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TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC GẶP MẶT 
ĐẦU XUÂN KỶ HỢI 2019

Tham dự buổi gặp mặt có các 

đồng chí: Phạm Thị Thanh 

Trà - Ủy viên Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 

tịch HĐND tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí 

thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các 

đồng chí Thường trực HĐND - UBND 

tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, 

huyện, thị xã, thành phố và các tập 

đoàn kinh tế và hơn 200 doanh nghiệp 

đang đầu tư và đang trong quá trình 

nghiên cứu đầu tư tại tỉnh Yên Bái.

Sáng 27/3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND 
tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu 
xuân Kỷ Hợi 2019.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và 
đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định 

chủ trương đầu tư cho các nhà đầu tư
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Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã báo cáo 

kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh, phát triển doanh nghiệp và 

thu hút đầu tư năm 2018. Năm qua, 

toàn tỉnh có 255 doanh nghiệp thành 

lập mới, với tổng vốn đăng ký 2.975 tỷ 

đồng, thu hút 35 dự án đầu tư mới, giải 

quyết việc làm cho khoảng 35.400 lao 

động địa phương với thu nhập trung 

bình 4,7 triệu đồng và đóng góp vào 

ngân sách nhà nước 1.110 tỷ đồng. 

Bên cạnh việc chú trọng đầu tư phát 

triển sản xuất kinh doanh, cộng đồng 

doanh nghiệp đã tích cực tham gia, 

đóng góp tích cực cho công tác giảm 

nghèo, an sinh xã hội trên địa bàn với 

số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng.

Năm 2019 với chủ đề: “Đẩy mạnh 

3 khâu đột phá chiến lược; tích cực 

thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp; 

thực hiện giảm nghèo nhanh và bền 

vững; cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị 

quyết Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh”, tỉnh 

Yên Bái phấn đấu tốc độ tăng tổng 

sản phẩm trên địa bàn đạt trên 7%, 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trình bày báo cáo đánh giá kết quả hoạt động, 
sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư năm 2018 và 

phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 
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thu ngân sách nhà nước đạt 3.250 tỷ 

đồng, thành lập mới trên 265 doanh 

nghiệp, 60 HTX và 2.200 tổ hợp tác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại 

diện các tập đoàn, các nhà đầu tư, 

các doanh nghiệp bày tỏ đánh giá cao 

về tiềm năng, lợi thế của tỉnh Yên Bái. 

Đồng thời nêu lên một số khó khăn, 

vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với 

tỉnh về cải cách thủ tục hành chính, 

cụ thể là một số vấn đề liên quan đến 

đất đai; phát triển du lịch; việc triển 

khai tổ chức chuỗi liên kết sản xuất 

và tiêu thụ sản phẩm còn gặp nhiều 

khó khăn; công tác quản lý bảo vệ môi 

trường…

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí 

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã 

giải đáp và làm rõ những vướng mắc 

của các nhà đầu tư, doanh nghiệp, 

HTX. Với phương châm “sự thành 

công của doanh nghiệp là thành công 

của tỉnh”, tỉnh Yên Bái chỉ đạo các 

cấp, các ngành luôn theo sát và đồng 

hành cùng doanh nghiệp, quan tâm 

và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận 

lợi nhất cho sự phát triển của doanh 

nghiệp. Đồng chí cho biết, hằng tuần 

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 
phát biểu tại hội nghị
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sẽ dành thời gian để lắng nghe ý kiến, 

kiến nghị của doanh nghiệp, kịp thời 

tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho 

doanh nghiệp.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị 

Thanh Trà – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh đã chia sẻ những kinh 

nghiệm xây dựng, phát triển kinh 

tế - xã hội và tinh thần khởi nghiệp 

của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trong 

chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân 

Nam, Trung Quốc vừa qua. Đồng chí 

nhấn mạnh, vấn đề này rất thực tiễn 

đối với tỉnh Yên Bái bởi đó là khát 

vọng về sự thịnh vượng của tỉnh Yên 

Bái thông qua khởi nghiệp, phát triển 

doanh nghiệp, thu hút đầu tư vì sự 

phát triển và thịnh vượng của tỉnh.

Ghi nhận và biểu dương những 

kết quả mà các doanh nghiệp của 

tỉnh đạt được thời gian qua, đồng chí 

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà 

nhấn mạnh: Năm 2018 là năm ghi dấu 

thành công của doanh nghiệp, doanh 

nhân tỉnh nhà đã và đang mang lại 

nguồn lợi lớn cho nền kinh tế của tỉnh; 

đội ngũ doanh nhân trưởng thành, lớn 

mạnh đã đóng góp cho sự phát triển 



Số 1 - 2019
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

7

TIN
 TÖ

ÙC
 - SÖ

Ï K
IEÄN

Baûn tin - XUÙC TIEÁN ÑAÀU TÖ TÆNH
 YEÂN BAÙI

kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian 

qua. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, 

doanh nhân trong tỉnh đã đóng góp 

tích cực cho công tác an sinh xã hội, 

giải quyết vấn đề lao động - việc làm 

trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí đề nghị chính quyền 

các cấp và sở, ngành, địa phương 

phải thay đổi nhiều hơn trong nhận 

thức và tư duy; thấu hiểu chia sẻ thực 

sự với doanh nghiệp; học hỏi tư duy 

đổi mới của các quốc gia, các địa 

phương thành công trong nước để 

thay đổi tư duy cho chính mình; phải 

thật sự tận tâm, tận tụy, tận lực, thân 

thiện, hết lòng vì sự phát triển của 

doanh nghiệp.

