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HỘI NGHỊ “GẶP MẶT CÁC ĐẠI SỨ TRUNG ĐÔNG - 
CHÂU PHI NĂM 2019”

Hội nghị “Gặp mặt Đại sứ các 
nước Trung Đông - châu Phi 
năm 2019” lần đầu tiên được 

Bộ Ngoại giao tổ chức trong hai ngày 
9-10/9/2019 tại Hà Nội với sự tham 
dự của các Trưởng Cơ quan đại diện 
ngoại giao thường trú và không thường 
trú, Lãnh sự danh dự của các quốc gia 
Trung Đông - châu Phi tại Việt Nam; đại 

diện một số đối tác phát triển, tổ chức 
quốc tế lớn (Liên Hợp quốc, Ngân hàng 
Thế giới, Liên minh châu Âu, Tổ chức 
quốc tế Pháp ngữ, JICA…); nhiều bộ, 
ngành và đại diện hơn 10 địa phương 
của Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp 
hai bên. 

Đây là sự kiện ngoại giao quan 
trọng nhằm tăng cường kết nối và phát 

Đồng chí Đỗ Đức Duy (ngoài cùng bên phải) tại buổi Tọa đàm

Trong khuôn khổ Hội nghị “Gặp mặt các Đại sứ Trung Đông - châu 
Phi năm 2019” do Bộ Ngoại Giao tổ chức ngày 9 - 10/9 tại Hà Nội, đồng 
chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng 
lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Kế hoạch - Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Công Thương, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh 
đã dự buổi tọa đàm “Nâng cao hiệu quả hợp tác thương mại Việt Nam - 
Trung Đông - châu Phi”.
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huy hơn nữa vai trò của 
các Cơ quan đại diện 
ngoại giao của các quốc 
gia Trung Đông - châu 
Phi tại Việt Nam, tạo diễn 
đàn đối thoại, trao đổi trực 
tiếp giữa các cơ quan 
đại diện ngoại giao các 
nước trong khu vực này 
với các bộ, ngành, địa 
phương, doanh nghiệp 
của Việt Nam về các biện 
pháp cụ thể thúc đẩy 
hơn nữa hợp tác nhiều 
mặt giữa hai bên. Tại Hội 
nghị, các đại biểu đã tập 
trung thảo luận các nội dung chính về 
chính trị - ngoại giao, thương mại, nông 
nghiệp và viễn thông; tình hình hợp tác 
giữa Việt Nam và khu vực Trung Đông 
- châu Phi, bao gồm cả hợp tác giữa 
các bộ, ngành và địa phương của Việt 
Nam với các Cơ quan đại diện ngoại 
giao các quốc gia khu vực, thời gian 
qua và phương hướng thời gian tới. 

Trong phiên thảo luận thứ nhất 
hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 
Đỗ Đức Duy đã có bài phát biểu, giới 
thiệu những nét cơ bản về tỉnh Yên 
Bái với nội dung: “Tiềm năng thế mạnh 
của tỉnh - Cơ hội hợp tác đầu tư giữa 
tỉnh Yên Bái và khu vực Trung Đông 
- châu Phi”. Theo đó, những doanh 
nghiệp khi xúc tiến đầu tư vào tỉnh 
sẽ có lợi thế nhất định, bởi tỉnh có vị 
trí quan trọng là trung tâm của vùng; 
nằm trên hành lang kinh tế Côn Minh 
- Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; kết 
nối giao thông thuận tiện; tài nguyên 
thiên nhiên phong phú, bao gồm: đất, 

khoáng sản, rừng... Các thế mạnh về 
sản phẩm nông, lâm nghiệp chủ lực 
có quy mô lớn, chất lượng cao thuận 
lợi cho sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu; 
khí hậu và môi trường tốt, phù hợp để 
phát triển nông nghiệp và công nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao; lợi thế về 
lực lượng lao động số lượng lớn, chất 
lượng cao, giá rẻ; chi phí thuê đất và 
cơ sở hạ tầng ở mức thấp; có nhiều 
chính sách ưu đãi về thuế và đất đai 
cũng như được chính quyền các cấp 
đồng hành và hỗ trợ.

Tỉnh Yên Bái đang mời gọi nhà 
đầu tư vào các lĩnh vực như: Phát 
triển các sản phẩm liên quan đến công 
nghiệp trong đó tập trung vào: phát 
triển công nghiệp chế biến nông, lâm 
sản thực phẩm; chế biến sâu khoáng 
sản; công nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, công nghiệp điện tử; công nghiệp 
sản xuất hàng tiêu dùng xuất khẩu; 
công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp sản 
xuất điện chú trọng năng lượng tái tạo. 
Phát triển du lịch sinh thái, thể thao 

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu 
tại phiên thảo luận.
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giải trí, du lịch văn hóa, du lịch cộng 
đồng; dịch vụ vận tải, dịch vụ logistic; 
tài chính ngân hàng; thương mại theo 
mô hình hiện đại; dịch vụ đào tạo, dạy 
nghề đạt chuẩn ASEAN, quốc tế. Phát 
triển các sản phẩm nông, lâm nghiệp 
hàng hóa, đặc sản cho chế biến; trồng 
rừng cây gỗ lớn; phát triển chăn nuôi 
bò thịt và gia cầm.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 25 
dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) đang triển khai thực hiện với tổng 
vốn đầu tư đăng ký là 405 triệu USD 
chủ yếu từ các quốc gia Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc hoạt 
động vào các lĩnh vực như dệt may, 
sản xuất công nghiệp, linh kiện điện tử. 
Đặc biệt đã có 1 nhà đầu tư của Qatar, 
thực hiện đầu tư bằng hình thức mua 
cổ phần của Công ty TNHH Vietnam 

Polymers Industries, có trụ sở tại Khu 
công nghiệp Phía Nam của tỉnh Yên 
Bái, với ngành nghề sản xuất chính các 
sản phẩm từ nhựa. Bên cạnh đó, tỉnh 
Yên Bái cũng đang được hưởng lợi từ 
một số dự án ODA; trong đó có dự án 
sử dụng vốn ODA của các nước khu 
vực Trung Đông - châu Phi.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Yên 
Bái Đỗ Đức Duy mong muốn thông qua 
Hội nghị mời gọi các doanh nghiệp đến 
từ các nước thuộc khu vực Trung Đông 
- châu Phi quan tâm đến những tiềm 
năng và thúc đẩy hợp tác đầu tư vào 
tỉnh cũng như tiếp tục triển khai, thực 
hiện những chương trình, dự án đã, 
đang thực hiện và các hoạt động xúc 
tiến thương mại, xuất nhập khẩu.

