kết quả đó có sự đóng 
góp vô cùng quan trọng của các doanh nghiệp, 
doanh nhân. Đây là lực lượng nòng cốt tạo ra 
của cải vật chất cho xã hội, phát triển nguồn thu 
cho ngân sách Nhà nước, giải quyết an sinh xã 
hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng 
thông tin đến các doanh nghiệp, doanh nhân về 
định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên 
Bái trong năm 2018. Theo đó, chủ đề năm 2018 
về hỗ trợ doanh nghiệp, tỉnh sẽ tập trung vào 3 
lĩnh vực là cải cách hành chính, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, doanh nhân 
và người dân trên địa bàn; đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa và tập trung phát triển 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên 
phát triển hạ tầng giao thông. Tiếp tục duy trì 
3 tổ công tác là tổ xúc tiến đầu tư, tổ tháo gỡ 
khó khăn cho doanh nghiệp và tổ tuyên truyền. 
Đồng chí cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải 
quyết các thủ tục hành chính, tỉnh đã ký thỏa 
thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam về tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công 
ích, đồng thời sẽ sẽ đưa Trung tâm hành chính 
công vào hoạt động trong quý I/2018. Bên cạnh 
đó, tỉnh tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp thông 
qua Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và 
Xúc tiến đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư và 
Trung tâm Xúc tiến thương mại của Sở Công 
Thương…

Đồng chí mong muốn trong năm 2018, 
chương trình “Cafe doanh nhân” sẽ được tổ 
chức ở nhiều khu vực với nhiều loại hình hơn 
nữa; các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ cùng 
chung tay đề xuất những giải pháp, cách thức, 
hình thức để xây dựng chương trình ngày 
càng phong phú, đa dạng, hiệu quả hơn trong 
năm 2018.

Như Ý

Ngày 5-7/10 và 14-15/11 năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu 
tư phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Yên Bái tổ chức các lớp tập huấn cho doanh nghiệp 
về Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2014; Thương mại điện tử đối với doanh nghiệp; 
Kỹ năng tôi ưu hóa cho doanh nghiệp. Tham gia các lớp tập huấn có gần 70 học viên là lãnh 
đạo, cán bộ quản lý của các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua lớp bồi dưỡng, doanh nghiệp nắm 
vững thêm những quy định cần thiết về pháp luật, về quản trị doanh nghiệp từ đó tác động tích 
cực đến việc áp dụng pháp luật trong quá trình sản xuất, kinh doanh và điều hành của các doanh 
nghiệp. Đồng thời, giúp các doanh nghiệp nắm được các điểm mới của luật để vận dụng trong 
thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chương trình tập huấn năm 
trong kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp hàng năm của tỉnh, doanh nghiệp hoàn toàn không phải 
đóng phí khi tham gia./.

Như Ý

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh 
Yên Bái tổ chức các lớp tập huấn cho doanh nghiệp.
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Sáng 5/10, UBND tỉnh Yên Bái có buổi làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Khoa 
học tự nhiên và Trường Đại học Witten - Herdecke (Cộng hòa Liên bang Đức). Tiếp và làm việc với 
đoàn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  lãnh đạo Sở Khoa học - Công 
nghệ (KHCN), Tài nguyên -Môi trường, Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh.

Qua buổi làm việc, đoàn công tác đã trao đổi những kinh nghiệm, khả năng triển khai và ứng 
dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong giải quyết các bài toán cấp thiết thuộc lĩnh vực khoa học 
và công nghệ, tài nguyên và môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Đại diện lãnh đạo 
hai trường Đại học KHTN và Đại học Witten - Herdecke cho rằng với những tiềm năng, thế mạnh 
của tỉnh Yên Bái, hai bên sẽ cùng nhau trao đổi, hỗ trợ hợp tác trên các lĩnh vực có thế mạnh 
như: chống biến đổi khí hậu, xử lý nước thải gây ô nhiễm môi trường, khai thác nguồn tài nguyên 
khoáng sản và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực KHCN…và mong muốn trong thời 
gian tới sẽ được đi thực tế tại các địa phương và làm việc với Sở KHCN tỉnh nhằm tìm hiểu thêm 
về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để có chương trình hợp tác cụ thể trong thời gian tới.Trong 
buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn đoàn công tác nghiên cứu, lựa chọn 
các nội dung phù hợp để xây dựng, triển khai các dự án tại tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.

