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YÊN BÁI  - MẢNH ĐẤT GIÀU TIỀM NĂNG 
 

Yên Bái là tỉnh miền núi nằm ở cửa ngõ vùng Tây Bắc Việt Nam, trên trục 

hành lang kinh tế trọng điểm Côn Minh- Lào Cai- Hà Nội - Hải Phòng; là đầu mối 

và trung độ của các tuyến giao thông đường cao tốc, đường sắt, đường thuỷ từ Hải 

Phòng, Hà Nội lên cửa khẩu Lào Cai, tạo thuận lợi trong việc kết nối với các tỉnh 

bạn, với các thị trường lớn trong nước và quốc tế.  

Phát huy lợi thế của một tỉnh miền núi có tiềm năng rất lớn về đất đai, tỉnh 

Yên Bái đã có những chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển sản xuất. Với 

phương châm “Các nhà đầu tư đến Yên Bái là công dân Yên Bái. Sự thành công 

của doanh nghiệp là thành công của tỉnh”, Yên Bái luôn chú trọng huy động các 

nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh 

doanh; phát huy tinh thần cầu thị, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp từ khi đầu tư 

đến quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh… Ngoài việc cam kết thực hiện tốt 

các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện hỗ trợ, hợp tác chặt 

chẽ với các nhà đầu tư, doanh nghiệp; xây dựng môi trường kinh doanh thông 

thoáng, minh bạch, hấp dẫn…, tỉnh Tỉnh có nhiều ưu đãi đầu tư về đơn giá thuê đất, 

thuê mặt nước, hỗ trợ san tạo mặt bằng, hỗ trợ xây dựng các công trình kết nối hạ 

tầng và hỗ trợ kinh phí đào tạo lao động tại địa phương... 

Đến nay, Tỉnh đã hình thành một số vùng nguyên liệu nông, lâm, thuỷ sản tập 

trung, tạo ra những sản phẩm nông lâm nghiệp đa dạng và phong phú. Tổng diện 

tích tự nhiên toàn tỉnh là 688.767,3 ha; trong đó diện tích đất lâm nghiệp là 

522.983,8 ha, diện tích rừng sản xuất là 433.550,7 ha; vùng sắn: 8.710 ha; vùng 

chè: 7.619 ha; vùng quế 78.000 ha, diện tích mặt nước 19.050ha,… Đây là nguồn 

nguyên liệu phong phú phục vụ cho phát triển ngành công nghiệp chế biến các sản 

phẩm từ nguyên liệu nông lâm sản.  

Nhằm giới thiệu các tiềm năng thế mạnh, các sản phẩm chủ lực của tỉnh tới các 

tổ chức doanh nghiệp trong nước và quốc tế, qua đó đẩy mạnh công tác thu hút đầu 

tư phát triển sản xuất, tăng cường công tác xúc tiến thương mại mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Yên Bái giới 

thiệu tài liệu “YÊN BÁI - MẢNH ĐẤT GIÀU TIỀM NĂNG”, mang đến những 

thông tin hữu ích giúp cho các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân quan tâm mạnh dạn 

đầu tư, hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái. 
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1. Khoáng sản:  

 

 Yên Bái là một trong hai tỉnh của Việt Nam có 257 điểm mỏ và điểm quặng, 

với các loại khoáng sản nhiên liệu, khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại 

và khoáng chất công nghiệp, khoáng sản quý hiếm, nước khoáng, nước nóng, mỏ 

đá vôi trắng và có trữ lượng tương đối lớn khoảng 6,3 tỷ tấn. Hàng năm sản phẩm 

từ đá vôi trắng gồm: Đá block (trên 30.000 m3/năm; đá xẻ (trên 1.500.000 

m2/năm); đá dạng bột, hạt (trên 2.000.000 tấn/năm). Nguồn nguyên liệu đá trắng 

được khai thác trực tiếp từ mỏ đá trắng có chất lượng tốt, hàm lượng CaCO3 tối 

thiểu 98.5%, độ trắng tối thiểu 97%, độ sáng tối thiểu 94% , đáp ứng được yêu cầu 

của thị trường trong nước và xuất khẩu. 