Trong dịp này, Tỉnh Yên Bái đã 

trao Quyết định chủ trương đầu tư 

cho 5 nhà đầu tư; công bố Bản ghi 

nhớ giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Yên Bái và 9 nhà đầu tư nghiên cứu 

đầu tư 11 dự án, với tổng mức đầu tư 

trên 29 nghìn tỷ đồng; tặng bằng khen 

của UBND tỉnh cho 10 tập thể, doanh 

nghiệp, hợp tác xã có thành tích xuất 

sắc trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh năm 2018.

                        NGUYỄN THOA
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Ngày 4/3 Ủy ban nhân dân tỉnh 
ban hành kế hoạch số 50/KH-
UBND về việc triển khai kế 

hoạch hội nhập quốc tế tỉnh Yên Bái 
năm 2019.

Để thực hiện có hiệu quả đường 
lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 
pháp luật của Nhà nước về hội nhập 
quốc tế, góp phần giữ vững độc lập, 
chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ, quảng bá hình ảnh, nâng cao vai 
trò, vị thế của đất nước nói chung và 
tỉnh Yên Bái nói riêng trong khu vực 
và trên thế giới, Ủy ban nhân dân tỉnh 
Yên Bái ban hành Kế hoạch số 50/KH-
UBND về việc triển khai kế hoạch hội 
nhập quốc tế tỉnh Yên Bái năm 2019.

Kế hoạch quán triệt đầy đủ và sâu 
rộng tới các cấp, các ngành về quan 
điểm, mục tiêu, các hoạt động của 
chương trình hành động về hội nhập 
quốc tế của tỉnh; xác định rõ nhiệm 
vụ, phân công trách nhiệm cụ thể để 
phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều 
hành triển khai thực hiện đạt hiệu quả 
Chương trình hành động về hội nhập 
quốc tế của tỉnh. Triển khai hiệu quả 
công tác hội nhập quốc tế của địa 
phương, tăng cường tính chủ động, 
tích cực của các cơ quan, đơn vị đối 
với công tác hội nhập quốc tế nhằm 
khai thác hiệu quả lợi thế của tỉnh, khắc 

phục những hạn chế, khó khăn nhằm 
tận dụng cơ hội và giảm thiểu các thách 
thức, tác động tiêu cực trong quá trình 
hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, 
phấn đấu đưa nền kinh tế của tỉnh phát 
triển nhanh và bền vững ngang tầm với 
các địa phương trong cả nước.

Theo kế hoạch hội nhập quốc tế, 
nội dung kế hoạch tập trung vào việc 
đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền; Xây dựng thể chế và nâng cao 
năng lực hội nhập quốc tế; Hội nhập 
kinh tế quốc tế; Hội nhập quốc tế trong 
lĩnh vực chính trị; Hội nhập quốc tế 
trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. Ủy ban 
nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, 
ngành là thành viên của Ban Chỉ đạo 
về Hội nhập quốc tế tỉnh chủ động, 
tích cực triển khai Kế hoạch theo chức 
năng nhiệm vụ được giao. Phối hợp 
chặt chẽ, thường xuyên, liên tục giữa 
các cơ quan Sở, ban, ngành, huyện, thị 
xã, thành phố; giữa các cơ quan quản 
lý nhà nước và doanh nghiệp; đảm bảo 
tính thiết thực, hiệu quả, nhằm thúc đẩy 
tiến trình hội nhập quốc tế của tỉnh nói 
riêng và cả nước nói chung. Hội nhập 
kinh tế là trọng tâm, hội nhập trong các 
lĩnh vực khác phải tạo thuận lợi cho hội 
nhập kinh tế và góp phần tích cực vào 
phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, 
bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bản 

YÊN BÁI TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
NĂM 2019
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Toàn cảnh buổi công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

CÔNG BỐ CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI) 2018: 
YÊN BÁI TĂNG 4 BẬC TRONG BẢNG XẾP HẠNG

Sáng ngày 28/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng 
Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức công bố Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2018. Bộ chỉ số nhằm phản ánh chất lượng điều hành 
kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải 
cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam.

sắc văn hóa của dân tộc, thúc đẩy phát 
triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh 
và công bằng xã hội.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các 
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
căn cứ Quyết định số 62/QĐ-UBND 
ngày 16/01/2019 về việc kiện toàn Ban 
Chỉ đạo và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ 
đạo hội nhập quốc tế tỉnh Yên Bái và 

nhiệm vụ cụ thể của đơn vị, có trách 
nhiệm tổ chức triển khai có hiệu quả 
kế hoạch hội nhập quốc tế tỉnh Yên Bái 
năm 2019. Định kỳ báo cáo kết quả 
triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao 
về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban 
Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh.

                                     NHƯ Ý
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Theo kết quả công bố, Yên Bái xếp 
thứ 42 trong tổng số 63 tình, thành phố 
cả nước với tổng điểm 62,22, tăng 4 
bậc so với năm 2017. Bằng sự nỗ lực 
không ngừng, 5 năm (2013, 2018) liên 
tiếp tỉnh Yên Bái tăng 18 bậc trong 
bảng xếp hạng. 

Kết quả điều tra PCI 2018 cho 
thấy, các doanh nghiệp đánh giá Yên 
Bái đã cải thiện trong việc giảm chi phí 
không chính thức cho doanh nghiệp. 
Các chỉ số về tiếp cận đất đai, thiết 
chế pháp lý và đào tạo lao động cũng 
tăng đáng kể. Tuy nhiên, chỉ số Hỗ trợ 
doanh nghiệp giảm từ 6,84 xuống 6,06 
và đây cũng là chỉ số giảm điểm mạnh 
nhất của tỉnh Yên Bái. 

