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YÊN BÁI GẶP MẶT DOANH NGHIỆP, 
DOANH NHÂN TIÊU BIỂU NĂM 2020

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Huy 
Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ 

ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng 
ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; lãnh 
đạo các sở, ban, ngành đoàn thể; Hiệp hội 
Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ, 
Hội Nữ doanh nhân cùng hơn 200 doanh 
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

Những năm gần đây, cộng đồng doanh 
nghiệp và đội ngũ doanh nhân trong tỉnh đã 
không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, 
phát triển nganh chóng cả về số lượng và 
chất lượng, đóng góp quan trọng cho tăng 

trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước, 
giải quyết nhiều việc làm, thực hiện giảm 
nghèo trên địa bàn. Đến nay, toàn tỉnh có 
2.326 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 
trên 26.000 tỷ đồng và 477 hợp tác xã, với 
vốn điều lệ trên 1.074 tỷ đồng. Đặc biệt năm 
2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn 
do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song 
các doanh nghiệp, doanh nhân của tỉnh đã 
không ngừng nỗ lực, chủ động tìm kiếm, tiếp 
cận các thị trường mới, đa dạng hóa sản 
phẩm, nâng cao năng lực, sức cạnh tranh 
để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh đồng thời, 
tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào 

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2020), 
chiều 13/10 UBND tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt và tuyên dương doanh 
nghiệp tiêu biểu, xuất sắc năm 2020.
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kết quả phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. Kết quả 9 tháng năm 2020, 
các doanh nghiệp đã đóng góp 61% 
tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn 
tỉnh, tương đương 703 tỷ đồng. Tổng số 
vốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã 
huy động để thực hiện các công trình, 
dự án là 4.025 tỷ đồng, tăng 23,8% so 
với cùng kỳ năm 2019. Cùng với đó, 
các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã tạo 
việc làm cho khoảng 40.500 lao động 
với mức thu nhập bình quân 5,3 triệu 
đồng/người/tháng. Ngoài ra, cộng đồng 
doanh nghiệp đã tích cực tham gia ủng hộ 
các hoạt động an sinh xã hội, xóa đói giảm 
nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch 
UBND tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần 
thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra 
3 đột phá chiến lược và 7 nhiệm vụ trọng 
tâm, trong đó có 2 trọng tâm liên quan đến 
doanh nghiệp, doanh nhân và phát triển các 
thành phần kinh tế. Do đó, tỉnh cam kết sẽ 
tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa 
phương tăng cường hơn nữa mối quan hệ 
gắn bó, hỗ trợ, đồng hành giữa chính quyền 
với doanh nghiệp, nhà đầu tư. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị 
các cơ quan quản lý nhà nước và các địa 

phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, 
giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp, người dân sớm được 
tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của nhà 
nước; các chủ trương, chính sách mới của 
Trung ương về hội nhập quốc tế, các hiệp 
định thương mại tự do mà Việt Nam là 
thành viên; duy trì, tổ chức hiệu quả hoạt 
động “Ngày thứ 7 cùng doanh nghiệp” và 
chương trình “Cà phê doanh nhân” để tiếp 
tục tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp 
thu, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị 
của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà 
đầu tư cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn 
kết, năng động, sáng tạo, tận dụng tối đa 
tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, 

Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt
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thách thức, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh 
nội sinh, phát huy tinh thần đổi mới, sáng 
tạo, linh hoạt, chuyển đổi mô hình sản xuất 
kinh doanh hiệu quả, nhất là trong bối cảnh 
tác động của dịch Covid-19 để phát triển 
sản xuất, kinh doanh cả về quy mô, năng 
lực sản xuất và sức cạnh tranh…

Đối với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, 
Hội Doanh nhân trẻ, Hội Nữ doanh nhân 
tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh 
nghiệp với các địa phương, các cơ quan 
quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính 
đáng cho doanh nghiệp và các hội viên; chủ 
động, tích cực cập nhật thông tin, hướng 
dẫn, giúp đỡ các hội viên cập nhật kịp thời 

các chủ trương, chính 
sách, định hướng mới của 
Trung ương và của tỉnh, 
nhằm phục vụ hoạt động 
sản xuất, kinh doanh và 
thực hiện tốt các quy định 
của Nhà nước; nắm bắt 
những khó khăn, vướng 
mắc từ thực tế trong sản 
xuất kinh doanh của các 
doanh nghiệp, hội viên để 
kịp thời phản ánh với cấp 
thẩm quyền và các cơ 
quan quản lý nhà nước 
trong việc hoàn thiện cơ 
chế chính sách, giải quyết 
thủ tục hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh.

Nhân dịp này, Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã trao cờ 
thi đua cho 6 tập thể có 
thành tích xuất sắc trong 
đợt thi đua đặc biệt chào 
mừng Đại hội Đảng các 
cấp tiến tới Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; 
tặng bằng khen cho: 05 doanh nghiệp đã có 
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XIX; 14 doanh nghiệp và hợp tác xã 
đã có thành tích xuất sắc, nỗ lực trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái năm 2020; 
03 doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc 
trong thực hiện công tác an sinh xã hội, 04 
tập thể có thành tích xuất sắc trong việc 
chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế 
năm 2019./.

NGUYỄN THOA
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ÄN YÊN BÁI THAM DỰ HỘI NGHỊ “GẶP GỠ NHẬT BẢN 2020” 

VÀ LÀM VIỆC VỚI ĐẠI SỨ NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM

Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản 2020” (Meet 
Japan 2020) nằm trong chuỗi các hoạt 
động quy mô do Bộ Ngoại giao tổ chức 

thường xuyên trong và ngoài nước những 
năm qua nhằm hỗ trợ chính quyền và doanh 
nghiệp các địa phương của Việt Nam tăng 
cường hội nhập quốc tế phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội, trong đó tập trung tăng cường 
kết nối, hợp tác thực chất với các đối tác chiến 
lược, các đối tác quan trọng của Việt Nam trên 
thế giới. Tại Hội nghị, các bên tập trung thảo 
luận các vấn đề hợp tác về đầu tư, thương 
mại, nông nghiệp, chuyển đổi số, đô thị thông 
minh, hợp tác địa phương, nguồn nhân lực và 
giáo dục đào tạo.

Tham dự Hội nghị, đại diện phía Việt Nam 
có ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng thường 

trực Bộ Ngoại giao; ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ 
trưởng Ngoại giao; ông Đỗ Nhất Hoàng, Cục 
trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư… và Chủ tịch UBND các tỉnh, lãnh 
đạo các sở, ban, ngành đại diện cho 63 tỉnh, 
thành phố cùng hàng trăm các doanh nghiệp 
tiêu biểu trên cả nước.

Về phía Nhật Bản, có ông Yamada Takio, 
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam; ông Watanabe 
Nobuhiro, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành 
phố Hồ Chí Minh; Trưởng Đại diện các tổ 
chức, cơ quan, ngân hàng, hiệp hội của Nhật 
Bản tại Việt Nam, 300 đại biểu là các đại diện 
Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các cơ 
quan chuyên môn của Nhật Bản tại Việt Nam 
và khu vực, cùng cộng đồng doanh nghiệp và 
các tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản.