                                NHƯ Ý

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và các đại biểu 
thăm khu trưng bày sản phẩm đặc sắc từ các địa phương và các nước trong khu vực 

Trung Đông - châu Phi
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ÄN Sức hút từ du lịch Yên Bái

Nằm ở cửa ngõ Tây Bắc, Yên Bái với tài nguyên thiên nhiên đa 
dạng, nền văn hóa đặc sắc của hơn 30 dân tộc anh em, được đánh giá là 
một trong những tỉnh có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch. Thời gian 
qua, du lịch luôn là lĩnh vực được tỉnh Yên Bái quan tâm, đặc biệt trong 
chuỗi sự kiện hấp dẫn thu hút khách du lịch trong hành trình khám phá 
miền Tây Bắc, Yên Bái đã trở thành điểm nhấn du lịch, được du khách 
trong và ngoài nước biết đến.

Có thể nói rằng, du lịch Yên Bái xưa 
nay có nhiều lợi thế về cảnh quan, 
vị trí nhưng để có một ngành du lịch 

mang sắc thái riêng, cần phải dày công xây 
dựng một hệ thống các khu vực du lịch vừa 
chuyên nghiệp, vừa bài bản với những sản 
phẩm du lịch độc đáo, ngành du lịch của 
tỉnh đã tận dụng những lợi thế trời ban để 
tạo nên một điểm đến khó quên trong lòng 
du khách.

Đó là Hồ Thác Bà, nơi được ví như 
“Hạ Long trên núi” được hình thành khi 
ngăn sông đắp đập xây thủy điện Thác Bà. 

Với diện tích 240 km2, trải dài 80 km, Thác 
Bà được công nhận là hồ nhân tạo lớn nhất 
Việt Nam. Hồ Thác Bà có hơn 1.300 đảo 
lớn nhỏ. Trên các dãy núi đá vôi và các hòn 
đảo trong khu vực hồ có nhiều hang động 
đẹp cùng các chùa, đền gắn liền với nhiều 
sự tích và truyền thuyết lâu đời. Được công 
nhận là Di sản thắng cảnh văn hoá từ tháng 
9/1996, hồ Thác Bà hiện nay vẫn còn giữ 
được nét hoang sơ, nguyên thuỷ cùng bản 
sắc văn hoá đặc trưng của cộng đồng các 
dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Phù Lá, 
Cao Lan…

Hồ Thác Bà
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Suối Giàng, nằm ở độ cao 1.300 
-1.400m, cách Hà Nội hơn 200km, Suối 
Giàng có khí hậu trong lành, mát mẻ với các 
bản H’mông cheo leo bên sười núi, được 
ví như một Sa Pa của vùng đất Yên Bái. 
Ở Suối Giàng ngoài những cánh rừng chè 
mới trồng lưng chừng núi thì các vườn chè 

cổ thụ, trong đó 
có cây chè người 
ta tính được vòng 
đời 300 - 400 
tuổi, luôn hấp dẫn 
du khách.

Nằm ở phía 
Tây Nam tỉnh Yên 
Bái, thị xã Nghĩa 
Lộ bao trùm toàn 
bộ cánh đồng 
Mường Lò - cánh 
đồng lớn thứ hai 
của miền núi Tây 
Bắc Việt Nam. 
Đây là vùng khí 

hậu ôn hoà, địa hình tương đối bằng phẳng, 
tài nguyên nước có trữ lượng lớn. Cánh 
đồng Mường Lò là điểm nhấn du lịch của 
Nghĩa Lộ. Tháng 9 hằng năm du khách đến 
Nghĩa Lộ sẽ được tham dự Lễ Hội Tuần văn 
hóa du lịch Mường Lò - Nghĩa Lộ với màn 

Chè Cổ thụ Shan Tuyết - Suối Giàng

Thị xã Nghĩa Lộ - Yên Bái
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đại xòe đặc sắc và nhiều hoạt động du lịch 
hấp dẫn.

Một địa danh rất nổi tiếng của Yên 
Bái là Mù Cang Chải, nằm dưới chân của 
dãy núi Hoàng Liên Sơn, ở độ cao 1.000m 
so với mặt biển. Muốn đến được huyện Mù 
Cang Chải phải đi qua đèo Khau Phạ - là 
một trong tứ Đại Đèo của Tây Bắc. Những 
ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải ôm viền 
chân núi - một kiệt tác nghệ thuật đã được 
xếp hạng di tích quốc gia năm 2007.

Và còn nhiều danh lam, thắng cảnh 
khác của Yên Bái như: Đầm Vân Hội, Hồ 
Đầm Hậu, Thác Ngòi Tu, Đền Đại Cại, suối 
nước nóng Trạm Tấu, Đèo Khau Phạ... thu 
hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm. 
Trong những năm gần đây, tốc độ tăng 
trưởng của ngành du lịch Yên Bái tăng 
nhanh, tỷ trọng khách quốc tế tăng trung 
bình trên 8% năm. 

6 tháng đầu năm 2019 lượng khách 
đến Yên Bái tăng vọt, đặc biệt là khách 
quốc tế. Tổng lượt khách đạt 350.139 lượt, 
khách quốc tế đạt 53.400 lượt, chủ yếu là 
khách Pháp, Đức, Thụy Sỹ...; khách nội địa 
đạt 296.739 lượt. Tổng doanh thu đạt 208 
tỷ đồng (tăng 46,5% so với cùng kỳ năm 
2018). Hiện nay, tỉnh Yên Bái đang quản 
lý 7 doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh lữ 
hành du lịch, 156 cơ sở lưu trú, 150 hộ gia 
đình hoạt động homestay…

Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ cố gắng 
phấn đấu kêu gọi thu hút đầu tư, đa dạng 
hóa các nguồn lực đầu tư, ưu tiên phát triển 
các vùng du lịch trọng điểm. Phát triển du 
lịch địa phương gắn với du lịch nội địa và 
quốc tế… đưa Yên Bái trở thành điểm đến 
không thể bỏ qua của du khách trên hành 
trình khám phá Tây Bắc.

                              NGUYỄN THOA

Đồi Mâm Xôi - xã La Pán Tẩn - Mù Cang Chải
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YÊN BÁI ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGÀNH 
TRỒNG DÂU NUÔI TẰM

Yên Bái với đặc thù là tỉnh có lợi 
thế về khí hậu, thổ nhưỡng, diện 
tích đất nông nghiệp lớn nên trong 

những năm qua Yên Bái đã chú trọng đầu 
tư phát triển nông nghiệp theo hướng 
chuyên canh, chế biến sâu, lựa chọn các 
sản phẩm giống cây trồng phù hợp với 
từng khu vực trong tỉnh để tạo ra các sản 
phẩm nông nghiệp mang tính đặc trưng 
của vùng đem lại giá trị kinh tế cao và góp 
phần phát triển nông nghiệp nông thôn 
theo hướng bền vững. 