Như Ý

Sáng 12/10, UBND tỉnh Yên Bái có 
buổi làm việc với đoàn công tác của 
Tập đoàn CAV Srl và các doanh nghiệp 
tỉnh Massa - Carrara (Cộng hòa Italia) 
do Hiệp sỹ Vinchensi Rag.Andrea dẫn 
đầu. Tiếp và làm việc với đoàn có 
đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các 
sở, ngành, Hội Đá hoa trắng Lục Yên 
và các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực khai thác, chế biến đá và các 
lĩnh vực khác.

Trong buổi làm việc, đoàn công tác 
mong muốn được thúc đẩy mối quan 
hệ hợp tác giữa hai tỉnh không chỉ ở lĩnh vực khai thác đá hoa trắng mà còn ở lĩnh vực văn 
hóa, xã hội, đặc biệt là phát triển du lịch. Tập đoàn CAV Srl cam kết là cầu nối, hỗ trợ giới thiệu, 
quảng bá về tiềm năng, lợi thế; các chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Yên Bái đến các doanh 
nghiệp của Italia nói riêng và doanh nghiệp của các nước khác trên thế giới mà Tập đoàn CAV 
Srl đã có quan hệ hợp tác. Qua đó, UBND tỉnh Yên Bái cam kết bố trí khu đất theo đề nghị của 
Tập đoàn CAV Srl để triển khai Dự án “Ngôi nhà Italia” tại thành phố Yên Bái và huyện Lục Yên. 
Trong chương trình buổi làm việc, đại diện lãnh đạo hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ tăng 
cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ nhau lâu dài và bền vững 
giữa hai địa phương.

Như Ý

Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Trường Đại học Khoa học tự nhiên 
và Trường Đại học Witten - Herdecke (Đức)

UBND tỉnh Yên Bái làm việc với Tập đoàn CAV Srl và các doanh nghiệp 
tỉnh Massa – Carrara (Cộng hòa Italia)

Đại diện tỉnh Yên Bái và Tập đoàn CAV Srl ký biên bản ghi 
nhớ tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác.



B
aûn tin - x

u
ùc

 tieán
 ñ

a
àu

 tö
 tæn

h
 y

eân
 B

a
ùi

Số 02 - 2016

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

ñ
ieåm

 tin

Số 4 - 2017

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

Ngày 13/10, Bộ Xây dựng đã có công văn 2420/BXD-VLXD gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Yên Bái về chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa Yên Bình. Theo đó, Bộ 
Xây dựng thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất Vật liệu chịu lửa Yên Bình 
công suất 14.400 tấn sản phẩm/ năm của Công ty cổ phần Vật liệu chịu lửa Việt - Trung tại huyện 
Yên Bình, tỉnh Yên Bái và đề nghị UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các sở, ngành và Công ty cổ phần 
Vật liệu chịu lửa Việt - Trung tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công 
trình, quản lý chất lượng sản phẩm, môi trường.

Nguyễn Thoa

Ngày 30/10/2017, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1978/QĐ-UBND về việc phê 
duyệt kết quả và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan 
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016. Cụ thể như sau: 

Kết quả như sau:

Các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị 
trấn căn cứ kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành 
chính nhà nước năm 2016 có trách nhiệm tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có các giải pháp 
đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan, đơn vị mình. 

Theo Cổng thông tin điện tử

Ngày 16/11/2017, Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban đầu tư 
nước ngoài với các địa phương phía Bắc năm 2017. Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt các định hướng, 
chính sách và chỉ đạo mới của Chính phủ liên quan đến đầu tư nước ngoài năm 2017, rà soát tình hình 
thực hiện công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam 
của cac địa phương.

Theo số liệu thống kê của Cục đầu tư nước ngoài, trong 10 tháng đầu năm 2017, cả nước có 

Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy 
sản xuất Vật liệu chịu lửa tại Yên Bái.

