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ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH YÊN BÁI THAM DỰ HỘI CHỢ 
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CÁC QUỐC GIA ĐÔNG Á VÀ 

ĐÔNG NAM Á TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ CÔN MINH, 
TỈNH VÂN NAM, TRUNG QUỐC

Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2019, 
tại thành phố Côn Minh, tỉnh 
Vân Nam, Trung Quốc, Hội chợ 

thương mại triển lãm quốc tế các quốc 
gia Đông Á và Đông Nam Á chính thức 
khai mạc. Đoàn công tác tỉnh Yên Bái 
do đồng chí Đỗ Đức Duy, phó Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Yên Bái làm trưởng đoàn tham dự Hội 
chợ, đồng thời thực hiện một số hoạt 
động ngoại giao với tỉnh Vân Nam trong 
khuôn khổ chuyến công tác.

Hội chợ có sự tham dự của các 
quốc gia Đông Á và Đông Nam Á, gồm 
hơn 30 quốc gia tham dự với khoảng 
7.500 gian hàng, được bố trí thành 17 
khu trưng bày trên diện tích 170.000m2. 
Việt Nam tham gia với quy mô 200 
gian hàng của gần 80 doanh nghiệp 
Việt Nam, tập trung trưng bày các sản 
phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ, 
công nghiệp nhẹ… Yên Bái tham gia 
gian hàng với sản phẩm chủ lực của 
tỉnh như: quế, chè, gạo nếp tú lệ, gạo 

Toàn cảnh Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm quốc tế các quốc gia Đông Á 
và Đông Nam Á
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séng cù, gỗ rừng trồng, 
đá trắng.

Chiều cùng ngày, 
đoàn công tác Việt Nam 
do đồng chí Nguyễn Văn 
Hiếu Thứ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư làm 
trưởng đoàn, cùng đại 
diện Lãnh sự quán Việt 
Nam tại tỉnh Vân Nam, 
Cục xúc tiến thương mại 
Bộ Công thương, các 
tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, 
Lạng Sơn, Lai Châu đến 
hội kiến đồng chí Nguyễn 
Thành Phát - Tỉnh trưởng 
chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam. 
Hai bên tập trung bàn về những vấn 
đề hợp tác giữa tỉnh Vân Nam với một 
số tỉnh phía Bắc Việt Nam về một số 
lĩnh vực như: Năng lượng sạch; hợp 
tác vùng biên giới; mậu dịch kinh tế; du 
lịch và đặc biệt là đề xuất sớm xin chủ 

trương đầu tư đường sắt Côn Minh - 
Hải phòng là tiền đề cho việc hợp tác 
kinh tế giữa hai nước nói chung và 
giữa Côn Minh với các tỉnh phía Bắc 
Việt Nam nói riêng.

Sau buổi hội kiến, đoàn công 
tác tỉnh Yên Bái di chuyển đến thành 
phố Ngọc Khê, là một trong 08 thành 

phố thuộc tỉnh Vân Nam, đón đoàn 
là đồng chí Trương Đức Hoa - Thị 
trưởng thành phố Ngọc Khê cùng 
lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo 
một số doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực chế biến thức ăn và 
đồ uống. Hai bên bàn về sự hợp tác 
giữa thành phố Ngọc Khê và thành 
phố Yên Bái, đồng chí Đỗ Đức Duy 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên 
Bái đánh giá cao những thành tựu 
về phát triển kinh tế xã hội mà thành 
phố Ngọc Khê đã đạt được, và đặc 
biệt quan tâm đến các lĩnh vực như: 
phát triển hạ tầng đô thị; sản xuất 
các sản phẩm nông, lâm nghiệp; chế 
biến thức ăn gia xúc, nông nghiệp 

Thăm quan gian hàng của tỉnh Yên Bái

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Thứ trưởng 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đồng chí 
Nguyễn Thành Phát - Tỉnh trưởng 

chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam 
trao quà lưu niệm
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hữu cơ; vật liệu xây dựng; chế biến gỗ 
rừng trồng; phát triển dịch vụ - du lịch; 
xây dựng chính quyền điện tử, đô thị 
thông minh; và dịch vụ thương mại. Hi 
vọng, lãnh đạo thành phố Ngọc Khê 
và các doanh nghiệp có nhu cầu sớm 
sang thăm Yên Bái và nghiên cứu cơ 
hội hợp tác đầu tư.

Trong khuôn khổ chuyến công 
tác, sáng ngày 13/6/2019, đoàn 
công tác tỉnh Yên Bái đến thăm quan 
Trường Đảng tỉnh ủy Vân Nam, là 
nơi đang đào tạo khóa học ngắn 
ngày cho hơn 50 cán bộ trẻ của tỉnh 
Yên Bái. Đồng chí trưởng đoàn đã 
phát biểu động viên và nhắc nhở các 
đồng chí học viên tập chung học tập, 
học hỏi kinh nghiệm, vận dụng sáng 
tạo những kiến thức của Trường 
Đảng tỉnh ủy Vân Nam truyền đạt và 
tuân thủ nghiêm ngặt những nội quy, 
quy định của nhà trường.

Chuyến công tác của Đoàn 
Yên Bái thành công tốt đẹp, mở 

ra nhiều cơ hội cho sự hợp tác phát 
triển kinh tế - xã hội và xây dựng mối 
quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia 
ngày càng bền chặt, cùng phát triển 
bền vững.

QUANG VINH

Đồng chí Trương Đức Hoa – Thị trưởng 
thành phố Ngọc Khê đón tiếp 
Đoàn công tác tỉnh Yên Bái

Buổi tọa đàm giữa tỉnh Yên Bái và Ban giám hiệu Trường Đảng Tỉnh ủy Vân Nam
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Xác định phương châm hành động năm 
2019 của tỉnh tại Chương trình hành động 
số 144-Ctr/TU ngày 15/02/2019 là “Đổi 

mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả” 
với mục tiêu tiếp tục phát huy tối đa tiềm năng, 
lợi thế, tăng cường thu hút đầu tư, phát triển 
các thành phần kinh tế nhất là doanh nghiệp 
tư nhân và kinh tế hợp tác xã, thúc đẩy khởi 
nghiệp, tập trung đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ 
và hiệu quả cải cách hành chính... Quyết tâm 
phấn đấu tạo bước bứt phá để cơ bản hoàn 
thành các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội 
XVIII Đảng bộ tỉnh. 

Ngay từ đầu năm, tỉnh Yên Bái đẩy mạnh 
công tác thu hút đầu tư, kiến tạo môi trường 
kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp, 
nhà đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các bước đầu tư, khảo 
sát, nghiên cứu, tháo gỡ khó khăn để các nhà 
đầu tư triển khai dự án, tạo điều kiện cho các 
nhà đầu tư tiếp cận và áp dụng các chính sách 
ưu đãi đầu tư, nhất là các ưu đãi về đất đai, 
thuế, giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh thu hút 
các nhà đầu tư chiến lược tập trung vào các 
lĩnh vực: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, phát triển theo chuỗi giá trị; công nghiệp 
chế biến, công nghiệp điện tử, ứng dụng công 
nghệ cao; phát triển đô thị theo hướng thông 
minh, bền vững; đẩy mạnh phát triển du lịch, 
dịch vụ,... với phương châm đầu tư phát triển 
bền vững và bảo vệ môi trường… Theo đó, 
tỉnh đặt quyết tâm năm 2019 sẽ tạo bước đột 
phá mới trong công tác thu hút đầu tư vào tỉnh, 
cụ thể tính đến tháng 6 năm 2019, tỉnh thu hút 
được 21 dự án với số vốn đăng ký 10.422,16 tỷ 
đồng, trong đó lĩnh vực công nghiệp 15 dự án, 
vốn đầu tư đăng ký 2.680,17 tỷ đồng, lĩnh vực 
thương mại, du lịch và các ngành nghề khác 6 
dự án, vốn đầu tư đăng ký 7.741,98 tỷ đồng. 