Được thực hiện năm thứ 14 
liên tiếp, báo cáo PCI 2018 được xây 
dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 

12.000 doanh 
n g h i ệ p , 
trong đó gần 
11.000 doanh 
nghiệp dân 
doanh đang 
hoạt động tại 
63 tỉnh, thành 
và trên 1.500 
doanh nghiệp 
có vốn FDI 
đang hoạt 
động tại 20 
địa phương.

Q u ả n g 
Ninh khẳng 

định vị thế của mình khi năm thứ hai 
liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng PCI 
với 70,36 điểm. Yên Bái đứng vị trí thứ 
6 trong bảng xếp hạng các tỉnh trung 
du, miền núi phía Bắc, xếp trên các 
tỉnh Điện Biên, Hòa Bình, Lạng Sơn, 
Hà Giang, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn 
và Lai Châu.

Kết quả PCI và các điểm số thành 
phần là cơ sở để các địa phương có 
thể nhìn nhận, xem xét lại môi trường 
kinh doanh từ đó đưa ra các nhóm giải 
pháp cải thiện những mặt còn hạn chế 
và phát huy những điểm mạnh, lợi thế, 
dần từng bước xây dựng môi trường 
đầu tư trong sạch, lành mạnh và phát 
triển bền vững.

                             NGUYỄN THOA

BIỂU ĐỒ CHỈ SỐ THÀNH PHẦN CỦA: YÊN BÁI
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UBND TỈNH LẤY Ý KIẾN THAM GIA GÓP Ý VÀO 
Ý TƯỞNG ĐỒ ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG 

THÀNH PHỐ YÊN BÁI VÀ VÙNG PHỤ CẬN 
ĐẾN NĂM 2040, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2060

Sáng 17/3, Uỷ ban nhân dân tỉnh 
tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham 
gia góp ý vào ý tưởng đồ án Điều 

chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên 
Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, 
tầm nhìn đến năm 2060. Đồng chí Đỗ 
Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị 
có lãnh đạo các một số sở, ngành của 
tỉnh; Lãnh đạo các huyện Yên Bình, 
Trấn Yên và thành phố Yên Bái; Hội 
Kiến trúc sư tỉnh Yên Bái; Các chuyên 
gia về lĩnh vực quy hoạch; Các thành 
viên Hội đồng thẩm định Kiến trúc quy 

hoạch; lãnh đạo và chuyên viên Văn 
phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND 
tỉnh; Đại diện đơn vị tư vấn Công ty 
Nikken Sekkei Nhật Bản.

Mục tiêu của Đồ án Điều chỉnh 
quy hoạch chung thành phố Yên Bái và 
vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn 
2060, nhằm xây dựng thành phố Yên 
Bái đạt các tiêu chí của đô thị loại II vào 
năm 2020; phát triển mở rộng thành 
phố ra vùng phụ cận, trong đó các xã 
Phúc Lộc, Văn Phú, Văn Tiến và Giới 
Phiên sẽ trở thành phường; hướng tới 
mục tiêu đến năm 2050 thành phố Yên 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận hội nghị.
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Bái sẽ trở thành đô thị loại I. Đồng thời, 
làm cơ sở để thu hút đầu tư, sử dụng 
có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng 
thành phố Yên Bái hiện đại, có bản sắc 
và phát triển bền vững; có khả năng 
phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến 
đổi khí hậu. Tại Hội nghị, đại diện đơn 
vị tư vấn, các thành viên Hội đồng thẩm 
định, các kiến trúc sư Hội Kiến trúc sư 
Việt Nam và chuyên gia về lĩnh vực quy 
hoạch của Hội Quy hoạch phát triển đô 
thị Việt Nam, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ 
Kiến trúc quy hoạch (Bộ Xây dựng) 
có ý kiến: Các mục tiêu, định hướng, 
tầm nhìn và chiến lược phát triển đô 
thị đã được đơn vị tư vấn điều chỉnh, 
bổ sung cơ bản phù hợp với điều kiện 
của thành phố Yên Bái. Cấu trúc đô thị, 
định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật 
cơ bản đã được điều chỉnh phù hợp với 

điều kiện tự nhiên của thành phố Yên 
Bái. Các đại biểu cũng đánh giá cao ý 
tưởng khai thác hồ Thác Bà và hồ Vân 
Hội tạo trục động lực phát triển văn 
hóa, nghỉ dưỡng; đối với phân vùng đô 
thị, đơn vị tư vấn có cách nghiên cứu 
tương đối phù hợp đối với điều kiện 
của thành phố. 

Tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao 
các ý kiến tham gia sâu sắc của các 
chuyên gia, các nhà quản lý và mong 
muốn các chuyên gia tiếp tục nghiên 
cứu và tham gia ý kiến trong quá trình 
hoàn thiện đồ án quy hoạch. Giao Sở 
Xây dựng tổng hợp thêm các ý kiến của 
các sở, ngành, các huyện, thị, thành 
phố báo cáo UBND tỉnh và gửi cho đơn 
vị tư vấn thiết kế để hoàn thiện Đồ án.