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại 
Việt Nam tổ chức Hội nghị “Gặp gỡ Nhật Bản 2020”. Tham dự sự kiện này về phía 
tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí 
Đỗ Đức Duy - 
Bí thư Tỉnh ủy 

Yên Bái 
gặp gỡ Đại sứ 

Nhật Bản bên lề 
Hội nghị
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Phát biểu khai mạc Hội 
nghị, Thứ trưởng thường 
trực Bộ Ngoại giao Bùi 
Thanh Sơn nhấn mạnh, 
quan hệ đối tác chiến lược 
sâu rộng Việt Nam - Nhật 
Bản đang phát triển hết 
sức tốt đẹp trên tất cả các 
lĩnh vực, sự tin cậy chính trị 
ngày càng được củng cố. 
Thứ trưởng Thường trực 
nhấn mạnh, hợp tác kinh 
tế, thương mại, đầu tư là 
điểm sáng trong hợp tác hai 
nước và coi việc hỗ trợ các 
địa phương Việt Nam kết nối với các đối tác 
Nhật Bản là nhiệm vụ quan trọng. Trong thời 
gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành, 
tích cực phối hợp hỗ trợ các địa phương, giúp 
lãnh đạo tất cả các cơ quan đại diện của Nhật 
Bản và cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại 
Việt Nam gặp gỡ cùng trao đổi, tìm hiểu, xúc 
tiến các lĩnh vực hợp tác tiềm năng với lãnh 
đạo và đại diện đến từ tất cả các tỉnh, thành 
phố của Việt Nam.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Yamada 
Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nêu rõ: 
Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực hỗ trợ các 
công ty chuyển dịch các cơ sở sản xuất đến 
Đông Nam Á trong đó có Việt Nam và lưu ý khi 
lựa chọn địa điểm đến đầu tư, cụ thể các công 
ty Nhật Bản rất coi trọng môi trường đầu tư, 
cơ sở hạ tầng, nguồn nguyên liệu sản xuất... 
Đại sứ mong muốn sự hợp tác giữa các địa 
phương Nhật Bản và các tỉnh, thành phố của 
Việt Nam sẽ được xúc tiến mạnh mẽ hơn nữa 
và kỳ vọng Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản lần này 
sẽ là bước đầu tiên trong việc nối lại các hoạt 
động giao lưu giữa các địa phương hai nước 
trong giai đoạn hậu Covid-19.

Phát biểu tại phiên thảo luận, đồng chí 
Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

UBND tỉnh Yên Bái đã giới thiệu tới các doanh 
nghiệp của Nhật Bản về những tiềm năng, lợi 
thế của tỉnh, tình hình hợp tác giữa tỉnh Yên 
Bái với thành phố Mimasaka, tỉnh Kumamoto 
của Nhật Bản và với các doanh nghiệp Nhật 
Bản có dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái. Đồng thời, tỉnh Yên Bái mong muốn thúc 
đẩy thu hút đầu tư vốn ODA, FDI, thu hút các 
doanh nghiệp, nhà đầu tư tiềm năng của Nhật 
Bản tới Yên Bái để tìm hiểu, xúc tiến các cơ 
hội đầu tư nhất là các lĩnh vực như: Phát triển 
nguồn nhân lực, xuất khẩu lao động cũng như 
xúc tiến, hợp tác với các tổ chức, địa phương 
trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thương 
mại, đào tạo nguồn nhân lực…

Bên lề Hội nghị, đoàn công tác của tỉnh 
Yên Bái đã có cuộc gặp gỡ và làm việc với 
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam và trưởng đại 
diện các cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản 
tại Việt Nam (JICA), tổ chức Xúc tiến thương 
mại Nhật Bản tại Việt Nam (JETRO), cơ quan 
Xúc tiến du lịch Nhật Bản (JNTO). Đây là cơ 
hội trao đổi trực tiếp quan trọng để hai bên 
chia sẻ những kết quả các hoạt động hợp tác 
đã và đang triển khai cũng như đưa ra ý tưởng 
hợp tác, đầu tư trong thời gian tới./.

                         THU PHƯƠNG

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị
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TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở YÊN BÁI
Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp tạo ra những sản 

phẩm nông nghiệp công nghệ cao được coi là xu hướng tất yếu giúp sản xuất nông 
nghiệp phát triển vượt bậc, qua đó làm thay đổi bức tranh nông nghiệp tỉnh nhà.

Nông nghiệp công nghệ cao - xu 
thế tất yếu

Nông nghiệp công nghệ cao là 
một nền nông nghiệp ứng dụng hợp 
lý những công nghệ mới, tiên tiến vào 
sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả, tạo 
bước đột phá về năng suất, chất lượng 
nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày 
càng cao của xã hội và bảo đảm sự 
phát triển nông nghiệp bền vững. 

Phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao, đổi mới khoa học công nghệ được 
coi là một trong những giải pháp then 
chốt, trọng tâm. Ứng dụng khoa học 

công nghệ giải quyết các thách thức 
trong phát triển nông nghiệp bằng các 
ưu việt của các công nghệ như: Công 
nghệ sinh học, công nghệ nhà kính, 
công nghệ tưới nhỏ giọt, công nghệ cảm 
biến, tự động hóa, internet vạn vật… 
giúp sản xuất nông nghiệp tiết kiệm 
chi phí, tăng năng suất, hạ giá thành 
và nâng cao chất lượng nông sản, bảo 
vệ môi trường. Mặt khác, nông nghiệp 
công nghệ cao giúp nông dân chủ động 
trong sản xuất, khắc phục được tính 
mùa vụ, giảm sự lệ thuộc vào thời tiết, 
khí hậu, đáp ứng nhu cầu thị trường 
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về chất lượng nông sản. Theo đó, để 
không ngừng đổi mới, phát huy hiệu 
quả, Yên Bái đã tập trung đẩy mạnh 
ứng dụng thành tựu về công nghệ sinh 
học, thông qua việc tuyển chọn, chuyển 
đổi, sản xuất các loại giống cây trồng, 
vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp 
với điều kiện tự nhiên của tỉnh.

Mô hình nông nghiệp công nghệ 
cao

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế về 
những điều kiện sẵn có của địa phương, 
tỉnh Yên Bái đã tập trung thu hút đầu 
tư phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao và bước đầu thu được kết quả khả 
quan. Tiêu biểu là Dự án chăn nuôi, 
chế biến thỏ công nghệ cao có vốn đầu 
tư 78,6 triệu USD (tương đương hơn 
1.700 tỷ đồng) tại huyện Văn Chấn của 
Tập đoàn Nippon Zoki, Nhật Bản.

Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện ngày 

càng nhiều mô hình sản xuất rau an 
toàn trong nhà lưới, trồng rau thủy 
canh tại thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo 
(TP. Yên Bái) của nữ doanh nhân Phạm 
Thúy Hảo áp dụng công nghệ Israel, 
đã cho ra đời các sản phẩm rau cao 
cấp, bảo đảm an toàn thực phẩm…; 
Dự án “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây 
dựng chuỗi giá trị cho sản xuất rau 
an toàn tại huyện Văn Yên” do Trạm 
Khuyến nông huyện Văn Yên phối hợp 
với Hợp tác xã Thanh niên Q&C ở xã 
Đại Phác (Văn Yên)… ; mô hình ghép 
cải tạo và áp dụng quy trình tưới nhỏ 
giọt, phun mưa đối với rau, chè, cam, 
quýt, bưởi...; mô hình cải tạo đàn trâu, 
bò, lợn bằng phương pháp truyền tinh 
nhân tạo; nuôi cá lồng thâm canh trên 
hồ Thác Bà; sản xuất quế hữu cơ và 
công nghệ chế biến gỗ thành phẩm, 
chế biến tinh dầu quế... đã được triển 

Mô hình sản xuất rau an toàn ứng dụng công nghệ cao
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khai thực hiện đạt kết quả tốt.
Mục tiêu phát triển
Trong  những năm tiếp theo, tỉnh 