Bên cạnh những dự án đã được cấp chủ 

trương đầu tư, để tăng cường thu hút đầu tư có 
hiệu quả, tỉnh đã chủ động tiếp cận, làm việc 
với nhà đầu tư để cung cấp thông tin về tiềm 
năng, thế mạnh của tỉnh, định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội, chính sách ưu đãi và dự án mời 
gọi đầu tư. Do vậy, trong 6 tháng năm 2019 đã 
có 22 dự án của các tổ chức, tập đoàn kinh 
tế được Ủy ban nhân dân tỉnh nhất trí về chủ 
trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất thực hiện 
dự án trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp 
luật với một số dự án lớn như: Dự án đầu tư cấy, 
trồng các loại cây dược liệu theo phương thức 
nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao của Tập 
đoàn GFS; dự án sản xuất pin mặt trời và dự 
án nhà máy điện năng lượng mặt trời của Công 
ty cổ phần đầu tư và phát triển NEVN; 04 dự 
án đầu tư khu đô thị của Công ty cổ phần đầu 
tư Châu Á - Thái Bình Dương (thuộc tập đoàn 
APEC); dự án đầu tư xây dựng tại khu vực Hồ 
Thác Bà của Công ty cổ phần dịch vụ cáp treo 
Fansipan Sapa (thuộc tập đoàn Sungroup); Dự 
án đầu tư khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái của Công ty CP Eurowindow Holding,...

Ðiều đáng mừng là những dự án trên với 
mức đầu tư tương đối lớn được nhà đầu tư 
quan tâm hướng đến với tâm huyết cùng đồng 
hành với tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương, các dự án đi vào khai thác sẽ tạo động 
lực và sức lan tỏa lớn đối với kinh tế của tỉnh.

Bám sát Chương trình hành động của 
tỉnh, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực trong cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, quan tâm, 
đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư có 
thể khẳng định những kết quả tích cực mà tỉnh 
đạt được trong công tác thu hút đầu tư thời 
gian qua hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội trong 
hợp tác đầu tư và đón nhận nhiều hơn nữa các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu và 
đầu tư tại tỉnh./.

THU HẰNG

YÊN BÁI NỖ LỰC THU HÚT ĐẦU TƯ 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
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HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, 
CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ KINH DOANH NĂM 2019

Sáng 8/6, Uỷ ban nhân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các 
điểm cầu tại 9 huyện, thị, thành phố chuyên đề về công tác cải cách 
hành chính (CCHC), cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh năm 2019. 
Đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC tỉnh chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí 
Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo 
Hội đồng nhân dân, Uỷ ban 

nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc 
Việt Nam tỉnh, lãnh đạo đại diện các 
sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Báo cáo kết quả công tác CCHC, 
cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 
năm 2018 do Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng trình bày 
cho biết, thời gian qua, Uỷ ban nhân 
dân tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, quán triệt 
các cấp, các ngành, các địa phương, 

các đơn vị trong tỉnh tập trung triển 
khai toàn diện các nhiệm vụ CCHC, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh. 
Năm 2018, nhờ quyết liệt trong công 
tác chỉ đạo điều hành, điểm số CCHC 
tỉnh Yên Bái đã đạt 76,61/100 điểm, 
xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 8 
bậc so với năm 2017. Trong lĩnh vực 
chỉ đạo, điều hành, tỉnh Yên Bái đạt 7/9 
điểm, xếp thứ 27/63 tỉnh, tăng 3 bậc so 
với năm 2017. Trong năm 2018, Uỷ ban 
nhân dân tỉnh ban hành 42 quyết định 
công bố Danh mục thủ tục hành chính 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
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(TTHC) với tổng số 1.219 thủ tục. Các 
sở, ngành, địa phương đã niêm yết 
công khai các TTHC tại cơ quan, đơn vị 
và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử 
của tỉnh, của cơ quan, đơn vị theo đúng 
quy định. Với sự vào cuộc tích cực của 
các ngành, các cấp, công tác cải cách, 
tổ chức bộ máy hành chính năm 2018 
tăng 18 bậc so với năm 2017, xếp hạng 
42/63 tỉnh, thành phố, nằm ở tốp đầu 
của nhóm chất lượng điều hành trung 
bình. Lĩnh vực hiện đại hóa nền hành 
chính được đánh giá cao với nhiều bứt 
phá, đạt 9,36/13,5 điểm, xếp thứ 36/63 
tỉnh và tăng 13 bậc so với năm 2017.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh (PCI) năm 2018 tăng 4 bậc so với 
năm 2017, xếp thứ 42/63 tỉnh, thành 
phố, nằm ở tốp đầu của nhóm có chất 
lượng điều hành trung bình. Có 4/10 chỉ 
số có số điểm trên mức trung bình của 
cả nước gồm: Chỉ số Tính minh bạch; 
Chỉ số Thiết chế pháp lý và An ninh trật 
tự; Chỉ số Đào tạo lao động; Chỉ số Gia 
nhập thị trường. Trong đó có 02 chỉ 

số được đánh giá khá cao như chỉ số 
Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự có 
số điểm cao nhất là 6,91 điểm, xếp vị trí 
thứ 6/63 tỉnh thành trên cả nước và chỉ 
số Đào tạo lao động với 6,60 điểm xếp 
thứ 18/63 tỉnh thành. Về chỉ số quản 
trị và hành chính công (PAPI), tỉnh Yên 
Bái xếp trong nhóm đạt điểm trung bình 
cao trong cả nước. Có 2/8 chỉ số nội 
dung được đánh giá nhóm các tỉnh đạt 
mức cao nhất; 5/8 chỉ số trong nhóm 
các tỉnh đạt trung bình cao; 1/8 chỉ số ở 
nhóm các tỉnh đạt mức thấp.

Tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã công 
bố kết quả khảo sát năng lực cạnh 
tranh cấp sở, ban, ngành địa phương 
(DDCI) tỉnh Yên Bái năm 2018. Trong 
đó, Ban Quản lý khu công nghiệp đứng 
đầu trong 15 sở, ban, ngành; huyện Mù 
Cang Chải đứng đầu 9 huyện, thị xã, 
thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo 
luận một số nội dung làm rõ thêm những 
kết quả trong công tác cải cách TTHC; 
việc giải quyết các TTHC theo cơ chế 

Đồng chí 
Đỗ Đức Duy - 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng ban Chỉ đạo 

CCHC tỉnh trao bằng 
khen cho các tập thể 

có thành tích trong 
công tác cải cách 

hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư 

kinh doanh 
tỉnh Yên Bái 

năm 2018.
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một của liên thông; nguyên nhân của 
việc đưa TTHC ra giải quyết tại Trung 
tâm Phục vụ hành chính công của một 
số sở, ngành còn thấp; việc tháo gỡ 
khó khăn trong giải quyết các thủ tục, 
hồ sơ đặc biệt trong lĩnh vực đất đai; 
một số vướng mắc trong quản lý đầu 
tư xây dựng cơ bản; tháo gỡ khó khăn 
trong giải quyết các TTHC cho người 
dân; những thuận lợi và khó khăn trong 
việc thực hiện các TTHC gắn với dịch 
vụ bưu chính công ích…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng 
chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Trưởng 
Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh 
nhấn mạnh: công tác cải cách hành 
chính và cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh của tỉnh Yên Bái trong năm 

2018 và 6 tháng đầu năm đã có những 
chuyển biến tích cực; nhận thức về 
công tác cải cách hành chính và cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã 
được nâng lên và đã có nhiều tác động 
vào việc thu hút đầu tư, phát triển kinh 
tế, xã hội của tỉnh…; kết quả cải cách 
hành chính, chỉ số PCI, PAPI đều được 
cải thiện và có kết quả cao hơn so với 
năm 2017. Bên cạnh những kết quả đã 
đạt được vẫn còn nhiều hạn chế, đó 
là: một số sở ngành địa phương chưa 
quan tâm đến công tác cải cách hành 
chính và cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh; trong công tác tổ chức thực 
hiện về CCHC, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh còn chậm trễ; năng 
lực, thái độ của cán bộ công chức, viên 
chức được giao nhiệm vụ giải quyết 

Đồng Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong công tác 

CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Yên Bái năm 2018. 
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TTHC còn nhiều hạn chế, còn biểu 
hiện gây khó dễ cho người dân, doanh 
nghiệp; nhiều địa phương, sở, ngành 
chưa nỗ lực trong thực hiện giải pháp 
CCHC và cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh… Đồng chí Đỗ Đức Duy 
cũng đồng thời phê bình một số cơ 
quan, đơn vị, địa phương thiếu nghiêm 
túc trong thực hiện cải cách hành chính 
và cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh trong thời gian vừa qua.

Đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh nhấn mạnh, trong năm 2019, 
tỉnh Yên Bái phấn đấu chỉ số cải cách 
hành chính của tỉnh tăng từ 8-10 bậc 
so với năm 2018. Nỗ lực phấn đấu hơn 
nữa để nằm trong Top 30 của cả nước; 
chỉ số năng lực cạnh tranh PCI tăng từ 
4 đến 6 bậc, đứng từ vị trí 36 đến 38 
của cả nước; chỉ số Hiệu quả quản trị 
và hành chính công cấp tỉnh được cải 
thiện tốt và đồng bộ ở cả 08 nội dung 
đánh giá.

Về nhiệm vụ trong cải cách hành 
chính, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu 
ý cần tăng cường sự phối hợp giữa các 
cơ quan đầu mối trong hoạt động xây 
dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật; rà soát, chuẩn hóa, đơn giản hóa 
TTHC. Đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 
các quy định, thủ tục hành chính của 
tỉnh không còn phù hợp, chồng chéo, 
gây khó khăn, vướng mắc, nhất là thủ 
tục hành chính liên quan tới người dân, 
doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả, chất 
lượng hoạt động của bộ phận Phục 
vụ hành chính công các cấp gắn với 
dịch vụ bưu chính công ích, bảo đảm 
thực chất, giảm tỷ lệ trễ hẹn trong giải 
quyết hồ sơ; rà soát, đưa 100% TTHC 

vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công… siết chặt kỷ luật, kỷ 
cương trong chỉ đạo, điều hành và thực 
thi công vụ của cán bộ, công chức, viên 
chức; xử lý nghiêm những trường hợp 
vi phạm, trì trệ, nhũng nhiễu, cản trở, 
làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện 
cải cách hành chính.

Về cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, nâng cao Chỉ số PCI của 
tỉnh và chỉ số DDCI, các sở, ngành, địa 
phương tập trung quyết liệt khắc phục 
những chỉ số thành phần còn hạn chế, 
yếu kém, nhất là các chỉ số bị tụt hạng 
thấp; thực hiện nghiêm quy định pháp 
luật về đấu thầu, bảo đảm thực chất, 
công khai, minh bạch; thực hiện tốt 
các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh 
nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị quyết số 
08/2019/NQ-HĐND ngày 15/3/2019 
của HĐND tỉnh; nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng và quản lý quy 
hoạch, công bố công khai quy hoạch. 
Thực hiện nghiêm các quy định của 
pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, 
môi trường và các thủ tục hành chính 
liên quan, tạo thuận lợi, sự bình đẳng, 
công bằng giữa các doanh nghiệp; đổi 
mới và đa dạng hóa các hình thức đối 
thoại, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp, 
tích cực tháo gỡ các trở ngại đối với 
các doanh nghiệp theo hướng tạo 
thuận lợi nhất cho doanh nghiệp trong 
khuôn khổ pháp luật.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân tỉnh tặng bằng khen cho các tập 
thể, cá nhân có thành tích trong công 
tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh tỉnh Yên Bái năm 2018.

NHƯ Ý
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YÊN BÁI THAM GIA HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
VIỆT NAM LẦN THỨ 29 - VIETNAM EXPO 2019

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam 
lần thứ 29 - VIETNAM EXPO 2019 do 
Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc tiến 

Thương mại và Công ty VINEXAD tổ chức thực 
hiện diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô 
Hà Nội từ ngày 10/4 đến ngày 13/4/2019.

Với chủ đề “VIETNAM EXPO: Gắn kết 
- Chia sẻ -Cùng thành công”, đây được xem 
là cơ hội để các địa phương và doanh nghiệp 
quảng bá hình ảnh, gặp gỡ, giao lưu, hợp tác 
đầu tư và mở rộng thị trường. Hội chợ với quy 
mô trên 600 gian hàng của 500 doanh nghiệp 
Việt Nam đến từ 14 tỉnh/thành phố, 23 quốc 
gia và vùng lãnh thổ. Các sản phẩm được các 
quốc gia giới thiệu, trưng bày rất đa dạng gồm 
máy móc, thiết bị điện - điện tử, linh phụ kiện 
và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, dịch vụ...

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ 
Công Thương - Đỗ Thắng Hải đã khẳng định: 
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc Việt Nam 
tham gia ngày càng tích cực vào các Hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới đang mở ra cơ 
hội lớn cho các doanh nghiệp trong nước và 
quốc tế. Vì vậy, thông điệp của Ban tổ chức Hội 

chợ gửi tới các doanh nghiệp, nhà đầu 
tư trong nước và quốc tế thông qua 
VIETNAM EXPO 2016 là “Nắm bắt 
thời cơ, hợp tác và cùng phát triển”.

Tham dự Hội chợ tại khu gian 
hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp 
Việt Nam” cùng với các địa phương 
như Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tiền 
Giang, Ninh Bình, Nam Định, Bình 
Thuận, Hải Dương, Quảng Nam, 
Khánh Hoà, Nghệ An, gian hàng của 
tỉnh Yên Bái đã tập trung giới thiệu về 
những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, 
các dự án thu hút đầu tư, chính sách 
ưu đãi đối với các tổ chức, nhà đầu 

tư và trưng bày các sản phẩm về khoáng sản, 
nông, lâm sản.

Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra Diễn 
đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2019, Hội 
thảo Xúc tiến đầu tư phát triển Công nghiệp 
Việt Nam với chủ đề “Cơ hội tham gia chuỗi 
sản xuất và thương mại toàn cầu” nhằm phát 
huy năng lực sản xuất, tận dụng tối đa lợi ích từ 
các Hiệp định thương mại thế hệ mới giúp nâng 
tầm vị thế Việt Nam thành một trong những 
quốc gia xuất khẩu có năng lực, đáng tin cậy 
và bền vững.

Có thể nói, thông qua hội chợ Thương 
mại Quốc tế Việt Nam năm 2019 gian hàng 
của tỉnh Yên Bái đã thu hút sự quan tâm của 
các tổ chức, nhà đầu tư trong nước và các nhà 
đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia: Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Cu Ba, Singapore, Malaysia, 
Ấn Độ, Trung Quốc, Cộng hòa Belarus, Cộng 
hòa Séc... qua đó sẽ góp phần thúc đẩy hợp 
tác, liên doanh, liên kết, mời gọi đầu tư vào tỉnh 
Yên Bái cũng như phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương.

           NHƯ Ý

Gian hàng Xúc tiến đầu tư tại Hội chợ Vietnam 
Expo 2019
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Suối Giàng là một xã vùng cao của 
huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái, nằm 
cách trung tâm huyện Văn Chấn 12 

km về phía Bắc. Nằm ở độ cao gần 1.400 
mét so với mực nước biển, Suối Giàng có 
khí hậu quanh năm mát mẻ và rất phù hợp 
cho cây chè Shan tuyết sinh trưởng và phát 
triển gắn với du lịch nghỉ dưỡng. 

Suối Giàng có diện tích tự nhiên 
5.922 ha, bao gồm 4 thành phần tộc người 
cùng cư trú là người Mông, Kinh, Dao, Tày, 
trong đó người Mông chiếm 98,5%. Do vậy 
các giá trị văn hoá dân gian truyền thống 
của đồng bào Mông nơi đây còn lưu giữ 
được nhiều yếu tố cổ truyền độc đáo. Đây 
chính là sự khác biệt tạo cho Suối Giàng 
có tiềm năng để trở thành khu du lịch - nghỉ 
mát, du lịch sinh thái của vùng phía Tây nói 
riêng và tỉnh Yên Bái nói chung.

Một ngày ở Suối Giàng ta cảm nhận 
rõ được bốn mùa trong năm. Ban đêm trời 
se lạnh, sáng ra mây mờ che phủ bồng 
bềnh khắp các bản làng, sườn núi, buổi 
trưa trời trong xanh lộng gió và buổi chiều 
nắng vàng trải mượt như rót mật, khí hậu ở 

Suối Giàng có thể sánh 
với Sa Pa, Đà Lạt.

