
BE CI1NG TIJYEN TRUYEN 
AM THANH LAP TI[NH (04/11/1831 - 04/11/2021) 
TAI L1LP TINU TUYEN QUANG (1991 - 2021) 

Tuyên Quang là tinh mien nüi phIa Bc cüa T qu&, phIa Bäc và Tây Bc 
giáp tinh Ha Giang; phIa Nam giáp tinh Phii Thç, Vinh Phüc; phIa Dông và Dông 
Bc giáp các tinh Cao Bang, B.c Kan  và Thai Nguyen; phIa Tây giáp tinh Yen Bái. 
Din tIch tr nhiên toàn tinh là 5.870 km2; toàn tinh có 6 huyn, 01 thãnh ph vói 138 
xã, phising, thj trân, 1.733 thôn, to dan ph dan s toàn tinh là 792.900 ngui (thi 
dim näm 2020)1  gm có 22 dan tc anh em cüng sinh sng; toàn tinh có 448 t chirc 
co s& dâng; 3.078 chi b trirc thuc dáng üy Co sâ vi 56.93 6 dãng viên. 

Tir xa xua Tuyên Quang dà có sçr tn tai  cüa con ngui. Qua các di chi và 
hin 4t khào c cho thy2: Cách day hang van  11am, các b lac  ngui c di dã 
trng cu trii d9c trin song Lô, song Chày... Trãi qua hang ngàn 11am chinh phiic 
thiên nhiên, vâi tInh yêu quê huong tha thit, dirc tInh cn cü, lông dung cam và 
dôi bàn tay khéo leo, nhân dan các dan tc Tuyên Quang dã sang tao,  gin giü, xây 
dimg d?ii sng van boa rt phong phü, da dng. 

Nm 0' vj trI chien 1ucc quan trong, là yang "phên giu" che trâ cho kinh 
thành Thãng Long 0' phIa Bäc, tii xa xua, nhân dan Tuyên Quang dã du tranh anh 
dung chng che d phong kin lac  hu, dng th0'i luôn cüng các triu dai  phong 
kin tin b dung len chông quân xâm lugc phuung Bãc, bào v T quc. Näm 1075, 
duói s1r thng lTnh cUa dông h9 Ha, nhân dan Tuyên Quang tham gia cOng dao  quân 
cOa L Thu0'ng Kit (Tng chi buy quân di lüc dO) chO dng chin gic Tng. Nàm 
1285, nhân dan Tuyên Quang cOng Chiêu Van Vuong Trn Nh.t Duet  chiên du 
chéng quân Nguyen - Mông (ti1r Van Nam xung xâm lucyc nu0'c ta). Näm 1789, boa 
vào phong trào Tây Scm, tham gia chtn dánh mt cánh quân gitc Thanh do Ton S5 
Nghj cm du trên du0'ng chOng tháo chay qua Chiêm Hóa, Na Hang, Bào Lac3. 

Ngày 31-5-1884, thirc dan Pháp chInh thOc dánh chiêm Tuyên Quang. Phát 
huy tmyn thng yêu nu0'c, dng bào các dan tc trong tinh dã tp hçip 1rc lucing 
cOng v0'i dao  quân cOa Luu Vinh PhOc, Dc Thj, phong trào Cn Vuong,. . . chi huy 

th chOc vay thành, chn dánh dch ngay khi chOng vOa d.t chân dn Tuyên Quang. 
Duói sr lãnh dao  cOa Dàng, dc bit sau khi chi b MO Than - chi b du 

tiên cOa Dãng b tinh duçc thành l.p (ngày 20-3-1940), quân và dan Tuyen Quang 
dã VUç1t qua mi gian nan thO thách, bn gan vftng chI theo Dãng, quy& tam dung 
len kh0'i nghia, giành chInh quyn v tay nhân dan. Trong Cách mng Tháng Tam 
näm 1945, Tuyên Quang vinh dii duc Trung uong Dàng, Bác H ch9n lam "ThO 
do Khu giái phóng" - Trung tam lãnh dao  cà nu0'c. Tai  Tuyen Quang dã din ra 

Theo Niên giám Thông kê tinh Tuyên Quang, xut ban thang 7/2021. 
2  Du vt ngiii nguyen thüy sam nhât tren dat Tuyên Quang ducic tim thây i di chi Dá Den thuc huyn Ham Yen. 

Tir du th k' XX v tnràc, Báo Lc thuOc Tuyên Quang; nay thuOc tinh Cao B&ng. 



nhiu sr kin ljch sü gtn 1in vi vn mnh cüa dan tc: Hi ngh toân quc cüa 
Dàng phát dng chü trwng Tng khii nghTa; Quc dan Dai  hi Tan Trào thông 
qua các quyt ctjnh quan tr9ng lien quan dn vtn mnh dt nithc; quy djnh Quc 
ks', Quc ca cüa Vit Nam... 

Trong 9 nàm truông ki  kháng chin chng thirc dan Pháp xâm hic, Tuyên 
Quang vinh dir là Thu do kháng chin, nci Bác H dã a gn 6 näm cüng Trung 
hang Dáng, Quc hi, ChInh phü, Mt trân và hu ht các ban, b, ngành Trung 
uang i và lam vic d lãnh dao  kháng chin. Nhân dan các dan tc trong tinh vCra 
báo v vüng chc Thu do kháng chin, vüa tIch circ huy dng sue ngui, sue cüa 
cho các chin djch cüng quân, dan câ nithc lam nên chin thing ljeh sCr Din Biên 
Phü "Lirng ly 11am châu, chin dng dja cu", chm dut sir thng trj cüa thrc dan 
Pháp & nithc ta. 

Trong nhüng 11am kháng chin dy hy sinh, gian kh chng M cthi nuóc, 
vOi tinh thin "Thóc không thiu mt can, quail không thiu mt ngu&i", "Tat câ dê 
dánh thing gitc M xâm lugc", các th h nguôi con Tuyên Quang len du&ng 
nhp ngü, chin du dung cam và 1p cOng xut sic, cüng quân dan câ nuóc vit 
nên trang sü hào hung Dai  thing müa Xuân näm 1975, dng th&i tIch circ xây dirng 
và phát trin kinh t - xã hi, bâo v vtrng chic quê hrnmg và chü quyn lãnh th& 
an ninh quc gia. 

Ngay sau ngày dt ni.r&c théng nht, Dãng b tinh dA lath do nhân dan khc 
phc hQu qua chin tranh, khôi phçic kinh tá, n djnh dôi sng và thi.rc hin hai 
nhim vçi chin lucic: Xây dimg chü nghia xà hi và bào v T quôc xà hOi  chü 
nghia. Tinh thtn toàn dan tham gia dánh gic, bão v T quc duqc phát dng 
thành phong trào qun chung sâu rng, tht cá các huyn, thj xà trong tinh chun bj 
m9i diu kin 4t chtt cho tin tuyn; cüng vói quân dan cà nu&c, l&p l&p con em 
len du&ng chin dtu và phiic vii chin du, tham gia lirc luçing dan quân, du kich, 
kiên trI barn trii, anh dung chin du, gop phn bào v vung ch.c biên giâi phIa 
Bàc cüa To quc, xây dirng quê huang cách mng thành tinh Anh hung. 

