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fráttfin cong nghip tInh Yen Bái theo htró'ng ben vfrng, hiu qua 
và than thin vó'i môi trirô'ng giai doin 2021-2025. 

I- DANH GIA T!NH H1NH 
Trong nhüng näm qua, ngành cong nghip Yen Bái dã có buóc phát 

triên quan tr9ng; chi so san xu.t cOng nghip duy trI mi'rc tang tru&ng khá, ccr 
cu ni ngành chuyên djch tIch c1rc theo huóng tang t tr9ng cOng nghip chê 
bin, ch tao,  giàm d.n t trçng ngành cong nghip khai khoáng. Trén co s 
khai thác tim näng, th mtnh cUa tinh, cong nghip dan trâ thành dng 1irc 
quan tr9ng thc dy phát trin kinh t - xã hi. Mt so san phâm cong nghip 
chü lirc cüa tinh có quy mO san xuât 1n, chat luçmg on djnh, tao  duge thuong 
hiu trên thj triRing trong và ngoài nuâc. Càng vii do, cong tác x i chat 
thai phát sinh trong qua trInh san xut dugc chü tr9ng, giãm thiêu các tác 
dng tiêu circ cüa san xut cong nghip dn môi tnràng. 

Tuy nhiên, ben canh  nhUng kêt qua dt dugc, ngành cong nghip Yen 
Bái vn cOn nhüng han  ch, bat cap, nhu: Cong nghip chua có si,r but phá 
manh m, mt s chi tiêu, nhim vi thirc hin chua dtt so vâi yêu câu dê ra; 
cci c.0 'aj ngành cong nghip cOn chm và chua rO net; Cong nghip h trg 
chua phát triên; giá trj san xuât cOng nghip dt thâp, chua có nhiêu san 
ph.m chê biên sâu phiic vi cho xuât khâu. Các dii an dâu tu vào lTnh vrc 
cOng nghip phn ln có quy mO nhO và vira, day chuyn cong ngh san 
xuât châm duac dOi mth; môt so du an triên khai châm tiên d. Phát triên 
nghê, lang nghê chua that s1r ben vüng; ch.t krcmg san phâm nhIn chung cOn 
thp, mu ma dan giãn và chü yu phçic vi thu câu tiêu dàng ni tinh. 

Nhttng tOn tai, han ch nêu trên do cà nguyen nhân khách quan và 
chü quan, trong do nguyen nhân chü yu là: Ha tang kinh t - xa hi, nhât 
là ha tang giao thông cOn bt c.p, thiu dng b; cht lugng ngun nhân 
lirc thâp, thiêu thçi tay nghe cao; ca ch, chInh sách thu hut ngun 1irc dâu 
tu vào phát triên cong nghip chua phát huy dugc hiu qua, vic huy dng, 
bô trI các nguôn lrc dâu tu phát triên h tng khu, c1im cong nghip chua 
dáp img yeu câu thirc tiên dan den thiêu mt bang sach  d thu hut du tu; 
chua tao  ra dugc nhiêu chui lien kêt san xut, gia tang giá trj các san 
phâm cOng nghip cüa tinh... 
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II- QUAN DIEM CIII DAO, MVC TIEU PHAT TRIEN 

1- Quan dim chi dio 
Phát trin ngành cong nghip tinh Yen Bái theo huóng bn vthig, 

hiu qua, than thin vyi môi truông, phi'i hçp vói quy hotch phát triên 
ngành cong nghip cà nuóc, quy hoach vüng và quy hoach tinh Yen Bái 
thyi k' 2021-2030, tm nhIn dn näm 2050; trâ thành ding lirc quan tr9ng 
thüc dy phát trin kinh t - xã hi nhanh và bn vthig. 

