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YÊN BÁI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ 
ĐỊA PHƯƠNG VIỆT NAM TẠI NHẬT BẢN 2019 

(VPR JAPAN 2019)

Từ ngày 04/11/2019 đến hết ngày 
08/11/2019, đoàn công tác tỉnh 
Yên Bái do đồng chí Nguyễn Chiến 

Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
Yên Bái làm trưởng đoàn sang thăm và 
làm việc với các tỉnh, thành phố của Nhật 
Bản trong khuôn khổ chương trình Quảng 
bá địa phương Việt Nam tại Nhật Bản 
2019 (Vietnam Provincial Roadshow Japan 
2019 - VPR Japan 2019) do Bộ Ngoại giao 
tổ chức. Cùng tham gia có các tỉnh: Kon 
Tum và Bạc Liêu. Về phía Bộ Ngoại giao, 
đại diện có đồng chí Nguyễn Hoàng Long 
- Cục trưởng Cục Ngoại vụ. Đoàn công tác 

thăm và làm việc với các tỉnh: Fukuoka, 
Kumamoto, Okayama và thủ đô Tokyo.

Ngày 04/11/2019, đoàn công tác 
thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán 
Việt Nam vùng Kyusu, Nhật Bản tại tỉnh 
Fukuoka, đón đoàn là đồng chí Vũ Bình 
- Tổng lãnh sự. Tại buổi làm việc các địa 
phương trao đổi thông tin về tiềm năng, thế 
mạnh và cơ hội hợp tác với Nhật Bản. Tổng 
lãnh sự quán sẽ là cầu nối quan trọng trong 
việc truyền đạt, giới thiệu, cung cấp thông 
tin cho phía Nhật Bản và phản hồi thông 
tin cho các địa phương của Việt Nam. Tỉnh 
Yên Bái chia sẻ và mong muốn hợp tác trên 

Toàn cảnh buổi tọa đàm
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các lĩnh vực như: phát 
triển nông nghiệp; đào 
tạo, trao đổi nhân lực; 
phát triển du lịch; mời gọi 
các nhà đầu tư Nhật Bản 
đến khảo sát, tìm cơ hội 
đầu tư tại Yên Bái.

Trong chương 
trình công tác, ngày 
05/11/2019, Đoàn đến 
thăm và làm việc tại tỉnh 
Kumamoto, hội kiến với 
ông Ono Taisuke - Phó 
Thống đốc. Hai bên 
trao đổi những thông tin 
chính về cơ hội hợp tác 
phát triển kinh tế, trao đổi nguồn nhân lực 
và các hoạt động đầu tư khác đem lại lợi ích 
thiết thực, xứng đáng với tiềm năng, lợi thế 
của mỗi bên.

Buổi chiều cùng ngày, đoàn công 
tác tham dự Tọa đàm “Kết nối hợp tác địa 
phương, doanh nghiệp Việt Nam với vùng 
Kyusu, Nhật Bản”. Đây là hoạt động quan 
trọng trong Chương trình Quảng bá địa 

phương Việt Nam tại Nhật Bản năm 2019. 
Tham dự có gần 100 doanh nghiệp đến từ 
các tỉnh thuộc vùng Kyusu. Tỉnh Yên Bái đã 
giới thiệu về địa phương thông qua video 
clip và bản thuyết trình của đồng chí Nguyễn 
Chiến Thắng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh, tập trung giới thiệu các nội dung 
về lợi thế vị trí địa lý; nguồn tài nguyên; các 
lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư; nguồn nhân 
lực; các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp 

và du lịch, đặc biệt tâp 
trung phát triển du lịch nghỉ 
dưỡng… Các doanh nghiệp 
Nhật Bản cũng giới thiệu về 
năng lực, nhu cầu hợp tác 
đầu tư tại Việt Nam.

Ngày 06/11/2019, 
Đoàn công tác tỉnh Yên Bái 
đến thăm và làm việc tại 
thành phố Mimasaka, Nhật 
Bản. Theo chương trình đã 
thống nhất giữa hai bên, 
tỉnh Yên Bái và thành phố 
Mimasaka tiến hành Lễ ký 
kết Thỏa thuận hợp tác hữu 

Đoàn công tác tỉnh Yên Bái tặng quà lưu niệm cho 
Tổng lãnh sự quán Việt Nam vùng Kyusu, Nhật Bản

Đoàn công tác hội kiến ông Ono Taisuke - 
Phó Thống đốc tỉnh Kumamoto
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nghị và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân 
dân tỉnh Yên Bái và thành phố Mimasaka. 
Cụ thể hợp tác trên bốn lĩnh vực chủ yếu, 
đó là: (1) Hợp tác trao đổi, chia sẻ thông 
tin và kinh nghiệm quản lý, quảng bá không 
gian văn hóa Việt Nam - Hồ Chí Minh tại 
Mimasaka và Yên Bái; (2) Khuyến khích 
các tổ chức nông nghiệp của hai bên tăng 
cường quan hệ giao lưu lẫn nhau, đặc biệt 
trong lĩnh vực quản lý, bảo tồn và nâng 
cao giá trị của hệ thống ruộng bậc thang 
tại Mimasaka và Yên Bái; (3) Đẩy mạnh 
quan hệ hợp tác giữa các trường cao đẳng 
và dạy nghề, các tổ chức giao lưu quốc tế, 
các tổ chức hữu nghị nhân dân và doanh 
nghiệp; (4) Hỗ trợ nhau nhằm quảng bá văn 
hóa và du lịch của địa phương mình tại địa 
phương của bên kia, tại địa điểm khác của 
Việt Nam hay Nhật Bản. Lễ Ký kết được tổ 
chức trang trọng, đại diện ký kết phía Yên 

Bái là đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, đại 
diện thành phố Mimasaka là ông Ha-ghi-goa-
ra Say-ji - Thị trưởng thành phố Mimasaka, 
dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn 
Hoàng Long - Cục trưởng Cục Ngoại vụ, Bộ 
Ngoại giao Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công 
tác, ngày 07/11, Đoàn công tác tỉnh Yên 
Bái thăm tỉnh Okayama và chào xã giao 
Thống đốc tỉnh Okayama; ngày 08/11 làm 
việc với Cố vấn cao cấp của Thủ tướng 
Nhật Bản và Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Nhật Bản.

Chuyến công tác thành công tốt đẹp, 
mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng với Nhật 
Bản nói chung và thành phố Mimasaka nói 
riêng, tăng cường xây dựng mối quan hệ 
quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

QUANG VINH

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng và ngài Ha-ghi-goa-ra Say-ji 
trao Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên
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Chiều ngày 11/10/2019, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Buổi gặp mặt 
doanh nghiệp nhân Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10) và tôn 
vinh Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2019.

Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí: 
Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chấp hành Đảng bộ 
tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, 
thị xã, thành phố và các nhà đầu tư, doanh 
nghiệp đại diện cho hơn 2.000 doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

Buổi gặp mặt và tôn vinh doanh nghiệp, 
doanh nhân tiêu biểu là hoạt động thường niên 
do UBND tỉnh Yên Bái tổ chức nhân ngày Doanh 
nhân Việt Nam 13/10. Đây là dịp để tôn vinh, ghi 
nhận đóng góp to lớn của đội ngũ các doanh 
nghiệp và doanh nhân trong công cuộc phát 
triển kinh tế - xã hội của quê hương, đất nước.