Không chỉ có khí 
hậu mát mẻ, Suối Giàng 
còn có cảnh quan thiên 
nhiên hùng vĩ, những 
ruộng lúa bậc thang cong 
cong theo vạt núi, phóng 
tầm mắt xuống biển lúa 
vàng óng Mường Lò - 
vựa lúa lớn thứ 2 vùng 
Tây Bắc và một thị xã 
Nghĩa Lộ đầy năng động. 
Cùng với cảnh sắc thiên 
nhiên, là những nét văn 
hóa độc đáo của người 

Mông, người Dao, người Thái còn được 
bảo tồn ở Văn Chấn. Du khách đến đây 
không chỉ có thể phiêu du dưới tán rừng 
nguyên sinh với phong cảnh kỳ thú mà còn 
có thể được cùng hái chè, sao chè rồi uống 
chè với những cô gái Mông mến khách, 
hoặc cùng chiêm nghiệm và hòa với không 
khí bí ẩn linh thiêng trong lễ cấp sắc của 
người Dao, rộn ràng trong những ngày hội 
xuân, ấm áp trong lễ mừng cơm mới của 
người Thái...

Đến Suối Giàng du khách không khỏi 
ngỡ ngàng trước những rừng chè đến cả 
trăm năm tuổi, hương thơm nổi tiếng cả 
trong và ngoài nước thực sự có sức hút 
mãnh liệt với những du khách gần xa. 
Toàn xã hiện có trên 600 ha chè tập trung, 
trong đó 450ha đang cho thu hoạch với sản 
lượng 550 tấn và cho thu nhập trên 10 tỷ 
đồng/năm. Đặc biệt, vùng chè Shan tuyết 
Suối Giàng hiện có hơn 1 nghìn gốc chè cổ 
thụ. Cây cổ thụ nhất hơn 300 năm tuổi, cây 
non nhất cũng trên 100 năm. Đặc điểm của 
chè tuyết Suối Giàng là lá to, dày và có màu 

Chè cổ thụ Shan tuyết Suối Giàng



Số 2 - 2019
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư

13

X
U

ÙC
 TIEÁN

 Ñ
A

ÀU
 TÖ

Baûn tin - XUÙC TIEÁN ÑAÀU TÖ TÆNH
 YEÂN BAÙI

xanh đậm, sẫm, búp chè to mập mạp. Mặt 
lá có phủ một lớp lông tơ mỏng, giống như 
có tuyết phủ lên. Cây chè càng già, thân 
càng trắng mốc, tạo hình uốn lượn xù xì, lá 
càng xanh ngắt một vẻ đẹp tự nhiên. Trong 
bát nước chè xanh có đủ 18 vị ngon hàng 
đầu của các loại chè đẳng cấp trên thế giới, 
có hương thơm thanh khiết, có cái thanh 
tao của văn nhân, nghệ sĩ nhưng lại có nét 
dân dã, bình dị của người dân miền sơn 
cước chất phác, đôn hậu và mến khách. 
Chính từ những rừng chè độc nhất vô nhị 
ấy đã tỏa một sức hấp dẫn đặc biệt với du 
khách và là nguồn cảm hứng sáng tạo vô 
tận cho giới văn nghệ sĩ cả nước.

Do vị trí địa lý của khu vực quanh 
năm mây mù bao phủ, thời tiết se lạnh hơi 
sương, nên cây chè Shan tuyết ở đây ít khi 
bị sâu bệnh. Quần thể 400 cây chè Shan 
tuyết cổ thụ đã được công nhận là cây Di 
sản Việt Nam. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái 
cũng như huyện Văn Chấn đã và đang đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng và quy hoạch 

xã Suối Giàng trở thành Khu du lịch sinh 
thái nghỉ dưỡng nhằm mời gọi các nhà đầu 
tư khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa 
phương để phát triển du lịch.

Chính từ những đặc điểm lợi thế đó, 
Suối Giàng đã được UBND tỉnh Yên Bái 
quy hoạch thành khu du lịch sinh thái Suối 
Giàng phân thành các khu chức năng, gồm 
nơi xây dựng khách sạn, xây dựng nhà 
nghỉ gia đình đơn và song lập, xây chòi 
vọng cảnh, xây dựng đường nội bộ, quảng 
trường... và mạng lưới giao thông, cấp 
nước, điện, viễn thông.

Suối Giàng - vẻ đẹp tiềm ẩn, phù hợp 
cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, tìm hiểu 
văn hóa bản địa. Với cảnh sắc thiên nhiên 
tuyệt đẹp, hấp dẫn du khách bởi khí hậu 
mát mẻ, vị ngọt của chè Shan tuyết cổ thụ 
và tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng đàn môi cùng 
tiếng hát trao duyên của các chàng trai, cô 
gái Mông căng tràn sức sống réo rắt gọi 
mời du khách và các nhà đầu tư.

NGUYỄN THOA

Cây Chè Tổ Suối Giàng
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Yên Bái là tỉnh thuộc vùng trung du và 
miền núi phía Bắc, là cửa ngõ miền 
Tây Bắc Việt Nam có nhiều lợi thế, 

tiềm năng về phát triển ngành công nghiệp, 
du lịch dịch vụ và sản xuất nông lâm nghiệp, 
thủy sản. Nắm bắt được những lợi thế đó 
nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh 
theo hướng bền vững, công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, trong những năm qua tỉnh Yên 
Bái đã hành động quyết liệt, triển khai đồng 
bộ nhiều giải pháp như: Cải cách hành 
chính, quan tâm, đồng hành hỗ trợ các nhà 
đầu tư, cũng như thường xuyên tham dự và 
tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư tại các 
tỉnh trong nước và nước ngoài nhằm giới 
thiệu, quảng bá tiềm năng của tỉnh đến với 
nhiều nhà đầu tư, các tập đoàn lớn trong và 
ngoài nước...

Với quyết tâm phấn đấu tạo bứt phá 
để cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm 
vụ Nghị quyết Đai hội XVIII Đảng bộ tỉnh 
trong năm 2019, Tỉnh ủy Yên Bái đã ban 
hành chương trình hành động trong năm 
2019, với phương châm “Đổi mới, sáng 

tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”, cùng với 
chủ đề của năm “Đẩy mạnh 3 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”. Trong đó 
có các nhiệm vụ trọng tâm như: “Tập trung 
đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ và hiệu quả 
cải cách hành chính” và “tập trung cải thiện 
mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, 
tạo bước chuyển biến mới trong thu hút đầu 
tư vào tỉnh; khuyến khích sáng tạo, khởi 
nghiệp trong cộng đồng doanh nghiệp”. 
Ngoài việc ban hành các chính sách ưu 
đãi, khuyến khích đầu tư, Tỉnh Yên Bái đã 
chủ động gặp gỡ, làm việc với các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế 
để giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa 
phương với tinh thần chủ động mang thế 
mạnh của mình đến với nhà đầu tư, đồng 
thời chủ trì các buổi làm việc với các sở, 
ngành, địa phương, các đơn vị liên quan và 
nhà đầu tư nhằm kịp thời tháo gỡ vướng 
mắc, khó khăn trong quá trình triển khai 

Lãnh đạo tỉnh 
Yên Bái làm việc 
với các nhà đầu 
tư nhằm tháo gỡ 
khó khăn cho các 
nhà đầu tư
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thực hiện dự án của nhà đầu tư trên địa bàn 
tỉnh. Do vậy, trong những năm gần đây, trên 
địa bàn tỉnh đã có những doanh nghiệp, tập 
đoàn lớn đang triển khai đầu tư có hiệu quả 
dự án tại tỉnh như: Tập đoàn Hoa Sen, Tập 
đoàn Vingroup, tập đoàn Alphanam... 