Công bố chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ 
quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2016

1

2

3

4

5

Chỉ số hài lòng về tiếp cận 
dịch vụ (%)

Chỉ số hài lòng về thủ tục 
hành chính (%)
Chỉ số hài lòng về sự phục 
vụ của công chức (%)

Chỉ số hài lòng về kết quả 
giải quyết TTHC (%)
Chỉ số hài lòng về sự phục 
vụ hành chính

TT Chỉ số hài lòng

88.9

87.6

86.2

85.6

81.2

70

67.8

73.5

71.7

72.2

75.1

77

76.2

76.3

78

74.7

86.8

85.8

87.1

82.7

95.5

92.7

91.8

96.6

97.5

89

89

77.4

91.3

8934

CMND Quyền sử
dụng đất

Chứng
thực

Xây dựng
nhà ở

Kết hôn Khai sinh

Hội nghị giao ban đầu tư nước ngoài với các địa phương 
khu vực phía Bắc năm 2107
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2.070 dự án được cấp mới GCNĐKĐT 
với số vốn đăng ký là 16,3 tỷ USD, có 
1.001 lượt dự án đăng ký điều chỉnh 
tăng vốn là 7,27 tỷ USD, 4.156 lượt 
góp vốn, mua cổ phần là 4,67 tỷ USD. 
Tính chung tổng vốn thu hút là 28,24 tỷ 
USD, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm 
2016. Lũy kế đến ngày 20/10/2017, cả 
nước có 24.397 dự án còn hiệu lực với 
tổng vốn đăng ký là 312,91 tỷ USD, vốn 
lũy kế thực hiện đạt 169,05 tỷ USD, 
bằng 54% tổng vốn đăng ký còn hiệu 
lực. Bên cạnh đó, hội nghị đã giải đáp 
các kiến nghị, vướng mắc của các địa 
phương về những bất cập trong quá 
trình thực thi chính sách, pháp luật về đầu tư; cái cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh để thu hút nguồn vốn FDI tại địa phương. Phấn đấu hoàn thành 
mục tiêu thu hút 27,5-28,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài trong năm 2018.

Trọng Cảnh

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị 
có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc 
- Thủ tướng Chính phủ. Tham 
dự hội nghị còn có lãnh đạo một 
số bộ, ban, ngành trung ương, 
lãnh đạo các địa phương trên cả 
nước, các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, 
Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đã ghi nhận biểu 
dương và đánh giá cao những kết 
quả đạt được của tỉnh Hà Giang 
trong thời gian qua và cũng chia 
sẽ những khó khăn mà tỉnh Hà Giang đang phải đối mặt. Thủ tướng tin tưởng rằng Hội nghị xúc tiến 
đầu tư lần này sẽ mở ra một chương mới trong xúc tiến, hợp tác đầu tư giữa tỉnh Hà Giang và các nhà 
đầu tư trong và ngoài nước. Với những định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới, Hà Giang 
sẽ vươn lên, vượt ra khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn trở thành tỉnh năng động, đi đầu trong sự nghiệp 
xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang, 
cùng với cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Trong chương 
trình hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà cho 6 huyện nghèo, mỗi huyện 100 chăn ấm; 
lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho17 nhà đầu tư; trao 17 biên bản cam 
kết đầu tư cho các nhà đầu tư; giới thiệu đến nhà đầu tư 26 danh mục dự án và trao giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư với tổng vốn dự kiến 12.826 tỷ đồng.

Trọng Cảnh

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 27/11/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức Hội 
nghị Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Hà Giang năm 2017.