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 2.000 doanh 

nghiệp, với tổng vốn đăng ký trên 25 nghìn tỷ 
đồng. Những năm gần đây, cộng đồng doanh 
nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong tỉnh đã 
không ngừng phát triển, đóng góp khoảng trên 
60% tổng thu ngân sách của tỉnh, giải quyết 
việc làm cho trên 35 nghìn lao động, đóng góp 
đáng kể vào công cuộc xóa đói giảm nghèo và 
xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi buổi gặp mặt, Chủ 
tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy ghi nhận và biểu 
dương những kết quả, đóng góp to lớn của 
cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân 
đã đạt được trong thời gian qua đối với sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 
thời gian tới cộng đồng doanh nghiệp, các 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trao Giấy Chứng nhận, cúp lưu niệm 
cho các doanh nghiệp tiêu biểu

YÊN BÁI TÔN VINH DOANH NHÂN, 
DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU NĂM 2019
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doanh nhân trong tỉnh cần chủ động nghiên 
cứu, bám sát các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, những định hướng, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh để đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh 
gắn với những lĩnh vực, sản phẩm có nhiều 
tiềm năng, thế mạnh. Tỉnh Yên Bái cam kết 
luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp 
và chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng 

bộ các giải pháp, tạo môi 
trường đầu tư kinh doanh 
bình đẳng, minh bạch, ổn 
định và thuận lợi nhất cho 
cộng đồng doanh nghiệp 
và đội ngũ doanh nhân 
phát triển. Đồng thời, các 
cấp chính quyền từ tỉnh 
đến cơ sở cần tiếp tục 
tăng cường đối thoại, tiếp 
thu, giải quyết kịp thời các 
ý kiến, đề xuất kiến nghị 
của doanh nghiệp; duy trì, 
tổ chức hiệu quả chương 
trình “Cà phê doanh nhân”.  

Nhân dịp này, UBND 
tỉnh đã trao giấy chứng 

nhận, cúp lưu niệm cho danh hiệu “Doanh 
nghiệp tiêu biểu” đối với 04 doanh nghiệp; 
danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” cho 04 
doanh nhân và trao tặng bằng khen cho 13 tập 
thể doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần vào 
sự pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh.

NGUYỄN THOA

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tạ Văn Long  trao 
Giấy Chứng nhận, cúp lưu niệm cho các doanh nhân tiêu biểu

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh 
cho các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
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Với diện tích trên 70 nghìn ha quế, 
sản lượng khai thác chiếm 70% sản 
lượng quế vỏ của cả tỉnh, Văn Yên 

cũng là địa phương có diện tích, sản lượng 
quế lớn nhất cả nước. Bình quân mỗi năm, 
Văn Yên xuất ra thị trường khoảng 20.000 
tấn vỏ quế khô các loại, sản lượng cành lá 
quế đạt khoảng 86.000 tấn/năm, sản lượng 
tinh dầu đạt khoảng 300 tấn/năm, sản 
lượng gỗ quế đạt gần 51.000 m3/năm. Nhờ 
vậy, cây quế Văn Yên đã góp phần quan 
trọng giúp người dân vượt qua nghèo đói 
và rất nhiều hộ gia đình có thu nhập từ hàng 
chục triệu đến hàng tỷ đồng/năm. Góp phần 
quan trọng trong tăng trưởng kinh tế, thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giúp cho địa 
phương thực hiện thắng lợi Chương trình 
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2010 - 2020.
Những năm qua, huyện Văn Yên đã 

có nhiều giải pháp để phát triển vùng quế 
ổn định và bền vững. Đi đôi với việc vận 
động nhân dân trồng Quế theo vùng nguyên 
liệu tập trung với các giống Quế chất lượng 
cao, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 
Huyện Văn Yên đặc biệt chú trọng xây dựng 
chiến lược phát triển thương hiệu Quế bằng 
việc xác lập quyền chỉ dẫn địa lý cho sản 
phẩm, tập trung vào các xã vùng cao nhằm 
bảo tồn nguồn gen có giống tốt. Tháng 01 
năm 2010, Cục Sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã có quyết định chứng 
nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm 
Quế Văn Yên. 

Để tạo mối liên kết giữa người trồng, 
chế biến, kinh doanh các sản phẩm từ Quế. 

Văn Yên - Tiềm năng vùng quế
Văn Yên được biết đến là thủ phủ của cây Quế, với tổng diện tích 

và sản lượng Quế lớn nhất trong cả nước. Cây Quế là biểu tượng của 
cộng đồng người Dao, huyện Văn Yên. 
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Huyện Văn Yên triển khai thực hiện nhiều 
cơ chế, chính sách như: hỗ trợ khoa học kỹ 
thuật, hỗ trợ rừng trồng sản xuất, tập huấn 
cho người trồng Quế cách thức trồng, chăm 
sóc, khai thác và bảo vệ Quế đảm bảo đúng 
quy trình kỹ thuật, thành lập Hiệp hội chế 
biến và kinh doanh tinh dầu quế. Đến nay 
trên địa bàn huyện có 11 cơ sở chưng cất 
tinh dầu quế, 16 doanh nghiệp, hợp tác xã 
gia công sơ chế, kinh doanh quế vỏ, ngoài 
ra còn có hàng trăm cơ sở thu mua, gia 
công, sơ chế, kinh doanh các sản phẩm 
quế. Trên 200 cơ sở, hộ gia đình sản xuất, 
kinh doanh giống Quế. Quế vỏ, tinh dầu và 
các đồ thủ công mỹ nghệ từ Quế được sản 
xuất, tiêu thụ tại các thị trường trong nước 
và xuất khẩu sang thị trường quốc tế như: 
Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Ấn Độ, Bangladesh, Ai Cập, Các Tiểu 
vương quốc Ả rập thống nhất, Singapore, 
Mỹ, Anh, Hà Lan, Nga…

Với những ưu thế vượt trội là cây trồng 
đa lợi ích, giá trị kinh tế cao, cây quế tiếp tục 
được xác định là cây trồng chủ lực để phát 

triển kinh tế của Văn Yên trong nhiều năm 
tới. Huyện Văn Yên đã quy hoạch diện tích 
và ổn định vùng quế chất lượng cao, phát 
triển sản xuất quế theo hướng bền vững tạo 
ra sản phẩm sạch, sản phẩm hữu cơ đáp 
ứng thị trường trong và ngoài nước. Gắn 
sản xuất quế với công nghiệp chế biến các 
sản phẩm từ cây quế, tiếp tục mời gọi các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào 
chế biến sản phẩm nông lâm nghiệp, trong 
đó có sản phẩm quế. Cùng đó, huyện Văn 
Yên đã và đang tiếp tục cải cách các thủ tục 
hành chính phù hợp để tạo môi trường lành 
mạnh cho các hoạt động đầu tư, hoạt động 
thương mại, hoạt động du lịch qua đó liên 
kết phát triển thị trường Quế trong và ngoài 
nước cũng như liên kết phát triển du lịch 
trên địa bàn huyện được thuận lợi. Qua đó 
từng bước cải thiện nâng cao đời sống của 
người trồng Quế, giải quyết tốt công ăn việc 
làm cho người lao động, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội và tăng thu ngân 
sách cho Nhà nước.