Tp trung phát trin các ngành cong nghip, tiu thu cOng nghip chü 
1irc, có lçii th canh  tranh, nhu: Ch bin nông lam san, gn vâi vñng 
nguyen lieu, tr9ng tam là ch bin g rimg trng cOng ngh cao, dixa Yen 
Bái trO thành trung tam ch bin lam san cUa yang; khai thác và ch bin 
sâu khoáng san, san xut 4t lieu xây dirng cao c.p; Co khI, din tir, Cong 
nghip phii trçc; dng thii, phát trin hcrp l mt s nganh cOng nghip sü 
diing nhiu lao ding dija phiiong nhu dt may, da giày. U'u tiên lira ch9n 
các dir an cOng nghip i'rng diing cong ngh cao, tit kim tài nguyen, näng 
luçing, than thin vfri môi truäng, Cong nghip sach,  cong ngh sinh h9c. 
Tip tc h trç phát trin cOng nghip nông thôn, lang ngh gn vi ch 
bin, tiêu thii nông lam san, nâng cao giá trj san phm, tao  vic lam và thu 
nhp cho lao dng tai  chô, diáp ñng yêu câu xây dmg nông thôn mOi. 

Dy manh  phát trin san xut theo chui giá trj, trén co s xây dirng 
mi lien kt ch.t ch giUa ngành cOng nghip vâi nông nghip và các 
ngành djch vi lien quan nhu: Thucing mai,  4n tài, logistics, xut nh.p 
khu..., dáp 1rng nhu cu v cung t'rng nguyen lieu dâu vào và tiêu th1i san 
phm hang hoá diu ra. 

2- Muc tiêu 

2.1- Mic tiêu t6ng quilt: 

Duy trI tc di5 tang tru&ng san xut cOng nghip nhanh, bn vUng; si 
diing tit kim, hiu qua tài nguyen dii dOi vi bâo v mOi trung sinh thai; 
diy manh  1mg d'çtng khoa h9c cong ngh, dôi mâi sang tao;  nâng cao näng 
sut, chit lugng, giá trj gia tang cña san phm cong nghip, phát trin các 
san phm có th manh,  dü sue canh  tranh trên thj truông trong nuóc và 
quc t; dlua cOng nghip thimc sim là dIng lirc th1mc dy phát trin kinh t - 
x hi nhanh, bn vtrng; dn 2025 dong gop cüa ngành cOng nghip chim 
khoàng 25% GRDP toàn tinh, là khu vrc dóng gop ngun thu quan trçng, 
chU lrc cña ngan sách dija phuccng. 

2.2- Mic tiêu cu th: 
(1) Giá trj san xut cOng nghip dn näm 2025 dat  20.000 t' ding 

(giá so sánh 2010); chi s san xut cong nghip tang bInh quân 9%/nam. 
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(2) Ca cu Cong nghip khai khoáng chim 5,6%; cong nghip ch 
bin, chê tao  chim 80,12%; san xu,t, phân phéd din, nuâc chim 13,68%; 
cung cp nuâc, hoat dIng quàn 1 và xir 1 nithc thai, rae thai chim 0,60%. 

('3,) Huy dng, lông ghép các ngun lirc (tu tu hoàn thin ha tang cáe 
khu, cim cong nghip, tao  mt bang sach  d thu hut dâu tu; truâc hOt, tp 
trung dâu tLr eho khu cong nghip phIa Nam, khu cong nghip Au Lâu, các 
ciim cong nghip: Minh Quân, Bào Hung, Yen Th, Au Lâu, Thjnh Hirng; 
phn dâu din nàm 2025, t l 1p dy khu cong nghip phIa Nam dt 
100%, khu cong nghip Minh Quân và khu cong nghip Au Lâu dat  70%, 
tai các ciim cOng nghip bInh quân dat  60%. Quy hoach và thu hiit doanh 
nghip du tu kinh doanh ha tng khu cOng nghip vi quy mô khoâng 
2.000 ha ben hthi. ngn song Hng, kt ni vói nut giao IC12, IC13, IC14 
duäng cao toe Ni Bài - Lao Cai. 

('4,) Du ti.r dng b và hoàn thin h. tng luói diin, phn du dn 
näm 2025 cap din tiir luâi quc gia hoc các loai  hInh khác (nhu: din mt 
tthi, din sinh kMi, din tIch näng, thüy din nhO..) dOn 100% so thôn, bàn 
và 99% s h dan trên dja bàn tinh. Hoàn thành xây dçrng mOi và cái tao 
nâng cp các tram truyn tài 5 00kv, 220kV, 110kV, dam bào truyn tài hêt 
san luçing din san xut trên dja bàn, dáp üng dü din cho nhu câu phát 
trin kinh t - xã hi và dôi sng, san xut cüa ngui dan. 