Trong qua trInh cüng câ nuâc xây dimg chü nghia xã hi, Vugt qua bao 
khó khàn, thu thách, duói sir lãnh dao  cua Dáng b, chInh quyn, nhân dan các dan 
tc Tuyên Quang da tüng bu&c khai thác, phát buy tim nãng, lqi th cüa dja 
phuang lam thay di nhanh chóng b mtt kinh t - xã hi cüa tinh. Kinh tê có bu&c 
chuyên math  me, Co cu và quy mô nn kinh t dang chuyn djch theo hu&ng 
giâm dan t tr9ng nông, lam nghip, thuSr san, tang dn t' trQng cOng nghip, dch 
vi; giáo diic và dào tao  tip tic duqc di mâi, phát trin; cong tác bão v, chm soc 
sue khôe than dan, an sith xã hi dugc quan tarn; quc phOng, an ninh duçc gii) vCrng. 
Cong tác xây dirng Dáng và h tMng chfnh tij dat  nhiu k& qua quan tr9ng. 

Truyn thng yêu nuOc, doan kt, each mng, tinh than du anh dung cüa lap 
lap can b, dâng viên và than dan các dan tc Tuyên Quang dã d lai  nhüng bài h9c 
qu giá, thung ttm guang sang ng&i cho các th h mai sau hc tsp,  noi theo. 
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1. Siy kin thành 1p tinh Tuyên Quang nàm 1831 - bu*c ngot ljch sir 
trong qua trInh phát trin cüa tinh 

Theo các thu tjch c& ngay tr bui du các Vua Hung dirng nuôc, yang dt 
Tuyên Quang nm trong b Vfl Dinh cüa nhà nuâc Van Lang4. Là vñng dat c, 
"luón luón là phên dgu cia Trung cháu, cüng là no'i dfa dd'u quan yê'u" cüa T 
quc, Tuyên Quang là mt dn vj hành chInh duçic xác ltptü rt sm. 

ThYi L, dja danh Tuyên Quang chua xut hin nhung trong 24 châu, l cüa câ 
nuâc dã xut hin mt s' châu ma dja bàn các châu y thuc tinh Tuyên Quang ngày 
nay, nhis châu Vj Long (huyn Chiêm Hóa) và châu Do Kim huyn Ham Yen). 

Dtu th?iii Trtn, dja danh Tuyên Quang xut hin vó'i tu cách là mt châu 
thuc l Quc Oai, sau do duqc nâng len thành l Tuyên Quang. Näm Quang Thai 
thu 10 (1397), sau cài each chInh cüa H Qu Ly, l Tuyên Quang duge dtt lam 
trn gm các huyn: Khoáng, Duang Do, Van Yen (An), BInh Nguyen. Thu Vat, 
Di Man, Duong, At và Day Giang. 

Thai Lê, Tuyên Quang có thiu sir thay di v ten gi và dja giâi hành 
chInh. Nàm 1428 Ca nuóc duqc chia lam 5 dto: Nam do, Bc dao,  DOng do, Tây 
do, Hài Tây dio. Trn Tuyên Quang cüng vai các trn Tam Giang, Hung Hóa, 
Gia Hung thuc Tây dao. 

Nãm Quang Thun thu 7 (1466). câ nuâc duçc chia lam 12 do thira tuyên, 
trong do có do thua tuyên Tuyên Quang. 

Nàm Quang Thun thu 10 (1469), triu dinh nhà Lê cho djiih bàn d cüa Trung 
do và 12 thua tuyên trong nuOc. Thua tuyên Tuyên Quang có 1 phü, 1 huyn và 5 châu: 
phü Yen Binh, huyn Phirc Yen, châu Thu Vet,  châu Liic Yen, châu Dai  Man, châu 
BIrth Nguyen, châu Bào Lac. 

Nàm Hong Due thu 21(1490), thuia tuyên Tuyên Quang dii thành xir 
Tuyên Quang. 

Thai Lê Trung Hung (tü nàm 1533 v sau), Gia Quc Cong Vu Van Mt 
duqc triu dinh cho giü quyn cai quân trn Tuyên Quang, tir do, h9 Vu cha truyn 
con ni duçic nàm dai. Dn näm 1672, Vu Cong Tun lam phàn chng lti triu 
diInh. Sau khi dã diet duçrc Cong Tuân, näm 1689, triu dinh lti gp hai trn Hung 
Hóa và Tuyên Quang lam mt gçi là Tuyên Hung. Näm 1713, lti chia thành hai 
trn Tuyên Quang và Hung Hóa. 

Nàm 1802, triu Nguyn duçic thi& lap. Tuyen Quang là rnt trn, dung du 
trn có chüc Trn thu và các chirc Hip trn, tham hip giüp vic. Trn Tuyên Quang 
có 01 phü là Yen BInh, huyn là Phuc Yen và 5 châu l Dti Man, Thu Vet, Vj Xuyên, 
Là Lac,  Liie Yen. 

"Theo Khám djnh Vit sz thông giám curing inyc cfta Quc sr quán friu Nguyn. 
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Näm 1831, vua Minh Mnh tin hành câi each b may hành chInh toàn 
quc, chia djnh dja htt t1r Quâng Trj trâ ra thành 18 tinh: Ha Ni, Ninh BInh, Nam 
Djnh, Hung Yen, Hâi Ducrng, San Tây, Quâng Yen, Huiig Hóa, Tuyên Quang, Bäc 
Ninh, Thai Nguyen, Ling San, Cao Bang, Kinh su (Hu), BInh Djnh, Ngh An, 
Quáng BInh, Thanh Hóa. Thai dim nay duçvc ghi chép trong Dgi Nam thy'c lyc 
chInh biên. "... Tan Mao, nám Minh Mnh thz 12, mita dóng, tháng 10, ngày mng 
1 lam llDông huàng... ". Di chiu theo duang ljch và am ljch thI tháng 10 am ljch 
näm Tan Mao dhi ra ducing ljch bt dâu tü ngày 04-11-183 1 dn ngày 03-12-1831. 

Tinh Tuyên Quang huic do cO 1 phü, 1 huyn và 5 châu, gôm: phü Yen BInh; 
huyn Ham Yen, châu Vj Xuyên (gm toàn b tinh Ha Giang hin nay), châu Thu 
Vt (huyn Yen BInh, tinh Yen Bái hin nay), châu Dai  Man (huyn Chiêm Hoá và 
huyn Na Hang, tinh Tuyên Quang hin nay), châu 1ic Yen (huyn Lc Yen, tinh 
Yen Bái hin nay), châu Bào Lac  (huyn Bào Lac  và huyn Bão Lam, tinh Cao 
Bang hin nay), v dja giói hành chInh, tinh Tuyên Quang phIa btc giáp tinh 
Quãng Tây và Van Nam (Trung Quc), phia Dông giáp tinh Cao BAng và Thai 
Nguyen, phIa Nam giáp San Tây và Hung Hóa, phIa Tây giáp Lao Cai. 

Nhu vy, ten gi Tuyên Quang xut hin t1r thai TrAn Va ton tai  den ngày 
nay. Tuy nhiên, truOc nàm 1831, Tuyên Quang chua duçc gci là tinh ma gçn là 
châu, trn, thüa tuyên, xü... lit nám 1831, Tuyên Quang mói chIn/i thá'c trö 
thành mi3t  tin/i try'c t1iu3c triu inh phong kiln Vit Nam, 

Nàm 1833, châu Bâo Lic dugc chia 1am 2 huyn Vinh Din và D Djnh; 
châu Vj Xuyên chia lam 2 huyn Vinh Tuy và Vj Xuyên; di châu Dai  Man lam châu 
Chiêm Hóa, dt them phü Yen Ninh. Nàm Thiu Tn thir 2 (1842), diôi phü Yen Ninh 
thnh phU Tuang Yen. 