Từ chủ động kết nối, làm việc và tăng 
cường thu hút đầu tư, cuối tháng 3/2019 
vừa qua tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, 
nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư ký bản 
ghi nhớ với 09 nhà đầu tư bao gồm 11 dự 
án, tổng số vốn đầu tư dự kiến trên 20 nghìn 
tỷ đồng vào các lĩnh vực công nghiệp, du 
lịch, thương mại dịch vụ, sản xuất nông, 
lâm nghiệp, thủy sản. Kết quả đến nay đã 
có 22 dự án của các tổ chức, nhà đầu tư 
trong nước được Ủy ban nhân dân tỉnh 

đồng ý cho nghiên cứu khảo sát, lập đề 
xuất dự án đầu tư nổi bật là tập đoàn Apec, 
tập đoàn TH, công ty cổ phần tập đoàn đầu 
tư xây dựng Cường Thịnh Thi; Tập đoàn 
Sun Group, công ty cổ phần đầu tư và phát 
triển NEVN, tập đoàn GFS,…

Từ các tín hiệu lạc quan trên cho 
thấy Yên Bái đang đi đúng hướng và thực 
hiện một cách có hiệu quả công tác cải 
thiện môi trường đầu tư, quảng bá, thu hút 
các nhà đầu tư đến với tỉnh, thể hiện tính 
năng động, nỗ lực đột phá của các cấp, các 
ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội gắn với môi trường đầu tư 
kinh doanh hấp dẫn.

TRẦN ĐỐC

“Cà phê doanh nhân”
THÁNG 5/2019 VỚI CHỦ ĐỀ: THÁO GỠ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

VÀ ĐỀ XUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ 
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN YÊN

Chiều 31/5/2019, tại huyện Văn Yên, 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức 
Chương trình Cà phê doanh nhân 

tháng 5 năm 2019 nhằm tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc và lắng nghe ý 
kiến đề xuất của các doanh 
nghiệp, hợp tác xã trên địa 
bàn huyện.

Tham dự buổi gặp mặt 
có đồng chí Nguyễn Chiến 
Thắng - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ 
ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo 
một số sở, ngành, lãnh đạo 
huyện Văn Yên và trên 80 
doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh tham dự chương trình.

Tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp, 
hợp tác xã (HTX) đã được lãnh đạo Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thông tin về các chính sách 

Toàn cảnh buổi gặp mặt
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Đại diện 
các doanh nghiệp 

có ý kiến phát biểu 
tại Chương trình

ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư của 
Trung ương và của tỉnh hiện nay, các dự án 
lớn của nhà đầu tư đã và đang triển khai thực 
hiện tại tỉnh Yên Bái. Trong 5 tháng đầu năm 
2019, toàn tỉnh đã thu hút và cấp quyết định 
chủ trương đầu tư mới cho 20 dự án với tổng 
vốn đăng ký trên 10.000 tỷ đồng, nâng tổng 
số dự án toàn tỉnh lên 482 dự án với tổng vốn 
đăng ký khoảng 70.800 tỷ đồng và 434,4 triệu 
USD. Cũng trong 5 tháng đầu năm, toàn tỉnh 
đã có 92 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, 
đạt 34,7% kế hoạch năm 2019, nâng tổng số 
doanh nghiệp toàn tỉnh lên trên 2.000 doanh 
nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 25 nghìn tỷ 
đồng; 34 HTX thành lập mới, đạt 56,7% kế 
hoạch năm và 384 tổ hợp tác thành lập mới, 
đạt 17,5% kế hoạch năm.

Trong không khí thân mật, cởi mở, đại 
diện doanh nghiệp đã thẳng thắn đề nghị các 
sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ doanh nghiệp 
trong việc cấp quyết định chủ trương cho dự 
án Khu tổ hợp xử lý rác thải rắn và bảo vệ 
môi trường vệ tinh tại thôn Đồng Quýt, xã Bảo 
Hưng, Trấn Yên; tạo điều kiện tháo gỡ khó 
khăn trong tiếp cận thị trường, hỗ trợ đầu tư 
dây chuyền sản xuất, chế biến tinh dầu quế 
trên địa bàn huyện Văn Yên; hỗ trợ vốn vay, 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 
cho thuê đất đối với các doanh nghiệp và 
HTX. Đồng thời đề nghị tỉnh có chính sách 
hỗ trợ các HTX thành lập mới về mặt bằng, 
nhà xưởng, vốn vay để đầu tư sản xuất công 
nghệ cao, góp phần giải quyết việc làm cho 
lao động địa phương… Tại buổi gặp mặt, đại 
diện các sở, ngành của tỉnh đã giải đáp những 
khó khăn, vướng mắc và ý kiến, kiến nghị của 
các doanh nghiệp và HTX về các vấn đề liên 
quan đến công tác quy hoạch quản lý đất đai 
và trình tự, thủ tục, hồ sơ cho thuê đất; công 
tác giải phóng mặt bằng; chính sách hỗ trợ 
vốn vay, đầu tư dây chuyền công nghệ mới 
đối với các doanh nghiệp và HTX…

Phát biểu trong buổi gặp mặt, đồng chí 
Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân tỉnh tiếp thu và làm rõ thêm những 
vấn đề các doanh nghiệp và HTX quan tâm. 
Đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan xem 
xét giải quyết và hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời 
cho các doanh nghiệp, HTX đối với những nội 
dung thuộc thẩm quyền của tỉnh. Những nội 
dung thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, Trung 
ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ có kiến nghị 
để kịp thời tháo gỡ cho doanh nghiệp.

 NHƯ Ý
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TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 08/2019/NQ-HĐND 
VÀ HƯỚNG DẪN SỐ 03/HD-UBND VỀ QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH 

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2019 - 2025

Ngày 15/3/2019 Hội đồng nhân dân 
tỉnh Yên Bái ban hành Nghị quyết 
số 08/2019/NQ-HĐND về Quy định 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 – 
2025. Để hướng dẫn một số nội dung thực 
hiện Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND, UBND 
tỉnh ban hành Hướng dẫn số 03/HĐ-UBND 
ngày 4/5/2019.

Theo Nghị quyết, các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh được hưởng 
nhiều chính sách hỗ trợ như: Hỗ trợ thủ tục 
hành chính; hỗ trợ tài chính, tín dụng; hỗ 
trợ mặt bằng sản xuất; hỗ trợ đổi mới công 
nghệ; hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; hỗ 
trợ mở rộng thị trường; hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 
sáng tạo và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá 
trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, 
lâm nghiệp và thủy sản.

Cụ thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các 
thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành 
của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành phố, Trung tâm Phục vụ Hành chính 
công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính 
công các huyện, thị xã, thành phố; được 
Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tỉnh Yên Bái, các ngân hàng 
thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái hỗ trợ 
xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh 

khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ 
năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của 
doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp 
cận tín dụng; được cấp bảo lãnh tín dụng 
tại Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tỉnh Yên Bái; được cấp bảo lãnh 
thanh toán, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, 
bảo lãnh bảo hành công trình, bảo lãnh 
hoạt động đấu thầu tại các chi nhánh ngân 
hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái, 
Chi nhánh Ngân hàng phát triển Yên Bái 
theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ 
trợ giá thuê lại mặt bằng tại các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
đã có đơn vị kinh doanh hạ tầng thuộc lĩnh 
vực, ngành, nghề được khuyến khích đầu 
tư vào khu, cụm công nghiệp. Quy định, 
được tỉnh hỗ trợ giá thuê lại mặt bằng (bao 
gồm giá thuê đất và giá thuê hạ tầng) với 
mức hỗ trợ 50% giá thuê lại mặt bằng hàng 
năm. Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ 
trợ tiền thuê đất tại các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa có 
đơn vị kinh doanh hạ tầng thuộc lĩnh vực, 
ngành, nghề được khuyến khích đầu tư vào 
khu, cụm công nghiệp theo quy định, sau 
thời gian được miễn tiền thuê đất theo quy 
định hiện hành của Nhà nước, được tỉnh hỗ 
trợ 100% tiền thuê đất thêm 05 năm đối với 
địa bàn các xã đặc biệt khó khăn theo quy 
định của Chính phủ. Hỗ trợ 100% tiền thuê 
đất thêm 02 năm đối với các địa bàn còn lại.
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Các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng 
được hỗ trợ đổi mới công nghệ, theo đó hỗ 
trợ tối đa 30% kinh phí thực hiện dự án cải 
tiến công nghệ quản lý tiên tiến (ISO 14000, 
ISO 22000, ISO 9001, ISO 27000, GMP, 
HACCP, các tiêu chuẩn hệ thống quản lý 
khác). Mức hỗ trợ tối đa không quá 100 
triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp.