(5) Xây dçrng mOt  sé cim liOn kt ngành cOng nghip, doanh nghip 
cong nghip có quy mO lan, có näng 1irc canh  tranh trong khu virc. Dim 
YOn Bái tth thành trung tam ch bin g rirng trông Cong ngh cao cüa 
vüng Trung du và mien nñi phIa Bäc. 

('6,) T l ca sa san xut cOng nghip gay 0 nhim môi trumg nghiOm 
tr9ng dugc xir l dat  100%. 

III- NHIM VJ VA GIAI PiiAP 
1- Cong tác länh dio, chi dio 
1.1- Tang cwông sy' ldnh dçw cüa Bang dAi vóiphdt friên cong ngh4p 
Các cp üy, t chirc Dàng tang cuô'ng quan trit djnh huóng, quan 

diem, m11c tiêu, nhim v11, giài pháp phát trin cong nghip theo Nghj quyêt 
sO 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 cüa B Chinh trj v djnh huang xây dçmg 
chInh sách phát triên cOng nghip quc gia dn näm 2030 t.m nhIn dn nám 
2045; Nghj quyêt Dai  hi Dâng b tinh lan thu XIX; Chiên hrc phát triên 
cong nghip Vit Nam dn nàm 2025, trn nhIn dn näm 2035 và Nghj 
quyt cüa Tinh üy. Länh dao,  chi  dao  và huy dng sir vào cuc cüa câ h 
thng chInh trj, cong dng doanh nghip và nhân dan tao  sij chuyên biên sâu 
sac ye nhn thuc, trách nhim dOi vói vic tham gia, dâu tu, phát triên cOng 
nghip trong diOu kin cong nghip hóa, hin dai  hóa dat nuóc và hi nhp 
quc tê. Tang cung cong tác kiêm tra, giam sat cüa các cap üy dàng ye phát 
trin cOng nghip, tiOu thu cOng nghip trOn dja bàn toàn tinh. 
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Chi dto Mt trn T quc, các doàn th chInh trj - xà hi tang cuing 
các hoat dng tuyén truyn sâu rung trong can b, dãng viên, doanh nghip, 
cc sâ san xut, kinh doanh và nhân dan v vai trô, vj trI, thm quan trng cüa 
san xut cong nghip và nhUng djnh hrncng, quan dim, miic tiêu, nhim vi, 
giãi pháp cüa Trung ucmg, cüa tinh, tir do nâng cao tinh thn trách nhim, 
tao sr tMng nht v nhn th't'rc và hành &ng trong t chüc thtrc hin. 

1.2- Nâng cao hiu ly'c, hiu qua quán lfl nhà nithc v cong nghip 

Tip tiic rà soát, diánh giá, diu chinh b sung quy hoach phát trin 
cong nghip tIch hçip trong Quy hoach tinh Yen Bái thii k3 2021-2030, 
tm nhIn dn näm 2050, lam co s cho vic thu hut du tu và quãn 1 phát 
trin cong nghip. Nghiên cru diu chinh, b sung, ban hành mOi các co 
ch, chInh sách uu diãi, thu hut du tu vào lTnh virc cong nghip cüa tinh, 
i.ru tiOn chInh sách thu hut du tu các dir an cong nghip cong ngh cao, tao 
giá trj gia tang lan, phát trin bn vng, bão v môi trumg sinh thai. 

Dy manh  cãi cách hành chfnh, tao  mOi trumg du tu kinh doanh 
thông thoáng, lành manE,  nâng cao chi s nãng lrc canh  tranh cp tinh 
(PCI); tang cuàng hiu lirc, hiu qua quán l nhà nuO'c, nâng cao trách 
nhim cüa các cp, các ngành trong cong tác thm djnh, lira ch9n di,r an, 
cp phép ctu tu; phi hçp cht ch, h trçi nba du tu trin khai thixc hin 
dir an theo di'ing quy hoach và các quy dijnh cüa pháp lut hin hành; tao 
diu kin thi4n igi cho doanh nghip tiêp cn dat dai, nguyen lieu, din, 
nuOc, lao dng; h trçi các thu tiic lien quan dn chirng nhn cht lugng, 
bao h sa hüu trI tue, tiêu thii san phm, xüc tin throng mai,  ma rng thj 
truang, kê khai hâi quan, thu... Tang cuang cOng tác thông tin, tuyên 
truyn ph bin các hip djnh thuong mai  tçr do th h mdci, giup các doanh 
nghip nm vi:tng, chü dng phát trin san xut kinh doanh, hOi  nhp kinh 
tê quôc té. 