Tháng 5-1884, thirc dan Pháp dánh chim Tuyên Quang; tr day tinh tuyên 
Quang dat drni s11 do h cüa tliçrc dan Pháp. Trong thai k' Pháp thông trj, da bàn 
tinh Tuyên Quang luOn có sr thay di. Nãm 1888, thtrc dan Pháp sap nhtp phü 
Doan Hung (gm các huyn Ng9c Quang, Hung Quan và San Duang) tách ra khOi 
San Tây d nhQp vào tinh Tuyên Quang, nãm 1890, châu Lc Yen tách ra khOi tinh 
Tuyen Quang d sap nhp vào tinh Lao Cai. 

Näm 1891, Toàn quyn Dông Duang ra Nghj djnh xóa bO tinh Tuyên 
Quang, trong thai gian nay phn lón din tIch tinh Tuyên Quang nim trong Dao 
quan binh 3 và Dao  quan binh 2. Näm 1900, Toàn quyn DOng Duang ra Nghj 
djnh lành ltp lai tinh Tuyên Quang dja bàn gm phü Yen BInh, hai huyn Ham 
Yen, San Duang và châu Chiem Hóa tách ra tü Tiu quail khu Tuyen Quang (Dao 
quan binh 3), dt duâi quyn trrc tip cüa TMng si Bc Ki. 

Là mt trong nhü'ng dja phuang dà duçc các triu dInh phong kin nhiu ln 
khng dinh, xác 1p là dan vj hành chInh tr?c thuc Trung uang trong ljch sir, den 
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khi thrc dan Pháp tam  chim nithc ta, Tuyên Quang Co nhu'ng thay dii khác v dja 
giôi hành chInh, song sir kin nãm 1831 Tuyên Quang duçc thành 1p vói tu cách 
là mtt tinh cüa Nhà nithc Vit Nam mang nghia dc bit sâu sc trong tin trInh 
ljch sir cüa Tuyên Quang (nàm 1831 ln du tiên xut hin ten gpi tinh Tuyên 
Quang và là näm thành 1p dGn vj hành chInh chInh thrc trong cc cu chinh quyn 
cüa triu Nguyn). Day là du mc quan tr9ng khng djnh sir phát trin v mi mt 
cüa vüng d.t nay dã sánh ngang vi các tinh trong Ca nuic, khng djith v th, ttm 
vóc cüa mt vüng dt gc, c& lOi cüa quc gia, dng th?yi cüng m& ra mt thii kST 
phát trin mâi vi nhUng trang sir ye yang cüa Tuyên Quang. 

2. Nhii'ng chng thr?rng ljch sü' ye yang qua 190 nàm xây drng và phát 
triên cüa tinh Tuyên Quang (1831 - 2021) 

a) Tinh TuyênQuang giai doin 1831 - 1945 

Dithi sr thông trj cüa ch d phong kiên nhà Nguyn, Tuyên Quang là tinh 
min niiii h& süc nghêo nan, lac  hu, di sng nhân dan vô cüng crc kh do suu 
cao thus nng, ch d lao djch, binh djch... dói ret trin mien, quan lai,  cuè'ng hào 
ra sue bóc let, nhüng nhiu. Không cam chu bt công, nhân dan các dan tc Tuyên 
Quang dä lien tic ni dy chng áp birc duâi sir lAnh dao  cña các thñ lTnh ngui 
dan tc thiu séi, din hInh là cuc nM dy cUa Tn châu Bào Lac  Nông Van Van 
(1833 1835). Tr can cü chInh là châu B ào Lac,  nghia quân dà giành th chü dng 
trén mOt  da bàn rng 1ón thuc tinh Tuyên Quang và các tinh lan cn vui nhiu 
trn dánh ác 1it. Phài mt rt thiu thui gian, cong sue, triu dInh nhà Nguyn mui 
dp tt duçc cuc khii nghia. 

Ngày 31-5-1884, thirc dan Pháp dánh chim Tuyên Quang, sau khi kt thüc 
giai doan vu trang xâm luc, th%rc dan Pháp tin hành áp dt ách thng tr tai 
Tuyên Quang. D d b thong trj, bóc lt nhân dan lao dng, dan áp phong trào ni 
day cüa qun chñng, thirc dan Pháp dã thi& 1p h thng dn b& dày dc khp noi 
trong tinh. Cüng b may cai trj ha khc, chiing lQp ra dy dü các Co quan nhu: Kho 
bac, Nba doan, Trung Canh nông, Kim lam, Lam tru?mg, Bini din,.., nhtm 
mic dIch bâo v các co quan thong trj, dan áp phong trào ni dy cña qun chOng, 
vo vet cüa cái, bn cüng boa di sng cüa nhân dan dja phircing. 

Si,r áp büc bóe lt cüa thirc dan Pháp dà lam büng len phOng trào du tranh 
yêu nithc cña nhân dan các dan tc tinh Tuyen Quang chng lai  áeh thng trj, bóc 
lt cüa thirc dan Pháp yà tay sai. Tháng 7-1885 vua Ham Nghi h chiu Cn 
Vuong, toàn quc dä dy len mt phong trào du tranh vQ trang trong su& hon 
mithi nàm, trong khoàng thai gian do Tuyen Quang luôn là dja bàn hoat  dng, là 
htu phiiang cho các nghia quân cüa nhiu thu lTnh Cn Vucmg chng thxc dan 
Pháp, nhu: Nguyn Triu Tr9ng, Hoàng Than Lçii, Dtng Van Sieu, Luang Tam 
KS'. . .nhân dan các dan te Tuyên Quang không clii tham gia yà üng h) các luc luong 
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chng thirc dan Pháp nhu k trén ma con tIch crc tham gia các phong trào dja phucmg 
vii các thñ lTnh nhu: Quan Tha, Tun Dat, Dèo Van Tn, Nông Van Quang... 

D&u th k' XX, cuc kháng chin chng thirc dan Pháp cüa nhân dan Vit 
Nam nói chung, dng bào các dan tc i Tuyên Quang nói riêng buc vào trang sir 
mâi. Ci'ing nhân dan toàn quc, nhân dan các dan tc Tuyên Quang dã tIch clrc tham 
gia vào hoat  dng cüa nghIa quân D Thám, cong nhân mO Tràng Dà t chirc dInh 
cong dôi cai thin tin luong và giâm gii lam, h9c sinh và tng lrp trI thüc Tuyên 
Quang hu&ng ig minh me phong trào yeu nithc d tang nhà yêu nLrâc Phan Chu 
Trinh và phãn di ban an cüa thirc dan Pháp d6i vci nhà cách mng Phan Bi Châu. 

Ngày 3-2-1930, Dáng Cong san Vit Nam ducic thành lip. Dithi sr lãnh dto 
cüa Dáng, lan song du tranh cüa nhân dan Vit Nam dâng len mnh me. Chi vài 
näm sau khi ra dyi, Co sâ cOa Dâng dä duçic xây dirng hu khp các thành ph& 
thj xä lrn. 

Tháng 6-1937, dng chI Hoàng Van Ljch dugc Xü üy Bàc K' c11 ye hott 
dng cách mng tai  Tuyên Quang. Vói bI danh Hai Cao, dng chI dã b.t mi vào 
cong nhân Mo than thj xã Tuyên Quang d thrçic g.n gui cong nhân. Chi sau mOt 
thii gian ngn, dng chI dã giác ng cho cong nhân tinh than yêu nuâc, yêu giai 
cp cn lao, lông cam thu d quc, phong kin, chng 1i sir áp büc, bóc 1t cüa 
chü mO. Các t chirc: Thanh niên dan chü, Hi ai hüu thq thuyn, Nông dan tucmg 
tê... lAn luçit ra di, tp hçp dông dâo quAn chiling tham gia. 