NHƯ Ý

Gian hàng trưng bày Quế Văn Yên
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Đa dạng các giải pháp thu hút 
đầu tư

“Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ 
cương, hiệu quả” là phương châm mà tỉnh 
Yên Bái hướng tới để thu hút đầu tư và kiến 
tạo môi trường kinh doanh cởi mở cho các 
doanh nghiệp. Theo đó, tỉnh Yên Bái đặt 
quyết tâm trong năm 2019 sẽ tạo bước đột 
phá mới trong công tác thu hút đầu tư vào 
tỉnh. Để đạt được mục tiêu đề ra tỉnh đã 
triển khai các hoạt động xúc tiến, thu hút 
đầu tư trọng tâm, trọng điểm hướng đến 
các thị trường, nhà đầu tư tiềm năng:

Tháng 3 năm 2019, đoàn công tác 
tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ 
tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã gặp mặt 
và làm việc với một số tổ chức và doanh 
nghiệp tại Singapore nhằm hướng tới các 
cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư 
như: công nghiệp điện tử; năng lượng và 
hóa chất; công nghệ y học; phát triển đô 
thị; thiết kế, đổi mới sáng tạo các chuỗi giá 
trị sản phẩm nông, lâm nghiệp, đẩy mạnh 
xuất khẩu... 

Tiếp đó, tháng 6/2019 đoàn công tác 
của tỉnh 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 trưng bày sản phẩm chủ 
lực gồm quế, chè, gạo nếp tú lệ, gạo séng 
cù, gỗ rừng trồng, đá trắng. Hội kiến với 
Thị trưởng thành phố Ngọc Khê nhằm mở 
rộng hợp tác đầu tư trên các lĩnh vực: phát 

triển hạ tầng đô thị; sản xuất các sản phẩm 
nông, lâm nghiệp; chế biến thức ăn gia súc, 
nông nghiệp 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.

Đặc biệt, năm 2019 Đoàn đại biểu 
cấp cao tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đã sang 
thăm và làm việc tại Yên Bái. Tại đây đã 
diễn ra Lễ ký kết biên bản phát triển quan 
hệ hợp tác hữu nghị cấp địa phương giữa 
thành phố Yên Bái và thành phố Ngọc Khê, 
tỉnh Vân Nam. Đồng thời, trong khuôn khổ 
chuyến làm việc với các tỉnh, thành phố 
của Nhật Bản là Fukuoka, Kumamoto, 
Okayama tháng 11/2019, tham dự Tọa đàm 
“Kết nối hợp tác địa phương, doanh nghiệp 
Việt Nam với vùng Kyusu, Nhật Bản”. Tỉnh 
Yên Bái và thành phố Mimasaka đã ký kết 
Thỏa thuận hợp tác về các lĩnh vực chủ yếu 
như: Hợp tác trao đổi, chia sẻ thông tin và 
kinh nghiệm quản lý, quảng bá không gian 
văn hóa; khuyến khích, tăng cường quan 
hệ hợp tác của các tổ chức nông nghiệp; 
đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, 
dạy nghề …

Những sự kiện trên nằm trong các 
chương trình xúc tiến đầu tư hiệu quả đã 
được Yên Bái tổ chức trong suốt năm qua. 
Nhờ tiềm năng, lợi thế sẵn có và nỗ lực 
của các cấp, các ngành trong cải thiện môi 
trường đầu tư theo hướng thuận lợi, thông 
thoáng, công tác thu hút đầu tư của tỉnh 

Chỉ tính từ đầu năm đến tháng 12/2019, Yên Bái đã có 52 dự án 
được cấp quyết định chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 17.000 
tỷ đồng. Đây là “quả ngọt” nhờ tiềm năng, lợi thế sẵn có và nỗ lực của 
các cấp, các ngành trong cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thuận 
lợi, thông thoáng hơn cho doanh nghiệp.
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Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực, 
số lượng các dự án đầu tư ngày càng tăng. 
Đã có nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước 
đến sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, 
điều này không chỉ góp phần quan trọng để 
phát triển kinh tế - xã hội mà còn góp phần 
xây dựng, quảng bá rộng rãi hình ảnh tỉnh 
Yên Bái ở trong và ngoài nước.

Cụ thể, tính đến tháng 12/2019 có 52 
dự án được cấp quyết định chủ trương đầu 
tư, tổng vốn đăng ký trên 17.000 tỷ đồng 
nổi bật là một số dự án đầu tư lớn như: 
Dự án Đầu tư công viên văn hóa, thể thao 
du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà của thành 
viên tập đoàn Alphanam; Dự án Khu dụ lịch 
sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp Quốc tế 
Vân Hội của Công ty CP phát triển du lịch 
và nghỉ dưỡng quốc tế Vân Hội (thuộc tập 
đoàn TH)... Bên cạnh những dự án đã và 
đang triển khai, năm 2019 có trên 50 dự án 
do các nhà đầu tư quan tâm, đề xuất được 
nghiên cứu, khảo sát, thực hiện dự án.

Tiếp tục tạo đột phá trong thu hút 
đầu tư

Từ những kết quả đạt được, tỉnh Yên 
Bái đặt quyết tâm trong thời gian tới sẽ tạo 
bước đột phá mới trong công tác thu hút 
đầu tư, nhằm huy động tối đa các nguồn lực 
cho đầu tư phát triển. Để đạt được điều đó, 
tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế, 
trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để 
rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục cho 
nhà đầu tư, gắn với cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, tạo lập môi trường đầu 
tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình 
đẳng, thu hút các nguồn lực thuộc mọi 
thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển, 
ưu tiên thu hút đầu tư để phát triển với các 
lĩnh vực trọng tâm, chủ lực của tỉnh. 

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng tư 
vấn, hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp 
lập các mẫu, các thủ tục đảm bảo đúng quy 

định, đầy đủ, dễ thực hiện để người dân và 
doanh nghiệp có thể dễ dàng hoàn thiện khi 
khai nộp các hồ sơ, tránh phải làm lại nhiều 
lần. Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các 
cơ chế, chính sách phát triển kinh tế, hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp theo hướng vừa 
khuyến khích thu hút đầu tư, vừa khuyến 
khích doanh nghiệp mở rộng quy mô, nâng 
cao năng lực quản trị, tăng chất lượng sản 
phẩm, mở rộng thị trường. 

Ngoài ra, công khai quy hoạch các 
khu, cụm công nghiệp; quy hoạch sử dụng 
đất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư lựa 
chọn vị trí phù hợp với ngành nghề, dự án 
đầu tư sản xuất, kinh doanh và hưởng các 
chính sách ưu đãi hỗ trợ của tỉnh; tạo quỹ 
đất, mặt bằng và cơ sở hạ tầng để doanh 
nghiệp yên tâm đầu tư. Vận động, hỗ trợ 
đầu tư với dự án trọng điểm; tập trung vào 
đối tác có tiềm lực; ưu tiên thu hút vào lĩnh 
vực sản xuất, dịch vụ, các dự án tạo việc 
làm cho người lao động, đóng góp cho 
ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện 
quan điểm, mục tiêu địa phương phải tìm 
đến nhà đầu tư, chủ động giới thiệu với 
nhà đầu tư về tiềm năng thế mạnh của tỉnh 
thông qua việc tiếp xúc, gặp gỡ nhà đầu tư 
tiềm năng trong và ngoài nước. Cải thiện 
chất lượng điều hành các cấp từ tỉnh đến 
cơ sở, giúp tỉnh Yên Bái bứt phá trong cải 
thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng 
cao kết quả thu hút đầu tư và cải thiện năng 
lực cạnh tranh của tỉnh. Từ đó, tiếp tục thu 
hút đầu tư doanh nghiệp, tạo đột phá kinh 
tế trong thời gian tới. 