Tang curng mi lien kt giüa cong nghip vói nOng nghip, phát 
trin các vüng nguyen lieu nOng lam san $p trung, quy mô lan phiic vi 
cho cong nghip ch bin; khai thác hgp 1 và st dçing ti& kim, hiu qua 
tài nguyen khoáng san; du tu xây drng h thng h. thng giao thông hin 
dai, dng b; dy manh  irng diing khoa h9c k thut tiOn tin gn vai dy 
math xây dirng thucrng hiu, than hiu, quàng bá san phm cOng nghip. 

Tang cuang cOng tác thanh tra, kim tra, kiên quyt xcr l d& vói các 
dr an vi pham quy djnh cüa pháp lut nMt là các quy djnh v bâo v tài 
nguyen, môi trurng, an ninh trt tçr, an toàn lao dng. 
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2- Du tir xây dijng ht tng các khu cong nghip, ciim cong 
nghip, h tang logistics 

Tang cung thu hut các nhà dru tu, doanh nghip tham gia diu tu 
kinh doanh ha tang các khu, ciim cong nghip; huy dng, lng ghép các 
ngun lirc du tu hoàn thin h thng ha tng thit yu các khu, ciim cong 
nghip hin có, bao gm các khu cong nghip: PhIa Nam, Au Lâu, Minh 

A ' P A A
A

A A 9 A 

Quan va cac c1im cong nghiçp: Au Lau, Mrnh Quan, Bao Hung, Yen The, 
Thjnh Hung, phIa Tây cu Mu A, Scm Thjnh, Báo Dáp, Dông An. Quy 
hoach và thu hut doanh nghip du tir kinh doanh ha tang mt s khu, cim 
cong nghip vOi quy mô khoâng 2.000 ha ben hitu ngan song Hông, kêt nôi 
vói nut giao IC12, IC13, IC14 cao the Ni Bài - Lao Cai. 

Khuyn khIch các nhà du tu, doanh nghip d.0 tu các dci an san xut 
cong nghip có quy mô lan, Cong ngh hin d?i,  than thin vâi môi trung 
trong các khu, ciim cong nghip; du tu các dir an logistics, djch v11 h trçi 
(kho bãi, bào quãn, sira chtta, djch vi hâi quan, thu...) theo huOng lien 
thông, thun lçii. 

3- Nâng cao chat hr9'ng dào tto nguôn nhân bye dáp frng yêu câu 
san xuât cong nghip 

Thirc hin hiu qua cong tác dào tao  nhân lirc chat hxqng cao, có kin 
thüc, k5 nãng t& và trách nhim ngh nghip cao; gn kt chat chë gitra 
drào tao  vOi hoat dng san xut kinh doanh cüa doanh nghip và nhu cu 
cüa thj tru?mg lao dng. Tp trung dào tao  ngun nhân içrc theo huó'ng tang 
cung img diing, thçrc hành; da dng hóa các hInh thüc dào tao  và nâng cao 
cht lugng diào tao  ngh  dat  chun quc gia, tirng buac tip cn vói trInh 
d khu c và th giói. 

Co co ch tao  diu kin cho các nhà du tu, doanh nghip tham gia 
tIch circ vào cong tác dào tao  nhân lrc; chü tr9ng chuyn djch co câu lao 
dng tir khu vcrc  nông nghip sang khu vre cong nghip và djch vi. TriM 
khai thirc hin chInh sách v nhà i xà hOi  và các cong trInh phüc lçii cho 
nguii lao dng tai  khu cong nghip, cim cong nghip. 

4- Nhim vii, giái pháp cit th theo tirng linh viyc 
p. p. 