                                     NHƯ Ý

Đại diện đơn vị tư vấn - Công ty Nikken Sekkei Nhật Bản trình bày ý tưởng và giải pháp 
về quy hoạch chung thành phố Yên Bái đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060
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HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ CỦA TỈNH YÊN BÁI 
TẠI SINGAPORE

Ngày 11/3, đoàn công tác tỉnh 

Yên Bái làm việc với Công ty 

Sakae Advisory, là công ty về 

tư vấn đầu tư, đang thực hiện công tác 

thiết kế quy hoạch chung cho thành 

phố Đà Nẵng, đại diện tiếp đoàn là 

ông Douglas Foo – Chủ tịch hội đồng 

quản trị công ty. Sau khi lắng nghe bài 

giới thiệu về tỉnh Yên Bái, ông Douglas 

Foo đánh giá rất cao về tiềm năng phát 

triển của tỉnh, ông chia sẻ về lịch sử 

và quá trình phát triển của Đảo quốc 

Sư tử. Một quốc gia muốn thay đổi và 

phát triển dựa rất nhiều vào yếu tố con 

Đoàn công tác tỉnh Yên Bái thăm và làm việc với SMF

Từ ngày 11/3/2019 đến ngày 14/3/2019, đoàn công tác tỉnh Yên Bái 
do đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái làm 
trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Singapore, gặp mặt và làm việc 
với một số tổ chức của Singapore, bao gồm: Enteprise Singapore (ES); 
Singapore Manufaturing Federation; Công ty Sakae Advisory; Công ty 
Surbana Jurong và Intenational Finacial Centrel, để xúc tiến đầu tư và 
tìm kiếm các nguồn lực đầu tư vào tỉnh Yên Bái.
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người, cần phải có sự gắn kết không 

phân biệt giữa các dân tộc, tạo nên 

sự hài hòa, một khối thống nhất như 

cách mà đất nước Singapore đã và 

đang làm với dân tộc mình, tạo nên 

một quốc gia phát triển bậc nhất thế 

giới. Ông chia sẻ nhiều về thiết kế quy 

hoạch đô thị, một đô thị thông minh 

không chỉ hạ tầng thông minh, mà còn 

ở con người sử dụng thông minh thế 

nào, khả năng gắn kết với môi trường 

xung quanh thông minh ra sao …Yên 

Bái sẽ phát triển theo một cách riêng 

tạo nên sự khác biệt dựa vào những 

truyền thống và nét đặc sắc hiện hữu 

của địa phương.

Đoàn công tác 
tỉnh Yên Bái 
làm việc với ông 
Douglas Foo tại 
Công ty Sakae 
Advisory

Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và SMF
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Ông Douglas Foo còn là Chủ tịch 

Liên đoàn chế biến, chế tạo Singapore 

(SMF). SMF là một tổ chức với hơn 

3000 doanh nghiệp thành viên tham 

gia, được phân thành 10 lĩnh vực đầu 

tư như: Xây dựng và vật liệu xây dựng; 

công nghiệp điện tử; Năng lượng và 

hóa chất; thức ăn và đồ uống; Khoa 

học đời sống; phong cách sống; công 

nghệ y học; máy móc kỹ thuật; bao 

bì; và tự động hóa. Trong khuôn khổ 

chuyến công tác, chiều ngày 12/3, 

đoàn Yên Bái đã thăm và làm việc với 

SMF, đặc biệt, dưới sự chứng kiến của 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt 

Nam, Biên bản ghi nhớ đã được ký 

Đoàn Yên Bái chụp ảnh lưu niệm với đại diện ES

Đoàn Yên Bái 
thăm và làm 

việc với Công ty 
Surbana Jurong
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kết giữa ông Đỗ Đức Duy – Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và ông 
Douglas Foo – Chủ tịch SMF về các 
nội dung cơ bản như: thiết kế, đổi mới 
sáng tạo các chuỗi giá trị sản phẩm 
nông lâm nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu 
và huy động các nguồn lực đầu tư vào 
tỉnh Yên Bái.

Sáng ngày 12/3, đoàn công tác 
tỉnh Yên Bái làm việc với Enterprise 
Singapore (ES). ES là một tổ chức 
trực thuộc Bộ Thương mại và Công 
nghiệp Singapore, có chức năng hỗ 
trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa Singapore trong việc đầu tư ra 
nước ngoài. Đại diện ES đánh giá cao 
về tiềm năng thế mạnh và định hướng 
phát triển của tỉnh Yên Bái, hứa hẹn sẽ 
nghiên cứu, giới thiệu những nhà đầu 
tư phù hợp với lĩnh vực thu hút đầu tư 

của Yên Bái.
Đồng chí Đỗ Đức Duy – Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tham dự 
Hội nghị kết nối Việt Nam – Singapore 
lần thứ 14 vào sáng ngày 13/3, đại diện 
phía Việt Nam là ông Nguyễn Chí Dũng 
– Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
đại diện phía Singapore là ông Chan 
Chun Sing – Bộ trưởng Bộ Thương mại 
và Công nghiệp.

Chiều ngày 13/3, đoàn Yên Bái 
đã đến thăm và làm việc với Công ty 
Surbana Jurong - là công ty tư vấn thuộc 
sở hữu của Chính phủ Singapore, đơn 
vị đã tham gia thiết kế nhiều dự án quy 
hoạch với quy mô lớn của thế giới, hiện 
tại đang cùng với Công ty Sakae thiết 
kế quy hoạch chung cho thành phố Đà 
Nẵng. Sau khi xem xét sơ bộ về Yên 
Bái, Công ty đã có nhiều nhận xét, góp 

Toàn cảnh buổi làm việc với đại diện IFC
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI THÁO GỠ KHÓ KHĂN, 
VƯỚNG MẮC LIÊN QUAN ĐẾN CÁC DỰ ÁN XIN CẤP QUYẾT ĐỊNH 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN

Tham gia buổi làm việc có 6 nhà 
đầu tư đang nghiên cứu tìm hiểu 
và làm các thủ tục xin cấp chủ 

trương đầu tư dự án tại tỉnh: Công ty 
cổ phần dịch vụ thương mại Phú Hưng 
Yên Bái; Công ty cổ phần phát triển du 
lịch và nghỉ dưỡng Quốc tế Vân Hội; 
Công ty cổ phần đầu tư công viên văn 
hóa thể thao du lịch và đô thị Hồ Thác 
Bà - Tập đoàn Anphanam; Công ty cổ 

phần tập đoàn đầu tư xây dựng Cường 
Thịnh Thi; Tập đoàn Sun Group; Công 
ty TNHH Trường Minh. Hiện các nhà 
đầu tư đều đang hoàn thiện hồ sơ đăng 
ký đầu tư theo ý kiến tham gia của các 
ngành, các địa phương.