Trithc six phát trin cüa phong trào dAu tranh each mng i Tuyên Quang 
dang len mmnh me, Xü üy Btc KSr  quy& dnh thành 1p Chi b Dáng a Tuyên 
Quang d trirc tip chju trách nhim lnh dao  phong trào cách mng trong tinh. 
Ngay 20-3-1940, l thanh 1p Chi b MO Than duc t chüc tai  nhà dông chI Ca 
Kin5  (tue Ninh Van Kin). Dng chI Dào Duy Ks', Xtr üy viên Xir üy Bäc K âã 
thay mt Xir üy cong nhn và giao nhim vi cho Chi b. Chi b MO Than gm CO 
7 dng chI: Vu Müi, Luong Quang Mai (tirc Ki&1 con), TrAn Xuân Hông (t1rc 
Hng Lan), Büi Van Düc (tüc Düc Kim), Luang Hãi BAng (tüc Luong Van Hâi), 
TrAn Hái K và TrAn Thj Minh Châu. Dng chI Vu Müi duqc chi djnh lam BI thu. 

Chi b Mo Than ra dai và ngay sau do ia Ban can sir Dáng Tuyên Quang 
duqe thành 1p vào giüa näm 19416  là dAu mc quan tr9ng trong tin trInh phát 
trin cüa ljch sà tinh Tuyên Quang; là kt qua qua trmnh tuyên truyn, gay d%rng co 
sa bn bi, dAy khó khän, gian kh cüa can b, dãng viên và phong trào dAu tranh 
lien tic, math me cüa cOng nhân, nhân dan lao dng thj xa Tuyên Quang, the hin 
sr chi dto sat sao cüa xu ày BAc kS'  trên co s nAm vtrng và vn diing sang to chü 

Nay thuôc t 12, phrmg Minh Xuân, thành ph6 Tuyên Quang 
6  Ban can sii Dàng gôm 3 dong chI: Tnrong Dinh Dan (tirc Diéu) duqc chi djnh lam Bi thtr Ban can sir, Dào 

Van Thai (tirc Lé Dong, trc ChInh) và D Thj Dic (trc Dtrc) là Uy vién. Ban Can sir Dàng tlnh chju trách thim 
xây drng phong trao không chi a Tuyên Quang ma cOn a Ha Giang và mt so huyn thuOc  PhO Th9 
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truung, du?ing li cüa Trung rong Dáng. Sir ra dyi cüa Chi b Mo Than và Ban 
can su Dáng dã kjp th?'ii dáp 1rng yêu cu ctp thi& phái có tè chirc Dàng trirc tip 
länh dto 1%rc 1uçng each mng i dja phuang, dua phong trào du tranh cüa cong 
nhân và các tng hp nhân dan Tuyên Quang bOa vào cuc du tranh giài phóng 
cüa dan tc Vit Nam, drn9i sir lành dao  ch.t chë, thng nht cüa Dàng. 

Trong nhung näm 194 1-1944, duói sr lãnh dto cüa Dàng, vuçit len nhu'ng 
khó khàn do sir khüng b, dan áp cüa thçrc dan Pháp - phát xit Nht, phong trào 
each ming Tuyên Quang dã có sir phát trin mtnh me. Dn cui näm 1941, lirc 
luçmg Ciru quc quân dã xây dirng duc Co si Vit Minh tai mOt viIng rông 1n 
trâi dài tü Phü Luang, Da.i Tr, Chci Chu (Thai Nguyen) dn San Dining, Chiêm 
Hóa (Tuyên Quang) len Bàn Muang, Bàn Tt (vüng Ba B).. .Tháng 11-1943, lãnh 
dto Ciru quc quail quy& djnh ch9n vüng nüi Hng (San Dining) lam dja bàn xây 
dmg can cir, lam bàn dap  d phát trin co sO' ra xung quanh. Thirc hin chü truo'ng 
nay, hang lo.t các co sO' each mng duqc xây drng O' các xã thuc huyn San 
Dining, Yen San. Dn giüa nàm 1944, phong trào cách mng dã hInh thành ô hu 
h& các vüng nông thôn Tuyên Quang, các can cü cüa phong trào ducc ni lin, 
cuc du tranh cüa qun chi1ng phát trin len thành cao trào, tr9ng tam các hot 
dng cüa cách mng là chun bj 1c 1uçmg cho khO'i nghia giành chInh quyn vói 
nhu'ng nhim v11 cp bach: Dy mtnh qua trInh xây dirng lirc lu'çing vo trang có 
trang bj vu khi, khn truang thirc hin hun 1uyn chuang trInh Vit Minh, thành 
1p ban Vit Minh các cp d khi khO'i nghia n ra, các ban nay có th dam nhim 
vai trO là dti din cüa chInh quyn cách mtng. TInh hInh do cho thy phong trào 
each mng O' Tuyên Quang cfing nhu trong cà nithc dä phát trin dn dinh cao, bão 
tap each mng dã áp dào chInh quyn cUa giai cp thng trj dang trong tInh trtng 
hoang mang, ru rã cao d. . Diu kin cho cuc each mng giài phóng dang chin 
mui, phong trào du, tranh cüa nhân dan trong tinh buO'c sang giai doan mói, giai 
dotn chun bj don thO'i co d tin hành khO'i nghia giành chInh quyn trong phm 
vi toan tinh. 

Du närn 1945, cuc Chin tranh th giâi thu hai buO'c vào giai domn cu&. 
Ngày 9-3-1945, phát xIt Nht dâo chInh Pháp, dc chim Dông Dining. Ngày 12-
3-1945, Trung uong Dàng ra Chi thj Nhgt - Pháp bn nhau và hành dQng cta 
ching ta. Tai  Tuyên Quang, ngay trong dém 10-3-1945, 1irc lucmg cách ming dã 
tin hành kh&i nghia giành chinh quyn tai xa Thanh La thng igi, day là mt trong 
hai cuc kh&i nghia n ra sO'm tht tren phm vi cá nuO'c trong Cach mng Thang 
Tam nàm 1945; dng thO'i là cuc kh&i nghia du tiên giành thing Ii tr9n vçn vO'i 
sir ra dO'i và hott dng cong khai cüa chInh quyn each mng cp xã du tiên trong 
cà nuO'c cho tO'i khi Cách mng Tháng Tam thành cong. Ngay sau khO'i nghia 
Thanh La, phong trào khO'i nghia vu trang mO' rng sang các xA lan cn ri nhanh 
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chóng tin v giãi phóng Dng Châu - huyn ly San Duang vào ngày 16-3-1945, châu 
Ti,r Do - chInh quyn each mng cp huyn du tiên trong Ca nithc duqc thành lap. 

Tháng 5-1945, lãnh tii H ChI Minh dã tü Pc Bó (Cao Btng) ye Tan Trào 
(Tuyên Quang) dê tr1rc tip lãnh dao  phong trào cách mng7. Tháng 6-1945, Ngirii 
chi dto thành 1p  Khu giái phóng gm 6 tinh: Cao Bang, Bäc Kin, Lang San, Thai 
Nguyen, Tuyên Quang, Ha Giang. Tan Trào, San Duo'ng, Tuyên Quang tth thành 
Thu do Khu giâi phóng, trung tam can cü dja each mng cüa Ca nithc. Trithc din 
bin khn truang cüa phong trào cách mng, tháng 7-1945, Tinh u lam thai tinh 
Tuyên Quang dixçic thành lap, do ding chi Ta Xuân Thu lam BI thu, chju trách 
nhim lãnh dao  mçi mitt a nhttng vüng dã giâi phóng, chun bj tin hành khai 
nghTa giành chInh quyn i tinh ly. 