4.1- Ngành cong nghip chê biên nOng, lam san 

Co c.0 lai  trên co sa g.n kt viing nguyen lieu vOi nhà may, cci sâ 
A A A A 9 A 9 p P 

che bien, xay dirng thucing hiçu san pham, chi dan da ly; khuyen khich, ho 
trçc các doanh nghip diOi mai, irng dicing cong ngh hin dai,  cong ngh cao 
trong san xu.t, ch bin theo huang tit kim nguyen lieu, bão v môi 
trumg, nâng cao ch.t luçing và giá trj, san phrn; tang cumg lion kt chui 
giá trj trong san xut và tiêu thii san phm. 
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U'u tiên thu hut mOt  s di,r an có quy mô vra và 1n, chü lirc trong 
linh vi1c ch bin các san phm sau g dan, g ghép thanh, g van ép nhu: 
d g ni tht, dan ding, g 1p rap; các san phm sau tinh bt san, tinh 
du qu& mãng tre, to thm, chè cao cp; các san phm thirc phm, thui san; 
ch bin rau qua, phát huy lçii th cUa ti'lng dja phuong, phü hgp vâi miic 
tiêu phát trin cong nghip nông thôn. 

Tp trung xây d1rng mt s thucing hiu san phm có th mnh cüa 
tinh nhu: san phm g, chè, qu, qua có müi, màng tre Bat dO,  to tim, son 

tra, duçic liOu, thug san... Khuyn khIch, tao  diu kin cho các doanh 
nghip vra và nhô tham gia ch bin nông, lam san, thirc phm & vüng cao. 

4.2- Ngành cong nghip khai thác, c/il biln khodng san, san xut 
vIt lieu xây drng 

Tang cu&ng u tu ch bin sâu, nâng cao giá trj, san phm, thirc hiOn 
nghiêm các quy djnh v báo v môi tru&ng; rà soát, thu hi các dir an du 
tu không trin khai hoc chm tin d theo quy djnh cüa pháp lust; giãm 
dn, tin tâi chm düt cp phép du tu di v&i các dir an khai thác, tiêu thi,i 
san phm thô. Tip t%ic kháo sat, thäm do, dánh giá trü lucmg các mO 
khoáng san d quy hoach, dua vào khai thác và ch bin trong giai doan 
t&i. Tp trung phát trin mOt  s san phm có tim nãng, san lung lan, giá 

trj cao tao  bu&c  dOt  phá nhu: Ba vôi trng, Kaolin, Feispat, Grafit, dt 
hiêm, chI kern, diông... 

Chm düt hoat  dng cüa các là gch thu công, là vông; giâm dn tr trng 
gch dt set nung, thng cu&ng du tu san x.t gch không nung tiêu chun. Thu 
hut du tu phát trin san xut các san phm vt liOu xây dirng cong ngh cao 
nhu: Ba p lát nhn tao,  son, vt liOu composite, gch chiu  hra, gch xây xp, 
ngói màu, thm lcip ton xp, éng nhira, tm nha, ng kern, son cong nghip, siir 
diOn cao c.p và cac sn phm cao cp khác. 

4.3- Ngành cOng nghip san xut din, truyn tái d4n 

Phát trin cong nghip san xut diOn theo huàng khuyn khIch du tu 
các di an san xut din mOi, si dicing nãng lugng tái tao  (nang lugng mt 
träi, din mt tr&i áp rnái, din sinh khi, din khI sinh hçc). Chi xem xét, 
ch.p thun cho khao sat, nghiên cicu du tu cac dr an thüy din nhO có quy 
mO cOng suit tir 10MW tr& len dam bao không tác dng l&n dn d&i sng, 
san xut cUa nhan dan, không anh hu&ng tiêu circ dn mOi truO'ng, khOng 
sir ding dt rung tir nhiên và có hiOu qua kinh M cao. 
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Phát huy cong sut cüa các nhà may thUy diin diã hoàn thành, tp 
trung dy nhanh tin d các d an diã thrçc cp quyt djnh chü truang d.0 
tu và các dir an dã duçic chp thun khâo sat, diiu chinh, b sung quy 
hoach. Tang cung kim tra, thanh tra, kiên quyt thu hi các dir an chm 
tin d, vi pham các quy dijnh cüa pháp 1ut v du tu, xây dirng, dt diai, 
báo v môi tru?ng. 

Du tu, cài tao,  nâng cp h thng truyn tái diin bão dam ch.t 
luçmg din phiie vi cho các hoat dng phát trin kinh th - xã hi, ding thai 
giãi tôa ht cong sut cho the nhà may san xut din; phát trin các ngun 
näng lucing tái tao  d cp din cho các h dan a nhing khu vrc ma vic 
dâu tu 1uii din quc gia gp nhiu khó khän, sut d.0 tu ion. 