Tại buổi làm việc đại diện các 
sở, ngành, địa phương có liên quan 
và các nhà đầu tư đã cùng nhau trao 
đổi tham gia ý kiến về những vấn đề 

Sáng ngày 2/3, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với các sở, 
ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
liên quan đến các dự án xin cấp Quyết định chủ trương đầu tư trên địa bàn tỉnh. 
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và 
chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Dương Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

ý bổ ích cho định hướng phát triển kinh 
tế xã hội và việc lập, quản lý quy hoạch 
của tỉnh Yên Bái.

Trước khi kết thúc chuyến công 
tác, đoàn Yên Bái có buổi làm việc với 
đại diện Trung tâm Tài chính Quốc tế - 
International Finacial Centre (IFC). IFC 
đặc biệt quan tâm đến các sản phẩm 
nông lâm nghiệp của tỉnh Yên Bái và 
các vùng đặc biệt khó khăn như: Trạm 
Tấu, Mù Cang Chải. IFC cam kết sẽ 
đồng hành với Yên Bái trong việc nâng 

cao chất lượng và sản lượng các sản 
phẩm chủ lực của tỉnh, tìm kiếm đầu 
ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó sẽ tìm 
kiếm nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở 
hạ tầng các vùng kinh tế khó khăn và 
đặc biệt khó khăn.

Chuyến công tác kết thúc với 
nhiều hy vọng mở ra một hướng đi mới 
trong hoạt động xúc tiến đầu tư và tìm 

kiếm các nguồn lực đầu tư vào tỉnh 

Yên Bái.

                   QUANG VINH
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còn tồn tại chưa thống nhất, những khó 
khăn vướng mắc trong công tác thẩm 
định để cấp Quyết định chủ trương đầu 
tư. Các vấn đề được các ngành, các địa 
phương của tỉnh yêu cầu nhà đầu tư 
sớm triển khai thực hiện cũng như cung 
cấp cho cơ quan chức năng để đẩy 
nhanh tiến độ các dự án. Đặc biệt về hồ 
sơ, thủ tục nhà đầu tư cần khẩn trương 
hoàn thiện và giải trình theo ý kiến của 
các ngành để có sự thống nhất cao, chú 
ý quan tâm đế việc hoàn thiện thủ tục 
trình thẩm định nhu cầu sử dụng đất. 
Hoàn thiện hồ sơ đăng ký đầu tư, gửi sở 
Kế hoạch và đầu tư tổng hợp, báo cáo 
Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Trong buổi làm việc, các nhà đầu 
tư khẳng định với tỉnh sẽ phối hợp với 
các sở, ngành, địa phương hoàn thiện 
các thủ tục hồ sơ theo đúng quy định 

của pháp luật, thủ tục vốn đầu tư các 
nhà đầu tư đã được các ngân hàng 
cam kết tài trợ, đồng thời mong muốn 
tỉnh chỉ đạo về vấn đề giải phóng mặt 
bằng, có sự phối hợp để việc quy hoạch 
sát và đúng quy định. Về môi trường, 
các nhà đầu tư đề nghị các ngành chức 
năng của tỉnh sớm có báo cáo đánh 
giá tác động môi trường để nhà đầu tư 
hoàn thiện thủ tục, thời gian công tác 
chuẩn bị ngắn nên khó khăn, cần tháo 
gỡ về thủ tục hành chính. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng 
chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng 
định với chủ trương của tỉnh Yên Bái 
là hỗ trợ tối đa, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi nhất cho nhà đầu tư, thời gian qua 
tỉnh đã xem xét trách nhiệm của từng 
bộ phận, từng lĩnh vực, qua đó có sự 

Toàn cảnh buổi làm việc
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phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ 
phận, từng sở ngành hỗ trợ nhà đầu 
tư. Về phía nhà đầu tư cần có sự phối 
hợp tốt, song song giữa hai bên để tiến 
độ thực hiện được nhanh chóng. Qua 
nghe ý kiến của các sở ngành, các địa 
phương và các nhà đầu tư, đồng chí 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng 
nhận thấy có nhiều vấn đề vướng mắc 
và thống nhất một số nội dung cơ bản 
để cấp được chủ trương đầu tư trong 
tháng 3, đề nghị sở Kế hoạch và Đầu 
tư xem xét lựa chọn giải pháp phù hợp 
với phương châm để cấp chủ trương 
đầu tư ngay mà không qua đấu thầu. 
Vấn đề liên quan đất đai, đề nghị sở 
Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban 
nhân dân các huyện cùng nhà đầu tư 
xác định rõ quy mô ranh giới để đẩy 
nhanh tiến độ. Điều chỉnh bổ sung quy 
hoạch kế hoạch sử dụng đất, đối với 
đất quốc phòng Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh cần báo cáo Quân khu 2 sớm xác 
định ranh giới, quyết định phương án. 
Đối với việc Quy hoạch xây dựng tỉnh 
giao sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân 
các huyện làm công tác quy hoạch sát 
với thực tế. Về vấn đề môi trường, nhà 
đầu tư phải có trách nhiệm sớm làm 
báo cáo đánh giá tác động môi trường 
để tỉnh xem xét quyết định. Đối với 
năng lực tài chính của các nhà đầu tư 
cần sớm được chứng minh bổ sung 
vào hồ sơ đầy đủ làm cơ sở cho việc ra 
quyết định chủ trương đầu tư.