Yên Bái sẽ tăng cường đầu tư kết 
cấu hạ tầng, kỹ thuật cho phát triển 
sản xuất hàng hoá lớn, ứng dụng 
công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ; 
xây dựng và thực hiện các mô hình 
ứng dụng công nghệ cao trong sản 
xuất nông nghiệp để trình diễn, nhân 
rộng; xây dựng các vùng sản xuất 
nông nghiệp tập trung, ứng dụng công 
nghệ cao kết hợp du lịch; hỗ trợ các 
doanh nghiệp có tiềm năng, phát triển 
trở thành doanh nghiệp nông nghiệp 
công nghệ cao; thu hút các dự án đầu 
tư phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao, nông nghiệp hữu cơ kết hợp với 
các điểm du lịch; hình thành vùng sản 
xuất các sản phẩm bản địa, đặc trưng 
có tiềm năng để xây dựng nhãn hiệu, 
chỉ dẫn địa lý sản phẩm để đầu tư sản 
xuất hữu cơ. Đẩy mạnh phát triển sản 
xuất nông sản hàng hóa nguyên liệu 
theo quy trình, tiêu chuẩn quản lý chất 
lượng của Việt Nam (VietGAP), quốc tế 
(GlobalGAP), gắn với xây dựng nông 
thôn mới và phát triển du lịch, dịch vụ; 
phát triển các hình thức hợp tác, liên 
kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm; 
xây dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng nhãn 
hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể; đăng 
ký mã số vùng trồng, mã số cơ sở sơ 
chế, chế biến. Hướng dẫn, khuyến 
khích mở rộng diện tích rừng sản xuất 
theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững 
(FSC), phát triển cây dược liệu gắn với 
bảo vệ rừng bền vững. Ưu tiên triển 
khai các mô hình ứng dụng công nghệ 

cao trong nông nghiệp, tập trung vào 
lĩnh vực chăn nuôi lợn, gia cầm, chế 
biến gỗ, nuôi thuỷ sản hồ Thác Bà; sản 
xuất giống cây, con, trong đó nghiên 
cứu ứng dụng loại công nghệ phù hợp, 
phát huy thế mạnh về cơ sở hạ tầng, 
kết nối vùng để gắn kết sản xuất với 
chế biến, thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Hỗ trợ phát triển thị trường, xúc tiến 
thương mại sản phẩm nông sản trong 
và ngoài nước, góp phần thúc đẩy tiêu 
thụ nông sản, nhất là các sản phẩm chủ 
lực, đặc sản có khối lượng hàng hóa 
lớn. Hỗ trợ các trang trại, Hợp tác xã, 
tổ hợp tác, liên kết hộ sản xuất với các 
doanh nghiệp, các cửa hàng, siêu thị 
để cung ứng các dịch vụ đầu vào cho 
sản xuất, hoặc tiêu thụ nông sản, thực 
phẩm. Cùng với đó là hoàn thiện thể 
chế, cơ chế chính sách phát triển nông 
nghiệp hữu cơ: Xây dựng cơ chế chính 
sách mới, đặc biệt là khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp 
hữu cơ; thúc đẩy nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ, xây dựng 
chương trình khoa học công nghệ phục 
vụ phát triển nông nghiệp hữu cơ tỉnh 
Yên Bái, giai đoạn 2020 - 2030.

Với sự quan tâm, đồng hành của 
tỉnh, các sở, ban, ngành cùng sự tham 
gia của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong 
thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục phát 
triển nền nông nghiệp sản xuất hàng 
hoá lớn, ứng dụng công nghệ cao, 
nông nghiệp hữu cơ từ đó góp phần 
chuyển dịch cơ cấu đưa tỉnh Yên Bái 
trở thành tỉnh phát triển khá năm 2025.

NHƯ Ý
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Tỉnh Yên Bái cấp Quyết định chủ 
trương đầu tư cho 66 dự án với 
tổng vốn đăng ký 4.488 tỷ đồng 

và 2,08 triệu USD, thành lập mới 275 
doanh nghiệp.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2016 - 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVIII. Trước bối cảnh tình hình 
dịch Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo các ngành 
và các địa phương nghiêm túc triển khai 
“nhiệm vụ kép” vừa chủ động thực hiện 
quyết liệt, kịp thời các giải pháp phòng 
chống dịch, duy trì sản xuất kinh doanh, 
vừa phải tích cực triển khai đồng bộ các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo 
Chương trình hành động số 190-CTr/TU 
ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy với phương 
châm thực hiện “Tiếp tục tăng tốc, kỷ 
cương, sáng tạo, hiệu quả” gắn với chủ 
đề của năm “Đẩy mạnh ba khâu đột phá 
chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc 
đẩy khởi nghiệp...”. 

Trong đó, công tác cải cách hành 
chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh 
doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh được triển khai mạnh 
mẽ, quyết liệt bằng các nhóm giải pháp 
thiết thực, cụ thể: Bổ sung, sửa đổi, ban 
hành mới các chính sách, đề án phát triển 
kinh tế, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ 
và vừa về khởi nghiệp sáng tạo, tham gia 
cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh 
vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp 
và thủy sản giai đoạn 2020 - 2025 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; 
tạo hành lang pháp lý thông thoáng, thuận 
lợi, giải quyết thủ tục đầu tư nhanh gọn 
cho các doanh nghiệp đến đầu tư tại tỉnh; 
duy trì tổ công tác nhằm tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp và quan tâm, hỗ trợ nhà 
đầu tư hoàn thiện các thủ tục hành chính 
sau đầu tư nhằm tạo sự bứt phá trong thu 
hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp góp 
phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI).

Kết quả, năm 2020 kinh tế duy trì mức 
tăng trưởng khá so với bình quân chung 
của cả nước và của khu vực, tốc độ tăng 
GRDP đạt 5,41%/năm, tổng vốn đầu tư 
phát triển trên 16.000 tỷ đồng, tỷ lệ lao 
động qua đào tạo 63,2%, 66 dự án được 
cấp quyết định chủ trương đầu tư (tăng 11 
dự án so với năm 2019), tổng vốn đăng ký 
4.488 tỷ đồng và 2,08 triệu USD, quyết định 
điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 41 
dự án và thành lập mới trên 275 doanh 
nghiệp, tăng 3,4% so với năm 2019. Nổi 
bật là sự kiện khởi công xây dựng 03 dự 
án lớn như: Nhà máy sản xuất, chế biến đá 
vôi trắng Vũ Gia tại xã Thịnh Hưng, huyện 
Yên Bình trên diện tích 25,5ha, vốn đầu tư 
2.242 tỷ đồng của Công ty cổ phần khai 
thác và chế biến khoáng sản Vũ Gia Yên 
Bái; dự án Khu đô thị thương mại du lịch 
Apec Golden Valley Mường Lò - là khu đô 
thị thương mại - du lịch lớn nhất tại Yên Bái 
bao gồm chuỗi 248 căn nhà phố thương 
mại đa năng, 35 căn biệt thự trên núi đẳng 

YÊN BÁI NỖ LỰC THU HÚT CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, 
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
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Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy 
Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ sự 
vui mừng khi được tiếp ngài Đại sứ đến 

thăm và làm việc tại Yên Bái. Đồng thời đánh 
giá cao sự đóng góp của các doanh nghiệp Ấn 
Độ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
thời gian qua, đặc biệt là sự hỗ trợ của Đại 
sứ Ấn Độ đối với việc triển khai một số dự án, 
chương trình trên địa bàn tỉnh Yên Bái như: 
Dự án xây dựng nhà lớp học Trường Mầm 
non Sơn Ca, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên; Dự 
án xây dựng cầu thôn Sài Trên, xã Trung Tâm, 
huyện Lục Yên; Dự án xây dựng kênh mương 
nội đồng tại phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ; 
Chương trình “Trại lắp chân giả Jaipur Foot” 
cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã thúc 

đẩy mối quan hệ giữa Việt Nam và  tỉnh Yên 
Bái và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam ngày 
càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và 
hiệu quả.

Qua chuyến thăm và làm việc tại tỉnh, 
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn rằng 
Đại sứ quán Ấn Độ sẽ quảng bá về những 
tiềm năng, lợi thế và những chính sách thu hút 
của tỉnh Yên Bái tới các doanh nghiệp Ấn Độ. 
Đặc biệt là những sản phẩm lợi thế của tỉnh 
như quế, chè, các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, 
chế biến khoáng sản... Qua đó, các doanh 
nghiệp Ấn Độ có thêm cơ hội đến tìm hiểu và 
xúc tiến đầu tư tại tỉnh.