4.4- Ngành cong nghip cung cIp nithc, xü' 1j5 rae thai 

Du tu' nâng cong sut, cht hrçing nuOc cüa nhà may nuOc Yen Bái, mO 
rng boat dng và nâng cp các h tMng cp nuOc sach  hin có tai  các huyn, 
thj xã dáp i'rng nhu c.0 sr ding cho san xut và sinh hoat cña nhân dan. 

Khuyn khIch ctu tu di mOi cong ngh, thi& bj thu gom, xü 1, tái 
ch rae thai; thu hut du tu các nba may xcr 1, tái ch rác thai cong ngh 
mOi, hin dai,  than thin vOi môi truOng. 

4.5- Ngành cOng ngh4p ch 4w, thp rap, sfra chfra co' khI; din Eu'; 
cong nghip ho tr7 

Co cu 'ai,  mO rng quy mô san xut các co sO san xut Co khI, djch 
vi süa chüa, thay th, báo duO'ng, báo trI... Tirng buOc hInh thành rO net 
ngành cong nghip phii trçi. Thu hut dAu fir các dir an cong nghip h trg, 
san xdt trên day chuyn may móc thit, bj hin dai,  tir dng boa cao nhu: 
san xut các chi tit, iinh kin, phii tüng thay th; san xut thit bj din, 
din tu; cac chi tit tiOu chu.n, khuôn mu chInh xac, vt iiu ct g9t và gia 
cong ap 1irc; san xut may moe, thi& bj phiic vii cho ngành cong nghip 

A ' A ft. A 9 r 9 , , 

che bien nong lam san, khoang san, nang luqng, cac san pham tham gia 
vào chui gia trj san xu.t cOng nghip Ca nuOc. 

4.6- Ngành cong nghip dt may, da giày, hoá chit, du'9cphtm 
H trg vic tuyn ditng lao dng, khai thác thi da cong su.t 06 dir an 

may dã hoàn thành, san xu.t trên 24 triu san phm/näm. Thu hiit di.0 tu 
mOi cac nhà may dt cOng sut tü 2.000 thn san phm/näm trO len; cac dir 
an san xut giày da, giày vãi, tüi vi phü hp vOi diu kin thirc M cUa tirng 
dja phuong. 

Khuyn khIch d.0 tu' san xut các san phm nhu: Son, nhra, hat  nhira, 
cao su... Tip tiic nâng cao ch.t iucing và san iucmg các san phm thuc viên 
cac ioai,  bao bI PP vOi cong ngh tiên tin hin dai. 
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4.7- Ngành cong nghip san xuit các san pJilrn in9 ngh, tiu thá 
cOng nghip và lang nght, phát trin cong ngh4p nông thôn 

Bão tn, khôi phçic các lang ngh truyn thng; phát triM san phâm dt, 
may th cm truyM tMng phiic vii du ljch và tiêu dung cüa nhân dan. Phát 
triM mt s lang ngh tiM thu cong nghip phi h?p  vth diiêu kin thirc tê cUa 
ttrng dja phucing theo hixàng tp trung nâng cao giá trj các san phâm truyên 
thMg hin có (nhu: San xut miM drao, dt thô cam, tranh dá qu, do go m' 
ngh, tac  tuçing, diá cánh...). 

H trq phát triM san xut the san phm m ngh ti'r nguyen 1iu dlá 
trng, dá cánh, g&  các san phm thêu, dt, dan lát... tao  ra san hrng hang 
hóa 1cn d xut khu và phiic vi khách du ljch, gn vói thirc hin Dê an 
"Chwoiig trInh mOi xâ m3t san phdm tinh Yen Bái giai dogn 2019-2 020, 
djnh hu'ó'ng dIn nám 2030", thiic dy phát triM cOng nghip nOng thôn. 

Tip tiic khuyM khIch, h trç phát triên mâi, nâng cap các ccY si san 
xut cong nghip & khu vre nOng thôn gn vOi thành 1p doanh nghip, 
hçip tác xä, tp trung vào ch biM nông, lam, thug san, phát triM các ngành 
ngh có igi th & trng dija phuong. 