Trong những năm qua tỉnh Yên Bái 
tập trung đầu tư phát triển 10 sản phẩm 
chủ lực và 10 sản phẩm đặc sản. Trong 
10 sản phẩm chủ lực, ngành nông nghiệp 
của tỉnh đã mạnh dạn triển khai phát triển 
ngành dâu tằm tơ tại khu vực huyện Trấn 
Yên, huyện Văn Yên, Văn Chấn của tỉnh 
và đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn gấp 
2,5 - 3 lần so với trồng lúa, trồng ngô. Hiện 

tại toàn tỉnh có trên 550 ha trồng dâu, chủ 
yếu tập trung ở các huyện: Trần Yên, Văn 
Chấn, Văn Yên trong đó, Trấn Yên là địa 
phương phát triển nghề dâu tằm sớm nhất 
và có diện tích dâu lớn nhất với khoảng 
400 ha. Từ những hiệu quả kinh tế bước 
đầu do ngành trồng dâu nuôi tằm đem lại 
để phát triển ngành dâu tằm tơ của tỉnh 
theo hướng bền vững ổn định thì hiện nay 
tỉnh Yên Bái đang triển khai, thực hiện xây 
dựng Đề án “Phát triển dâu tằm tỉnh Yên 
Bái giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng 
2025” trong đó lấy huyện Trấn Yên là vùng 
trọng điểm của Đề án. Theo đó, ngành 
nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 
đang tích cực phối hợp với các sở, ngành, 
địa phương triển khai xây dựng quy hoạch 
mở rộng các vùng chuyên canh trồng dâu 
nuôi tằm tại các huyện thuộc đề án để 
đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 toàn tỉnh 
đạt tổng diện tích trồng dâu đạt 1.160 ha 

Lãnh đạo 
huyện Văn 

Yên kiểm tra 
chất lượng 

cây dâu 
đang được 

trồng tại 
huyện.
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với sản lượng kén 2.340 tấn/năm. 
Để từng bước đưa ngành dâu tằm 

tơ tỉnh Yên Bái phát triển ổn định và phát 
huy hết tiềm năng, cùng với hỗ trợ doanh 
nghiệp tổ chức liên doanh, liên kết với các 
hộ trồng dâu nuôi tằm theo chuỗi giá trị 
từ khâu cung ứng giống, vật tư, chuyển 
giao kỹ thuật sản xuất, thu mua, chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm đảm bảo phát triển 
bền vững, từ đầu năm 2019 đến hết tháng 
7/2019, tỉnh đã hỗ trợ các địa phương đầu 
tư xây dựng mới 3 nhà nuôi tằm con tập 
trung, 33 nhà nuôi tằm lớn theo tiêu chuẩn 
kỹ thuật mới có khả năng kiểm soát dịch 
bệnh và tăng năng suất hiệu quả nuôi 
tằm; hỗ trợ mua 179 bộ né gỗ ô vuông 
để thay đổi phương pháp lên né tạo sản 
phẩm chất lượng cao phù hợp với công 
nghệ chế biến (ươm tơ tự động). 

Hiện nay tỉnh Yên Bái đã cấp Quyết 
định chủ trương đầu tư cho 01 dự án đầu 
tư xây dựng nhà máy ươm tơ tự động do 

Công ty cổ phần dâu tằm tơ Miền Bắc làm 
chủ đầu tư được xây dựng tại thôn Làng 
Qua, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên. Dự án 
được đầu tư xây dựng với các dây chuyền 
công nghệ tiên tiến hiện đại và tự động có 
quy mô đầu tư trên tổng diện tích 2,5 ha, 
tổng mức đầu tư 30.436 triệu đồng, công 
suất 200 tấn tơ/năm. Khi dự án đi vào hoạt 
động sẽ đảm bảo tiêu thụ sản phẩm của 
người trồng dâu nuôi tằm trong khu vực 
từ đó góp phần ổn định đầu ra cho người 
dân. Đây chính là cơ sở, động lực để các 
hộ trồng dâu nuôi tằm yên tâm sản xuất và 
gắn bó hơn với nghề từ đó góp phần thực 
hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đưa 
ngành dâu tằm tơ của tỉnh Yên Bái phát 
triển ổn định theo hướng bền vững và làm 
đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp 
của tỉnh. 

                                TRẦN ĐỐC

Phó giáo sư tiến sĩ Hà Văn Phúc truyền đạt kỹ thuật nuôi tằm con 
cho người dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên
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YÊN BÁI XÚC TIẾN XUẤT KHẨU NÔNG, LÂM SẢN 
SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Nhằm xúc tiến các sản phẩm nông, 
lâm sản của tỉnh sang thị trường 
Trung Quốc, ngày 16/7, Sở Công 

Thương tỉnh Yên Bái tổ chức Chương trình 
kết nối giao thương xúc tiến thương mại 
giữa doanh nghiệp Yên Bái và Hiệp hội xuất 
nhập khẩu Trung Quốc - Đông Nam Á (Bằng 
Tường, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Hơn 
50 doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái và Trung 
Quốc đã tham dự chương trình.

Yên Bái là tỉnh có nhiều tiềm năng về 
nông, lâm sản. Qua nhiều năm phát triển, 
tỉnh đã hình thành một số vùng nguyên liệu 
nông lâm sản: diện tích rừng trồng gần 184 
nghìn ha, vùng sắn gần 15 nghìn ha, vùng 
chè gần 8 nghìn ha, vùng quế gần 70 nghìn 
ha… Cùng với đó phát triển các vùng trồng 
cây đặc sản như Bưởi Đại Minh, Cam Văn 
Chấn, Thóc nếp Tú Lệ, Gạo Mường Lò, 
Chè cổ thụ Suối Giàng. 

Hiện Yên Bái thu hút được nhiều 
nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước như 

VinGroup, Tập 
đoàn Hoa Sen, các 
nhà đầu tư đến từ 
Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Ấn Độ, Trung 
Quốc… đến đầu tư 
tại tỉnh.