Thị trường tiêu thụ: Sản phẩm đá bột CaCO3 siêu mịn được xuất khẩu đi 

nhiều nước bao gồm: Ấn Độ, Băng-la-đét, Thái Lan, Bru-nây, Hàn Quốc, Nhật 

Bản, Hồng Kông, Sri-lan-ka; được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp 

sản xuất sơn, nhựa, giấy cao cấp, cao su, gốm sứ, đá marble nhân tạo, thức ăn chăn 

nuôi, mỹ phẩm, dược phẩm...  

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH ĐÁ BỘT, ĐÁ HẠT 
 

1. Công ty Cổ phần khoáng sản Red Stone 

- Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam - Xã Văn Phú - Thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái. 

- Điện thoại: 0916751957 

- Nguyên vật liệu, sản phẩm doanh nghiệp: Đá dạng bột 

- Sản lượng: 200.000 tấn/năm. 

2. Công ty Cp xi măng khoáng sản Yên Bái 

- Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

- Điện thoại: 02163847725 - Fax: 02163848725 

- Nguyên vật liệu, sản phẩm doanh nghiệp: Đá CaCO3 bột 

- Sản lượng: 200.000 tấn/năm; Bao bì Jumbo: 150.000-200.000c/năm; đá trang trí: 80.000 

tấn/năm 

3. Công ty liên doanh canxi cacbonat YBB 

- Địa chỉ: xã Văn Tiến, Tp Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

- Điện thoại: 02163.853.984  - 02163.892.124 

- Nguyên vật liệu, sản phẩm doanh nghiệp: Đá trắng cục; Đá bột CaCO3 

- Sản lượng:  + Đá trắng cục: 100.000 tấn/năm 

                      + Đá bột CaCO3+ đá hạt: 100.000 tấn/năm 
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4. Công ty CP khoáng sản Yên Bái VPG 

- Địa chỉ: Số 623 Đường Điện Biên, P. Minh Tân, Tp.Yên Bái ,Yên Bái 

- Điện thoại: 02163.852.554     -        Fax: 02163.851.510 

- Nguyên vật liệu, sản phẩm doanh nghiệp: Felspat cục+ phong hóa; Đá trắng cục; Đá block+ 

nguyên liệu xẻ. 

- Sản lượng: + Felspat cục+ phong hóa: 70.000 tấn/năm 

                     + Đá trắng cục: 30.000 tấn/năm 

                     + Đá block+ nguyên liệu xẻ: 2.000 m3/năm 

5. Công ty Phát triển số 1 TNHH một thành viên 

- Địa chỉ: Khu công nghiệp phía Nam, Xã Văn Tiến, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái. 

- Điện thoại: 0906168888. 

- Nguyên vật liệu, sản phẩm doanh nghiệp: Đá dạng bột 

 - Sản lượng: 250.000 tấn/năm. 

 

2. Cây Quế 

 
 

Yên Bái có diện tích 78.000 ha tập trung chủ yếu ở các huyện: Văn Yên; 

Trấn Yên: Văn Chấn, Lục Yên; hàm lượng tinh dầu quế đạt từ 75% - 90%, hiện nay 

có trên 50 sản phẩm chế biến từ quế. Lá đưa vào chiết xuất tinh dầu đạt trên 500 

tấn/năm; quế vỏ khô với sản lượng 15 – 20 nghìn tấn vỏ khô được chế biến thành 

quế thanh, quế điếu, quế sáo, quế cắt tròn… Bột quế được dùng làm trà, hương vị 

thực phẩm hoặc dược liệu. Sản lượng gỗ quế 65.000m3/năm được gia công thành 

các sản phẩm thủ công lưu niệm như: lọ tăm, điếu cày, đĩa, đèn ngủ, ấm, chén, các 