Có thể thấy, phương pháp tổ chức 
cuộc họp lấy ý kiến thẩm định và tổng 
hợp khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình thẩm định hồ sơ dự án trình cấp 
quyết định chủ trương đầu tư đem lại 
hiệu quả rất cao, giảm thời gian thực 
hiện mà vẫn đảm bảo chất lượng công 
tác thẩm định, phê duyệt.

                                        NHƯ Ý

Đại diện Tập đoàn Alphanam phát biểu ý kiến tại buổi làm việc
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CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 

ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 12 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XVIII

Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu 
quả các chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa quy 

định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (DNNVV), đẩy nhanh tốc độ phát 
triển và nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho các doanh nghiệp trên địa bàn, tạo 
môi trường đầu tư và kinh doanh thuận 
lợi, bình đẳng, ổn định để các DNNVV 
đóng góp ngày càng cao vào sự phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại kỳ họp 
các đại biểu đã thảo luận, xem xét 
về quy định chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2019 - 2025 nhằm cụ thể hóa 
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
ngày 12/6/2017, Nghị định số 39/2018/

NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ 
quy định một số điều của Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo phù 
hợp với điều kiện của địa phương để 
khuyến khích phát triển doanh nghiệp, 
nhất là hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ 
kinh doanh, doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo hoặc tham gia cụm liên kết 
ngành, chuỗi giá trị trên cơ sở tiềm 
năng, lợi thế của tỉnh.

Theo đó, chính sách xác định 
phạm vi, nhóm đối tượng hỗ trợ là 
các doanh nghiệp được thành lập tại 
địa bàn tỉnh Yên Bái, tổ chức và hoạt 
động theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác 
định DNNVV theo quy định của pháp 

Thực hiện Kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 
số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh đã thống nhất ban hành Chương trình hành động số 144 về nhiệm 
vụ chính trị của tỉnh năm 2019 với phương châm “Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ 
cương, hiệu quả”, quyết tâm bứt phá để cơ bản về đích các chỉ tiêu Nghị quyết 
Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh ngay trong năm 2019. Tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân 
dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII ngày 15/3/2019 đã thông qua 06 Nghị quyết về một 
số nội dung trong đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2025. 
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luật hiện hành; cơ quan, tổ chức và cá 
nhân liên quan đến hỗ trợ DNNVV trên 
địa bàn tỉnh. 

Ngoài các nội dung hỗ trợ chung 
về thủ tục hành chính, tài chính tín 
dụng, mặt bằng sản xuất, đổi mới công 
nghệ, phát triển nguồn nhân lực, mở 
rộng thị trường, DNNVV thành lập trên 
cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh nếu 
đáp ứng điều kiện quy định của Luật 
hỗ trợ DNNVV còn được hưởng các hỗ 
trợ như: Tư vấn, hướng dẫn miễn phí 
về trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký thành 
lập doanh nghiệp, đăng ký chứng nhận 
đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện; miễn 
lệ phí, phí công bố nội dung đăng ký 
doanh nghiệp lần đầu tại Cổng thông tin 
đăng ký doanh nghiệp quốc gia; miễn 
phí thẩm định, phí, lệ phí cấp phép kinh 
doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện; miễn lệ phí môn 
bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày 
được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp lần đầu; tư vấn, hướng 
dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính 
thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 
03 năm kể từ ngày được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 
đầu; miễn, giảm thuế thu nhập doanh 
nghiệp có thời hạn theo quy định của 
pháp luật về thuế thu nhập doanh 
nghiệp; miễn, giảm tiền sử dụng đất có 

thời hạn theo quy định của pháp luật về 
đất đai. Đồng thời, khi thành lập doanh 
nghiệp được hỗ trợ kinh phí làm 01 con 
dấu, làm biển hiệu, kinh phí mua phần 
mềm kế toán, kinh phí cho dịch vụ chữ 
ký số, mua sắm trang thiết bị văn phòng 
doanh nghiệp... 

Ngoài ra, chính sách cũng quy 
định rõ doanh nghiệp nhỏ và vừa còn 
được hỗ trợ về khởi nghiệp sáng tạo, 
tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá 
trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến 
nông, lâm sản, phát triển thương hiệu, 
mở rộng thị trường; tư vấn về tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, 
chất lượng, chi phí thử nghiệm, giám 
định, kiểm định, chứng nhận chất 
lượng sản phẩm hàng hóa.

Hướng đến mục tiêu hỗ trợ doanh 
nghiệp bằng các chính sách, cơ chế, 
quy định khung nhưng có sự đan xen 
về nội dung chi tiết. Chính sách hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 
bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2025 
được ban hành quyết định văn bản cụ 
thể hóa, có hiệu lực và đi vào thực thi 
với các nội dung hỗ trợ là những dịch vụ 
cơ bản mà doanh nghiệp cần, đảm bảo 
định hướng doanh nghiệp phát triển 
theo chủ trương phát triển của Chính 
phủ cũng như của đất nước trong từng 
thời kỳ, từng giai đoạn./.

                                      THU HẰNG
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Với sự nhạy bén trong chuyển 
đổi, sáng tạo trong phương 
thức hoạt động, táo bạo 

trong đầu tư nâng cao công nghệ 
sản xuất, Hợp tác xã dịch vụ tổng 
hợp Kiến Thuận (Văn Chấn, Yên Bái) 
đang trở thành điểm sáng trong phát 
triển kinh tế - xã hội của huyện và là 
một trong những Hợp tác xã được 
đón nhận bằng khen của tỉnh.