Với những nỗ lực và sự đồng thuận 
của chính quyền tỉnh trong công tác thu hút 
đầu tư, trong tương lai gần tỉnh Yên Bái sẽ 
phát triển toàn diện và bền vững, trở thành 
trung tâm kinh tế của vùng cao Tây Bắc./.

 Theo Báo Diễn đàn doanh nghiệp
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(TRUNG QUỐC)

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng 
chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên 
Bái; đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí 
thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; đồng chí 
Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Tham dự buổi làm việc có đồng 
chí Doãn Hải Hồng - Tham tán Công sứ 
Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; 
đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Tổng 
lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh; 
các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh Yên Bái và các 
doanh nghiệp tỉnh Vân Nam.

Tai buổi hội đàm, thay mặt lãnh 
đạo tỉnh, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà 
đã bày tỏ vui mừng được đón đoàn đến 
thăm và làm việc tại Yên Bái. Đồng chí 
nhấn mạnh: Chuyến thăm của Đoàn là 
một sự kiện quan trọng mở ra cơ hội 
mới trong tiến trình hợp tác, đồng thời 
thắt chặt thêm mối quan hệ, đoàn kết 
gắn bó giữa hai tỉnh.

Trong năm 2019, tỉnh Yên Bái và 
tỉnh Vân Nam đã tổ chức 04 đoàn công  
tác với các nội dung trao đổi kinh nghiệm, 
bồi dưỡng kiến thức, xúc tiến thương 
mại. Trong khuôn khổ chuyến thăm của 
đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Phạm 
Thị Thanh Trà đến tỉnh Vân Nam, lãnh 
đạo hai tỉnh đã ký Bản ghi nhớ hợp tác 

Toàn cảnh buổi Hội đàm

Nhận lời mời của Tỉnh ủy Yên Bái, từ ngày 22/10 - 23/10, Đoàn đại biểu 
cấp cao tỉnh Vân Nam, Trung Quốc do đồng chí Vương Dư Ba - Phó Bí thư 
Tỉnh ủy Vân Nam làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Yên Bái.
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hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Vân 
Nam trên các lĩnh vực: trao đổi giao lưu 
giữa các cơ quan Đảng và nhà nước 
có liên quan, đào tạo bồi dưỡng cán bộ 
trẻ, xúc tiến thương mại và đầu tư, nông 
nghiệp nông thôn và hợp tác hội nhập, 
kết nối trên một số lĩnh vực khác mà hai 
bên cùng quan tâm.

Phát biểu tại buổi hội đàm, ông 
Vương Dư Ba - Phó Bí thư Tỉnh ủy Vân 
Nam bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc trước 
sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh 
Yên Bái và vui mừng đối với những 
thành tựu mà tỉnh Yên Bái đã đạt được 
trong thời gian qua. Trong thời gian tới, 
tỉnh Vân Nam và 
tỉnh Yên Bái sẽ 
tiếp tục có những 
bướcphát triển 
dài trong mối 
quan hệ hợp tác 
hữu nghị giữa hai 
tỉnh. Đồng thời, 
sau các chuyến 
thăm và làm việc 
của các đồng chí 
lãnh đạo hai tỉnh 
Vân Nam - Yên 

Bái tiếp tục vun 
đắp cho tình hữu 
nghị, mối quan hệ 
hợp tác tốt đẹp đã 
được các lãnh đạo 
hai tỉnh đặt nền 
móng trong thời 
gian qua.

Tại buổi Hội 
đàm, lãnh đạo hai 
tỉnh đã chứng kiến 
Lễ ký kết biên bản 
ghi nhớ giữa Sở 

Ngoại vụ tỉnh Yên Bái và Ban Ngoại vụ 
Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam 
về việc triển khai hoạt động “Hành trình 
ánh sáng” của đoàn chuyên gia y tế tỉnh 
Vân Nam tại tỉnh Yên Bái trong năm 
2020 với mục đích khám, điều trị, phẫu 
thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho 
người bệnh tại các bệnh viện của tỉnh 
Yên Bái; chứng kiến lễ ký kết Ý định thư 
giữa thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và 
thành phố Ngọc Khê, tỉnh Vân Nam về 
phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị cấp 
địa phương.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, 
đoàn công tác tỉnh Vân Nam đã đi tham 

Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam tại buổi hội đàm

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi Hội đàm.
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quan hồ Thác Bà và Công ty TNHH Một 
thành viên Đá trắng Bảo Lai để tìm hiểu 
cơ hội đầu tư về du lịch tại tỉnh Yên Bái. 

Với tiềm năng sẵn có về du lịch, 
khoáng sản và nuôi trồng thủy sản, tỉnh 
Yên Bái đã và đang xúc tiến đầu tư vào 
các lĩnh vực có lợi thế. Thời gian qua 
nhiều nhà đầu tư chiến lược đã xúc tiến 
những dự án về du lịch, biến những 
tiềm năng về sinh thái, mặt nước thành 
những sản phẩm du lịch hấp dẫn.

Tỉnh Yên Bái mong muốn thông 
qua chuyến công tác sẽ thúc đẩy hợp 
tác, đầu tư giữa hai tỉnh trong thời gian 
tới trên các lĩnh vực: Du lịch, năng lượng 
tái tạo, công nghiệp, và đặc biệt là các 
dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế 
biến thủy sản để đẩy mạnh xuất khẩu 
sang thị trường các nước: Mỹ, Nhật, 
Thái Lan và các nước châu Phi.

 NGUYỄN THOA

Nhằm mở rộng thị trường, quảng bá 
sản phẩm và kết nối nhà sản xuất với 
nhà phân phối. Chiều 18/10, Sở Công 

Thương tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị kết nối 
cung cầu Yên Bái năm 2019. Dự hội nghị có 
lãnh đạo Vụ thị trường trong nước, Cục xúc 
tiến thương mại, Bộ Công Thương, đại diện 
Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến thương 
mại 20 tỉnh trong nước, 60 doanh nghiệp và 
các hệ thống phân phối trong và ngoài tỉnh.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp đã chia 
sẻ những kinh nghiệm trong sản xuất kinh 
doanh, những giải pháp trong tìm kiếm thị 
trường, kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, 
đồng thời đề nghị Bộ Công thương, tỉnh Yên 
Bái và các tỉnh bạn tạo điều kiện về cơ chế 
xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, bao 
bì, nhãn mác giúp doanh nghiệp phát triển.