sản phẩm ván sàn, ốp tường,… 

Sản phẩm Quế Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa 

học và Công nghệ cấp quyết định bảo hộ chỉ dẫn địa lý. 
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DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH QUẾ  
1. HTX quế Văn Yên 
ĐỊa chỉ: Tổ 1 thôn Hồng Phong, thị Trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái 
Email: dangconglong2011@gmail.com, Điện thoại: 0912282534 
Sản phẩm: Quế thủ công mỹ nghệ (2.000 – 3.000 SP/năm) 
2. Hợp tác xã Quế Sơn 
Địa chỉ: xã An Thịnh huyện Văn Yên, tỉnh yên Bái 
Điện thoại: 0986728869 
Sản phẩm: quế vỏ, sản lượng: 400 - 500tấn/năm 
3. DNTN Phương Nhung Văn Yên 
Địa chỉ: Số nhà 224, Lý Thường Kiệt, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Yên Bái 
Điện thoại: 0855 988 099 – Wesite: tinhdauyenbai.com 
Sản phẩm: Quế thủ công mỹ nghệ (2.000 SP/năm), trà quế: 1 tấn/năm 
4. Công ty TNHH trà thảo mộc Quế Phát 
Địa chỉ: Số nhà 147, đường Lý Tự Trọng, Thị trấn Mậu A, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái 
Điện thoại: 094 228 4113  website: quephat.com 
Sản phẩm: trà quế, Sản lượng: 9.000 thùng/năm 
5. Công ty TNHH Trần Tuấn Văn Yên 
Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, Xã Mậu Đông, Huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái 
Điện thoại: 0984165220 
Sản phẩm: quế vỏ, Sản lượng: 300-400 tấn/năm 
6. Công ty TNHH Hoàng Quế Văn Yên 
Địa chỉ: Tổ 3, thôn Hồng Phong - Thị trấn Mậu A - Huyện Văn Yên - Yên Bái 
Điện thoại: 0904938029 
Sản phẩm: quế vỏ, Sản lượng: 250 tấn/năm 
 

3. Gỗ rừng trồng 
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Yên Bái là tỉnh có lợi thế về lâm nghiệp với 522.983,8 ha đất tự nhiên, đất 

quy hoạch lâm nghiệp chiếm 69%. Phát huy thế mạnh của rừng, tỉnh Yên Bái đã 

ban hành nhiều chính sách, giải pháp nâng cao tỷ lệ che phủ rừng, phát triển kinh tế 

lâm nghiệp và phấn đấu sớm trở thành trung tâm chế biến lâm sản công nghệ cao 

của vùng trung du và miền núi phía Bắc. Hiện nay Yên Bái có diện tích rừng trồng 

nguyên liệu 20.000 ha, trồng các loại cây: keo, bồ đề, bạch đàn, mỡ,… 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có trên 500 cơ sở chế biến gỗ, giấy. Sản lượng sản 

phẩm hàng năm đạt: ván ghép thanh xuất khẩu đạt trên 5.000 m3/năm; gỗ dán ép có 

dán mặt đạt trên 150.000 m3/năm; đũa gỗ đạt gần 1.000 triệu đôi/năm, Giấy đế đạt 

trên 20.000 tấn/năm; giấy vàng mã đạt trên 10.000 tấn/năm.... Các sản phẩm được 

tiêu thụ rộng rãi trong cả nước và xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Đài 

Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản... 

 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM GỖ RỪNG TRỒNG 

1. Công ty cổ phần Yên Thành 

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2 – Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái  

Điện thoại: 0912282559 

Email: dungctyt@gmail.com  - website: gomangyenthanh.com 

Sản phẩm: ván ép (25.000m3/năm); măng tre Bát Độ: /năm 

2. DNTN Đăng Khoa 

 Địa chỉ: khu phố Hóp, Xã Báo Đáp, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái 

Điện thoại: 0913251600 

Sản phẩm: ván ghép thanh, sản lượng: 30.000m3/năm 

3. Công ty TNHH Doanh Mùi 

Địa chỉ: Xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

 Người liên hệ: Bà Nguyễn Thị Như Trang - SĐT 0915805266 

- Sản phẩm: ván ép , sản lượng: 25.000m3/năm 

4. Công ty CP Kinh doanh chế biến lâm sản xuất khẩu Yên Bái 

Địa chỉ: : Số 127 Phúc Xuân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

- Người liên hệ/điện thoại: Ông Nguyễn Viết Quân - SĐT: 0216.3866448 

- Sản phẩm: Gỗ ghép thanh: 1.500m3/năm ;  Ván ghép thanh: 2.500m3/năm 

5. DNTN  sản xuất đũa Thanh Hương 

Địa chỉ:  Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

Người liên hệ: : Ông Trần Tuấn Bảo  - SĐT:0913368674 

Sản phẩm: đũa gỗ; sản lượng: 300 triệu đôi/năm 

6. Công ty TNHH An Lộc 

Địa chỉ: Thôn Đắng Con, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái 

Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Hinh  - SĐT: 0912220667 

Sản phẩm: đũa gỗ; sản lượng: 100 triệu đôi/năm 
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 4. Cây ăn quả 