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

Kiến Thuận được thành lập năm 2004, 

chuyên kinh doanh sản xuất chè đen 

và chè xanh. Sau khi thực hiện chuyển 

đổi theo Luật HTX 2012, HTX đã tập 

trung đầu tư thực hiện mô hình “Sản 

xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP” 

nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. 

Với những cải tiến không ngừng, HTX 

đã đạt tiêu chuẩn chất lượng của công 

ty Unilever Việt Nam để xuất khẩu các 

sản phẩm chè đen sang thị trường Nga 

và Mỹ.

Kiến Thuận là HTX “tiên phong” 

trong việc thực hiện liên kết chuỗi giá 

trị sản phẩm. Sau khi chuyển đổi sang 

HTX DỊCH VỤ TỔNG HỢP KIẾN THUẬN - 
ĐƠN VỊ TIÊN PHONG THỰC HIỆN MÔ HÌNH 

LIÊN KẾT CHUỖI GIÁ TRỊ
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mô hình HTX kiểu mới, Kiến Thuận đã 

tiến hành ký hợp đồng cung cấp dịch 

vụ và bao tiêu sản phẩm với từng thành 

viên HTX và các hộ dân liên kết. Hiện 

nay, HTX đã ký hợp đồng với 88 nông 

hộ với tổng diện tích vùng nguyên liệu 

đạt trên 200ha và đang liên tục gia tăng 

theo từng năm.

Để bắt kịp quá trình hội nhập kinh 

tế quốc tế, HTX đã mạnh dạn đầu tư 

trang thiết bị hiện đại, xây dựng 2 nhà 

máy chế biến chè đen xuất khẩu, 1 máy 

tách chè kỹ thuật số. Năm 2016, HTX 

đầu tư lắp đặt máy tách màu ISORT 

4GT công nghệ Hàn Quốc, với tổng 

mức đầu tư trên 3 tỷ đồng, nâng công 

suất hoạt động của HTX từ 500 - 700 

kg thành phẩm/giờ. 

Năm 2018, tổng doanh thu của 

HTX Kiến thuận là 20,24 tỷ đồng. Với 

uy tín và chất lượng đã được khẳng 

định, sản phẩm chè đen của HTX được 

thị trường nước ngoài đón nhận, đặc 

biệt là thị trường Nga và Mỹ với khối 

lượng xuất khẩu hơn 200 tấn.

Thời gian tới, HTX Kiến Thuận 

sẽ tiếp tục đổi mới công nghệ, nghiên 

cứu sáng tạo để cải tiến quy trình sản 

xuất, cho ra đời những sản phẩm chất 

lượng, an toàn cho sức khỏe của người 

tiêu dùng và đóng góp nhiều hơn nữa 

vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung 

của tỉnh.

                         NGUYỄN THOA
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Ngày 19/3/2019, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Yên Bái ban hành 
Quyết định số 422/QĐ-UBND 

về điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch 
chi tiết Khu công nghiệp Minh Quân, 
theo đó có tăng, giảm diện tích khu đất 
xây dựng trung tâm điều hành và đất 
công nghiệp thuộc Khu công nghiệp 
Minh Quân, tỉnh Yên Bái trong phạm 
vi diện tích 7,4 ha thuộc lô A3 và A6, 
cụ thể: Điều chỉnh 0,84 ha đất thuộc 
lô A6 theo quy hoạch đã phê duyệt 
từ đất khu trung tâm điều hành thành 
đất công nghiệp có thể cho thuê; Điều 
chỉnh 0,84 ha đất thuộc lô A3 theo quy 
hoạch đã phê duyệt từ đất công nghiệp 
thành đất khu trung tâm điều hành. Do 

vậy, sau khi điều chỉnh quy hoạch cả 2 
lô A3 và A6 đều có một phần đất khu 
điều hành và một phần đất khu công 
nghiệp mà không làm thay đổi cơ cấu 
sử dụng đất cũng như kiến trúc cảnh 
quan trong khu công nghiệp theo quy 
hoạch được duyệt.

Đối với các nội dung được điều 
chỉnh cục bộ quy hoạch, Ủy ban nhân 
dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành có 
liên quan công bố công khai quy hoạch, 
quản lý việc sử dụng đất, tạo điều kiện 
thuận lợi trong việc giao đất cho các 
nhà đầu tư thực hiện dự án theo nội 
dung quy hoạch được điều chỉnh đảm 
bảo đúng quy định hiện hành./.

                             THU HẰNG

TỈNH YÊN BÁI ĐIỀU CHỈNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT 
KHU CÔNG NGHIỆP MINH QUÂN

Khu công nghiệp Minh Quân
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Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến 
xuân về, mọi người, mọi nhà, 
các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh lại cùng nhau tham gia 
phong trào trồng cây thực hiện lời 
Bác dạy. 

Theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái sẽ 
tổ chức phát động “Tết trồng cây đời 
đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi cấp 
tỉnh và ra quân trồng rừng năm 2019 
trong thời gian 1 tháng từ 10/2 đến 
hết 10/3/2019. Tỉnh Yên Bái và các địa 
phương sẽ đồng loạt tổ chức lễ phát 
động vào 8h ngày 10/2/2019 tại thôn 6, 
xã Việt Cường, huyện Trấn Yên với diện 
tích trồng 2 ha cây Lát hoa. Dự kiến lễ 
phát động sẽ có 1.200 người tham gia. 
Trong năm 2019, toàn tỉnh đề ra mục 

tiêu trồng rừng là 15.000 ha, riêng chỉ 
tiêu phát động trong tháng tết trồng cây 
là 3.500ha. Trong đó phấn đấu tuần đầu 
ra quân phát động Tết trồng cây toàn 
tỉnh trồng 500 ha rừng. Việc tổ chức tết 
trồng cây không chỉ đẩy mạnh phong 
trào trồng cây trồng rừng, phát huy 
truyền thống và nét đẹp văn hóa của 
dân tộc về trồng, chăm sóc và bảo vệ tài 
nguyên rừng. Qua đó tạo không khí thi 
đua lao động sản xuất sôi nổi rộng khắp 
trong mọi tổ chức cơ quan đơn vị và 
các tầng lớp nhân dân ngay từ những 
ngày đầu xuân mới, góp phần bảo vệ và 
phát triển tài nguyên rừng, bảo vệ môi 
trường sinh thái, phòng chống thiên tai 
và biến đổi khí hậu.