Phát biểu tại 
Chương trình kết 
nối giao thương, 
đồng chí Nguyễn 
Chiến Thắng - Phó 
Chủ tịch UBND 
tỉnh nhấn mạnh vị 
trí quan trọng của 
tỉnh Yên Bái đối với 

khu vực với những lợi thế nổi trội về giao 
thông, và có lợi thế đầu tư vào một số sản 
phẩm chủ lực như: chế biến, kinh doanh 
xuất khẩu sản phẩm từ lĩnh vực nông lâm 
nghiệp; chế biến, kinh doanh xuất khẩu sản 
phẩm công nghiệp; phát triển công nghiệp 
điện tái tạo; du lịch…

Tận dụng lợi thế đó, nhằm thu hút các 
nhà đầu tư vào tỉnh, thời gian qua, tỉnh Yên 
Bái đã cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu 
tư kinh doanh, tập trung khơi dậy và phát 
huy tốt đẹp con người Yên Bái thân thiện, 
cởi mở, chân thành; xây dựng đội ngũ lãnh 
đạo các cấp, các ngành cầu thị, tận tụy, 
khát vọng vì sự phát triển của tỉnh, đồng 
hành cùng doanh nghiệp từ khởi nghiệp 
đến sản xuất kinh doanh. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Chiến Thắng mong muốn qua 
Chương trình này, các doanh nghiệp Trung 
Quốc sẽ tìm kiếm được nhiều cơ hội đầu tư 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng phát biểu tại 
Chương trình kết nối giao thương
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tại tỉnh Yên Bái. Yên Bái luôn đồng hành, 
thân thiện, sẵn sàng hợp tác với các doanh 
nghiệp đến với Yên Bái để làm giàu cho 
tỉnh cũng như giúp cho sự phát triển bền 
vững của doanh nghiệp. 

Ông Lăng Tinh Cương - Hội trưởng 
Hiệp hội xuất nhập khẩu Trung Quốc - Đông 
Nam Á (Bằng Tường, tỉnh Quảng Tây) và 
đại diện các doanh nghiệp Trung Quốc đã 
bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến tỉnh Yên 
Bái đã tạo điều kiện cho đoàn công tác có 
các chuyến đi khảo 
sát, thăm một số 
doanh nghiệp trên 
địa bàn huyện Yên 
Bình và huyện 
Văn Chấn. Qua 
đó giúp các doanh 
nghiệp Trung Quốc 
có được những 
thông tin cơ bản về 
những sản phẩm 
nông, lâm sản 
của tỉnh Yên Bái, 
nhất là những sản 
phẩm là thế mạnh 
của tỉnh như sắn, 

chè, thảo quả, cam, dược liệu, 
tinh dầu, quế, miến. Đồng thời 
mong muốn, sau Chương trình 
này, các doanh nghiệp Quảng 
Tây - Trung Quốc và Yên Bái tiếp 
tục chia sẻ kinh nghiệm trong 
sản xuất kinh doanh, kết nối giao 
thương và thiết lập mối quan 
hệ hợp tác, đối tác lâu dài trong 
việc tiêu thụ sản phẩm giữa các 
doanh nghiệp 2 địa phương.

Tại Chương trình này, 
các doanh nghiệp Quảng Tây 
- Trung Quốc và các doanh 
nghiệp, hợp tác xã tỉnh Yên Bái 
đã ký kết 01 biên bản ghi nhớ 

hợp tác giữa Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 
Yên Bái và Hiệp hội xuất nhập khẩu Trung 
Quốc về tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp của 02 bên hợp tác phát triển 
thương mại, 6 biên bản ghi nhớ hợp tác tiêu 
thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp của 
tỉnh Yên Bái và Bằng Tường, tỉnh Quảng 
Tây trong việc cung cấp và tiêu thụ các sản 
phẩm nông sản của tỉnh như: chè, cam, 
bưởi, miến…

NGUYỄN THOA

Các sản phẩm nông, lâm sản của Yên bái được 
giới thiệu tại buổi kết nối giao thương

Các doanh nghiệp tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc và các doanh nghiệp, 
hợp tác xã tỉnh Yên Bái ký kết biên bản ghi nhớ
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KẾT NỐI CUNG CẦU GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP, 
HỢP TÁC XÃ

Chương trình kết nối cung cầu tổ 
chức nhằm tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc mở rộng thị trường, 

quảng bá sản phẩm, giao thương hàng 
hóa, kết nối giữa nhà sản xuất với nhà 
phân phối, tạo lập thị trường tiêu thụ 
bền vững cho các sản phẩm của Yên 
Bái. Qua chương trình, các hợp tác xã, 
doanh nghiệp, làng nghề sẽ thiết lập 
kí kết được những hợp đồng hợp tác 
cung ứng và tiêu thụ sản phẩm, đồng 

thời sẽ phát triển mối quan hệ hợp tác 
lâu dài, tin cậy và hiệu quả.

Tại Hội nghị đồng chí Đỗ Nhân 
Đạo - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã 
giới thiệu về tiềm năng phát triển nông 
nghiệp của tỉnh. Theo đó, Yên Bái đã 
hình thành được một số vùng nguyên 
liệu nông, lâm sản hàng hóa với diện 
tích và giá trị lớn như: diện tích rừng 
trồng gần 184 nghìn ha, vùng sắn gần 
15 nghìn ha, chè 8 nghìn ha, quế 70 

Đồng chí Đỗ Nhân Đạo - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại hội nghị

Ngày 30/7, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái tổ chức chương trình 
kết nối cung cầu giữa Liên hiệp Hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh (Sài 
Gòn Co.Op), Công ty cổ phần tập đoàn bữa ăn an toàn (Hà Nội) với trên 
60 hợp tác xã, doanh nghiệp, làng nghề thuộc Liên minh Hợp tác xã tỉnh 
Yên Bái, Nghệ An và Lào Cai.
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nghìn ha. Bên cạnh đó, tỉnh đã hình 
thành các vùng trồng cây đặc sản, quy 
hoạch và tập trung phát triển mạnh 10 
sản phẩm chủ lực của tỉnh theo chuỗi 
giá trị với phương thức sản xuất nông 
nghiệp sạch, hữu cơ, gắn với xây dựng 
thương hiệu gồm: chè, cây ăn quả, 
sơn tra, măng tre Bát Độ, gỗ nguyên 
liệu, trồng dâu nuôi tằm; chăn nuôi đàn 
gia súc chính và thủy sản. Phát triển 
10 sản phẩm đặc sản gồm: Lúa nếp Tú 
lệ, Bưởi Đại Minh, Cam sành Lục Yên, 
Sơn tra, chè Shan hữu cơ, Quế hữu 
cơ, cây dược liệu, gà đen đặc sản vùng 
cao, lợn bản địa Yên Bái, vịt bầu Lâm 
Thượng. Từ các vùng nguyên liệu sẵn 
có, cùng với việc đẩy mạnh phát triển 
các sản phẩm chủ lực, tỉnh Yên Bái đã 
đạt được những kết quả tích cực trong 
sản xuất nông lâm nghiệp, trong đó 
có sự đóng góp đáng kể của các hợp 

tác xã. Tiêu biểu là các hợp tác xã sản 
xuất chế biến chè theo chuỗi, hợp tác 
xã chế biến các sản phẩm quế và tinh 
dầu quế, các hợp tác xã sản xuất kinh 
doanh miến…

Trong 6 tháng đầu năm, Yên Bái 
đã tư vấn thành lập mới được 50 hợp 
tác xã, nâng tổng số hợp tác xã toàn 
tỉnh 372 hợp tác xã (trong đó hợp tác 
xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm, 
ngư nghiệp chiếm 60%), với trên 26 
nghìn thành viên. Doanh thu bình quân 
năm của các hợp tác xã trên 990 triệu 
đồng, lợi nhuận bình quân hợp tác xã 
đạt trên 200 triệu đồng, nộp ngân sách 
nhà nước trên 16 tỷ đồng.