 

 

Diện tích cây ăn quả có múi (Cam, quýt, bưởi) trên 4.000 ha, trong đó diện 
tích cho thu hoạch trên 2.000ha; sản lượng đạt trên 30.000 tấn/năm. Cây cam quýt, 
được trồng tập trung thành vùng tại các huyện: Văn Chấn, Yên Bình, Lục Yên, 
Trấn Yên với diện tích 3.400 ha, sản lượng hàng năm đạt 14.032 tấn/năm. Cây 
Bưởi Đại Minh được trồng tập trung tại huyện Yên Bình với diện tích gần 750ha, 
sản lượng 15.000 tấn/năm.Hiện nay Cam Văn Chấn, Cam sành Lục Yên và Bưởi 
Đại Minh đã được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể.  

Về chế biến tiêu thụ sản phẩm: Hiện nay sản phẩm cây ăn quả có múi chủ 
yếu được tiêu thụ bán quả tươi và một số sản phẩm được chế biến như tinh dầu 
bưởi, cùi bưởi,... 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH CÂY ĂN QUẢ 

1. HTX Bưởi đặc sản VietGap Đại Minh, 

Địa chỉ: thôn Cầu Mơ, xã Đại Minh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.  

Số điện thoại: 0989006478;  

Gmail: thuyk14dp@gmail.com; Website: buoidacsandaiminh.com 

Sản lượng: 840 tấn/năm 

2. Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp trồng cây ăn quả xã Yên Thắng 

Địa chỉ: Thôn Thâm Pồng, Xã Yên Thắng, Huyện Lục Yên, Yên Bái 

Điện thoại: 0989729900 

Sản phẩm: cam lòng vàng; cam sành; sản lượng: 1.000 tấn/năm 

3. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Nông Nghiệp Bình Nguyên Xanh 

Địa chỉ: Thôn Mường Thượng, Xã Tô Mậu, Huyện Lục Yên, Tỉnh Yên Bái 

Điện thoại: 0913251617 

Sản phẩm: bưởi da xanh, cam lòng vàng; Sản lượng: 600 tấn/năm 
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5. Cây chè 

 

Yên Bái có diện tích chè hơn 7.800 ha. Trong đó chè đặc sản Shan tuyết 

vùng cao có trên 1.700 ha tập trung tại huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện 

Mù Cang Chải. Sản lượng chè búp tươi đạt 74.000 tấn/năm Sản phẩm chè của Yên 

Bái bao gồm: chè đen, chè xanh; đặc biệt nhất là sản phẩm chè Shan tuyết Suối 

Giàng được thu hoạch, chế biến từ hơn 423ha chè Shan; trong đó có 40.000 cây chè 

cổ thụ độ tuổi từ 100 năm tuổi trở lên được xếp một trong sáu giống chè thủy tổ của 

thế giới. Do là chè hữu cơ, nên không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV), sản 

lượng chè búp tươi đạt từ 400 - 500 tấn/năm. Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và 

Công nghệ đã cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu chè Suối Giàng; Sản phẩm chè Suối 

Giàng bao gồm: Hồng trà, Bạch trà; Tuyết Sơn Trà. 

Thị trường tiêu thụ: Sản phẩm chè của Yên Bái đã được xuất khẩu nhiều sang 

các nước: Nga, Đức, Pakistan, Đài Loan, Trung Quốc… 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM CHÈ 

1. Hợp tác xã Suối Giàng 

Địa chỉ: xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

Điện thoại: 0983505193  - Email: tuyetsontrasg@gmail.com 

Sản phẩm: chè Suối Giàng; sản lượng: 10 tấn/năm 

2. Hợp tác xã hệ sinh thái du lịch Suối Giàng 

Địa chỉ: Thôn Pang Cáng - Xã Suối Giàng - Huyện Văn Chấn - Yên Bái. 