Ti'r ngày 13 dn ngày 15-8-1945, Hi nghj toàn quc cüa Dãng h9p tai  khu 
rung Na Nua (xã Tan Trào, huyn San Duang) ra. Quân 1nh s 1 h 1nh Tng 
khâi nghia trong toàn quc, lãnh dao  nhân dan Tng khii nghia giành chInh quyn, 
cu ra Üy ban khai nghTa toàn quc. Tü ngày 16 dn ngày 17-8-1945, Quc dan Dai 
hi Tan Trào - Hi nghj Diên Hng 1n thu hai trong ljch sir Vit Nam dã duqc t 
chüc. Dai  hi biu thj chI, quyt tam st dá giành dc 1p dan tc cüa dng bào 
cá nithc và bu ra Üy ban giãi phóng dan tc Vit Nam tüc ChInh phü lam thai, do 
dng chI Ho ChI Minh lam Chü tch. Ngày 16-8-1945, dng chI Vô Nguyen Giáp 
d9c Ban Quân lnh s 1 cüa Uy ban khai nghia toàn qu&, chi huy don vj Giái 
phóng quân tin v Ha Ni. 

Hu&ng mg tinh than cüa Cách mng Tháng Tam, vâi truyên thng quit 
khói, tinh thn yêu nuâc nng nan và sir muu trI, dung cam cua nhân dan các dan 
tc trong tinh, sau 6 tháng dik ra h& süc khn truang, tai ngáy 22-8-1945 qua 
trInh khai nghia giânh chInh quyn a Tuyên Quang dã thing lci hoàn toàn, dóng 
gop quan tr9ng cho thânh cong rirc ra cüa Cách mng Tháng Tam nam 1945 vT dai 
cüa dan tc ta. Tü day, nhân dan các dan tc Tuyên Quang dä trâ thành nguai lam 
chü quê huang, dt nuOc, cüng câ dan tc Vit Nam buOc sang k nguyen mai: kr 

nguyen dc 1p dan tc gn 1in vôi chü nghia xã hi. 

b) Tuyên Quang thô'i k31 kháng chiên chng thiyc dan Pháp xãm lirçrc 
(1945 - 1954) 

Cách mng Tháng Tam thành cOng, quân Nht vüa rut khói thI quân Tuâng 
vói danh nghia Dèng minh dã kéo tái Tuyen Quang yój dã tam 1t do chInh quyên 
cach mng. Truóc nh&ng kbó khàn chng ch.t y  kinh t - xà hi, chInh quyn 
nhan dan va 1irc luçmg vu trang cách mng con non tré, Tinh ur Tuyên Quang dã 
lãnh dao  nhân dan tang cu&ng khi doan kt dan tc, dy manh  san xuât, chng 

Dim dung chân du tiên khi Bác Ho v dn xä Tan Trào trong hành trinh Pác BO - Tan Trào là dhih Hng Thai 
vào ngày 21-5-1945. 
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gitc doi, gic d&, gic ngoti xâm... Bng nhftng n lirc phi thuing cüa quân và dan 
ta, quân Tung dã butc phài i-Cit khôi Tuyên Quang, chInh quyn each mtng duçic gilt 
vctng và cüng cé them ye mi mat, san xuât nông nghip dugc khôi phyc, nin dói, nin 
d& bj dy ilti mt bithc. 

Ngày 19-12-1946, cuc kháng chin cMng thirc dan Pháp cüa dan tc ta 
büng n& Tuyên Quang - Thu do Khu giài phóng trong Cách mng Tháng Tam, nay 
duoc chçn lam Thu do cña cuOc  kháng chin tnrng kS',  can cü dja trung tam lãnh 
dao toàn dan kháng chin, kin quc. Tir näm 1947 dn näm 1954, Tuyên Quang là 
noi Ci lam vic cüa Chu tjch Ho ChI Minh cling Trung uong Dàng, ChInh phü, 
Qu& hi, Mt trn Lien Vit, các doân th; 13/14 b V co quan ngang b thuc 
ChInh phü, 65 co quah Trung i.rclng; ChInh phü kháng chin Lao... Là dja bàn tap 
trung hu h& các Co quan du não kháng chin, Tuyên Quang là noi din ra nhltng 
sir kin quan trçng d quy& sách nhltng ni dung mang tInh quy& djnh thing lçi 
cüa cuc kháng chin cMng thirc dan Pháp. 

Trong su& cuc kháng chin, Dàng b và nhân dan các dan tc trong tinh cia 
chung sue, chung lông, vucit qua mi khó khän, thi:r thách lam trôn sü mênh thiêng 
liêng là Thu do cüa cuc kháng chin, düm b9c, chCi che, bào v an toàn tuyt d& 
cho Chü tjch H ChI Minh và các co quan Trung uong, gop ph.n quan tr9ng vào 
thng lgi cüa cuc kháng chin chng th%rc dan Pháp xâm luçic. 

Thrc hin duCing li kháng chin "Toàn dan, toàn din, truCing k5' và tçr lc 
cánh sinh", h thng chInh trj cüa tinh duqc xây dirng, cUng có vttng manh.  ChInh 
quyn tilt tinh dn co so duçic xây dirng, cling c, tang cumg süc manh cilia các üy 
ban kháng chin hành chInh và các doàn th qu.n chüng. Trong san xut nông 
nghip và cOng tác thug lçii, cuc 4n dng giàm to và tam  cp rung dt duc trit 
d thirc hành, tao diu kiên thuân loi yà khuyn khIch nông dan dy math  tang gia 
san xut, ma rng canh tác, nâng cao näng sut yà san hrqng luong thirc. Cui 11am 
1950, mc dlt con có nhltng khó khàn song tInh hInh kinh t Tuyên Quang cia có 
nhiu chuyn bin tich circ. Tilt ch mi näm thiu an tilt 3 dn 4 tháng, tinh cia giãi 
quy& duqc co bàn luong thirc. Nn kinh th dã bt du phôi thai, hInh thành, 
khOng chi giài quyt duqc nhltng yêu cu tai  ch ma con có diu kin dóng gop 
ngày mt nhiu hon cho kháng chin. Van hóa, giáo dye và y t dat  dugc nhling 
thành tIch quan tr9ng. Lirc luçmg ylt trang nhiu thu quân cling th trn chin tranh 
than dan cija phuong duçc cüng c& phát trin theo phuong châm "Be di dja 
phuong do dja phuong t chüc và nhân dan nuôi duO'ng", h thng t chilic và s 
luçing b di dja phuong thuCing xuyen ducic chn chith, phü hçp vri yêu cu thirc 
t cilia tilrng giai doan each mng. 

VIta xây drng hQu phuong vttng math,  quân và dan Tuyên Quang vIta trirc 
tip chin du dy lüi các CUC tin cOng quân sir cilia djch, m& rng và cüng c 
khu can cü cija Vit Bãc. Thu dOng näm 1947, thirc dâp Pháp m& cuc tan cOng len 
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can cü dja Vit Bc nhm tiêu diet ca quan du não kháng chin. Bang 1i dánh du 
kIch muu trI, linh hoat, sang tao,  nh&ng chin thng giôn giä cüa quân và dan 
Tuyên Quang i BInh Ca, Km7, cu Ca, Khe Lau... dã lam phá san am muii "dánh 
nhanh, thàng nhanh" cüa dich. Phi hqp vi b dôi chü luc, trong chin djch nay, 
quân và dan Tuyên Quang dã gop phn be gy "gong kIm phIa tây" cüa djch, bão 
v an toàn tuyt dôi Bác H, các c quan Trung hang. Tip dió, he nàm 1949, quân 
và dan Tuyên Quang anli dung dy lüi cuc hành quân Pômôn cña thrc dan Pháp; 
hoàn thành xut sc nhim vi tham gia các chin djch dánh Pháp, tiu phi cüa 
Trung uong và các tinh ban. 