Thông qua chương trình, đã ký 
kết được 9 biên bản ghi nhớ cung ứng 
và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh 
nghiệp, hợp tác xã các tỉnh.

                                       NHƯ Ý

Ký kết biên bản ghi nhớ cung ứng và tiêu thụ sản phẩm giữa 
các doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh
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CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ VINA KNF,  DẤU ẤN “FDI” 
TRONG NGÀNH MAY CÔNG NGHIỆP YÊN BÁI

Công ty TNHH quốc tế Vina KNF 
là công ty dệt may có 100% 
vốn đầu tư của Hàn Quốc có 

trụ sở đặt tại thôn 1, thôn 2 thị trấn Cổ 
Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. 
Với ngành nghề kinh doanh may trang 
phục, sản xuất trang phục dệt kim, đan 
móc. Công ty có tổng kinh phí đầu tư 
9.000.000 USD, công suất 16 triệu 
sản phẩm/năm. Công ty TNHH quốc tế 
Vina KNF chính thức đi vào hoạt động 
từ năm 2016 dưới sự điều hành của 
Giám đốc Kim Min Su, sinh năm 1966 
mang quốc tịch Hàn Quốc. Là một trong 
số doanh nghiệp dệt may tiêu biểu trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trong những 
năm qua, Công ty đã 
thực hiện đúng tuyên 
bố về tôn chỉ mục đích 
của doanh nghiệp từ 
trong những ngày đầu 
thành lập và coi đó 
như là một kim chỉ nam 
cho mọi quyết định và 
hành động của Công 
ty. Đó là: Hợp tác với 
khách hàng phải đúng 
luật, đúng với những 
thỏa thuận trên hợp 
đồng; Toàn thể Công 

ty đoàn kết, hiệp lực cùng phát triển; 
Có thể tự do cạnh tranh để phát triển, 
nhưng phải cạnh tranh lành mạnh, hợp 
pháp; Thưởng và đãi ngộ xứng đáng 
cho những công nhân, nhân viên đã có 
đóng góp vào sự phát triển chung của 
Công ty; Chịu trách nhiện và thực hiện 
nghĩa vụ với địa phương và xã hội. Đi 
cùng với đó là những định hướng phát 
triển chiến lược, đặc biệt là việc quan 
tâm đào tạo phát triển nguồn nhân lực, 
tập trung phát triển về chiều sâu để 
nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng 
kim ngạch xuất khẩu và giá trị gia tăng, 
tuân thủ mọi yêu cầu của quy trình kỹ 

Xưởng may của công ty TNHH quốc tế Vina KNF

Được sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện của các cấp, ngành, đặc 
biệt từ UBND huyện Trấn Yên. Công ty TNHH quốc tế Vina KNF không 
ngừng nỗ lực phát triển, bước đầu tạo được dấu ấn trong ngành may 
công nghiệp Yên Bái. 
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thuật, để tạo uy tín, đẩy mạnh quảng 
bá, giới thiệu, tạo chỗ đứng cho sản 
phẩm của Công ty trên thị trường nên 
doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp trong 3 năm 
đạt đã đạt được kết quả bước đầu:  
Năm 2016: 1.781.589 USD; Năm 2017 
đạt 4.018.394 USD; Năm 2018 đạt 
6.824.230 USD và 7 tháng đầu năm 
2019 đạt 3.360.000 USD.

Với 24 dây chuyền sản xuất và sử 
dụng khoảng 1.400 lao động. Đến nay 
Công ty đã tuyển dụng và tạo công ăn 
việc làm cho 1.200 công nhân, vận hành 
được 22 dây chuyền sản xuất. Công ty 
sử dụng 98% công nhân là người địa 
phương với thu nhập bình quân từ 3,5 
đến 5 triệu đồng/người. Hiện nay, Vina 
KNF vẫn còn nhu cầu tuyển dụng thêm 
gần 200 lao động để có thể hoạt động 

hết công suất thiết kế ban đầu.
Không chỉ đảm bảo thu nhập 

ổn định cho người lao động, Công ty 
TNHH quốc tế Vina KNF cũng rất quan 
tâm đến công tác xã hội như giúp đỡ 
những người có hoàn cảnh khó khăn, 
đặc biệt ưu tiên tạo việc làm cho con em 
gia đình chính sách, hộ nghèo của địa 
phương; ủng hộ hộ nghèo, các vùng bị 
ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt… số tiền 
ủng hộ lên tới hàng trăm triệu đồng.

Ba năm là một chặng đường chưa 
dài với một doanh nghiệp có quy mô và 
chiến lược như KNF, nhưng cũng đủ 
để khẳng định sự đúng đắn, phù hợp 
với quy luật phát triển trong nền kinh tế 
thị trường, là hạt nhân của ngành dệt 
may Yên Bái. 

LINH NHÂM

Khu vực bộ phận là sản phẩm tại xưởng may của công ty TNHH quốc tế Vina KNF
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“Cà phê doanh nhân”
THÁNG 7/2019: THÁO GỠ KHÓ KHĂN VỀ THUẾ 

CHO DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn 
Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 

chuyên gia Nguyễn Thị Cúc - Nguyên Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Chủ tịch Hội 
tư vấn thuế Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, huyện, thị xã, thành phố cùng hơn 
150 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi gặp mặt, chuyên gia Nguyễn 
Thị Cúc - Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thuế, Chủ tịch Hội tư vấn thuế Việt Nam 
đã truyền đạt, trao đổi, thông tin về những 
vấn đề mà doanh nghiệp, HTX quan tâm như: 
Doanh nghiệp Việt Nam - động lực phát triển 
kinh tế của đất nước, tiếp tục nâng cao năng 

lực cạnh tranh; 5 nội 
dung mới của Luật 
quản lý thuế 2019 
là kéo dài thời hạn 
nộp hồ sơ quyết toán 
thuế thu nhập cá 
nhân, mở rộng quyền 
của người nộp thuế, 
lần đầu tiên quy định 
quản lý thuế đối với 
hoạt động thương 
mại điện tử, bổ sung 
chức năng cung 
cấp dịch vụ kế toán 

cho đại lý thuế, siết chặt quản lý hoạt động 
chuyển giá; những tồn tại, sai sót thường gặp 
của doanh nghiệp khi thực hiện Luật thuế: kê 
khai thiếu doanh thu tính thuế giá trị gia tăng, 
khai sai thuế giá trị gia tăng đầu vào được 
khấu trừ, xác định thiếu doanh thu tính thuế, 
sai niên độ làm giảm số thuế phải nộp hoặc 
tăng số được miễn, giảm trong kỳ. Để ngoài 
sổ sách kế toán doanh thu tính thuế thu nhập 
doanh nghiệp có hành vi trốn thuế, hạch toán 
vào chi phí các khoản chi phí không đúng quy 
định khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp, kê khai miễn giảm thuế thu 
nhập doanh nghiệp chưa đúng quy định…