Điện thoại: 0989331168 

3. Công ty TNHH Hữu Hảo 

Địa chỉ: Xã Lương Thịnh, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái 

Điện thoại: 0913008262  - Email: huuhaotea@gmail.com 
Sản phẩm: chè đen; sản lượng: 2.000 tấn/năm 

4. Công ty Cp chè Nghĩa Lộ 

Địa chỉ: Tổ dân phố 4B, Thị trấn nông trường Nghĩa Lộ, Huyện Văn Chấn, Tỉnh Yên Bái 

Điện thoại: 0912615767 

Sản phẩm: Chè đen; sản lượng: 1.000 tấn/năm 

5. Công ty TNHH Hưng Thịnh 

Địa chỉ: Thôn 6, xã Minh Tiến, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

Điện thoại: chè đen: sản lượng:  

6. Công ty TNHH Thanh An Văn Chấn 

Địa chỉ: Thôn Bu Thấp, xã Suối  Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

Điện thoại: 0389327812   - Email: nguyentoansuoibu@gmail.com 
Sản phẩm: chè xanh hữu cơ: 100 tấn/năm, chè đen OP: 130 tấn/năm; chè đen FBOP: 100 tấn/năm chè đen F: 
20 tấn/năm ; gừng khô: 40-50 tấn/năm 
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6. Cây Sơn Tra (cây Táo Mèo) 

 
 

Diện tích hiện có trên 10.000 ha tập trung ở một số huyện (huyện Trạm Tấu 

4.462 ha; huyện Mù Cang Chải, diện tích 3.868 ha); Sản lượng khoảng 3.000 tấn. 

Sản phẩm từ quả Sơn tra bao gồm: quả tươi, quả phơi khô làm ô mai, ngâm rượu, vị 

thuốc bắc,...Sản phẩm quả Sơn tra của huyện Mù Cang Chải đã được Cục Sở hữu 

trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. 

Các sản phẩm chế biến qua dây chuyền nước đóng lon và trà hòa tan viên C táo 

mèo triết xuất từ quả Táo mèo tươi, tận dụng nguồn nguyên liệu quả sơn tra (Táo 

mèo) sẵn có tại địa phương để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu.  

 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM TỪ QUẢ SƠN TRA 

Công ty TNHH sản xuất y học cổ truyền và Đông Dược Thế Gia 

Địa chỉ: Tổ dân phố Thác Hoa 3, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái 

Điện thoại: 02163.874666  

Email: thegiahh@gmail.com – website: thegiasonthinh.com 

Sản phẩm: trà táo mèo; sản lượng 3 triệu hộp/năm; Kẹo C táo mèo, sản lượng: 5 triệu hộp/năm; 
Nước đóng lon, sản lượng: 50 triệu lon/năm. 

 

7. Tinh bột sắn 
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Yên Bái có diện tích trồng sắn tương đối lớn, diện tích sắn toàn tỉnh trên 

8.700 ha, sản lượng trên 171.000 tấn, sản phẩm tinh bột sắn hàng năm đạt gần 

40.000 tấn; được sản xuất trên dây chuyền thiết bị hiện đại của Thuỵ Điển, Trung 

Quốc. Sản phẩm tinh bột sắn được cấp giấy chứng nhận ISO 22000:2018 và ISO 

9001: 2015, xuất khẩu chủ yếu sang các nước: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan 

và một phần tiêu thụ trong nước.                   

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH SẢN PHẨM TỈNH BỘT SẮN 
1, Công ty Cổ phần Nông Lâm sản thực phẩm Yên Bái 

Địa chỉ: Số 279 Đường Nguyễn Phúc, Phường Nguyễn Phúc, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái 

Điện thoại: 02163.892278 - Email: yfatuf@gmail.com 
Sản phẩm: tinh bột sắn; sản lượng: 30.000 tấn/năm 

2, Công ty TNHH thương mại đầu tư Yên Bình.  

Địa chỉ: Thôn Làng Mấy, Xã Vũ Linh, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái, Việt Nam 

Điện thoại: 02438843210 

Sản phẩm: tinh bột sắn; sản lượng: 20.000 tấn/năm 

 

8. Măng tre Bát độ:  

 

Với diện tích trên 4.940 ha, sản lượng măng tre Bát Độ tươi hàng năm đạt 

trên 65.000 tấn. Măng tre Bát Độ có củ to từ 3-8 kg, vỏ mỏng, thịt trắng - dày - lõi 

nhỏ, tỷ lệ thịt đạt trên 85%, ăn  ngon và giòn. Sản phẩm măng tre bát độ của Yên 

Bái được tiêu thụ trong nước và chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Nhật, Đài Loan, 

Hàn Quốc. 