Ngài Đại sứ Pranay Verma cảm ơn những 
tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp trọng thị của 

Ngày 09/10/2020, đoàn công tác do Ngài Pranay Verma - Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã 
thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái. Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

cấp, khách sạn 6 tầng đạt tiêu chuẩn 3 
sao, trung tâm thương mại hiện đại, nhà 
văn hóa dân tộc độc đáo và những tour du 
lịch trải nghiệm khác biệt, tổng vốn đầu tư 
của dự án 1.018 tỷ đồng, dự kiến đưa vào 
khai thác năm 2022 do Công ty Cổ phần 
Đầu tư BG Group - Thành viên của Tập 
đoàn APEC làm chủ đầu tư và dự án đầu 
tư xây dựng trang trại chăn nuôi lợn khép 
kín công nghệ cao kết hợp trồng cây ăn 
quả công nghệ tưới Israel của Công ty cổ 
phần phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao tích hợp Anifer. 

Những kết quả tích cực của năm 
2020 tiếp tục khẳng định chủ trương nhất 
quán của tỉnh Yên Bái trong việc nỗ lực 
cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, đồng hành 
cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, phát triển 
các thành phần kinh tế, nhất là khu vực 
kinh tế tư nhân. Đồng thời sẽ tạo đà cho 
công tác xúc tiến, thu hút đầu tư những 
năm tới, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội 
trong hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước./.

THU HẰNG
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Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tiếp và làm việc với đoàn công tác Đại sứ quán Ấn Độ 
tại Việt Nam đến chào xã giao các đồng chí lãnh đạo tỉnh

tỉnh Yên Bái đã dành cho đoàn và chúc mừng 
tỉnh Yên Bái đã tổ chức thành công Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đại sứ Ấn Độ hy 
vọng rằng trong thời gian tới mối quan hệ giữa 
Ấn Độ và tỉnh Yên Bái sẽ đạt được nhiều tiến 
bộ hơn nữa.

Trong khuôn khổ chương trình, sáng 
ngày 10/10, Đại sứ Pranay Verma và đồng chí 
Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân tỉnh đã tham dự và cắt băng khánh thành 
dự án “Xây dựng kênh mương nội đồng tại 
phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ” được triển 
khai thi công từ tháng 12/2019 với tổng mức 
đầu tư 2,2 tỷ đồng, trong đó 50% kinh phí do 
Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ. Công trình hoàn 
thành sẽ giúp nông dân xen canh tăng vụ với 
2 vụ lúa, 1 vụ màu, góp phần tăng giá trị thu 
nhập trên 1ha đất canh tác.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt tỉnh Yên 

Bái, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh cảm ơn ngài Đại sứ và rất mong Chính 
phủ Ấn Độ tiếp tục quan tâm, đồng hành với 
tỉnh Yên Bái trong các chương trình hợp tác 
phát triển trên tất cả các lĩnh vực, tạo mối quan 
hệ ngày càng gắn bó bền chặt giữa hai bên.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng 
hòa Ấn Độ tại Việt Nam khẳng định sẽ thúc 
đẩy mạnh mẽ việc triển khai các dự án phát 
triển kinh tế - xã hội tại Yên Bái mà hai bên đã 
ký kết, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan 
hệ giữa các doanh nghiệp, tổ chức của Ấn Độ 
với tỉnh Yên Bái. Đồng thời đề nghị tỉnh Yên 
Bái và các doanh nghiệp trong tỉnh thông qua 
các kênh hợp tác khác nhau, giúp các doanh 
nghiệp Ấn Độ có thêm cơ hội đến tìm hiểu, 
nghiên cứu và triển khai các hoạt động xúc 
tiến thương mại và đầu tư tại tỉnh./.

THU PHƯƠNG
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TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NHẰM PHÁT HUY 

LỢI THẾ SO SÁNH CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí 
Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; PGS.TS Nguyễn 

Hồng Sơn - Phó Trưởng Ban Kinh tế 
Trung ương; TS Đặng Xuân Thanh - Phó 
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam. Ngoài ra có sự tham dự của 
Giám đốc quốc gia quỹ FNF ông Andreas 
Stoffers, TS Nguyễn Đình Cung - Nguyên 
Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế Trung 
ương, PGS.TS Nguyễn Anh Thu - Viện 

Trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế và Chính 
sách, PGS.TS Phạm Bảo Sơn - Phó 
giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Sở 
Kế hoạch và đầu tư các tỉnh Lào Cai, Phú 
Thọ, Cao Bằng; lãnh đạo các sở, ban, 
ngành liên quan của tỉnh, các huyện, thị 
xã, thành phố và gần 30 doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng 
chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Yên Bái khẳng định, cải thiện 

Toàn cảnh Hội thảo

Ngày 24/11, tại Trung tâm tổ chức sự kiện Tùng Dương - thành phố 
Yên Bái, UBND tỉnh Yên Bái phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và 
Chính sách (VEPR) trực thuộc trường Đại học kinh tế - ĐHQG Hà Nội 
và Quỹ Friedrich Naumann Foundation (FNF) tổ chức Hội thảo cải thiện 
môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi thương mại và đầu tư nhằm phát 
huy lợi thế so sánh các tỉnh miền núi phía Bắc.
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mạnh mẽ môi trường 
đầu tư, kinh doanh là 
động lực và đòn bẩy 
quan trọng để thúc đẩy 
thu hút các nguồn lực 
cho đầu tư phát triển. 
Đó cũng là mục tiêu 
quan trọng mà Yên 
Bái cũng như các tỉnh, 
thành trong cả nước 
đang phấn đấu thực 
hiện nhằm hướng 
đến môi trường kinh 
doanh thông thoáng, 
thuận lợi, phát huy lợi 
thế cạnh tranh, thúc 
đẩy thương mại và 
đầu tư gắn với kết nối, phát triển kinh tế 
vùng miền núi phía Bắc. 

Đồng chí cho biết, những năm qua 
bằng các chương trình, kế hoạch hành 
động cụ thể tỉnh Yên Bái đã triển khai 
quyết liệt nhiều giải pháp cải cách thủ tục 
hành chính về các lĩnh vực đặc biệt là 
thủ tục đăng ký doanh nghiệp và đầu tư, 
thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, 
trao đổi đối thoại với doanh nghiệp, thực 
hiện công tác khảo sát, đánh giá năng 
lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa 
phương. Những biện pháp kịp thời đã 
đưa PCI, DDCI của tỉnh Yên Bái cải thiện 
từng bước, trong 5 năm liên tiếp (2013 
đến 2018) tỉnh Yên Bái tăng 18 bậc trong 
bảng xếp hạng PCI. Năm 2019, PCI của 
tỉnh Yên Bái tăng 6 bậc, xếp thứ 36/63 
tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm tỉnh có 
chất lượng điều hành khá, đứng thứ 5 
trong 14 tỉnh khu vực trung du miền núi 
phía Bắc.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, đất nước 

ta đang trong giai đoạn bứt phá trong phát 
triển nền kinh tế thì việc tiếp tục cải thiện 
mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, 
tạo sức hấp dẫn mới để huy động tối đa 
các nguồn vốn ngoài ngân sách cho đầu 
tư phát triển là yêu cầu cấp thiết có ý 
nghĩa hết sức quan trọng và đối với Yên 
Bái đó là một trong những yếu tố quyết 
định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 -  
2025 và định hướng đến 2030. Hiện nay, 
tỉnh đang triển khai xây dựng kế hoạch 
thực hiện công tác cải thiện môi trường 
đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 
2025 với quyết tâm chính trị cao và tham 
vọng đưa Yên Bái vào nhóm các tỉnh 
có xếp hạng PCI cao, môi trường kinh 
doanh thông thoáng, thuận lợi của các 
tỉnh khu vực miền núi phía Bắc trong giai 
đoạn tới. Theo đó, tỉnh luôn xác định cần 
phải có cách tiếp cận mới, tạo sự khác 
biệt mang tính cạnh tranh cao, nhằm tạo 
bước đột phá trong quá trình phát triển, 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội thảo
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Các đại biểu 
và các nhà 
khoa học 

chụp ảnh lưu 
niệm tại Hội 

thảo

nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với 
các tỉnh trong khu vực và cả nước.