Tỉnh Hà Giang trao Quyết định chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp
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Trong 11 tháng năm 2017 đã quyết định chủ trương đầu tư cho 41 dự án (tăng 14 dự án so 
với cùng kỳ năm 2016) với tổng vốn đăng ký đạt 15.324,48 tỷ đồng (tăng 30% so với cùng kỳ năm 
2016); Một số dự án được cấp chủ trương đầu tư mới có vốn đăng ký 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 (vốn đầu tư 
đăng ký 2.731 tỷ đồng); dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tại xã Tân Thịnh, phường Đồng Tâm 
và phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái của Công ty cổ phần tập đoàn kinh tế Chân Thiện Mỹ (vốn 
đầu tư đăng ký 4.944 tỷ đồng); dự án thủy điện Chống khua, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải của 
Công ty cổ phần năng lượng Ecogreen (vốn đầu tư đăng ký 334,4 tỷ đồng); dự án đầu tư chăn nuôi 
lợn nái siêu nạc chất lượng cao tại xã Đông An, huyện Văn Yên của Công ty cổ phần thương mại 
Đông An (vốn đầu tư đăng ký 120 tỷ đồng)...

Cũng trong 11 tháng năm 2017 các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã thực hiện đầu tư 
ước đạt 405 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các hoạt động đền bù, san tạo mặt bằng, xây dựng nhà 
xưởng, mua sắm thiết bị. 

Nguyễn Thoa

Tình hình thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài 11 tháng năm 2017

Yên Bái tiếp nhận và trồng 500 cây hoa Anh đào do Nhật Bản trao tặng

Ngày 12/12/2017, tại thị xã Nghĩa 
Lộ, tỉnh Yên Bái tiếp nhận và trồng 500 
cây hoa Anh đào do Hội Dotokukaikan 
(Nhật Bản) trao tặng. Đồng chí 
Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, UBND thị xã Nghĩa Lộ tới dự 
buổi lễ. Theo ông AokiTakashi - Chủ 
tịch Hội Dotokukaikan của Nhật Bản 
cho biết, giống cây Anh đào tặng cho 
Thị xã Nghĩa Lộ là giống cây đã được 
nghiên cứu, lai tạo thành công sau 30 
năm và có thể trồng khắp nơi trên thế giới. Đây là loại hoa vô cùng đẹp đẽ, vẻ đẹp của hoa sẽ 
khiến cho tâm hồn thanh thản, vượt qua những phiền muộn, vượt qua ranh giới quốc gia, dân 
tộc, tôn giáo để đến với nhau, mang lại nụ cười, hòa bình và hạnh phúc.

Như Ý

Các đại biểu tại lễ tiếp nhận và trồng 500 cây hoa Anh đào 
do Hội Dotokukaikan (Nhật Bản) trao tặng

 Ngày 11/12/2017 UBND tỉnh Yên Bái ban hành Công văn số 2116/UBND-VX về việc đồng ý 
cho Công ty TNHH Sa Mạc Xanh nghiên cứu, khảo sát hiện trạng, nhu cầu và đề xuất chủ trương 
xin lập dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Yên Bái trình cấp có thẩm 
quyền thẩm định, phê duyệt trước ngày 31 tháng 01 năm 2018 theo quy định pháp luật hiện hành. 
Công ty TNHH Sa Mạc Xanh chủ động làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư; các sở, ban, ngành, 
địa phương liên quan để được hướng dẫn, phối hợp, giúp đỡ.

Như Ý

Khảo sát hiện trạng, nhu cầu và đề xuất chủ trương xin lập dự án đầu tư 
xây dựng nhà máy xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Yên Bái
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Từ ngày 10 đến 15/12/2017, huyện Văn Chấn đã tổ chức Hội chợ thương mại, giới thiệu và 
quảng bá sản phẩm Cam Văn Chấn năm 2017. Hội chợ diễn ra tại sân chợ trung tâm, thôn Ba 
Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn thu hút sự tham gia của hàng chục gian hàng Cam đến từ các 
xã trong huyện. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp, hộ trồng cam quảng bá thương hiệu, xúc tiến 
thương mại, tìm kiếm thị trường, trao đổi kinh nghiệm trồng, tiêu thụ sản phẩm cam, góp phần thúc 
đẩy kinh tế - xã hội địa phương.