Với lợi thế là một tỉnh có nhiều tiềm 

Toàn cảnh Hội nghị

TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KẾT NỐI CUNG CẦU 
NĂM 2019
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năng thế mạnh về chế biến nông, lâm sản, 
thực phẩm; khai thác, chế biến khoáng sản; 
sản xuất vật liệu xây dựng; phát triển thủy 
điện; mặt hàng thủ công mỹ nghệ; các sản 
phẩm từ nông nghiệp. Thời gian qua, Yên 
Bái đã hình thành một số vùng nguyên liệu 
nông sản tập trung như: Vùng chè, vùng quế, 
vùng sắn, vùng  tre măng Bát Độ …. Ngoài 
ra, tỉnh đang tập trung phát triển sản xuất 10 
mặt hàng chủ lực như: chè, cây ăn quả, đàn 
gia súc chính, nuôi trồng và khai thác thủy 
sản, quế, sơn tra, măng tre Bát Độ, trồng dâu 
nuôi tằm, gỗ nguyên liệu, cây lương thực và 
10 sản phẩm đặc sản như: nếp Tú Lệ, bưởi 
Đại Minh, cam sành Lục Yên, sơn tra, chè 
Shan Suối Giàng, gà đen vùng cao, lợn bản 
địa, vịt Lâm Thượng, quế, cây dược liệu…

Bên cạnh phát huy tiềm năng, lợi thế 
của địa phương, tỉnh đã tăng cường cải cách 
hành chính, hỗ trợ thuế, hải quan, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, phát triển đầu tư hạ 
tầng, tạo điều kiện thu hút đầu tư vào địa 

bàn, giúp các doanh nghiệp hoạt động hiệu 
quả, đặc biệt là trong xúc tiến thương mại tìm 
kiếm thị trường. 

Thông qua hội nghị, đơn vị sản xuất, 
kinh doanh nắm bắt được tín hiệu thị trường, 
định hướng sản xuất, hình thành chuỗi liên 
kết chặt chẽ giữa nhà sản xuất, nhà phân 
phối và người tiêu dùng, kết nối ,hợp tác trao 
đổi trong cung ứng và thu mua… qua đó khai 
thác tiềm năng vùng miền và thế mạnh của 
tỉnh. Tại hội nghị, đã có 25 hợp đồng nguyên 
tắc và biên bản ghi nhớ giữa doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất Yên Bái và các doanh nghiệp 
phân phối, tiêu thụ được ký kết.

Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái năm 
2019 là sự kiện Xúc tiến thương mại quan 
trọng đáp ứng nhu cầu của nhiều đơn vị trong 
chuỗi cung ứng cung cầu hàng hóa,nhất là 
hỗ trợ sản phẩm đặc sản địa phương; nông 
sản thực phẩm an toàn tìm được đầu ra và 
tiến tới xuất khẩu.

 LINH NHÂM

Đại diện các doanh nghiệp ký hợp đồng nguyên tắc 
và Biên bản ghi nhớ tại Hội nghị
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Đại diện Công ty chè cao cấp 
Jean Chardin, bà Elise Michel - 
Giám đốc công ty, trưởng đoàn 

khảo sát đã báo cáo kết quả khảo sát 
thực địa của đoàn tại vùng chè xã Sùng 
Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cụ 
thể trong chuyến khảo sát lần này công 
ty đã mời các chuyên gia có kinh nghiệm 

chuyên sâu sang khảo sát thực địa từ 
ngày 25/9/2019 tại 5 thôn của xã Sùng 
Đô có vùng chè cổ thụ gồm: Giàng Pằng, 
Làng Mảnh, Ngã Hai, Ngã Ba và Nà Nọi. 
Sau khi phân tích, đánh giá đơn vị nhận 
thấy vùng chè tại thôn Làng Mảnh phù 
hợp với tiêu chí đầu tư của công ty do 
có nhiều cây chè lâu năm, khí hậu và độ 

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Chiều ngày 01/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức 
buổi làm việc với đoàn khảo sát của Công ty chè cao cấp Jean Chardin 
(Cộng hòa Pháp) do bà Elise Michel - Giám đốc công ty làm trưởng đoàn 
để trao đổi về kế hoạch đầu tư sản xuất kinh doanh của công ty tại vùng 
chè xã Sùng Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với 
đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, 
cùng lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Sở Công Thương, Sở Ngoại Vụ, Sở Khoa học và Công Nghệ. 

LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI 
LÀM VIỆC VỚI CÔNG TY CHÈ JEAN CHARDIN 

(CỘNG HÒA PHÁP)
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cao thích hợp cho chất lượng chè tốt. Bà 
Elise Michel khẳng định Jean Chardin là 
công ty chè cao cấp của Pháp và luôn 
luôn chú trọng đến vấn đề nguồn gốc tự 
nhiên sạch của vùng nguyên liệu, vì vậy 
công ty mong muốn phối hợp cùng tỉnh 
Yên Bái để bảo tồn và phát huy giá trị 
vùng chè đồng thời có những giải pháp 
thương mại nhằm xây dựng thương 
hiệu sản phẩm chè Sùng Đô.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng 
chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh cho biết chè Sùng 
Đô đã được công nhận là cây di sản, 
tỉnh Yên Bái đã tham vấn các nhà khoa 
học và đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
để người dân có biện pháp bảo tồn và 
chăm sóc nhằm nâng cao giá trị sản 
phẩm chè. Đồng chí cũng khẳng định 
sản phẩm chè Shan Yên Bái hiện có 
giá trị cao, thị trường tiêu thụ lớn và tỉnh 
Yên Bái đang có chủ trương mở rộng 
diện tích và khuyến khích các hộ dân 

liên kết nhằm nâng cao giá trị kinh tế 
cây chè. Vì thế đồng chí đề nghị công 
ty cần đưa ra nội dung kế hoạch cụ thể 
để thiết lập mối liên hệ, cam kết lâu dài 
cũng như thiết lập ngạch thương mại 
bình đẳng giữa người nông dân với 
công ty. Công ty nên thông qua mối liên 
hệ giữa tỉnh Val de Marne với Yên Bái, 
và huy động sự vào cuộc của các nhà 
khoa học, các đơn vị tiêu thụ để triển 
khai dự án. Đồng thời, cần đưa ra tiêu 
chuẩn chè thành phẩm khi xuất sang 
thị trường Pháp để hai bên nghiên cứu 
giải pháp về kỹ thuật nhằm tạo ra sản 
phẩm đảm bảo chất lượng, hợp khẩu vị 
người Pháp. Đồng chí mong muốn sau 
chuyến khảo sát này công ty sẽ đưa ra 
các khuyến cáo để người dân có cách 
thu hái chè đúng kỹ thuật nhằm bảo tồn 
và phát triển vùng chè cổ thụ tại xã Sùng 
Đô, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

TRẦN ĐỐC

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP, DOANH NHÂN PHÁT TRIỂN

Xác định vai trò đóng góp của 
cộng đồng doanh nghiệp, 
doanh nhân đặc biệt quan 

trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng 
đối với nền kinh tế, những năm gần 
đây, tỉnh đã chủ động đổi mới công 
tác xúc tiến, mời gọi đầu tư, linh 
hoạt trong triển khai các các chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp, 
doanh nhân, tạo mọi điều kiện thuận 
lợi, sát cánh, đồng hành cùng doanh 
nghiệp, doanh nhân phát triển.

Tính đến hết tháng 11/2019, 
trên địa bàn tỉnh có trên 2.100 doanh 
nghiệp, số vốn đăng ký khoảng trên 
25.000 tỷ đồng. Riêng 11 tháng năm 
2019, có 214 doanh nghiệp thành lập 
mới, số vốn đăng ký khoảng 5.800 tỷ 
đồng. Với sự lớn mạnh không ngừng, 
cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân 
đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển 
chung của cả tỉnh.