- Sản phẩm từ măng tre Bát Độ: Măng khô Thác Bà; Măng chua Thác Bà; 

Măng khô xuất khẩu; Măng lên men. 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH MĂNG TRE BÁT ĐỘ 
1. Công ty cổ phần Yên Thành 

Địa chỉ: Tổ dân phố số 2 – Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái  

Điện thoại: 0912282559 

Sản phẩm: măng tre Bát Độ: 1.000 tấn/năm 

Email: dungctyt@gmail.com  - website: gomangyenthanh.com 

2. Công ty TNHH Vạn Đạt 

Địa chỉ: Thôn Châu Giang III, xã âu Lâu,, Thành phố Yên Bái, Yên Bái 

Điện thoại: 02163215606 

Sản phẩm: măng tre Bát Độ: 1.000 tấn/năm 

3. Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Hồng Ca 

Địa chỉ: Thôn Đình Đồng, xã Hồng Ca , huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái 

Điện thoại: 0336.156.866 

Sản phẩm: măng Bát Độ, sản lượng: 100 tấn/năm 
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9. Nuôi trồng thuỷ sản trên hồ Thác Bà 

 
Hồ Thác Bà có diện tích mặt nước 19.050 ha, hiện nay đang nuôi trồng 10 

loại cá chính, trong đó: trắm cỏ, rô phi vằn, nheo Mỹ, trắm đen, diêu hồng có sản 
lượng lớn và được nuôi phổ biến hơn cả. Hiện nay, trên hồ Thác Bà có 2 doanh 
nghiệp, 5 hợp tác xã, 6 tổ hợp tác và trên 300 hộ nuôi cá lồng bè, nuôi cá quây lưới 
với 1.850 lồng nuôi cá trên diện tích 230 ha mặt nước. Sản lượng thủy sản hàng 
năm đạt trên 11.000 tấn. Năm 2019, sản phẩm cá hồ Thác Bà đã được Cục Sở hữu 
trí tuệ - Bộ Khoa học và công nghệ cấp nhãn hiệu tập thể “Cá hồ Thác Bà đặc sản 
Yên Bái”, với 7 loài cá chủ lực gồm: Cá rô phi vằn, cá diêu hồng, cá trắm cỏ, cá 
trắm đen, cá chép, cá ngạnh, cá nheo Mỹ. Sản phẩm thuỷ sản cá nước ngọt của tỉnh 
Yên Bái chủ yếu được tiêu thụ trong địa bàn tỉnh các tỉnh lân cận và hệ thống siêu 
thị Vinmart. 

DOANH NGHIỆP NUÔI TRỒNG VÀ KINH DOANH CÁ HỒ THÁC BÀ 

1. Công ty CP nghiên cứu, ứng dụng dịch vụ khoa học công nghệ T&T 

Địa chỉ:Tổ dân phố số 1, thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái 

Điện thoại: 0352971302 

Sản phẩm: cá rô phi, trắm đen, diêu hồng, cá nheo Mỹ   -  Sản lượng: 1.000 tấn/năm 

2.  Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản hồ Thác Bà 

Địa chỉ: Thôn Ao Khoai - Xã Thịnh Hưng - Huyện Yên Bình - Yên Bái. 

Điện thoại: 0989058109 

Sản phẩm: cá lăng, cá rô phi, cá ngạch; sản lượng: 70 - 100 tấn/năm 

3. Hợp tác xã sản xuất chế biến nông sản Tây Bắc Hiền Vinh 

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái. 
Điện thoại: 0989.991.062 

Sản phẩm: cá rô, cá thiểu gù, cá mương, cá chày -  Sản lượng: 5 – 7 tấn/năm 

4. Hợp tác xã Yên Bình 

Địa chỉ: Số 7, đường Nguyễn Tất Thành, tổ 7, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Yên Bái. 

Điện thoại: 0834.857.359 

Sản phẩm: cá rô, cá thiểu gù, cá mương, cá chày  -  Sản lượng: 5 – 7 tấn/năm. 