4.8- Phát triln mOt  sá san phm khác 
Trên co s& nhu cu cüa các nhà du tu, thj tru&ng và tim näng sn 

co, phü hgp vói quy hoach phát triM vüng, quy hoach  cüa tinh và quy djnh 
cüa pháp lut die thu hut dâu tu, phát triên các san phm mói gn vói vñng 
nguyen lieu và igi the cüa các dija phuong trong tinh. 

5- U'ng duing tiM b khoa h9c và cong ngh, dôi mói sang tto 
trong qua trInh san xuât 

U'u tiên các d? an d.0 tu phát triM san xut cOng nghip sir diing 
cOng ngh cao, cong ngh sach,  than thin vói mOi tru&ng, tit kim tài 
nguyen, tiêt kim näng luçcng, sfr diving nhiêu nguyen lieu, linh kin, phii 
kin san xuât trong nuâc. KhuyM khIch các doanh nghip san xut cong 
nghip dau tir dOi m&i thit bj, cong ngh, nang cao cht lugng san phm, 
h giá thanh, tang sirc canh  tranh cüa hang hóa trén thj tru&ng. Tang cu&ng 
cOng tác thâm djnh cOng ngh trong qua trInh cap phép du tu d lira ch9n 
cOng ngh mOi, tiên tiên, than thin v&i mOi tru&ng; han ch& tiM t&i loai 
bO các cong ngh lac  hu; chü trong cong tác an toàn, phông, chMg cháy 
no, an toàn th?c phâm và báo v môi tru&ng. 

6- Huy dng và sfr duing hqp 1 ngulin 1urc cho phát triên 
cOng nghip 

Thirc hin nht quán chInh sách thu hut du tu, 1Mg ghép cac nguM 
vOn dâu tu, chü tr9ng nguOn vOn xa hOi hoá tiir các nhà du tu có nãng lrc 
thirc hin các dir an phát triên ha tang, du tu san xut cOng nghip theo 
quy hoach,  djnh huâng cüa tinh. 
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Sir dçing hiu qua ngun vn ngân sách nhà nmc cho du tir ha tng 
thit yu, xây dirng quy hoach, k hoach; xây dirng co ch chInh sách, diào 
tao ngun nhân içrc, h tr khuyn công, xiic tin thuang mai;  xây d%rng 
thuong hiu, tim kim thj trung... 

Hang näm b tn ngân sách d thirc hin chInh sách khuyk khIch, uu 
diãi du tu, h trçi doanh nghip nhO và vi'ia. Tao  diu kin thun igi cho 
các doanh nghip nhô và viTra tip can  tin ding uu di theo tin d dçr an. 
H trg diào tao  ngun nhân 1rc có k5 thuat cao phic vi cho phát tniên san 
xut cong nghip. 

7- Tang ctr&ng các bin pháp bäo v môi trtrông trong san xuât 
cong nghip, tiu thu cong nghip 

Nâng cao ch.t luçmg dir báo, chU dng (mg phó, giàm thiu thit hai 
do thiên tai và tác dng cña bin di khI hau.  Tip tic du tu hoàn thin, 
nâng cp h thng xir 1 nuâc thai tp trung, xi'r 1 cht thai rn tai khu, 
ciim cong nghip. Thiic hin di di theo 1 trInh các c s6 san xuât cong 
nghip, tiu thU cOng nghip gay ô nhim mOi trung ra khOi các khu diô 
thj, khu dan cu, khu du ljch. Hoàn thành di dñ ciim cong nghip Dam 
Hng ra khOi khu vrc trung tam thành ph Yen Bái. 

Han ch cp quyt djnh chU truang du tu các d? an cOng nghip 
nm ngoài khu, ciim cOng nghip dã quy hoach d dam bâo cOng tác xü 1, 
chit thai, nuâc thai, báo v mOi trumg. Di vâi các dja bàn có khoàng 
each xa các khu, ciim cOng nghip thi dijnh huó'ng quy hoach các diem 
cOng nghip tp tnung gän vOi vUng nguyen 1iu. Thirc hin nghiêm chinh 
các quy dijnh v san xut sach  trong cong nghip, chuirng trInh sir diing 
näng lucing tit kim và hiu qua, khuyn khIch các Co sâ san xut cong 
nghip áp diing các bin pháp san xitht sach,  tit kim nguyen 1iu, nãng 
lugng, nâng cao hiu qua sir dçing nguyen, nhiên 1iu và näng lugng trong 
san xut cOng nghip; chU trng cOng tác quãn 1 v sinh an toàn thirc 
phm trong san xut ch bin thire phrn tai  các co s ch bin tp trung. 