Tại Hội thảo, thông qua tham luận 
của các diễn giả các đại biểu tập trung 
thảo luận 02 nhóm vấn đề, gồm: Hoàn 
thiện môi trường kinh doanh nhằm phát 
huy lợi thế cạnh tranh và thu hút đầu tư 
các tỉnh miền núi phía Bắc; Phát huy lợi 
thế so sánh và kết nối phát triển kinh tế 
các địa phương miền núi phía Bắc. 

Để hoàn thiện môi trường kinh doanh 
nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh và thu 
hút đầu tư các tỉnh miền núi phía Bắc, 
TS Nguyễn Minh Thảo, Trưởng Ban Môi 
trường Kinh doanh và Năng lực cạnh 
tranh, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế 
Trung ương (CIEM) đã đi sâu vào phân 
tích việc cần thiết phải nâng cao chất 
lượng môi trường kinh doanh và năng 
lực cạnh tranh, trong đó nhấn mạnh đến 
việc cải cách thực chất từ tư duy tới hành 
động. TS Nguyễn Đình Cung, Nguyên 
viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh 
tế Trung ương đã đưa ra các kiến nghị 
nhằm cải thiện thực chất môi trường đầu 
tư thúc đẩy phát triển doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, PGS.TS Nguyễn Anh 
Thu - Viện trưởng VEPR và Tiến sỹ 
Nguyễn Quốc Việt - Phó Viện trưởng 
VEPR đã làm nổi bật các nội dung về vấn 
đề để tạo thuận lợi thương mại và đầu tư 
qua biên giới nhằm kết nối phát triển kinh 
tế các tỉnh miền núi phía Bắc; việc phân 
bổ hiệu quả các nguồn lực nhằm phát 
huy lợi thế cạnh tranh và kết nối vùng của 
các tỉnh miền núi phía Bắc.

Thông qua hội thảo, tỉnh Yên Bái nói 
riêng và các tỉnh miền núi phía Bắc nói 
chung mong muốn tiếp tục nhận được 
sự quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ 
của các cơ quan Trung ương, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, 
cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức 
quốc tế và các tỉnh bạn để tăng cường 
kết nối, liên kết, hợp tác trên các lĩnh 
vực nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại 
mỗi địa phương, góp phần tạo thêm sức 
mạnh mới, bước phát triển mới, khẳng 
định vai trò, vị thế của mỗi tỉnh về môi 
trường kinh doanh trong vùng Tây Bắc 
nói riêng và cả nước nói chung./.

 NGUYỄN THOA
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HỘI NGHỊ KẾT NỐI GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN 
GIỮA DOANH NGHIỆP YÊN BÁI VÀ THƯƠNG VỤ 

VIỆT NAM, DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

Sáng ngày 13/10, Sở Công Thương 
phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ xuất 
khẩu - Cục Xúc tiến thương mại tổ 

chức “Hội nghị giao thương trực tuyến giữa 
doanh nghiệp Yên Bái và Thương vụ Việt 
Nam, doanh nghiệp nước ngoài”. Tham 
dự hội nghị có đồng chí Ngô Hạnh Phúc 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Cục 
Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương; đại 
diện Thương vụ Việt Nam tại: Ấn Độ, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Pakistan, 
Indonesia; đại diện các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố của 
tỉnh, các doanh nghiệp trong tỉnh.  

Yên Bái là tỉnh miền núi, có nhiều tiềm 
năng đất đai, khoáng sản rất lớn, qua nhiều 
năm tập trung đầu tư phát triển, tỉnh Yên Bái 
đã hình thành được một số vùng khai thác 
mỏ, vùng nguyên liệu nông, lâm sản tập 
trung tạo ra những sản phẩm công - nông 
nghiệp đa dạng, phong phú. Nhiều sản 
phẩm của tỉnh đã trở thành thế mạnh xuất 

khẩu như khoáng sản, chè, quế, gỗ rừng 
trồng, giấy đế, tinh bột sắn, miến đao, măng 
tre Bát độ. Thị trường xuất khẩu sản phẩm 
khoáng sản chủ yếu sang các nước như 
Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan, Brunei, Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Srilanka... 
Các sản phẩm nông, lâm sản chủ yếu xuất 
sang Trung Quốc, Ấn Độ, Đài Loan, Hàn 
Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Singapore… 

Tuy nhiên, 6 tháng đầu năm 2020 do 
dịch COVID-19 trên thế giới diễn biến phức 
tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương. Vì vậy, 
việc tổ chức kết nối giao thương tiêu thụ 
hàng hóa, kết nối xuất khẩu trong thời gian 
này là giải pháp quan trọng, hữu ích để hỗ 
trợ doanh nghiệp khai thác tối đa thị trường 
trong nước và quốc tế hỗ trợ doanh nghiệp 
khắc phục khó khăn về thị trường tiêu thụ. 
Góp phần tạo động lực cho các doanh 
nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, sản xuất, 
kinh doanh trong thời gian tới.

Toàn cảnh 
Hội nghị
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Tại Hội nghị, đại diện Thương vụ Việt 
Nam tại Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Pakistan, Indonesia và Trung Quốc đã 
thông tin về tiềm năng lợi thế của các 
nước, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa 
của Việt Nam vào các thị trường; nhu cầu 
thị trường, xu thế tiêu dùng hiện tại và các 
tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, trong 
đó có các sản phẩm đặc trưng của Yên Bái 
có tiềm năng xuất khẩu như: mật ong, chè, 
măng tre Bát Độ, tinh dầu quế, tinh bột sắn, 
sản phẩm gỗ rừng trồng, bột đá và đá vôi 
trắng... Để các sản phẩm của Yên Bái có 
thể đến được nhiều thị trường trên thế giới,  
đại diện Thương vụ Việt Nam  lưu ý, các 
doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản 
phẩm, bao bì, mẫu mã, nguồn gốc, xuất xứ, 
dịch vụ sau bán hàng; lưu ý đến các vấn đề 
về Luật Thương mại quốc tế, các vấn đề về 
thuế, hải quan; xác minh mức độ uy tín của 
của đối tác để tránh rủi ro; cần có cán bộ 
am hiểu ngôn ngữ để thuận tiện trong giao 
dịch với các đối tác; quan tâm đến các vấn 
đề về văn hóa, thị hiếu tiêu dùng, các quy 
định riêng của các nước để đảm bảo đủ tiêu 
chuẩn xuất khẩu chính ngạch.

Hội nghị này là hình thức xúc tiến 
thương mại mới lần đầu được Bộ áp dụng 

thử nghiệm với sự kết 
nối các địa phương, các 
nhà sản xuất với các 
doanh nghiệp và tham 
tán thương mại các 
nước tại Việt Nam. Qua 
hội nghị này hy vọng sẽ 
tạo ra sự liên kết hiệu 
quả nhằm tháo gỡ khó 
khăn và gia tăng kết nối 
thương mại và xuất khẩu 
cho các địa phương và 
doanh nghiệp.