Các doanh nghiệp, HTX tham gia buổi 

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Chiều 01/8, tại thành phố Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 
Chương trình Cà phê doanh nhân tháng 7 năm 2019 chủ đề các nội dung 
cơ bản về cải cách chính sách thuế trong năm 2019, Luật quản lý thuế, các 
chính sách thuế hiện hành; những tồn tại, sai sót thường gặp của doanh 
nghiệp, hợp tác xã khi thực hiện Luật thuế, chính sách thuế; giải đáp những 
vướng mắc về thuế của doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 
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Đồng chí Nguyễn 
Chiến Thắng - Phó 

Chủ tịch UBND 
tỉnh phát biểu tại 

Chương trình

gặp mặt đã có ý kiến, kiến 
nghị về một số nội dung 
liên quan đến triển khai 
các chính sách, nghĩa vụ 
liên quan tới thuế; việc 
quản lý thuế; tăng cường 
ứng dụng công nghệ 
thông tin hỗ trợ doanh 
nghiệp thực hiện thủ tục 
thuế; khi ngành thuế phát 
hiện doanh nghiệp có 
thiếu sót khi kê khai thuế, 
cơ quan Thuế có trách 
nhiệm gì đối với doanh 
nghiệp để giúp doanh 
nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà 
nước; những trường hợp nào được giảm trừ 
thuế thu nhập cá nhân, giảm trừ gia cảnh; các 
vấn đề về tiền cấp quyền khai thác khoáng 
sản, ký quỹ phục hồi môi trường… Những ý 
kiến, kiến nghị của doanh nghiệp, HTX được 
chuyên gia Nguyễn Thị Cúc, lãnh đạo UBND 
tỉnh và các sở, ban, ngành tiếp thu, giải đáp 
cụ thể.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng 
nhấn mạnh: Thuế là vấn đề quan trọng trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. Vì vậy, qua buổi gặp mặt đã kịp thời 
giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho 
doanh nghiệp, HTX trong lĩnh vực thuế, đồng 
thời giúp các cơ quan quản lý, chính quyền 
kịp thời điều chỉnh, chỉnh sửa những bất cập 
mà doanh nghiệp, HTX đang gặp phải trong 
quá trình triển khai các chính sách thuế. 

Qua những chia sẻ của chuyên gia 
Nguyễn Thị Cúc tại buổi gặp mặt, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh tin rằng các doanh nghiệp sẽ 
có những thông tin hữu ích để phục vụ cho 
sản xuất kinh doanh./.

NHƯ Ý

Đại diện doanh nghiệp có ý kiến tại buổi gặp mặt
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“Cà phê doanh nhân” 
THÁNG 8/2019: THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG THỰC HIỆN CÁC QUY 
ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG SẢN XUẤT 
KINH DOANH, THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ; CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN 

TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRONG DOANH NGHIỆP

Trong khuôn khổ chương trình, 
các doanh nghiệp đã được Lãnh 
đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp 

tỉnh thông tin về tình hình phát triển các 
tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể, đảng 
viên trong các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh; lãnh đạo Sở Tư pháp thông 
tin những nội dung cơ bản Nghị định 

số 55/2019/NĐ-CP của Chính phủ về 
hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa,...

Với không khí thân thiện, cởi mở, 
các doanh nghiệp, HTX đã có đề xuất, 
kiến nghị về một số nội dung liên quan 
đến việc tiếp tục đơn giản hóa thủ tục 
hành chính; tạo điều kiện cho doanh 

Chiều 29/8, tại thị xã Nghĩa Lộ Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức chương 
trình “Cà phê doanh nhân tháng 8”. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn 
Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ và lãnh đạo các 
huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải cùng gần 100 doanh nghiệp, 
hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham dự.

Toàn cảnh buổi gặp mặt
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Đ/C Nguyễn Chiến Thắng 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
phát biểu tại buổi gặp mặt

nghiệp được hoàn 
thuế đối với dự án 
xây dựng nhà máy 
thủy điện; kiểm tra lại 
hệ thống cân tải trọng 
tại nút giao IC14 cao 
tốc Nội Bài - Lào Cai 
cho phù hợp với tải 
trọng xe; các chế độ, 
chính sách hỗ trợ 
chức danh bí thư chi 
bộ của các tổ chức 
cơ sở Đảng thuộc 
Đảng ủy Khối doanh 
nghiệp. Ngoài ra doanh nghiệp đề nghị 
tháo gỡ khó khăn về vốn, đất đai cho 
các cơ sở sản xuất kinh doanh; chính 
sách bảo hiểm xã hội cho người lao 
động thời vụ; nhãn mác trên bao bì lưu 
thông hàng hóa...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng 
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 
Chiến Thắng nhấn mạnh: Chương 
trình Cà phê doanh nhân là cầu nối liên 
kết giữa các doanh nghiệp với Chính 
quyền, lắng nghe những khó khăn, 
vướng mắc của doanh nghiệp để từ 

đó tháo gỡ và đồng hành cùng doanh 
nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
phát triển bền vững góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương 
nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
đã tiếp thu, giải trình làm rõ một số vấn 
đề mà các doanh nghiệp kiến nghị, đề 
xuất, đồng thời đề nghị lãnh đạo các 
sở, ngành liên quan của tỉnh tập trung 
trả lời, giải đáp cụ thể những khó khăn, 
vướng mắc mà doanh nghiệp nêu ra tại 
chương trình./.

LINH NHÂM

Đại diện doanh nghiệp có ý kiến tại buổi gặp mặt
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HỘI NGHỊ CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO LÃNH ĐẠO, 

QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2019

Ngày 6/7, Đảng ủy Khối doanh 
nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp 
tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị cập 

nhật kiến thức cho hơn 150 học viên là 
lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh năm 2019. 