 Với phương châm hành động 
“Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, 
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Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu tại chương trình “Cà phê Doanh nhân”

hiệu quả” và chủ đề của năm “Đẩy 
mạnh ba khâu đột phá chiến lược; 
tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi 
nghiệp; thực hiện giảm nghèo nhanh 
và bền vững; cơ bản về đích các chỉ 
tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ 
tỉnh”. Môi trường đầu tư kinh doanh, 
hoạt động thu hút đầu tư có nhiều khởi 
sắc, trong năm 2019, đã cấp quyết định 
chủ trương đầu tư cho 52 dự án, với 
tổng số vốn đăng ký đầu tư hơn 17.000 
tỷ đồng. Đã có nhiều doanh nghiệp tìm 
kiếm, nắm bắt cơ hội đầu tư vào các 
lĩnh vực có nhiều tiềm năng, lợi thế 
của tỉnh như du lịch, thương mại, nông 
nghiệp công nghệ cao... Một số dự án 
đã cấp quyết định chủ trương đầu tư có 
vốn đầu tư khá lớn, như: Dự án Đầu tư 
công viên văn hóa, thể thao du lịch và 
phụ trợ Hồ Thác Bà của thành viên tập 
đoàn Alphanam với tổng vốn đăng ký 

đầu tư là 4.980 tỷ đồng; Dự án Khu dụ 
lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp 
Quốc tế Vân Hội của Công ty cổ phần 
phát triển du lịch và nghỉ dưỡng quốc 
tế Vân Hội (thuộc tập đoàn TH), tổng 
vốn đăng ký đầu tư 2.700 tỷ đồng;Dự 
án Nhà máy sản xuất pin năng lượng 
mặt trời của Công cổ phần đầu tư phát 
triển NEVN, vốn đầu tư đăng ký 1.100 
tỷ đồng... Ngoài những đóng góp cho 
sự phát triển kinh tế - xã hội chung của 
tỉnh, doanh nghiệp, doanh nhân Yên 
Bái còn tích cực chung tay tham gia các 
Chương trình xây dựng nông thôn mới, 
hỗ trợ bằng nhiều hình thức để các địa 
phương có thêm nguồn lực xây dựng 
nhiều công trình giao thông nông thôn, 
kênh mương nội đồng. Tham gia thực 
hiện các chính sách an sinh xã hội của 
địa phương, góp phần cùng với tỉnh 
thực hiện tốt hơn mục tiêu giải quyết 
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việc làm, giảm thất nghiệp, tệ nạn xã 
hội và tham gia các hoạt động đền ơn, 
đáp nghĩa.  

Bên cạnh nỗ lực của doanh 
nghiệp, doanh nhân - yếu tố quan 
trọng phải nói đến, đó là sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo cũng như các 
cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển 
doanh nghiệp của tỉnh. Tỉnh Yên Bái 
đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là 
cải cách thủ tục hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh thông 
thoáng, thuận lợi hơn. Đặc biệt, hàng 
tháng, hàng quý, lãnh đạo tỉnh tổ chức 
các buổi đối thoại với doanh nghiệp, 
doanh nhân thông qua các chương 
trình “Cà phê doanh nhân” để lắng nghe 

những tâm tư, nguyện vọng cũng như 
những khó khăn phát sinh từ cơ chế 
đến thị trường để cùng doanh nghiệp 
giải quyết tháo gỡ. Tiếp tục thu hút đầu 
tư, ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến 
lược, có năng lực về vốn, công nghệ, 
nhân lực, có kinh nghiệm và thực sự 

tâm huyết trong đầu tư. Khuyến khích 
đầu tư vào chế biến sâu khoáng sản 
có giá trị kinh tế cao; chế biến các mặt 
hàng nông, lâm sản; sản xuất vật liệu 
xây dựng chất lượng cao, vật liệu tiết 
kiệm tài nguyên khoáng sản, tiết kiệm 
năng lượng, thân thiện với môi trường 
tiêu thụ trong nước và xuất khẩu; công 
nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng xuất 
khẩu (may mặc); sản xuất linh kiện, phụ 
kiện lắp ráp các thiết bị điện tử, viễn 
thông, thiết bị điện quang, điện công 
nghiệp, máy biến thế; sản xuất phụ 
tùng, thiết bị. Ngoài các cơ chế, chính 
sách của Nhà nước, tỉnh Yên Bái ban 
hành chính sách khuyến khích đầu tư 
vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, du 

lịch, nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao 
trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái giai đoạn 2017 - 
2020; chính sách hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa trên địa bàn 
tỉnh Yên Bái giai đoạn 
2019 - 2025… 

Với sự gắn kết 
giữa chính quyền tỉnh 
với cộng đồng doanh 
nghiệp, doanh nhân 
ngày càng bền chắc, 
sẽ tạo lực đẩy để 

doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục 
phát huy nội lực, sáng tạo, nhằm tạo 
ra những bứt phá trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh; đồng thời, tiếp tục 
đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh.

NHƯ Ý

Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp cùng Hiệp hội doanh 
nghiệp nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
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Sản phẩm ngói màu cao cấp của công ty TNHH Nasaki Việt Nam

Với khao khát được khởi nghiệp 
trên chính mảnh đất quê hương 
để có thể đóng góp một phần 

cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Qua tìm hiểu về định hướng 
phát triển các ngành, lĩnh vực cũng 
như phát huy nguồn nguyên liệu có thế 
mạnh của tỉnh, quá trình khảo sát, học 
hỏi kinh nghiệm của chuyên gia trong 
lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, các 

nhà máy sản xuất ngói màu cao cấp 
tại các tỉnh, thành phố trong cả nước 
và nghiên cứu các tài liệu về quy trình, 
công nghệ sản xuất của Nhật Bản. Đầu 
năm 2018, Giám đốc trẻ Nguyễn Thị 
Khuyên đã thành lập Công ty TNHH 
Nasaki Việt Nam với tổng vốn đầu tư 
trên 05 tỷ đồng. 

Sản phẩm ngói màu không nung 
Nasaki được làm từ xi măng, cát sạch 

Công ty TNHH Nasaki Việt Nam được thành lập từ đầu năm 2018, 
chuyên cung cấp các sản phẩm gạch ngói màu không nung theo công 
nghệ ép ướt hiện đại của Nhật Bản. Sau hơn một năm hoạt động, các 
sản phẩm ngói màu Nasaki đang được đón nhận ở hầu hết các tỉnh, 
thành phố Tây Bắc và khu vực đồng bằng sông Hồng. 

NGÓI MÀU NASAKI
DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG TẠI YÊN BÁI
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và các phụ gia nhập từ 
Nhật Bản, Đức rất thân 
thiện với môi trường, 
có độ bền cao, đạt 
chất lượng theo tiêu 
chuẩn ISO 9001:2015, 
TCVN 1453:1986. 

Hiện tại, Công 
ty có 01 dây chuyền 
sản xuất ngói theo 
công nghệ ép ướt với 
công suất trung bình 
50.000 viên/tháng; 
dây chuyền sơn tự 
động với công nghệ 
tiên tiến cho ra hàng 
nghìn mẫu màu ngói 
khác nhau, đáp ứng 
tối đa nhu cầu của 
khách hàng. Doanh 
thu năm 2019 khoảng 1,2 tỷ đồng, mức 
thu nhập bình quân khoảng 05 triệu 
đồng/người/tháng.

Nhờ những nỗ lực không ngừng 
từ 1,2 khách hàng sử dụng đầu tiên, 
hiện nay ngói màu Nasaki đã được 
khách hàng đón nhận, đánh giá cao và 
sản phẩm đã phát triển ra thị trường 
các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, 
Tuyên Quang, Hà Giang, Hà Nội, Hà 
Nam... với hệ thống 80 đại lý và nhà 
phân phối chính thức.