Phát biểu kết luận 
Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh 
Phúc nhấn mạnh: Để đẩy mạnh xúc tiến, 
tiêu thụ hướng tới xuất khẩu các mặt hàng 
có thế mạnh của tỉnh, các doanh nghiệp 
của tỉnh cần năng động, sáng tạo trong việc 
tổ chức sản xuất kinh doanh, tiếp cận mở 
rộng thị trường, nâng cao chất lượng sản 
phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Thông qua Hội nghị, tỉnh Yên Bái mong 
muốn trong thời gian tới, Thương vụ Việt 
Nam tại các nước, nhà đầu tư, các tổ chức 
trong và ngoài nước quan tâm, đẩy mạnh 
hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại tiêu 
thụ các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Yên 
Bái. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận 
được sự quan tâm, phối hợp nhiều hơn 
nữa của các cơ quan, tổ chức về xúc tiến 
thương mại trong và ngoài nước, đặc biệt là 
Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương 
để hỗ trợ tỉnh Yên Bái đẩy mạnh xuất khẩu.

Với các thông tin hữu ích từ các thương 
vụ Việt Nam tại các nước, Hội nghị kỳ vọng 
sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp tháo 
gỡ được các khó khăn thời gian qua và tìm 
ra những giải pháp để thúc đẩy hoạt động 
sản xuất, kinh doanh trong thời gian tới./.

THU PHƯƠNG
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Tham dự Chương trình có đồng chí 
Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, cùng dự có lãnh đạo một 

số ngành liên quan, các huyện, thị xã, thành 
phố, Đảng ủy khối Cơ quan và doanh nghiệp 
tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp và trên 70 doanh 
nghiệp, HTX trên địa bàn. Tại Chương trình 
này, UBND tỉnh Yên Bái đã mời ông Đậu Anh 
Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao đổi 
về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI.

Tại Chương trình Lãnh đạo Sở Kế hoạch 
và đầu tư đã báo cáo tóm tắt  chương trình “Cà 
phê doanh nhân” năm 2020. Trong năm 2020, 
UBND tỉnh đã tổ chức được 5 buổi gặp mặt 
Chương trình “Cà phê doanh nhân” tại thành 

phố Yên Bái, huyện Lục Yên, huyện Trấn Yên, 
thị xã Nghĩa Lộ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. Năm 2020 Ban tổ 
chức chương trình đã nhận được 43 ý kiến, kiến 
nghị của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh, đa 
số các nội dung kiến nghị, phản ánh của doanh 
nghiệp qua từng tháng đã được UBND tỉnh tiếp 
thu, giải quyết và xử lý trực tiếp với sự đồng 
thuận cao của doanh nghiệp, HTX. Với các 
ý kiến chưa trả lời trực tiếp tại Chương trình, 
UBND tỉnh đã giao cho các ngành trực tiếp giải 
quyết, tháo gỡ cùng doanh nghiệp. Trong các 
buổi gặp mặt, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh 
đạo các sở, ngành đã chủ động  cởi mở, thắng 
thắn và thân thiện tạo điều kiện để các doanh 

Toàn cảnh buổi “Cà phê doanh nhân” tháng 12

Chiều 15/12, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết Chương trình “Cà 
phê doanh nhân năm 2020, định hướng, giải pháp Chương trình Cà phê 
doanh nhân năm 2021”.

YÊN BÁI: TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH 
“Cà phê  DOANH NHÂN” NĂM 2020:
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nghiệp tích cực tham gia ý kiến, phản 
ánh những khó khăn, vướng mắc để 
chính quyền địa phương nắm bắt, 
xem xét để từ đó có biện pháp kịp 
thời giúp doanh nghiệp giải quyết kịp 
thời nhất là những khó khăn do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, các cơ 
chế, chính sách về một số lĩnh vực: tài 
nguyên, đất đai, thuế, nông nghiệp, 
bảo hiểm, vốn, công thương…

Với mong muốn tiến sức cho các 
doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng 
vì đại dịch Covid-19 và ổn định phát triển trong 
giai đoạn tiếp theo, tại các buổi gặp mặt doanh 
nghiệp, UBND tỉnh đã mời các chuyên gia kinh 
tế thông tin tới doanh nghiệp về các chính sách 
mới thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp của 
Chính phủ, đặc biệt là các thông tin về vốn, 
thuế, các các nội dung về Hiệp định thương 
mại tự do Việt Nam - EU, EVFTA, cũng như 
tác động của EVFTA đến nền kinh tế Việt Nam 
nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, cơ hội cho 
doanh nghiệp Yên Bái trong thời kỳ hội nhập. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, chương 
trình “Cà phê doanh nhân” vẫn còn những 
hạn chế trong đó một số kiến nghị của doanh 
nghiệp chưa được trả lời, chưa đi sâu vào nội 
dung câu hỏi, chưa thực sự tháo gỡ khó khăn 
dứt điểm và tạo điều kiện cho doanh nghiệp. 
Bước sang năm 2021, dự kiến, tỉnh sẽ tổ chức 
5 chương trình “Cà phê doanh nhân” theo từng 
chủ đề hướng đến từng lĩnh vực và được thực 
hiện ở các huyện, thị, thành phố.

Tại Chương trình, ông Đậu Anh Tuấn, 
Trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam đã có buổi trao đổi 
với cộng đồng doanh nghiệp Yên Bái về tình 
hình hoạt động của doanh nghiệp và những nội 
dung về nâng cao năng lực Chỉ số cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI). Tình hình đại dịch Covid-19 trên 
toàn cầu và những tác động của dịch bệnh tới 

doanh nghiệp; sự cần thiết có hỗ trợ của Chính 
phủ, của tỉnh Yên Bái cho những doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng, cũng như sự nỗ lực từ phía 
doanh nghiệp tìm hướng đi mới trong sản xuất 
kinh doanh…

Trong chương trình “Cà phê doanh nhân” 
cuối năm, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành 
cũng đã dành nhiều thời gian cho các doanh 
nghiệp, hợp tác xã chia sẻ, kiến nghị về những 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động 
sản xuất, kinh doanh,… Lãnh đạo một số ban, 
ngành của tỉnh cũng đã trao đổi, giải đáp vướng 
mắc của doanh nghiệp và thông tin, hướng dẫn 
các nội dung liên quan đến cơ chế chính sách 
của tỉnh. Đặc biệt lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cũng 
dành thời gian trao đổi, giải đáp hướng dẫn các 
nội dung liên quan đến chính sách thuế, các thủ 
tục được hỗ trợ đối với doanh nghiệp, HTX bị 
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh đánh giá cao những đóng góp 
của cộng đồng doanh nghiệp trong những năm 
qua. Đồng chí nhấn mạnh: Yên Bái luôn sẵn 
sàng đồng hành cùng doanh nghiệp, đồng thời 
đề nghị các sở, ngành tiếp tục nghiên cứu tham 
mưu hoàn thiện các chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh 
nghiệp phát triển bền vững.

THU PHƯƠNG

Đại diện doanh nghiệp phát biểu tại chương trình
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Yên Bái là tỉnh 
miền núi có nhiều 
tiềm năng phát 

triển các sản phẩm trong 
ngành công nghiệp chế 
biến nông lâm sản thực 
phẩm; khai thác, chế 
biến khoáng sản, sản 
xuất vật liệu xây dựng; 
các mặt hàng thủ công 
mỹ nghệ; các sản phẩm 
từ nông lâm nghiệp. 
Những năm qua, hoạt 
động xúc tiến thương 
mại (XTTM), liên kết vùng, kết nối cung cầu 
giữa Yên Bái với các tỉnh, thành phố trong 
vùng và trên cả nước đã được triển khai tích 
cực, góp phần tăng cường giao thương hàng 
hóa của Yên Bái nói riêng và các tỉnh, thành 
phố nói chung. Thông qua hoạt động XTTM, 
nhiều sản phẩm đặc sản của Yên Bái được 
quảng bá rộng rãi, từng bước thâm nhập vào 
các kênh phân phối hiện đại và một số sản 
phẩm đã có mặt tại các thị trường lớn như: 
Hà Nội, các tỉnh, thành trong cả nước, được 
người tiêu dùng ưa chuộng.