Tại hội nghị, Tiến sỹ Võ Trí Thành - 
Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu 
và Quản lý kinh tế Trung ương đã truyền 
đạt các kiến thức cơ bản về cuộc chiến 
thương mại Mỹ - Trung và những thời cơ, 
thách thức đối với doanh nghiệp Việt Nam; 
Thực trạng và giải pháp trong công tác thu 
hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại các 
doanh nghiệp hiện nay và thông tin về tình 

hình kinh tế thế 
giới và trong nước 
tác động đến 
doanh nghiệp…

Qua hội 
nghị, các lãnh đạo, 
quản lý doanh 
nghiệp được bổ 
sung kiến thức, kỹ 
năng để quản lý, 
điều hành doanh 
nghiệp và tổ chức 

sản xuất, kinh doanh có hiệu quả; được 
cung cấp những thông tin cần thiết về hệ 
thống, pháp luật chung về hoạt động của 
doanh nghiệp; nâng cao nhận thức kinh 
doanh và ý tưởng kinh doanh; tìm hiểu 
những vấn đề về thị trường và marketing; 
thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở 
hữu trí tuệ, một số vấn đề kinh doanh trên 
thị trường quốc tế; các chuyên đề về hội 
nhập kinh tế… Qua đó góp phần giúp các 
doanh nghiệp hoạt động và sản xuất kinh 
doanh bền vững đáp ứng yêu cầu phát triển 
và hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

NGUYỄN THOA

YÊN BÁI TẬP HUẤN VỀ CHẾ ĐỘ 
KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ

Sáng 15/7, Cục Thuế tỉnh Yên Bái tổ 
chức Hội nghị tập huấn chế độ kế 
toán doanh nghiệp siêu nhỏ và quy 

định về hóa đơn điện tử cho 82 học viên 
là lãnh đạo Chi cục Thuế phụ trách công 
tác thanh tra, kiểm tra; cán bộ công chức 
thuế thuộc Đội kiểm tra thuế, cán bộ công 
chức bộ phận tuyên truyền và hỗ trợ người 

nộp thuế. Tại buổi tập huấn, các học viên 
đã được giới thiệu về chế độ kế toán doanh 
nghiệp hiện hành; Thông tư 132/2018/TT-
BTC hướng dẫn những quy định về chế độ 
kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ; hướng 
dẫn những quy định về hóa đơn điện tử và 
các văn bản liên quan. Qua tập huấn giúp 
giúp cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh 
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Ngày 23/7/2019 đồng chí 
Nguyễn Chí Dũng, Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư đã có buổi khảo sát các 
công trình, dự án trọng điểm trên 
địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp và đi 
cùng đoàn có đồng chí Đỗ Đức 
Duy - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, 
ngành của tỉnh Yên Bái.

Bộ trưởng Nguyễn Chí 
Dũng cùng đoàn công tác của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư đã đi khảo 
sát dự án Chương trình đô thị 
miền núi phía Bắc - thành phố Yên 
Bái, Dự án phát triển tổng hợp các 
đô thị động lực - tiểu dự án thành 
phố Yên Bái, công trình cầu Tuần 
Quán, cầu Bách Lẫm, Dự án đường nối quốc 
lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai 

và dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực 
xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Chủ tịch 
UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã báo cáo Bộ trưởng 

nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, hộ kinh doanh 
lớn có nhu cầu chuyển đổi thành doanh 
nghiệp nắm bắt được những quy định về 
chế độ kế toán theo Thông tư số 132/2018/

TT-BTC, ngày 28/12/2018 
của Bộ Tài chính hướng dẫn 
chế độ kế toán doanh nghiệp 
siêu nhỏ và những quy định 
về hóa đơn điện tử; Nghị định 
số 119/2018/NĐ-CP ngày 
12/9/2018 của Chính phủ 
quy định về hóa đơn điện tử 
khi bán hàng hóa, cung cấp 
dịch vụ. 

Sau Hội nghị này các 
Chi cục Thuế sẽ tiếp tục tổ 
chức các lớp tập huấn cho 
các doanh nghiệp siêu nhỏ; hộ 
kinh doanh lớn đang hoạt động 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh thuộc 
phạm vi quản lý của ngành thuế Yên Bái. 

NHƯ Ý

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
NGUYỄN CHÍ DŨNG KHẢO SÁT CÁC CÔNG TRÌNH, 

DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH YÊN BÁI

Các học viên tại lớp tập huấn

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái 
giới thiệu với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Nguyễn Chí Dũng và đoàn công tác về một trong các 
dự án trọng điểm đang được triển khai tại tỉnh Yên Bái
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CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỖ ĐỨC DUY KIỂM TRA THỰC
 ĐỊA MỘT SỐ CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH

Chiều 20/8, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã 
kiểm tra thực địa nhằm tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 
một số dự án, công trình trọng điểm của tỉnh 
và các quỹ đất đã chấp thuận cho nhà đầu tư 
nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch và đề xuất 
dự án. 

Đồng chí Đỗ Đức Duy đã trực tiếp 
kiểm tra thực địa tại Dự án đường nối quốc 
lộ 32C nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai; tiến 
độ thi công Dự án cầu Tuần Quán (đoạn nối 

đường Âu Cơ - cầu Bảo 
Lương, thành phố Yên 
Bái); kiểm tra các quỹ đất 
đối ứng dự kiến bố trí cho 
dự án đường nối quốc lộ 
32C với đường Âu Cơ, 
thành phố Yên Bái theo 
hình thức hợp đồng xây 
dựng - chuyển giao (BT); 
kiểm tra quỹ đất dự kiến 
cấp cho các nhà đầu tư 
nghiên cứu, khảo sát lập 
quy hoạch đầu tư tại các 
xã Văn Phú, Tân Thịnh 

và phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Tại 
những nơi đến kiểm tra, đồng chí Đỗ Đức Duy 
cùng lãnh đạo các ngành đã trực tiếp khảo 
sát tiến độ, giám sát thi công và nắm bắt các 
vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự 
án, công trình trọng điểm của tỉnh đồng thời chỉ 
đạo các sở, ngành giải quyết sớm các vướng 
mắc; chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý, đơn 
vị thi công đẩy mạnh hơn nữa tiến độ thi công 
đảm bảo thời gian và chất lượng công trình. 

NHƯ Ý

một số thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái đặc 
biệt là trong công tác thu hút đầu tư và đề nghị 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư trung 
hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho dự án “Chương 
trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên 
Bái” để tỉnh Yên Bái có điều kiện hoàn thành 
dự án; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ 
sung thêm nguồn vốn ngân sách Trung ương 
để Yên Bái tiếp tục triển khai Dự án đường nối 
quốc lộ 32C với đường Cao tốc Nội Bài - Lào 
Cai và cho phép tỉnh được điều tiết nội bộ các 
nguồn vốn của các dự án thuộc Chương trình 
phát triển kinh tế vùng.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng 

Bộ KH&ĐT đánh giá cao sự năng động, tầm 
nhìn của lãnh đạo tỉnh Yên Bái trong việc chủ 
động, huy động các nguồn vốn khác nhau đầu 
tư cho hạ tầng cơ sở, tính khả thi và hiệu quả 
đầu tư các dự án, công trình trọng điểm của 
tỉnh Yên Bái. Bộ trưởng tiếp thu các ý kiến, 
kiến nghị của tỉnh Yên Bái để báo cáo Chính 
phủ xem xét, giải quyết kịp thời và nhấn mạnh 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục quan tâm 
tới sự phát triển của tỉnh Yên Bái đồng thời 
sẽ bổ sung kịp thời các nguồn vốn đầu tư để 
tỉnh tiếp tục triển khai các dự án đạt hiệu quả 
cao nhất.