Để giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa 
phát triển nguồn nhân lực, ngân sách tỉnh 
hỗ trợ 70% tổng chi phí của một khóa đào 
tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh 
nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa do 
các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh tổ chức.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 
bàn tỉnh được hỗ trợ 100% phí đăng ký bảo 
hộ nhãn hiệu trong nước, 50% chi phí đăng 
ký bảo hộ nhãn hiệu ngoài nước (chỉ hỗ 
trợ một lần cho đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 
hàng hóa cho 01 sản phẩm). Mức hỗ trợ tối 
đa không quá 20 triệu đồng cho một nhãn 
hiệu. Hỗ trợ doanh nghiệp chi phí tham gia 
hội chợ, triển lãm trong nước, mỗi doanh 
nghiệp được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/lần 
và không quá 02 lần/năm.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp 
nhỏ và vừa thành lập trên cơ sở chuyển đổi 
từ hộ kinh doanh theo Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa 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; tư vấn, hướng dẫn miễn phí 
về trình tự thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng 
nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với ngành 
nghề kinh doanh có điều kiện; miễn lệ phí 
đăng ký doanh nghiệp lần đầu, 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.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo, ngoài những hỗ trợ chung, 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng 
tạo còn được hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí 
tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; 
hỗ trợ kinh phí tổ chức và giải thưởng cho 
các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo do tỉnh tổ 
chức; hỗ trợ truyền thông khởi nghiệp.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham 
gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết 
ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, 
chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 
được hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh; 
hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị 
trường; Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, đo lường, chất lượng… (không quá 
30 triệu đồng/năm cho mỗi doanh nghiệp).

Để việc hỗ trợ đạt kết quả cao, các 
nội dung hướng dẫn, hình thức hỗ trợ, cơ 
quan thực hiện hỗ trợ, quy trình thực hiện 
hỗ trợ được thể hiện chi tiết tại Hướng dẫn 
số 03/HD-UBND ngày 4/5/2019. Theo đó, 
UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là 
cơ quan chủ trì có trách nhiệm hướng dẫn, 
tuyên truyền, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 
08; tổng hợp và tham mưu cho UBND tỉnh 
giải quyết khó khăn khi thực hiện. Hàng 
năm xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và dự 
toán kinh phí thực hiện hỗ trợ theo Nghị 
quyết số 08, thống nhất với Sở Tài chính để 
báo cáo UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai 
thực hiện.

NHƯ Ý
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HỢP TÁC XÃ CAM SÀNH LỤC YÊN 
PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU “CAM LỤC YÊN”

Với sự giúp đỡ của chính quyền địa 
phương, Hợp tác xã (HTX) Cam 
sành Lục Yên đã không ngừng nỗ 

lực xây dựng thương hiệu cho sản phẩm 
cam sành, đồng thời hỗ trợ người dân 
địa phương về khoa học - kỹ thuật. Mô 
hình đã giúp kết nối người dân và chính 
quyền, cũng như làm cầu nối để người 
dân tiếp cận khoa học - kỹ thuật một 
cách dễ dàng nhất, giúp người dân địa 
phương xóa đói, giảm nghèo, làm giàu 
bền vững.

Được thành lập từ tháng 11/2015 
với 16 thành viên tham gia, hiện nay, HTX 
Cam sành Lục Yên có tổng diện tích gần 
80 ha. Với phương châm “Sát cánh cùng 
người sản xuất - đồng hành cùng người 
tiêu dùng”, mục tiêu là xây dựng và phát 
triển chuỗi liên kết trong tổ chức sản xuất, 
tiêu thụ nông sản an toàn thực phẩm và 
xác định chìa khóa thành công của HTX 
chính là chất lượng sản phẩm.

Với 16 thành viên tham gia ban đầu, 

vốn điều lệ 100 triệu đồng, các hộ trồng 
cam sành vào HTX được tổ chức thành 
nhóm, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nguồn 
vốn, dần dần xây dựng thương hiệu cam 
bảo đảm chất lượng theo hướng VietGAP, 
mở rộng phát triển sản xuất theo quy mô 
tập trung. Đồng thời, HTX cũng cam kết 
bao tiêu sản phẩm cho thành viên, nhờ 
đó, thành viên HTX yên tâm sản xuất.

Cam sành Lục Yên màu vàng nâu, 
vỏ sần và dày như mảnh sành, múi cam 
róc vỏ, không dính bết vào nhau, tôm 
vàng rộm và rất mọng nước, vị ngọt đậm. 
Thổ nhưỡng, nguồn nước và khí hậu của 
huyện Lục Yên rất thích hợp với giống 
cam này. Đến nay, thị trường cam sành 
đã được mở rộng tới nhiều tỉnh thành 
trong cả nước, như: Hà Nội, Lào Cai, Lai 
Châu… Ngoài ra, để mở rộng thương 
hiệu, HTX còn tích cực tham gia các hội 
chợ nông sản giới thiệu sản phẩm “Cam 
sành của Lục Yên”. 

Không những duy 
trì được cây trồng truyền 
thống của xã, HTX Cam 
sành Lục Yên còn giúp 
phát triển thương hiệu 
cam sành ở huyện Lục 
Yên khi tháng 11/2016, 
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) 
cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký nhãn hiệu tập thể 
cho sản phẩm “Cam Lục 
Yên” của HTX. Nhờ đó, 
vị thế và sức cạnh tranh 
của cam Lục Yên trên thị Vườn cam Lục Yên
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trường ngày càng được tăng cao, góp 
phần tăng thêm thu nhập của người dân, 
giúp xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Trong giai đoạn 2016 - 2018, HTX 
đã cung ứng gần 40 nghìn cây cam giống, 

cung cấp ra thị trường 
500 tấn cam quả, tạo 
việc làm thường xuyên 
cho 25 lao động với 
mức thu nhập ổn định 4 
triệu đồng/ tháng.

Với sự nỗ lực 
không ngừng tạo ra 
những mùa cam thơm 
ngọt, tin tưởng rằng, 
thời gian tới, HTX Cam 
sành Lục Yên sẽ tiếp 
tục mở rộng và giữ 

vững thương hiệu cam 
sành theo tiêu chuẩn 
VietGAP để “Cam 

sành Lục Yên” được thị trường biết đến 
về giá trị cũng như chất lượng.

NGUYỄN THOA

HỘI THẢO THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 
CHO DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI THỊ XÃ NGHĨA LỘ

Nhằm nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực làm du lịch cộng đồng 

tại địa phương, tháng 4/2019 Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội 

thảo thúc đẩy phát triển du lịch cộng 
đồng cho thủ trưởng một số cơ quan 
đơn vị, Chủ tịch UBND thị xã, Chủ 
tịch Hội Phụ nữ và các hộ đang kinh 

doanh, người có ý 
tưởng kinh doanh 
Homstay trên địa 
bàn thị xã Nghĩa Lộ.

Hội thảo nằm 
trong kế hoạch hoạt 
động của Ban Thường 
vụ Hội Phụ nữ tỉnh 
năm 2019 và chương 
trình hoạt động của 
tình nguyện viên 
Ayaka Omiya thuộc tổ 

Cam sành Lục Yên tham gia Hội chợ thương mại
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ẤN TƯỢNG FESTIVAL “BAY TRÊN MÙA NƯỚC ĐỔ” 
MÙ CANG CHẢI NĂM 2019

Sáng 25/5, huyện Mù Cang Chải 
đã khai mạc Festival Dù lượn 

“Bay trên mùa nước đổ” năm 2019 
tại xã Cao Phạ. Đồng chí Dương Văn 
Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới 
dự Lễ khai mạc.

Festival dù lượn “Bay trên mùa 
nước đổ” năm 2019 có 2 nội dung là: 
trình diễn dù lượn và tổ chức bay đôi 
giữa các phi công và du khách. Sự kiện 
thu hút hơn 50 phi công trong và ngoài 

nước đến tham dự. 
Festival dù lượn 

nhằm tiếp tục quảng 
bá tiềm năng, thế 
mạnh, nét văn hóa, 
độc đáo, danh lam, 
thắng cảnh, đặc biệt 
tôn lên giá trị Danh 
thắng quốc gia Ruộng 
bậc thang Mù Cang 
Chải; nâng cao ý thức 
bảo tồn, phát huy giá 

trị di tích lịch sử gắn với phát triển du 
lịch. Qua đó tiếp tục củng cố khối đại 
đoàn kết các dân tộc để tăng cường 
giao lưu văn hóa, trao đổi kinh nghiệm, 
gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống gắn 
với phát triển du lịch, tạo điểm nhấn để 
thu hút du khách và các nhà đầu tư xúc 
tiến các hoạt động phát triển du lịch 
bền vững cho huyện vùng cao của tỉnh 
Yên Bái. 