Với định hướng đúng cùng những 
cải tiến có tính đột phá và ngày càng 
nâng cao về kỹ thuật công nghệ, trong 
thời gian tới công ty sẽ kết nối, mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm toàn miền 

Bắc và đặt mục tiêu xuất khẩu sang các 
nước Đông Nam Á. Ngoài ra, Công ty 
sẽ tiến tới mở rộng thêm các dòng sản 
phẩm như gạch xây, gạch lát không 
nung, tường rào... đáp ứng nhu cầu, thị 
hiếu của người tiêu dùng hiện nay trên 
thị trường. 

Từ nỗ lực trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh, dự án sản xuất gạch 
ngói không nung cao cấp của Công ty 
TNHH Nasaki Việt Nam đã được vinh 
dự nhận được giải thưởng “Dự án khởi 
nghiệp xuất sắc năm 2018” do Trung 
ương Hội  Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
tổ chức và “Doanh nhân trẻ khởi nghiệp 
toàn quốc năm 2018” do Tung ương 
Hội doanh trẻ Việt Nam tổ chức. 

NGUYỄN THOA

Chị Nguyễn Thị Khuyên nhận Giải thưởng 
“Dự án khởi nghiệp xuất sắc năm 2018” do Trung ương Hội  

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức
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TỈNH YÊN BÁI TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NÂNG CAO 

NĂNG LỰC CHO CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ 
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ PHÁP LÝ CHO 

DOANH NGHIỆP

Tại hội nghị, trên 100 đại biểu là lãnh 
đạo, cán bộ các sở, ngành, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố, Hội 

Luật gia tỉnh, Đoàn Luật sư tỉnh, Hiệp 
hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân 
trẻ; Hội Nữ doanh nhân tỉnh, đại diện các 
doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh 
được PGS.TS Trần Văn Nam - Trưởng 
khoa Luật, trường Đại học Kinh tế quốc 
dân truyền đạt các nội dung của Luật Hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định 
số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của 
Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; kỹ năng nghiệp vụ 
cần lưu ý của cán bộ thực hiện công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; pháp 
luật về hợp đồng, giải quyết tranh chấp 
hợp đồng trong kinh doanh; pháp luật về 
quyền tài sản, bảo vệ quyền tài sản liên 
quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp; các tình huống thực 
tiễn và giải đáp vướng mắc... Qua đó đã 
giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về trách 
nhiệm của chính quyền địa phương, cơ 
quan, tổ chức đại diện cho doanh nghiệp 
trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý 
cho doanh nghiệp, góp phần giúp các 
doanh nghiệp hạn chế những rủi ro trong 
hoạt động sản xuất kinh doanh.

NGUYỄN THOA

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Ngày 08/10, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Bộ Tư pháp và Trường 
Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 
các cơ quan, tổ chức và người thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp.
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Ngày 25/10, đồng chí Nguyễn Chiến 
Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Yên Bái dẫn đầu Đoàn công tác 

của tỉnh tham dự Hội nghị Hợp tác 
hành lang kinh tế 5 tỉnh, thành phố bao 
gồm: Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội 
- Lào Cai (Việt Nam) - Vân Nam (Trung 
Quốc) lần thứ IX tại thành phố Hạ Long, 
tỉnh Quảng Ninh với tư cách quan sát 
viên. Hội nghị có sự tham dự của 250 
đại biểu đại diện cho Bộ Ngoại giao Việt 
Nam, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 
Côn Minh; các tỉnh, thành phố Quảng 
Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Lào Cai, Yên 
Bái; Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt 
Nam; đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam; các 
doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc.

Hội nghị đã đánh giá tình hình triển khai, 
những kết quả đạt được cũng như đề xuất khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các 

nội dung Biên bản hợp tác Hội nghị hợp tác 
hành lang lần thứ VIII. Đồng thời, thống nhất 
các nội dung hợp tác hiệu quả và thiết thực, đề 
ra các hướng đi cụ thể, các giải pháp phù hợp 
để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa các tỉnh, 
thành phố. Tại hội nghị, các tỉnh, thành phố đã 
cùng nhau đánh giá kết quả hợp tác, giai đoạn 
từ 2017 - 2019; đồng thời trao đổi, thống nhất 
phương hướng, nội dung hợp tác trong các lĩnh 
vực, trọng tâm là phát triển hạ tầng giao thông, 
logistics, thương mại, giáo dục, y tế, du lịch, 
tiền tệ và bảo hiểm. Đặc biệt, trong khuôn khổ 
của Hội nghị đã diễn ra chương trình kết nối 
doanh nghiệp với sự tham dự của 130 đại biểu 
doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc được 
kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh 
vực thương mại, đầu tư, du lịch, giao thông, 
vận tải, đóng góp cho sự phát triển chung của 5 
tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp hai nước.

NHƯ Ý

HỢP TÁC HÀNH LANG KINH TẾ GIỮA CÁC TỈNH, 
THÀNH PHỐ CỦA VIỆT NAM VÀ TỈNH VÂN NAM, 

TRUNG QUỐC
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TỈNH YÊN BÁI THAM DỰ DIỄN ĐÀN CẤP CAO 

VÀ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP 4.0 - 
INDUSTRY 4.0 SUMMIT 2019

Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc 
tế về công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 
Summit 2019do Ban kinh tế Trung 

ương chủ trì, phối hợp cùng với các Bộ, 
ngành và Tập đoàn IEC, Hội Tự động hóa 
Việt Nam, Hội Truyền thông số Việt Nam 
tổ chức từ ngày 02/10-03/10/2019. Trong 
khuôn khổ của chương trình, sáng ngày 
03/10/2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc 
gia, đã diễn ra phiên toàn thể Diễn đàn cấp 
cao với chủ đề “Chủ trương và chương trình 
hành động của Việt Nam chủ động tham gia 
Cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. 

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái tham dự 
Diễn đàn do đồng chí Nguyễn Chiến Thắng 

- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên 
Bái làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Sở 
Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học 
và Công nghệ. Diễn đàn là cơ hội trao đổi, 
tiếp nhận các ý kiến của chuyên gia trong 
nước và quốc tế về các chính sách tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc triển khai có hiệu 
quả cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tại 
Việt Nam. Đồng thời cũng tạo điều kiện kết 
nối kinh doanh và xúc tiến đầu tư trong các 
lĩnh vực của cách mạng công nghiệp 4.0 
giữa các nhà đầu tư quốc tế với cộng đồng 
doanh nghiệp và đại diện 63 tỉnh, thành phố 
của nước ta.  