Tang cumg cOng the thanh tra vic 1p và chip hành các yêu cu 
theo báo cáo dánh giá tác dng môi truOng, k hoach bâo v mOi trung 
dugc cp Co thm quyn phé duyt, kim soát ô nhim, nht là vic xã cht 
thai ra ngoài mOi trumg cUa các co s san xut cOng nghip; chi cho phép 
hoat dng déi vci các co sO' san xut cong nghip có dy dU thU tiic h so, 
thtrc hin dy dU các bin pháp bao v mOi truO'ng theo quy dnh. 
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IV- TO CHtC THTIC H1N 
1- Các c.p ñy, chInh quyn t chirc quán trit sâu rng Nghj quy& 

nay và các chü truong, nghj quyt cUa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà 
nuc, cüa tinh v phát trin cong nghip theo huâng bn vt'rng, hiu qua và 
than thin vâi mOi trung dn toàn th can b, dãng viên và nhân dan; xây 
dirng chuong trInh hành ding, k hoach ct th dt thc hin Nghj quyt 
phü hçp vâi dic diim, tInh hInh cUa ngành, dja phuo'ng, don vj. 

2- Dãng doàn Hi dng nhân dan tinh, Ban can sir dàng Uy ban nhân 
dan tinh chi do xây dirng và trin khai thirc hin các co' ch, chInh sách, dê 
an, chuong trInh, k hoach  v phát trin cOng nghip theo huó'ng bn vttng, 
hiu qua và than thin vói môi trung và M trI ngân sách di th1rc hin Nghj 
quyt; chi dao  các s, ban, ngành, các dja phuong xây dirng các chuong 
trInh, d an, d1r an và k hoach ci th d t chtrc thirc hin Nghj quyt. 

Ban can sir dàng Uy ban nhân dan tinh ban hành Chuo'ng trInh hành 
ding thirc hin Nghj quyt cUa Tinh üy, trong dió xác djnh rö các ni dung 
cn tp trung trin khai thrc hin, phân cong nhim vi cii th cho các co 
quan, don vj, dja phucrng có lien quan gn vth l trInh thirc hin các miic 
tiêu; djnh k' dánh giá kt qua, rut kinh nghim d kjp thai d xut b sung 
các nhim vi, giài pháp dam bào thirc hin thing lçii m1ic tiêu Nghj quyt. 

3- Ban Tuyên giáo Tinh üy chü trI, phi hcTp vâi CáC co quan lien 
quan xay dirng k hoach ph bin, quán trit, tuyên truyn Nghj quyt 
trong toàn Dàng b tinh. 

4- Dàng doàn Uy ban Mt trn T quc và các doàn th tinh can cir 
chüc näng, nhim vii, xây dirng chuong trInh, k hoach ci th d trin khai 
thirc hin Nghj quyt; tr9ng tam là cOng tác phi hçip ph bin, tuyên 
truyn, 4n dng nhân dan tIch circ tham gia thirc hin. 

5- Van phông Tinh üy chü trI, pMi hçip vOi các cci quan có lien quan 
theo döi, don dc và kim tra, giám sat vic thirc hin Nghj quy&; djnh ki 
báo cáo kêt qua vOi Ban Thumg vçi Tinh üy, Ban Chp hành Dang b tinh 
theo quy djnh. 

Nghj quyt nay ducic ph bin dn chi b. 

Ncci nhan:  
- Thuông trirc Ban Bf thi.r Trung i.rong Dãng, 
- Van phông các Ban Dãng Trung hang, 
- Ban can sir dãng B Cong Thrrong, 
- Các dông chf Tinhüy viên, 
- Dâng doàn Hi dông nhan dan tinh, 
- Ban can sir dãng Uy ban nhan dan tinh, 
- Các si, ban, ngành, MTTQ, doàn th tinh, 
- Các huyn, thj, thãnh ty, dãng üy trirc thuc, 
- Luu: Van phông Tinhüy. 
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