NGUYỄN THOA

chức JICA Nhật Bản công tác tại Hội 
Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

Tại Hội thảo, tình nguyện viên 
Nhật Bản Ayaka đã chia sẻ cảm nhận 
về du lịch cộng đồng, vệ sinh môi 
trường, cũng như những thuận lợi, khó 
khăn trong phát triển du lịch cộng đồng 
của thị xã. Trên cơ sở đó, hội thảo chia 
nhóm phân tích đánh giá du lịch cộng 
đồng của thị xã hiện tại; công tác quảng 
bá, xúc tiến và thành lập mạng lưới du 
lịch cộng đồng trong thời gian tới. Thị 
xã Nghĩa Lộ hiện có 20 hộ dân làm du 

lịch cộng đồng homestay tập trung tại 
bản Đêu, xã Nghĩa An và các bản: Sà 
Rèn, Chao Hạ, bản Xa, xã Nghĩa Lợi; 
thu hút được gần 50 công ty lữ hành 
trong nước và quốc tế đưa khách đến 
tham quan, nghỉ dưỡng.

Việc đào tạo nguồn nhân lực cho 
du lịch cộng đồng là cần thiết, góp phần 
thúc đẩy phát triển du lịch và đưa thị xã 
Nghĩa Lộ thực sự là điểm đến hấp dẫn 
của du khách trong nước và quốc tế 
trong thời gian tới.

NGUYỄN THOA
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HỘI CHỢ TRIỂN LÃM HÀNG CÔNG NGHIỆP 

NÔNG THÔN KHU VỰC PHÍA BẮC

Tối ngày 23/5/2019, Hội chợ triển 
lãm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu khu vực phía Bắc đã được khai 
mạc tại  Trung tâm Hội chợ triển lãm 
quốc tế Hải Phòng, Bộ Công thương 
phối hợp với UBND thành phố Hải 
Phòng tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng 
An nhấn mạnh: “Đây là sự kiện quan 
trọng của Chương trình khuyến công 
quốc gia năm 2019 do Bộ Công 
Thương và UBND thành phố Hải 
Phòng tổ chức”.

Hơn 300 gian hàng đã được 
trưng bày tại hội chợ nhằm giới thiệu 
những sản phẩm thủ công mỹ nghệ, 
sản phẩm làng nghề, máy móc, vật 
tư nông nghiệp, các sản phẩm nông 
nghiệp tiêu biểu của 27 tỉnh, thành phố 
khu vực phía Bắc và 5 tỉnh, thành phố 
khu vực Miền Trung – Tây Nguyên, 

trong đó có nhiều sản phẩm ứng dụng 
thành tựu khoa học công nghệ mang 
tính đổi mới, sáng tạo. Đây cũng là cơ 
hội để các địa phương, doanh nghiệp 
tổ chức các hoạt động xúc tiến thương 
mại, tư vấn khuyến công và ký kết các 
hợp đồng đầu tư, liên doanh, liên kết, 
mở rộng thị trường.

Có thể thấy, Hội chợ triển lãm 
hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
khu vực phía Bắc đã chứng minh được 
sức hấp dẫn khi thu hút được đông đảo 
doanh nghiệp trong và ngoài khu vực 
tới tham dự. 

Hội chợ kết thúc vào ngày 
29/5/2019 đã để lại một dấu ấn tốt đẹp 
bởi nó không chỉ mang tới cơ hội cho 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mà 
còn gắn kết ngành công thương của 
khu vực xích lại gần nhau trên con 
đường hợp tác cùng phát triển.

LINH NHÂM
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TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN VỀ KHỞI NGHIỆP 
SÁNG TẠO, KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP CHO 

60 ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN HUYỆN VĂN YÊN

Với mục tiêu thúc đẩy tinh thần sáng 
tạo, hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng 
đội ngũ doanh nhân tương lai, sáng 

ngày 30/5/2019, Trung tâm Hỗ trợ doanh 
nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh Yên 
Bái phối hợp với huyện đoàn Văn Yên tổ 
chức lớp tập huấn về Khởi nghiệp sáng 
tạo, khởi sự doanh nghiệp cho khoảng 60 
đoàn viên thanh niên, các hộ kinh doanh 
trẻ trên địa bàn huyện Văn Yên.

Tại lớp tập huấn, giảng viên Nguyễn 
Thành Đồng đã cung cấp các thông tin 
kiến thức về khởi nghiệp, những kiến thức 
về kỹ năng, kinh nghiệm khởi nghiệp cho 
thanh niên, xây dựng và thực hiện dự án 
khởi nghiệp, các nội dung liên quan tới hỗ 
trợ khởi nghiệp, vay vốn khởi nghiệp. Đặc 
biệt, lớp tập huấn dành phần lớn thời gian 

để các học viên được trao đổi, thảo luận 
theo nhóm, thực hành và phản biện về các 
ý tưởng khởi nghiệp để từ đó mỗi nhóm 
có những giải pháp thiết thực khắc phục 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình khởi 
nghiệp.

Có thể nói, đây là chương trình có 
ý nghĩa hết sức thiết thực, tạo môi trường 
thuận lợi để các đoàn viên thanh niên được 
giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và trang bị 
những kiến thức cơ bản về khởi sự doanh 
nghiệp. Từ đó xác định hướng đi riêng cho 
bản thân, tiếp tục thắp sáng trong mình 
ước mơ, khát vọng, các ý tưởng khởi 
nghiệp để sau này có thể biến ý tưởng đó 
thành hiện thực, góp phần phát triển kinh 
tế, làm giàu cho quê hương.

NGUYỄN THOA

Toàn cảnh lớp tập huấn
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Ông Douglas Foo bày tỏ vui mừng 

và cam kết sẽ là đầu mối kết nối 

SMF và các doanh nghiệp trong mạng 

lưới triển khai các hoạt động hỗ trợ, 

hợp tác với tỉnh Yên Bái trong tương lai; 

tư vấn hỗ trợ Yên Bái lập Quy hoạch, 

thiết kế chiến lược phát triển kinh tế 

cho tỉnh; thiết kế logistics và chuỗi cung 

ứng sản phẩm, xúc tiến xuất khẩu các 

sản phẩm nông lâm nghiệp, thủy sản 

của tỉnh.

Nằm trong khuôn khổ chương 

trình, Đoàn công tác đã tham quan và 

nghiên cứu, khảo sát tại các khu công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh, tham quan hồ 

Vân Hội, hồ Thác Bà, vùng cam Văn 

Chấn, vùng chè tuyết cổ thụ Suối Giàng 

và một số điểm du lịch ở Mù Cang Chải, 

Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ./.

THU HẰNG

ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN ĐOÀN CHẾ TẠO SINGAPORE 
LÀM VIỆC TẠI TỈNH YÊN BÁI 

Trong thời gian từ ngày 18/4 đến ngày 19/4/2019, Đoàn công tác 
của Liên đoàn Chế tạo Singapore do ông Douglas Foo - Chủ tịch Liên 
đoàn làm trưởng đoàn đến thăm, khảo sát và tìm kiếm cơ hội đầu tư tại 
tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
Đỗ Đức Duy, lãnh đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo các huyện, thị 
của tỉnh. 
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Ngày 16/5/2019, huyện Văn Yên 
tổ chức lễ phát động cuộc thi 
“Ý tưởng khởi nghiệp trong 

đoàn viên, thanh niên huyện Văn 
Yên” năm 2019. 

Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp 
trong đoàn viên thanh niên năm 2019 
tổ chức nhằm hỗ trợ phong trào khởi 
nghiệp và thúc đẩy các hoạt động đổi 
mới, sáng tạo, khởi dậy ý chí khát khao, 
mong muốn sớm tự lập thân, lập nghiệp 
trong lực lượng đoàn viên, thanh niên. 
Đối tượng tham gia cuộc thi là cá nhân 
đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh 

viên hoặc nhóm đoàn viên, thanh niên 
có ý tưởng, dự án sản xuất, kinh doanh 
cần hỗ trợ và hợp tác để khởi nghiệp 
trên địa bàn huyện. Cuộc thi được tổ 
chức qua 2 vòng: Vòng sơ khảo thu 
bài thi trước ngày 31/8/2019. Tổ chức 
vòng chung kết, tổng kết và trao giải dự 
kiến vào tháng 10/2019. Trong cuộc thi 
này, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao giấy 
chứng nhận, kỷ niệm chương và trao 1 
giải nhất trị giá 10 triệu đồng, 2 giải nhì 
mỗi giải 5 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 
2 triệu đồng và 4 giải khuyến khích mỗi 
giải 1 triệu đồng.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, trong 6 tháng năm 2019, 
đơn vị đã cấp mới giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh cho 110 doanh 
nghiệp (DN) với tổng số vốn đăng ký trên 
3.182 tỷ đồng, tăng 02 DN và 165% tổng 
vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2018. 
Trong đó, có 4 DN tư nhân với vốn đầu tư 
5 tỷ đồng; 67 công ty TNHH 1 thành viên, 
vốn điều lệ 232,178 tỷ đồng; 16 công ty 
TNHH 2 thành viên trở lên, vốn điều lệ 

332 tỷ đồng; 23 công ty cổ phần, vốn điều 
lệ 2.613 tỷ đồng. Như vậy, hiện nay tổng 
số DN trên địa bàn tỉnh là 2.035 DN. Số 
DN thành lập mới tăng cả về số lượng và 
số vốn đăng ký thời gian qua là tín hiệu 
tốt để nền kinh tế Yên Bái tăng trưởng. 
Đạt được kết quả trên là nhờ tỉnh đã đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và 
hỗ trợ doanh nghiệp...

NHƯ Ý

HUYỆN VĂN YÊN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG 
CUỘC THI “Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP TRONG 
ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN HUYỆN VĂN YÊN” 

NĂM 2019

TÌNH HÌNH PHÁT DOANH NGHIỆP 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 
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Ngày 2/6, đồng chí Nguyễn Chiến 
Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

cùng lãnh đạo một số sở, ngành của 
tỉnh đã tiếp đoàn công tác của Hiệp hội 
Doanh nghiệp Hàn Quốc do ông Park 
Sang Sik – nguyên Công sứ, Đại sứ quán 
Hàn Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn; 
ông Yang Seung Kyo - Chủ tịch Hiệp hội 
Doanh nghiệp Hàn Quốc cùng đại diện 
một số doanh nghiệp và nhà đầu tư Hàn 
Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác và đầu 
tư vào lĩnh vực nông lâm nghiệp, công 
nghiệp và du lịch… tại huyện Văn Chấn 
và thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh 
nghiệp Hàn Quốc cùng lãnh đạo tỉnh Yên 
Bái đã đi khảo sát thực địa, nghiên cứu 
tìm hiểu vùng trồng Shan tuyết tại xã Suối 
Giàng, huyện Văn Chấn và thăm quan, tìm 
hiểu mô hình phát triển du lịch cộng đồng 
(homestay) và bản sắc văn hóa của đồng 

bào người dân tộc Thái tại thị xã Nghĩa Lộ. 
Qua khảo khát, tìm hiểu, Đoàn đánh giá cao 
những tiềm năng, thế mạnh tài nguyên, đất 
đai cũng như sự phát triển, bảo tồn giống 
chè Shan tuyết cổ thụ gắn với phát triển du 
lịch sinh thái, du lịch cộng đồng đã mang 
lại nguồn thu nhập, góp phần xóa đói giảm 
nghèo cho người dân nơi đây.  Hiệp hội sẽ 
tiếp tục quảng bá hình ảnh, mời gọi các nhà 
đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội đầu tư 
vào địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Chiến Thắng cảm ơn Đoàn công tác của 
Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc đến tìm 
kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư tại Yên Bái, 
mong muốn Hiệp hội sẽ kết nối để nhiều 
doanh nghiệp Hàn Quốc đến tỉnh Yên Bái 
tìm hiểu hợp tác đầu tư. Đồng thời, khẳng 
định tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất 
nhằm giúp các doanh nghiệp hợp tác đầu 
tư tại địa phương.

NGUYỄN THOA

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC KHẢO SÁT, 
TÌM HIỂU CƠ HỘI ĐẦU TƯ TẠI YÊN BÁI

Đoàn công tác của 
Hiệp hội Doanh 

nghiệp Hàn Quốc 
cùng lãnh đạo tỉnh 

Yên Bái tham quan 
cây chè tổ Shan 

tuyết cổ thụ tại 
thôn Pang Cáng, 

xã Suối Giàng, 
huyện Văn Chấn.
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Ngày 4/5/2019 Uỷ ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định 
745/QĐ-UBND về việc ban hành Danh 
mục các lĩnh vực, ngành, nghề khuyến 
khích đầu tư vào khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái. 
Theo đó, các lĩnh vực, ngành, nghề 
được khuyến khích đầu tư bao gồm:

Chế biến nông, lâm, thủy sản: chế 
biến và bảo quản nông sản, thực phẩm, 
thủy sản; tinh chế thức ăn gia súc, gia 
cầm, thuỷ sản; chế biến sâu các sản phẩm 
nông, lâm sản; sản xuất tinh dầu các loại; 
chế biến các sản phẩm từ cây quế, quả 
sơn tra, măng tre, các loại chè; chế biến 
gỗ rừng trồng, viên nén nhiêu liệu; sản 
xuất giấy, bột giấy, giấy đế...

Chế biến khoáng sản: chế biến đá 
vôi trắng, sản xuất bột đá CaCO3; tuyển 
quặng sắt, chì, kẽm; chế biến chì, kẽm kim 
loại, thạch anh; sản xuất gang thép, ống 
kẽm...

Sản xuất công nghiệp: Sản xuất 
vật liệu xây dựng; chế tạo, lắp ráp và sửa 
chữa cơ khí, điện tử; công nghiệp hỗ trợ; 
công nghiệp chế biến công nghệ cao; sản 
xuất đồ uống, giải khát; sản xuất hàng 
may mặc, giầy da, túi ví; dệt vải, sản xuất 
các sản phẩm tiêu dùng, sử dụng nguyên 
liệu tại chỗ, lao động ở địa phương.

Sản xuất điện, nước, hóa chất: 
sản xuất điện năng lượng mặt trời, điện 
khí nén; sản xuất, cung cấp nước sạch; 
sản xuất chất tẩy rửa và hoá chất; sản 
xuất sơn công nghiệp; sản xuất chất phụ 

gia, phụ trợ phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp; sản xuất 
hóa chất xử lý, cải tạo môi trường...

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ: 
sản xuất tranh đá quý; chế tác đá mỹ 
nghệ; điêu khắc, tạc tượng đá; sản xuất 
sản phẩm mây, tre đan; sản xuất hàng thủ 
công mỹ nghệ khác.

Ứng dụng công nghệ cao, kỹ 
thuật hiện đại; bảo vệ môi trường sinh 
thái: ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 
mới chưa được sử dụng tại Việt Nam; ứng 
dụng công nghệ sinh học; sản xuất chế 
phẩm sinh học, vi sinh học, chất xử lý, cải 
tạo môi trường; sản xuất thiết bị xử lý ô 
nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và 
phân tích môi trường; thu gom, xử lý nước 
thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử 
dụng chất thải.

Lĩnh vực khác: sản xuất thuốc chữa 
bệnh cho người đạt tiêu chuẩn GMP quốc 
tế; chế biến dược liệu, sản xuất thuốc 
đông y; sản xuất nguyên liệu thuốc kháng 
sinh, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, 
thuốc thú y; chế tạo sản phẩm phục vụ 
ngành giao thông vận tải; sản xuất, nhân 
và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi; xây 
dựng, kinh doanh hạ tầng khu, cụm công 
nghiệp...

Quyết định 745/QĐ-UBND được 
xem là kim chỉ nam để mời gọi, thu hút 
các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư vào 
các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.

NGUYỄN THOA

UBND TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC, 
NGÀNH, NGHỀ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ VÀO 

KHU CÔNG NGHIỆP, CỤM CÔNG NGHIỆP TẠI YÊN BÁI
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