TRẦN ĐỐC

Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái tham dự Diễn đàn 
(Ảnh CTTDT Yên Bái)
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GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Từ quan điểm xóa bỏ mọi rào cản 
tâm lý xã hội và môi trường kinh 
doanh cho doanh nghiệp khu 

vực tư nhân phát triển, không hạn chế 
quy mô, có quyền tự do kinh doanh 
trong những ngành nghề mà pháp luật 
không cấm; ưu tiên hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp khu vực tư nhân có quy 
mô nhỏ và vừa; Khuyến khích xây dựng 
các thương hiệu lớn của doanh nghiệp 
Việt Nam trên thị trường trong và ngoài 
nước, tháng 10 vừa qua Chính phủ đã 
phê duyệt kế hoạch gồm 6 nhóm giải 
pháp phát triển bền vững doanh nghiệp 
tư nhân như sau:

Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh nhằm đảm 
bảo duy trì niềm tin và tăng cường đầu 
tư kinh doanh bền vững của doanh 
nghiệp khu vực tư nhân; Khuyến khích 
doanh nghiệp áp dụng các mô hình kinh 
doanh bền vững, công nghệ sản xuất 
sạch hơn, sử dụng hiệu quả tài nguyên 
thiên nhiên, bảo vệ môi trường; Thúc 
đẩy khởi nghiệp sáng tạo và đẩy mạnh 
thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ 
nâng cao năng suất lao động trong 

doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân 
lực chất lượng cao, nâng cao năng 
lực quản lý, quản trị doanh nghiệp; 
Khuyến khích doanh nghiệp khu vực tư 
nhân ứng dụng khoa học công nghệ, 
khai thác cơ hội của cách mạng công 
nghiệp 4.0; Tăng cường vai trò của các 
tổ chức hiệp hội doanh nghiệp trong hỗ 
trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân phát 
triển hiệu quả, bền vững.

Với mục tiêu thúc đẩy doanh nghiệp 
khu vực tư nhân tăng trưởng chất lượng 
và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc, 
động lực quan trọng cho phát triển kinh 
tế - xã hội nhanh, bền vững, phấn đấu 
có ít nhất 1,5 triệu doanh nghiệp vào 
năm 2025 và 2 triệu doanh nghiệp vào 
năm 2030, đồng thời thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo và tăng cường liên kết trong 
doanh nghiệp khu vực tư nhân, thu hẹp 
khoảng cách về trình độ công nghệ, 
chất lượng nguồn nhân lực, năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp và nâng 
tỷ lệ doanh nghiệp tham gia mạng lưới 
sản xuất và chuỗi giá trị khu vực, toàn 
cầu ngang bằng với các nước dẫn đầu 
trong khối ASEAN.

NGUYỄN THOA

Ngày 11/10/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết 
định số 1362/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch phát triển bền vững doanh 
nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030 với 6 nhóm giải 
pháp trọng tâm.
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Khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới 
hành chính xã Tân Thịnh và phường 
Đồng Tâm (thành phố Yên Bái), 

nằm trong quy hoạch chung thành phố 
Yên Bái. Tổng diện tích khoảng 48,5ha. 
Sau khi nghiên cứu thực tế khu vực lập 
quy hoạch, đơn vị TNG Holdings đã chọn 
phương án kết hợp xử lý địa hình dạng 
phân cốt với những ưu điểm là tương đối 
phù hợp với hình thái phát triển đô thị tập 
trung, tận dụng được một phần địa hình tự 
nhiên, khối lượng đào đắp vừa phải, tỷ lệ 
đất thương phẩm đáp ứng được kỳ vọng 
của nhà đầu tư; dễ dàng phân kỳ đầu tư 
và tạo điểm nhấn kiến trúc đặc trưng cho 
thành phố Yên Bái.

Về tổ chức không gian cảnh quan 
của Khu đô thị phía Nam, thành phố Yên 
Bái bao gồm các thành phần: nhà ở liền 
kề mặt phố, nhà ở liền kề, nhà ở biệt thự, 

hệ thống công trình dịch 
vụ, hệ thống không gian 
xanh đô thị, thương mại 
dịch vụ, nhà ở xã hội…
Bên cạnh đó, Đồ án Quy 
hoạch cũng thể hiện rõ 
quy hoạch hệ thống giao 
thông bao gồm: giao 
thông đối ngoại, đường 
trục chính kết nối trung 
tâm với đường Tuần 
Quán, đường khu vực, 
đường phân khu vực và 
đường nội bố nhóm nhà 
ở; kết hợp với các công 

trình phục vụ giao thông như bãi đỗ xe, các 
nút, quảng trường…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch 
UBND tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy nhấn mạnh 
quan điểm Đồ án Khu đô thị mới phía Nam, 
thành phố Yên Bái phải thực sự mang bản 
sắc văn hóa của địa phương và phù hợp với 
quy hoạch chung của thành phố Yên Bái và 
làm cơ sở cho nhà đầu tư và các sở, ngành 
triển khai các bước tiếp theo. Vì vậy, đồng 
chí yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư TNG 
Holdings Việt Nam và đơn vị tư vấn nghiên 
cứu, xem xét Đồ án theo hướng tính toán, 
bố trí lại không gian cảnh quan với những 
điểm nhấn, tăng thêm tỉ lệ về công viên cây 
xanh, bãi đỗ xe; định vị lại các phân khúc 
sản phẩm về nhà ở; phân kỳ đầu tư với các 
khu nhà ở xã hội.

NGUYỄN THOA

Chiều 02/11, đồng chí Đỗ Đức Duy - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 
buổi làm việc với Công ty cổ phần đầu tư TNG Holdings Việt Nam về Đồ 
án Quy hoạch chi tiết khu đô thị mới phía Nam, thành phố Yên Bái

Đồng chí Đỗ Đức Duy chủ trì buổi làm việc

CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐỖ ĐỨC DUY LÀM VIỆC VỀ
ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU ĐÔ THỊ MỚI 

PHÍA NAM, THÀNH PHỐ YÊN BÁI
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YÊN BÁI: KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

CẦU CỔ PHÚC, HUYỆN TRẤN YÊN

Ngày 22/12, tại thị trấn Cổ Phúc, 
huyện Trấn Yên, UBND tỉnh Yên Bái 
long trọng tổ chức Lễ khởi công xây 

dựng công trình cầu Cổ Phúc, huyện Trấn 
Yên. Dự buổi lễ có các 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 Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường 
trực HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn 
thể; lãnh đạo huyện Trấn Yên; Lãnh đạo 
và nhân dân các xã Nga Quán, Việt Thành, 
Đào Thịnh, Quy Mông, Y Can, Minh Tiến và 
thị trấn Cổ Phúc.

Công trình cầu Cổ Phúc, huyện Trấn 
Yên bắc qua sông Hồng do Ban Quản lý dự án 
đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 

Yên Bái làm chủ đầu tư. Cầu được thiết kế 6 
nhịp với chiều dài khoảng 400m, chiều rộng 
12m với tổng mức đầu tư 330 tỷ đồng. Công 
trình có điểm đầu tại nút giao ngã ba đường 
tỉnh 163 thuộc lý trình Km 14+800 và đường 
bờ sông thuộc thị trấn Cổ Phúc; điểm cuối tại 
vị trí giao cắt với đường tỉnh 166 (lý trình Km 
8+ 700) thuộc xã Y Can, huyện Trấn Yên.

Việc khởi công xây dựng công trình cầu 
Cổ Phúc có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực. 
Khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng 
sẽ góp phần tạo thành hệ thống giao thông 
hoàn chỉnh kết nối tuyến đường tỉnh 163 (Yên 
Bái - Khe Sang), đường tỉnh 166 (Quy Mông 
- Đông An) và các xã, thị trấn hai bên tả ngạn - 
hữu ngạn sông Hồng thuộc huyện Trấn Yên và 
vùng phụ cận với tuyến Quốc lộ 37 và đường 
cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tạo điều kiện thuận 
lợi mở rộng không gian phát triển đô thị, thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Trấn 
Yên nói riêng và của tỉnh Yên Bái nói chung.
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