Thirc hin hu phuang, can cü dja cách mng, dng bào các dan tc trong 
tinh da dóng gop nhiu nhân 1irc, 4t lirc, tham gia ph%Tc vi, bào v các dai  hi, hi 
nghj IOn cOa Dàng, ChInh phü th chüc tai  dja phucing: Dai  h)i  dai  biu toàn quc 
1n thO II cüa Dâng, Dai hOi thng nht Vit Minh - Lien Vit, Dai  hi lien mirth 
nhân dan 3 nithc Vit Nam - Lao - Campuchia, Dai  hi anh hung chin s thi dua 
và can b guang mu toàn quc 1tn thu nMt, kr h9p thur III Quc hi khóa I. 

Bithc vào giai doun 1953-1954, phong trào cà nuOc dn dQtp chuyn manh 
vào giai doan  tng phân công, d dam bão vai trô phiic vi tin tuyn iOn, vOi tinh 
thin "Tat câ cho tin tuyn chin thng", Dáng b và nhân dan các dan tc tinh 
Tuyên Quang dã don het sOc lirc, tInh cam cho mt trn. Trong 2 näm 195 3-1954, 
tinh dä huy dng 6.5 19.000 ngày cong phiic vii chin djch Tây Bãc, cung cp cho 
tin phuang 6.486.955 kg gao, 52.770 kg thjt trâu, 914 kg thjt bô, 41.657 kg 1cm, 
10.890 kg lac,  11.282 kg d xanh. Bang b tinh dã lãnh dao  nhân dan lam tot cong 
tác hu phuang quân dci, thông qua vic xay dirng 6 trai  diu duOrng cho 500 
thuang, bnh birth v chäm soc. NhU'ng dóng gop ye nhân 1irc, 4t 1irc và tInh cam 
cOa Dãng b và nhân dan Tuyên Quang dã tip them sOc manh,  gop phân quan 
tr9ng vào chin thing ljch sO Din Biên PhO "lOng ly näm châu, chin dng dja 
cu" k& thOc thing lçi cuc kháng chin chng thirc dan Pháp xam luçic. 

Su& cuc kháng chin truOng ks', Tuyên Quang dã lam trOn sO mnh thiêng 
lieng là Thu do cOa cuc kháng chin, dOm b9c, che chO, bào v tuyt di cho ChU 
tich H Chi Minh và các ca quan Trung hang, gop phtn quan trQng vào thAng lcd 
cOa cuc khang chin chng Thirc dan Pháp xâm luc. Qua 9 nãm kháng chin 
gian kh và anh dUng, Bang b và nhan dan các dan tc Tuyên Quang vinh dir 
ducrc Chinh phU tang thithng cO và Huan chuo'ng kháng chin hang ba. Phn 
thuOng cao qu do ia sir ghi nhn cUa dt nuOc, dan tc vOi si,r by sinh cao ca cUa 
dng bào tinh ta di vOi Bang, vOi cách mng; no là nim tr hào cUa quân dan Tuyên 
Quang dng thOi là ngun dng viên, khich 1, nhc nhO các th h trong nhOng chtng 
duOng cách mng mOi. 
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c) Tuyên Quang thôi k kháng ellen chông dé quôc M (1954 - 1975) 

Sau ngày boa bInh 1p 1aj,  Dâng b và nhân dan Tuyên Quang bt tay vao 
thirc hin Cong cuc khôi phçic kinh t, tr9ng tam là khôi phiic san XUtt nông 
nghip, trong san xut nông nghip c& yêu là san xuât !uong thirc; tiêp tiic dau 
tranh d thi hành dung Hip djnh dInh chin; tip t'çtc cUng c Dàng, bi duong, 
giáo diic dãng viên sau giám to; tang cu&ng cong tác lãnh dto cüa Dàng, dng thai 
tIch ci1c cUng c chInh quyn và các t chirc qun chiing... VOi nhUng c gang to 
lan, Tuyên Quang dà thu dugc nhiêu kt qua, các linh virc có thành tçru ni bt là 
san xut lucing thuc, chàn nuôi, giao thông, van  tâi, tang crnng mau  djch quc 
doanh... Sau khi hoàn thành cOng cuc khôi ph11c kinh t, min Bc bithc vào thai 
kr cãi tto xä hi chü nghia. Thirc hin k hoach 3 nàm 1958-1960, tinh dã tp 
trung phát trin kinh t, tài chInh, trong do ly san xut nông nghip là cc bàn. 
Th%rc hin chU tnrang cUa Dãng ye hçp tác hoá nông nghip và cài tao  cOng 
thuang nghip và tix bàn tu doanh, phong trào hqp tác hoá nông nghip din ra 
manh me (tü tháng 10-1959 dn tháng 10-1960 tin hành 3 dqt van  dng hcp tác 
hoá nông nghip, phát trin san xut, k& hçTp hoàn thành câi each dan chü). Cui 
nàm 1960, tinh cci bàn hoàn thành hçp tác hoá nông nghip. Han 3 nàm tin hành 
khôi phiic kinh t, nOng nghip - ngành kinh th quan tr9ng cüa tinh - cia phát triên 
manh, sir n djnh v chInh trj duqe cüng c& nhiu nhân t mâi xut hiên. Qua 
trInh cài tao  xã hi chU nghia, buóc du phát trin van hoá dã tao  ra nhng tin d 
v tu tuOng, t chc và vat  cht d tin math  vào thai kS'  xây dirng chü nghia xã 
hi. Ngày 19 dn ngày 20-3-1961, Nhân dan Tuyên Quang vinh dir duqc don Bác 
H v thäm, nói chuyn vai dng bào các dan tc tinh Tuyên Quang, Ngthi can 
dtn "Truóc kia, dng bào tinh ta cia gop phtn x1rng dáng trong Cách mang Tháng 
Tam và cuc kháng chin ciru nu1c. Ngày nay, tôi chic ring dng bào ta së phát 
huy truyn théng anh dung sn có gop phn thiu hon ni3a trong cong cuc kin 
thit chü nghia xà hi và du tranh thong nht nuac nhà", nhü'ng lai day báo an cn 
và tinh cam nng m cüa Bác cia tip them sue math,  cüng c nim tin st son di 
vâi Dáng, vri each mng, c vu Nhân dan Tuyên Quang vuat qua mi khó khän, 
gian kh& hoàn thành t& các chi tiêu, thim vii d ra. 

Khi Tuyên Quang bt tay thirc hin k hoach 5 nám ln thu nht cüng là lüc 
cách mng min Nam chuyn sang thai k' "chin tranh cách mng". Cuc chin 
tranh giài phóng dt nuac cüa nhân dan min Nam ngày càng phát trin, trng buôc 
dánh bai  chin luçic "chin trath dc bit" cüa d quc M, do vy phong trào thi 
dua yêu nuac cüa nhân dan các dan tc Tuyên Quang gn k& hai ni dung: D.y 
math san xut, xây dimg kinh t, van hoá và üng h dng bào min Nam du tranh 
chng M5 - Diem, thirc hin hoà bInh, thng tht dt nuac. Thirc hin k hoach 5 
näm ln thu nht, dai sng kith t, xà hi, chInh trj cüa tinh da cO iihUiig bin di 
sâu sac, can bàn hoàn thành cái tao  xà hi chü nghia, dua dai  b phn nông dan di 
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vào con dixng lam an tap th, hqp tác xà hi chü nghia, phong trào hçip tác xã 
duçic cüng c và phát trin... Sir hInh thành giai cp nông dan ttp the và m rng 
dôi ngü cong nhân, trI thüc, tang cithng su lien minh, hçip tác giüa cong nhân, nông 
dan là mt thäng lçi to km có nghia ljch sà dM vôi nhân dan Tuyên Quang. Tinh 
dã lam tot cOng tác quc phông, an ninh, bâo v thành qua cüa cOng cuc xây dirng 
chü nghia xã hi, gop ph.n cñng c min Btc chi vin dc lrc cho min Nam. 