LINH NHÂM
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TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN VỀ KHỞI NGHIỆP 

SÁNG TẠO, KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP CHO 50 ĐOÀN VIÊN 
THANH NIÊN THỊ XÃ NGHĨA LỘ

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

ngày 09/07/2019, Trung tâm Hỗ trợ doanh 
nghiệp, Tư vấn và Xúc tiến đầu tư tỉnh 
Yên Bái phối hợp với thị đoàn Nghĩa Lộ 
tổ chức lớp tập huấn về Khởi nghiệp sáng 
tạo, khởi sự doanh nghiệp cho khoảng 50 
đoàn viên thanh niên, các hộ kinh doanh 
trẻ trên địa bàn Thị xã Nghĩa Lộ.

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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YÊN BÁI TỔ CHỨC THÔNG XE KỸ THUẬT ĐƯỜNG 

DẪN CÔNG TRÌNH CẦU TUẦN QUÁN (ĐOẠN TUYẾN 
TỪ ĐƯỜNG ÂU CƠ ĐẾN CẦU BẢO LƯƠNG)

Sáng ngày 29/8/2019, Ủy ban nhân dân 
tỉnh Yên Bái đã long trọng tổ chức lễ 
thông xe kỹ thuật đường dẫn công 

trình cầu Tuần Quán (đoạn từ đường Âu 
Cơ đến cầu Bảo Lương).

Đến dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị 
Thanh Trà - Ủy viên Ban chấp hành Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh; đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh; đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí 
trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực 
HĐND - UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, đoàn thể cùng đông đảo cán bộ, công 
chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh và 
người dân trong tỉnh. Dự án đầu tư xây dựng 
công trình cầu Tuần Quán có tổng chiều dài 
hơn 3,9km bao gồm 1 cây cầu dài 414,6m 
và đường dẫn hai bên đầu cầu có chiều dài 
L=3.560m. Trong đó công trình cầu Tuần 
Quán và đường dẫn hai bên đầu cầu đoạn từ 

cầu Bảo Lương đến Quốc lộ 32C có chiều dài 
1.717m đã được hoàn thành thông xe kỹ thuật 
từ ngày 25/9/2018, hiện nay đã đưa vào khai 
thác sử dụng và phát huy được hiệu quả của 
công trình khi đã đáp ứng được nhu cầu giao 
thương đi lại của người dân hai bên bờ sông 
Hồng cũng như góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế của người dân khu vực các xã phía 
hữu ngạn sông Hồng của thành phố Yên Bái.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Tuần Quán 
được hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 
cùng với các tuyến giao thông sẵn có của tỉnh 
tạo thành hệ thống kết nối đồng bộ hạ tầng giao 
thông giữa thành phố Yên Bái với tuyến đường 
Cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tạo điều kiện, lợi 
thế thu hút đầu tư xây dựng các khu đô thị mới, 
khu trung tâm dịch vụ thương mại, y tế, giáo 
dục, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khu công 
nghiệp tại các xã hữu ngạn sông Hồng để từng 
bước nâng cao đời sống người dân Yên Bái nói 
chung và thành phố Yên Bái nói riêng.

TRẦN ĐỐC
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Phát biểu tại buổi làm việc, Tham 
tán Công sứ Đại sứ quán Trung 
Quốc Doãn Hải Hồng cho biết, 

tỉnh Vân Nam, Trung Quốc có nhiều 
điểm tương đồng với tỉnh Yên Bái trong 
phát triển nông, lâm nghiệp, xóa đói 
giảm nghèo. Tham tán Công sứ mong 
muốn trong thời gian tới, Đại sứ quán 
Trung Quốc sẽ hỗ trợ tỉnh Yên Bái thúc 
đẩy quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam 
và một số tỉnh lân cận về việc tổ chức 
các buổi tọa đàm, mở một số lớp đào 
tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật giữa 

hai tỉnh, hỗ trợ về giống, logistics. Bà 
Doãn Hải Hồng cũng mong muốn được 
tìm hiểu rõ hơn về các lợi thế cũng như 
các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh 
Yên Bái để giới thiệu, quảng bá tới 
các doanh nghiệp Trung Quốc, góp 
phần giúp tỉnh Yên Bái thúc đẩy hợp 
tác, xuất khẩu các sản phẩm nông lâm 
nghiệp thế mạnh của địa phương. Bày 
tỏ sự đồng tình, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Chiến Thắng cũng mong 
muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của 
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam 

ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẠI SỨ QUÁN TRUNG QUỐC
LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH YÊN BÁI

Chiều 8/8, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác 
của Đại sứ quán Trung Quốc do bà Doãn Hải Hồng - Tham tán Công sứ 
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam làm trưởng đoàn. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác 
của Đại sứ quán Trung Quốc
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trong việc kết nghĩa giữa thành phố 
Yên Bái của tỉnh Yên Bái với thành phố 
Ngọc Khê của tỉnh Vân Nam, Trung 
Quốc nhằm thúc đẩy việc học hỏi cũng 
như hợp tác trong lĩnh vực chế biến 
nông, lâm sản, đảm bảo các tiêu chuẩn 

xuất khẩu; xây dựng thương hiệu, 
nhãn hiệu, quảng bá hình ảnh và đưa 
các sản phẩm chủ lực của tỉnh đến các 
thị trường tiêu dùng quốc tế.

NHƯ Ý

Ngày 17/7, UBND tỉnh Yên Bái 
tổ chức hội nghị tập huấn các 
quy định của Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Tham dự hội nghị 
có 100 đại biểu đại diện các sở, ban, 
ngành, hội, đoàn thể và các doanh 
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được 
giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội 
truyền đạt các nội dung chủ yếu của 
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, 

Nghị định quy định chi tiết một số điều 
của Luật. Thông qua hội nghị tập huấn, 
các cơ quan quản lý nhà nước và các 
doanh nghiệp nắm rõ được các chính 
sách hỗ trợ của Nhà nước trong việc 
tạo lập môi trường kinh doanh công 
bằng, minh bạch, bình đẳng cho doanh 
nghiệp; các nhận thức mới về việc tạo 
dựng và phát triển doanh nghiệp như 
thế nào để phát triển bền vững…

NGUYỄN THOA

TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC TẬP HUẤN CÁC QUY ĐỊNH 
CỦA LUẬT HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA
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