Tiếp nối các hoạt động XTTM năm 2020, 
ngày 30/11, Sở Công Thương tỉnh Yên Bái 
tổ chức Hội nghị kết nối cung - cầu Yên Bái 
năm 2020, thu hút sự quan tâm tham gia của 
hơn 60 doanh nghiệp, hợp tác xã và đại diện 
sở Công thương của 14 tỉnh thành trong cả 
nước. Các sản phẩm tham gia kết nối gồm 
các nông sản đặc trưng, tiêu biểu, sản phẩm 

nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm 
OCOP, sản phẩm thương mại tiêu biểu của 
các địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hoàng Minh 
Chiến - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương 
mại (Bộ Công Thương) cho biết: Trong bối 
cảnh dịch bệnh Covid-19 kéo dài từ đầu năm 
2020 đến nay, sự chủ động của Sở Công 
Thương tỉnh Yên Bái trong việc tổ chức các 
hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương 
mại, kết nối giao thương… được triển khai 
đã mang lại những kết quả tích cực cho hoạt 
động thương mại của địa phương và sản xuất 
kinh doanh của các doanh nghiệp… Ông tin 
tưởng rằng, hội nghị kết nối cung cầu sẽ là 
cầu nối, mở ra kênh xúc tiến thương mại quan 
trọng tạo điều kiện cho các nhà sản xuất, cung 
ứng hàng hóa với hệ thống phân phối, cơ sở 
bán lẻ của các doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh 
sẽ chia sẻ kinh nghiệm, từng bước được thiết 

HỘI NGHỊ KẾT NỐI CUNG - CẦU YÊN BÁI NĂM 2020

Toàn cảnh Hội nghị

Những năm qua, các hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết vùng, 
kết nối cung cầu giữa Yên Bái với các tỉnh, thành phố trong vùng và trên 
cả nước được triển khai tích cực đã góp phần quảng bá sản phẩm kết 
nối giữa các nhà sản xuất với các nhà phân phối.
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lập thị trường tiêu thụ ổn định và hoạt động 
hiệu quả bền vững. Các doanh nghiệp trong 
cả nước sẽ tìm kiếm được cơ hội hợp tác đầu 
tư và kinh doanh lâu dài tại khu vực Tây Bắc 
nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng.

Ông Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Yên Bái - nhấn mạnh, thời gian 
qua, hoạt động xúc tiến thương mại, liên kết 
vùng, kết nối cung cầu giữa Yên Bái với các 
tỉnh, thành phố trong vùng và trên cả nước đã 
được triển khai tích cực, góp phần tăng cường 
giao thương hàng hóa của Yên Bái nói riêng 
và các tỉnh thành phố nói chung, thúc đẩy 
lưu chuyển hàng hóa trên thị trường. Từ đó, 
tăng cường kết nối, hình thành chuỗi liên kết 

sản xuất/cung ứng - tiêu thụ 
sản phẩm hàng hóa và dịch 
vụ, tạo kênh tiêu thụ các sản 
phẩm vùng miền một cách ổn 
định, bền vững với sản phẩm 
đa dạng, chất lượng cao, giá 
thành hợp lý và có tính cạnh 
tranh trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế, khôi phục hoạt 
động sản xuất kinh doanh sau 
ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Cũng tại hội nghị, các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
kinh doanh, nhà phân phối 
thảo luận nhằm tìm giải pháp 
nâng cao chất lượng mẫu mã, 

các tiêu chuẩn chất lượng và thủ tục đưa sản 
phẩm vào các siêu thị, các trung tâm thương 
mại, thị trường trong và ngoài nước. Cùng 
với đó, thúc đẩy hoạt động giao thương giữa 
các địa phương, đẩy mạnh thực hiện cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”.

Tại Hội nghị kết nối cung cầu Yên Bái 
năm 2020, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
Yên Bái và doanh nghiệp phân phối, tiêu thụ 
đã ký kết các hợp đồng nguyên tắc, biên bản 
ghi nhớ về tiêu thụ sản phẩm.

NGUYỄN THOA

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm 
của các tỉnh

Tại hội nghị 
đã có 10 hợp 

đồng, biên bản 
ghi nhớ về tiêu 
thụ sản phẩm 
được ký kết
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HỢP LONG CẦU CỔ PHÚC BĂC QUA SÔNG HỒNG

Cầu Cố Phúc được hợp long 
sau gần một năm khởi công 
xây dựng. Dự án có tổng mức 

đầu tư 330 tỷ đồng, do công ty TNHH 
thương mại và xây dựng Trung Chính 
thi công. Cầu Cổ Phúc với quy mô bề 
rộng toàn cầu 12m, chiều dài 400m, 
đường dẫn hai đầu cầu dài 1.400m, sẽ 
góp phần tạo nên hệ thống giao thông 
hoàn chỉnh kết nối tỉnh lộ 163 (đường 
Yên Bái - Khe Sang) tại thị trấn Cổ Phúc 
với tỉnh lộ 166 tại xã Y Can (đường Quy 
Mông - Đông An) của 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.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Chủ 
tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: cầu Cổ 
Phúc là một trong 12 công trình trọng 
điểm được Tỉnh ủy Yên Bái đưa vào 
Chương trình hành động số 190 về 
thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh 
năm 2020. Đây cũng là công trình cầu 
đầu tiên nối hai bên bờ sông Hồng được 
đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện 
Trấn Yên. Đồng thời yêu cầu chủ đầu 
tư và nhà thầu thi công tiếp tục đôn đốc, 
giám sát tiến độ, chất lượng công trình; 
tập trung nhân lực và phương tiện máy 
móc để hoàn thiện những hạng mục 
cuối cùng; phấn đấu hoàn thành công 
trình trước ngày 31/12/2020.

THU PHƯƠNG

Lễ hợp long 
cầu Cổ Phúc

Chiều 24/11, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
đã dự Lễ hợp long công trình cầu Cổ Phúc bắc qua sông Hồng thuộc địa bàn huyện 
Trấn Yên. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh, Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
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KHÁNH THÀNH ĐẠI LÝ 3S HYUNDAI TẠI TỈNH YÊN BÁI

Đại lý Hyundai Yên Bái được 
đặt tại đầu cầu Văn Phú, nằm 
trên đường  Đường Âu Cơ, 

thuộc thôn Tiên Phú, Xã Văn Phú, 
thành phố Yên Bái. Đại lý được đầu 
tư xây dựng với tổng kinh phí trên 200 
tỷ đồng,  diện tích xây dựng rộng gần 
20.000 m2, trong đó Showroom trưng 
bày xe rộng 831 m2.  Với đội ngũ nhân 
viên chuyên nghiệp trên 50 người. 
Đây là đại lý mới nhất của Hyundai 
Thành Công, Hyundai Yên Bái đạt 
tiêu chuẩn GDSI, giúp khách hàng có 
những trải nghiệm đẳng cấp, tiện nghi 

khi sử dụng sản phẩm và dịch vụ tại 
Hyundai.

Đại lý 3S Hyundai Yên Bái khai 
trương và chính thức đi vào hoạt động 
sẽ là nơi giới thiệu, cung cấp sản phẩm, 
dịch vụ sửa chữa cho khách hàng cũng 
như đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn 
dịch vụ hàng đầu của Hyundai toàn cầu 
với khu trưng bày sản phẩm, khu bảo 
dưỡng xe, chăm sóc khách hàng theo 
quy trình hiện đại bậc nhất hiện nay, 
đáp ứng nhu cầu không chỉ cho người 
dân trong tỉnh mà cả các tỉnh lân cận.