Trong giai doan 1966-1975, tinh Tuyên Quang vüa thirc hin nhim vi san 
xuât vüa chiên dau, xay dirng hQu phucing, chi vin tin tuyn. Nlhân dan các dan 
tc trong tinh ra sirc tang cumg doàn kt dan tc, phát buy truyn thng cách 
mng cüa khu can cü dja, dng viên toàn Dãng b và nhân dan trong tinh ra süc thi 
dua phát trin kinh t - xã hi, tang cithng tim lirc quc phông, an ninh, dánh trà 
cuc tan cOng ra mien Bc cüa d quc MJ8, qua 4 näm (1965-1968) lien t1ic v.ra 
san xut vüa chin du, quail, dan Tuyên Quang bn roi 16 may bay, bt sng gic 
lái gop phtn vào cuc chin du bào v min Bàc, lam tht bti am mixu cüa d 
quc M. Näm 1972 trithc sir leo thang dánh phá 1n thu1r 2 cüa d quc M'r bang 
khOng quân9, lirc lucmg vU trang cUa tinE dã dc 1p chin du trên 20 trn, các 1ic 
luçing dã hip dông tác chin bn rcri 5 may bay Mi, b1t sang gic lái Ms'. M.c dU 
phài ducmg du vâi nhUng thu1r thách ác lit, chju dirng nhurng thn tht, hy sinh to 
kmn do d quc M' gay ra, nhung vôi tinh thn "thóc không thiu mt can, quail 
khOng thiu mt ngu?i" nhân dan các dan tc Tuyên Quang dà thrc hin t& nghia 
vi luang thirc, thirc phm vlri Nhà nuóc, tIch circ chi vin cho tin tuyn min 
Nam. Tü näm 1969-1972 tinh d xây dirng 4 tiu doàn b di dja phuong tang 
cuing cho các dan vj chü lirc và chin tmô'ng min Nam, trong giai dotn 1973-
1975 truórc yêu cu ngày càng cao each mng, tinh dã tuyn quân duqc 1.944 
ngithi, tang cithng 160 can b cho Bô quc phông và chin trithng B, 87 can b, 
chin si cOng an than dan va 10 y, bác sr dn vüng giãi phóng. Nhiu con em Tuyên 
Quang dã l.p  cOng xut sic, ducic ChInh phU, Quân di phong ttng danh hiu cao 
qu, tiêu biu là Aith hUng 1irc luçmg vU trang: Lucmg San Tuyêt, Hoáng The Cao, 
Triêu Tiên Xuân.. 

Trong han hai thp kr chin dAu và xây dirng v1mi truyn thông doàn kêt, anh 
hUng, than dan các dan tc trong tinh dà lam nell nhüng chuyn bin cách mng 
tren que huang, do là s11 ra di cUa quan h san xut mi - quan h san xuât xã hi 
chU nghia; sr ra c1?i cUa cUa ngành cong nghip, san xut nông nghip chuyn bin 
tU san xut theo li "t1r cung, tir c.p, math mUll" sang san xu.t tp th; cUng vi sir 
phát trin kinh t là sir phát trin nhanh chóng cUa nn van boa, giáo dic xà hi chU 

8  Trong 4 nãrn (1965-1968) không quân M d cho 1.903 1n thp vai 5.840 hrçt chic may bay qua TuyênQuang. 
Ch6ng dã dánh phá 342 trn vài 1.114 tan born dan  1am 251 ngithi ch&, 404 ngiii bj thtro-ng, gay thit hai  ye tài san 
trj gia 4.320.000 dông thi bay gRi. 

Trong cuOc chin trang phá hoai 1n th hai, M dã cho 444 1n t6p vài 595 1n xâm pham vüng tthi, dnahs phá 
Tuyên Quang. 
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nghTa; Dáng b tinh tru6ng thành nhanh chóng v mçi mat, lành dto nhân dan thirc 
hin thành cong nhim vij xây dimg, cüng c hu phuo'ng, cüng cà nithc hoàn thành 
nhim vt each mng, giài phóng min Nam, théng tht dat nuôc. 

d) Tuyên Quang thri k)' nhp tinh Ha Tuyên (1976 - 1991) 

Sau thäng lçii vT dai  cüa cuc kháng chin chng M5 ciru nuóc, cru nuóc. 
Cách mtng Vit Nam buâc vào thai kST mcii - thai k' ca nuôc dc lip, thng nhât, 
cüng di len chü nghia xã hi. 

Tnric yêu cu, nhim vii cüa thñ kS'  mcci, Bô ChInh trj quyt djnh hçip nhtt 
21 tinh, trong do có Ha Giang và Tuyên Quang. Thirc hin chü truo'ng cüa Bô 
ChInh trj, tai kS' hçp thu hai, ngày 27-12-1975, Quc hi khoa V quyt ngh hcp 
nhtt hai tinh Ha Giang và Tuyên Quang thành tinh Ha Tuyên. Là mt tinh min 
nüi circ Bc cüa To quc, có trên 270 km du&ng biên giói vâi Trung Quc, tinh Ha 
Tuyên có vj trI rt quan trng v chInh trj, kinh t, quc phOng và an ninh. Tinh có 
din tIch ti.,r nhiên là 13.689 km2, trong do din tIch canh tác nông ngbiep chim 
10,9%; dn cui nam 1976, dan s 700.974 nguoi'°, bao gm trên 20 dan tc. Tinh có 
13 huyn, thj xã, 7 th trn và 290 xa. 

Trong nhu'ng näm dâu cüa giai doan Ha Tuyên (1976-1985), dithi sr lãnh 
dto cüa Dàng b tinh Ha Tuyên, can b, dàng vién và nhân dan các dan tc trong 
tinh dã phát huy truyn thng each mng kiên cuOng, doàn kt tuang trçi, giñp do' 
ln nhau, quyt tam vuçit qua khó khàn, dung cam phn dAu giành dugc nhtrng tin 
b mOi trén các linh vrc kinh t - van hóa, xà hi và quc phOng, an ninh. 