Nguyễn Thoa

Yên Bái: Tổ chức hội chợ thương mại và quảng bá Cam Văn Chấn 2017

Thành lập Tổng đài hỗ trợ công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) 
trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh

Liên kết quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm du lịch 
đặc trưng vùng Tây Bắc

Ngày 13/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Công văn số 2776/UBND-VX về 
việc thành lập Tổng đài hỗ trợ công tác giải quyết TTHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, theo 
đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Cổng Thông tin điện tử tỉnh thiết lập, vận hành Tổng đài hỗ 
trợ giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh phục vụ người dân và doanh 
nghiệp bắt đầu thực hiện từ ngày 01/01/2018.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách 
nhiệm cử người đại diện và số điện thoại liên lạc, lập danh sách trích ngang gửi về Cổng Thông 
tin điện tử tỉnh trước ngày 20/12/2017 để kịp triển khai việc hỗ trợ người dân và doanh nghiệp 
giải quyết thủ tục hành chính theo yêu cầu.

Như Ý

Sáng 16/12, Ban Kinh tế 
Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây 
Bắc và Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch phối hợp với UBND 
tỉnh Lào Cai đã tổ chức hội nghị 
“Liên kết quảng bá, xúc tiến, 
phát triển sản phẩm du lịch đặc 
trưng vùng Tây Bắc” tại tỉnh Lào 
Cai. Hội nghị có sự tham gia 
của đại diện 14 tỉnh miền núi 
và trung du phía bắc; lãnh đạo 
các bộ, ban, ngành Trung ương; 
các doanh nghiệp kinh doanh 
du lịch, lữ hành trong cả nước. 
Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái do 
đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã tham dự hội nghị.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch vùng Tây Bắc, thông qua Hội nghị, các đại biểu đã 

Toàn cảnh Hội nghị “Liên kết quảng bá, xúc tiến, phát triển sản 
phẩm du lịch đặc trưng vùng Tây Bắc”
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Tập đoàn FLC  tìm hiểu cơ hội hợp tác,
đầu tư tại tỉnh Yên Bái

nhất trí cần đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến và liên kết phát triển sản phẩm du lịch đặc 
trưng của mỗi địa phương, tạo thành chuỗi du lịch khép kín, bảo đảm chất lượng và an toàn. Theo 
đó các địa phương trong vùng cần tập trung đẩy mạnh liên kết hình thành các sản phẩm đặc thù 
dựa trên thế mạnh của toàn vùng nhằm tạo nên thương hiệu chung cho Tây Bắc. Ngoài ra, các 
tỉnh Tây Bắc cũng cần có chính sách ưu đãi nhằm tạo ra đội ngũ nhân lực chất lượng cao; bố 
trí nguồn vốn để thực hiện các dự án phát triển giao thông có tính chất động lực phát triển vùng 
nhằm tạo sự liên kết về không gian giữa các điểm du lịch quan trọng trên địa bàn miền núi phía 
Bắc.Việc đẩy mạnh liên kết hợp tác sẽ tạo điều kiện cho du lịch Tây Bắc phát triển cả về chiều sâu 
và chiều rộng, trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương. Tại Hội nghị, các 
tỉnh Tây Bắc đã ký cam kết với các doanh nghiệp lữ hành Saigontourist, Hanoitourist, Vietravel, 
Thiên đường Á Châu nhằm tăng cường liên kết xúc tiến sản phẩm du lịch vùng Tây Bắc trong 
thời gian tới.

Nguyễn Thoa

theo Báo Yên Bái

Chiều 22/12, Đoàn công tác của Tập đoàn FLC do ông Lê Thành Vinh - Phó Chủ tịch Thường 
trực Hội đồng quản trị làm trưởng đoàn đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại tỉnh Yên Bái. Đánh 
giá cao những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong thu hút đầu tư và phát triển du lịch sinh thái, 
ông Lê Thành Vinh mong muốn Tập đoàn FLC sớm được triển khai các dự án hợp tác, đầu tư 
tại Yên Bái. Trước mắt, Tập đoàn sẽ lập dự án đầu tư du lịch sinh thái tại khu vực đầm Vân Hội 
và dự án phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao theo quy mô lớn tại tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy giới thiệu với đoàn công tác Tập đoàn FLC 
về tiềm năng phát triển du lịch sinh thái đầm Vân Hội.