NGUYỄN THOA

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cùng lãnh đạo TC Motor 
đã thực hiện nghi thức khai trương

Chiều 26/11, tại thôn Tiên Phú, Xã Văn Phú, thành phố Yên Bá đã diễn ra Lễ 
Khánh thành đại lý 3S Hyundai tại tỉnh Yên Bái. Tới dự có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - 
Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngô Hạnh Phúc - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lê Ngọc Đức - Tổng giám đốc TC Motor.
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ĐỀ ÁN 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 TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NĂM 2020

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TOÀN TỈNH NĂM 2020

Ngày 11/11/2020, UBND tỉnh Yên Bái ban 
hành Quyết định số 2823/QĐ-UBND phê 

duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV) tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi 
giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, 
lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên 
Bái giai đoạn 2020 - 2025. Đề án nhằm cụ 
thể hóa các chính sách, pháp luật của Nhà 
nước thành các nội dung hỗ trợ cụ thể đối với 
DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi 
giá trị, góp phần gia tăng chuỗi liên kết sản 
phẩm từ nguyên liệu đầu vào ra đến thị trường 
tiêu thụ trên địa bàn tỉnh, trong vùng, hình 
thành các doanh nghiệp có sức tăng trưởng 

nhanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, 
xã hội của địa phương. Thúc đẩy hình thành, 
phát triển các cụm liên kết ngành, chuỗi giá 
trị, nhằm tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu, 
lựa chọn các sản phẩm có thế mạnh, áp dụng 
công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến 
để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển 
thị trường. Theo đó DNNVV được 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.

NHƯ Ý

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 
Tính đến hết tháng 11/2020 tổng số doanh 

nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh là 2.388 doanh 
nghiệp, trong đó 1.466 Công ty trách nhiệm 
hữu hạn, 528 công ty cổ phần, 353 doanh 
nghiệp tư nhân, 27 doanh nghiệp FDI, 13 
doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; 496 hợp 
tác xã. Riêng 11 tháng năm 2020 đã cấp mới 
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 

261 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng 
số vốn đăng ký gần 2.993 tỷ đồng. Cấp giấy 
chứng nhận hoạt động cho 36 chi nhánh và 08 
văn phòng đại diện, có 968 lượt doanh nghiệp 
thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Số 
DN thành lập mới tiếp tục tăng mặc dù ảnh 
hưởng của dịch bệnh Covid-19 đây là tín hiệu 
tốt để nền kinh tế Yên Bái tăng trưởng. 

Như Ý

Dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp trên toàn 
cầu đã ảnh hưởng đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất công nghiệp. Tuy nhiên tỉnh Yên 
Bái đã thực hiện tốt các chính sách ưu đãi, thu 
hút đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp trong 
bối cảnh chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19.

Trong năm qua tỉnh Yên Bái đã tổ chức 
rà soát, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, kinh 
doanh cho các cơ sở sản xuất công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh; tích cực vận động, thu hút 
các doanh nghiệp đến đầu tư và kinh doanh 
hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, các dự án phát triển sản xuất công 
nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so 
sánh 2010) năm 2020 ước đạt 11.878 tỷ đồng, 
bằng 91,4% kế hoạch, tăng 9,2% so với năm 
2019. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch đúng 
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hướng, tỷ trọng công nghiệp khai thác giảm 
5,2%, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo 
tăng 9,8% so với năm 2019.

Sang năm 2021 tỉnh Yên Bái sẽ cơ cấu 
lại ngành công nghiệp theo hướng phát triển 
bền vững, hiệu quả, trở thành động lực thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế. Xây dựng kế hoạch 
thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển 

công nghiệp theo hướng bền vững, hiệu quả 
và thân thiện với môi trường giai đoạn 2021 
- 2025; tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công 
nghiệp, các dự án thủy điện, dự án đầu tư hạ 
tầng khu, cụm công nghiệp./.

THU PHƯƠNG

Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng xanh thích 
ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái” nhằm 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện 
hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông và thủy lợi 
cho các huyện, thị phía Tây của tỉnh Yên Bái. 
Trong đó có 2 huyện đặc biệt khó khăn; giúp 
đồng bào dân tộc miền núi vùng cao giải quyết 
vấn đề an ninh nguồn nước; bảo đảm an ninh 

lương thực; tạo việc làm, 
ổn định đời sống dân cư; 
phát triển sản xuất; hỗ trợ 
giảm nghèo, đặc biệt là với 
đồng bào dân tộc thiểu số 
tại các địa phương.Theo 
đó, Dự án sẽ đầu tư 7 Tiểu 
dự án về thủy lợi và giao 
thông tại 4 huyện, thị là: 
Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù 
Cang Chải và thị xã Nghĩa 
Lộ. Dự kiến thời gian thực 
hiện Dự án từ năm 2021 - 
2025 với tổng mức đầu tư 
thực hiện dự án 1.480 tỷ 
đồng, tương đương 63,64 
triệu đô la Mỹ (USD). Trong 

đó vốn vay ODA của ADB 1.332 tỷ đồng, vốn 
đối ứng ngân sách địa phương 148 tỷ đồng.

Tỉnh Yên Bái đề nghị Ủy ban Dân tộc và 
Ngân hàng triển Châu Á (ADB) quan tâm hỗ trợ 
nguồn vốn; phối hợp với các Bộ, ngành để xem 
xét, sớm phê duyệt nguồn vốn cho Dự án trong 
năm tài khóa 2021 - 2025.

NGUYỄN THOA

Ông Hoàng Văn Xô - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, 
Ủy ban Dân tộc, Trưởng ban Dự án ADB phát biểu tại buổi làm việc

Sáng 18/11, đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc và Ngân hàng Phát triển Châu 
Á (ADB) đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để chuẩn bị cho Dự án “Phát triển cơ sở 
hạ tầng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh 
Yên Bái” (do ADB tài trợ). Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

ĐOÀN CÔNG TÁC ỦY BAN DÂN TỘC VÀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN 
CHÂU Á (ADB) LÀM VIỆC VỚI UBND TỈNH
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ĐỒNG CHÍ TRẦN HUY TUẤN - CHỦ TỊCH UBND TỈNH LÀM VIỆC VỚI 

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB)

Tham dự buổi làm việc có bà Phan 
Thị Phương Huyền - Chủ nhiệm Dự 
án, chuyên gia cao cấp về đô thị và 

các đồng chí trong đoàn công tác của Ngân 
hàng Thế giới, các đồng chí lãnh đạo sở, 
ban, ngành, UBND thành phố Yên Bái.

Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị 
động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, 
tỉnh Yên Bái” gồm 2 hợp phần: Hợp phần 
1 - Giải pháp kết cấu, cải tạo, xây dựng hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật đô thị; Hợp phần 2 
- Giải pháp phi kết cấu - hỗ trợ kỹ thuật và 
thực hiện đầu tư. Dự án có tổng mức đầu 
tư 63,27 triệu USD, trong đó vốn vay ngân 
hàng thế giới 39,46 triệu USD, thời gian 

thực hiện từ năm 2019 đến tháng 6/2025.
Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng xem 

xét, đánh giá tiến độ tổng thể của dự án, 
giải ngân dự án và rà soát các nhiệm vụ đã 
thống nhất theo kế hoạch trong năm 2020. 
Đồng thời rà soát kế hoạch thực hiện dự 
án cho những tháng cuối năm 2020 và năm 
2021; rà soát kế hoạch chi cho năm 2020 
và kế hoạch đầu tư trung hạn và phân bổ 
vốn cho giai đoạn 2021 - 2025; rà soát thiết 
kế kỹ thuật, các công cụ bảo vệ và tuân 
thủ hồ sơ mời thầu mua sắm và quản lý tài 
chính, thống nhất các kế hoạch hành động 
trong thời gian tới./.

THU PHƯƠNG

Sáng 17/11, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
đã chủ trì làm việc với Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB) về Dự án “Phát 
triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái”.
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