                                          NHƯ Ý

YÊN BÁI HƯỞNG ỨNG TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI 
NHỚ ƠN BÁC HỒ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trồng cây sau buổi lễ.
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IN Trong năm 2018, tỉnh Yên Bái đã 
cấp mới Quyết định chủ trương 
đầu tư, Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tư cho 35 dự án đầu tư với tổng 
số vốn đăng ký đầu tư là 916,3 tỷ đồng 
và 1,0 triệu USD. trong đó có 19 dự 
án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp, tổng vốn đầu tư đăng ký là 
554,7 tỷ đồng và 1,0 triệu USD; 01 dự 
án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông, 
lâm nghiệp, thủy sản, tổng vốn đầu tư 
đăng ký là 31,5 tỷ đồng và 15 dự án 
đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch 

vụ và kinh tế khác, với tổng vốn đăng 
ký 330 tỷ đồng.

Với nỗ lực cải thiện môi trường 
đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho 
các nhà đầu tư đến và đầu tư tại tỉnh, 
trong 3 tháng đầu năm 2019 tỉnh Yên 
Bái đã cấp Quyết định chủ trương đầu 
tư cho 14 dự án đầu tư mới với tổng 
vốn đăng ký 9.603 tỷ đồng. Và con số 
này sẽ còn tiếp tục tăng trong những 
tháng tiếp theo.

                               NGUYỄN THOA

Với mục đích khắc phục những 

bất cập trong quá trình triển 

khai thực hiện đơn giá cho 

thuê đất tại các khu công nghiệp trên 

địa bàn tỉnh được ban hành năm 2013, 

đồng thời để áp dụng phương pháp 

tính giá cho thuê hạ tầng đảm bảo tính 

đồng nhất, đồng bộ các với hạng mục 

đã được đầu tư, cũng như nhằm hoàn 

thiện cơ chế chính sách thu hút đầu 

tư, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp 

đã và đang có nhu cầu đăng ký đầu tư 

vào khu công nghiệp tại tỉnh Yên Bái 

có phương án đầu tư sản xuất kinh 

doanh hiệu quả, góp phần thúc đẩy 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ngày 

28/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Quyết định quy định giá tối thiểu 

cho thuê hạ tầng tại khu công nghiệp 

phía Nam, khu công nghiệp Minh Quân 

và khu công nghiệp Âu Lâu tỉnh Yên 

Bái để giúp cho doanh nghiệp nắm 

được các quy định về giá tối thiểu cho 

thuê hạ tầng. Qua đó doanh nghiệp 

cũng xác định được quyền lợi và trách 

nhiệm khi đầu tư vào các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo hành lang 

pháp lý để các doanh nghiệp, nhà đầu 

tư căn cứ thực hiện.

                               THU HẰNG

YÊN BÁI NỖ LỰC THU HÚT ĐẦU TƯ

YÊN BÁI QUY ĐỊNH GIÁ TỐI THIỂU CHO THUÊ 
HẠ TẦNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP
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Để thực hiện có hiệu quả một 
trong ba khâu đột phá chiến 
lược của tỉnh đó là cải cách 

thể chế, trong đó có đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, góp phần từng 
bước nâng cao chất lượng phục vụ các 
tổ chức, doanh nghiệp và người dân. 
Đồng thời, thực hiện Đề án thành lập 
Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp 
huyện, cấp xã, cùng với sự nỗ lực, cố 
gắng của các cấp, các ngành và các 
địa phương, từ ngày 01/4/2019 các Bộ 
phận Phục vụ hành chính công cấp 
huyện, cấp xã sẽ chính thức đi vào 
hoạt động.

Việc thành lập 
Bộ phận Phục vụ hành 
chính công cấp huyện, 
cấp xã thực hiện cơ 
chế một cửa, một cửa 
liên thông là hết sức 
cần thiết, đáp ứng yêu 
cầu thực hiện chương 
trình tổng thể về cải 
cách hành chính nhà 
nước của Chính phủ, 
đảm bảo yêu cầu, 
mục tiêu nhiệm vụ đề 

ra của Tỉnh ủy và Kế hoạch của Ủy 
ban nhân dân tỉnh đáp ứng mục tiêu 
cải cách hành chính phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương cũng 
như xây dựng nền hành chính phục vụ 
chuyên nghiệp, thống nhất, hiện đại, 
giải quyết thủ tục hành chính nhanh 
chóng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu về 
dịch vụ hành chính công cho tổ chức, 
doanh nghiệp và người dân, từng bước 
khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, 
né tránh, giảm bớt phiền hà, tiêu cực, 
nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục 
hành chính.

                                THU HẰNG

YÊN BÁI ĐƯA BỘ PHẬN PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG 
CẤP HUYỆN, CẤP XÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG 

TỪ 01/4/2019

Cán bộ Bộ phận phục vụ hành chính công thành phố 
Yên Bái hướng dẫn người dân lấy số thứ tự đăng ký 

giải quyết TTHC
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