Kinh t - xã hi có buc chuyn bin, n djnh dtn trng mtt phñ hçip vâi tInh 
hInh cit th cüa tinh vüa có hoà bInh, vra phãi di phó vâi chin tranh phá hoai 
nhiu mt cüa các th hrc thu djch. San xut lucmg thirc ti1r 154.100 tn näm 1976 
tang len 270.735 tn vào näm 1985, bInh quân luong thirc qui thóc dçtt 
304kg/ngthi/nàm. Chän nuôi tip tiic phát trin. Quan h san xut tip tiic duçc 
cüng cé, vic áp diing khoán san phm theo Chi thj 1 00-CT/TW duçic nhân dan 
dng tInh hu&ng lrng, kIch thIch san xut phát trin, tiêu circ giãm bOt, tim nàng 
lao dng và dt dai buâc du duçic khai thác t& hcm. Cong tác giao dt, giao rrng 
cho hçip tác xã và gia dInh xà viên quàn 1, kinh doanh có kt qua nht djnh, htn 
ch nan  cháy rrng, phá rung; thrc hin mt bithc phân b iai  lao dng, dan cu trên 
dja bàn tinh. COng nghip và tiu, thu cOng nghip cO c gang khc phiic khó khàn 
v van, nguyen vt 1iu, nhiên 1iu, trang thi& bj may moe d duy trI san xut. Giá 
trj tng San luçing cong nghip hai nàm (1984-1985) du vugt k hoach  Nba nuôc 
giao, vixçt mitc tiêu Dai  hi Dáng b tinh l.n thu III d ra; san xut dirge mt s 
mt hang m1i phiic v san xut, chin du, dri sng và xut khu. Do'i sng cüa 
nhan dan các dan tc trong tinh dirge n djnh, có mt dirge câi thin. Toàn tinh tp 

10  Theo Niên giám thng ké tlnh Ha Tuyén näm 1976, do Chi cic thng ké tinh Ha Tuyên n hành näm 1977 
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trung cao nht sue ngithi, süc cüa cho cuc chin du báo v chü quyn biên giâi 
cüa To quc, dánh bai  cuc chin tranh phá hoti nhiu mtt cüa các th hrc thu 
djch, giü vU'ng an ninh, chInh trj, trt ti,r an toàn xà hi trên dja bàn tinh. Si,r nghip 
van hóa, giáo due, y t duc duy trI va có mt phát trin tin b, các cap b Dàng, 
chInh quyn, t chrc doàn th qun chüng duçc kin toàn, cüng cô, tang cuông 
chit luçing và nâng cao mt bithc hiu qua hot dng. 

Tuy nhiên, do nh€rng yu kern, khó khàn cà v khách quan và chü quan, 
cüng nhu tInh hInh chung cüa Ca niróc, Ha Tuyên vn gp nhiu khó khàn v kinh 
t và tInh hInh bt n djnh do các th hrc thñ djch gay ra. D tháo gc nhtrng han 
ch bt cp do cci ch, dua Ca nithc phát trin di len, Dai  hi  dai  biu toàn quc ln 
thu VI cüa Dàng d ra dumg li di mói; thjc hin ba chucing trInh kinh t ló'n. 
Dithi ánh sang Dai  hi VI cüa Dãng, Dàng b và nhân dan các dan tc Ha Tuyên 
dã phát huy truyn thng doàn k&, ra süc khtc phiic khó khän, giü vüng n dnh 
chInh trj, giài quy& thành cong nhimg vn d kinh t - xa hi dip bach; trng bithc 
di rnâi np nghi, each lam, tao  chuyn bin tIch circ trong vic thrc hin ba 
chuo'ng trInh kinh t lcn a dja phucing. Các hoat dng kinh t cüa tinh buóc du 
chuyn tü cci ch tp trung quan lieu bao dip sang nn kinh t hang hoá nhiu 
thành phn vn hành theo cci ch thj truông; näng lrc san xut trng buórc ducic giài 
phóng và phát huy hiu qua. Net  ni bt nht là san xut nông - lam nghip cüa 
tinh phát trin theo huàng toàn din. San xut hang tiêu dung, hang xut khu, phát 
trin kinh t gia dInh da dng, nãng dng han. Diii sng cüa nhân dan duçic câi 
thin mt b.thc. Quc phông, an ninh duqc cung cdi, tang cuông. Dan chU trong 
Dàng và trong xâ hi bithc du duçic m& rng. Các t chuc dàng, chInh quyn, 
doàn th có nhüng di mai v ni dung và phucmg thüc hoat dng, lông tin cña 
nhan dan các dan toe vào Dàng, vào chü nghia xã hi dugc cüng cô, nâng cao. 

Trong giai doan nay, Ha Tuyên là mt trong nhuiig tinh biên giai phài trirc 
tip ducing du vai cuc chin tranh báo v biên giai phIa Bc do phIa Trung Quc 
gay ra. Tr näm 1979-1988, tinh Ha Tuyên phâi dc toàn hrc cho cuc chin du 
bão v biên giOi. Mc du con nhiu khó khän, nhung Dáng b và nhan dan Ha 
Tuyên vn tp trung cao nh,t sue nguai, sue cüa cho cuOc chin d.0 bào ye chü 
quyn biên giói T quc. Ngay trong nàm du chin tranh, các huyn tuyn sau dã 
üng h các dan v bO dOi 7 19.982 dng, 2.484 kg gao, 20.842 kg thóc, 35 con 1cm, 
2 con trâu, 516 giuô'ng Ca nhân, 1.095 trn phãn nm, trén 34.000 tu lá cç và hang 
van m2 nhà a. Chi trong 3 nãm (1983-1985), tinh dà lam mai và nâng cap ducic 
567km &thng 0 tO, 361 km duang day thông tin, 102 gian kho dir trt, hang nghIn 
nhà dim t1ra, 20km du?mg ng dn nuóc. Trong näm 1986, hang van  lao dng 
ducic diu len bien giOi d ma dtthng, cüng c cOng sr, phçtc vii chiên dâu. Nàm 
1988 tinh dâu tu 70 triu dng cho cac xã biên giâi d xay dmg kt diu ha tang, 
chin hào, giao thông, hào, htm trü n. . .trong giai doan bào v biên giói phIa Bäc 
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dã có 1.000 ngu?ii con Ha Tuyên ngã xung d bào v biên giôi Iãnh th cüa To 
quc. Nhu'ng dóng gop cüa tinh trong giai dotn chin tranh dã gop phân quan tr9ng 
trong vic tang cu?mg tim lirc quc phOng, an ninh, sn sang chin dâu, phiic vi 
chin du và xây dmg phông tuyn biên gii, clánh bti cuc chiên tranh phá hoai 
nhiu mt cüa các th lirc thu dich, gi1 vftng an ninh, chmnh trj, trt tir an toàn xã 
hi trên dja bàn tinh. 

Vi thành tIch chin du, san xut, ngày 29/8/1985 Dãng b, quân và dan 
các dan tc Ha Tuyên vinh di,i duçic Dàng, Nhà nuc phong ttng danh hiu Anh 
hung 1irc lucmg vi trang nhân dan; tang Huân chuang Sao Yang và Huân chuang 
H ChI Minh. Ph.n thu&ng ma Dàng và Nlhà nuâc trao tang là nim tir hào, ngun 
dông vien c vu to 1ón d Dãng b, quân và dan Ha Tuyên vffig buâc vào chng 
dithng mdi. 

d) Tuyên Quang 30 nàm tái 1p  tinh và phát triên (1991-2021) 

Sau 15 nàm hçip tht tinh Ha Tuyên (1976-1991), vuçit len nh&ng khó khan, 
thu thách, Dâng b và nhân dan các dan tc Ha Tuyên dã doàn kt mt lông, phát 
huy truyn thng quê hucmg cách mng, gn bó, chung süc, dng lông , tüng bithc 
phiic hi và phát trin kinh th - xã hi, tang cung tim lirc quc phông, an ninh, 
báo v vtrng chc biên cuang T quc. Tuy nhiên, do tinh Ha Tuyên có dja hInh 
trái dài (tr thj xã Tuyên Quang dn huyn Dng Van là han 300km), dan cii phân 
b không dng du, diu kin tir nhiên không thutn lcii, dc dim kinh t - xä hi 
có nhftng dim không dng nht.. . dn dn nhüng khó khän trong qua trInh thirc 
hiên di mâi. D phát buy tInh chü dng, tIch circ sang tao  và phát huy sue manh 
ni lirc cüa dja phuang, tinh Ha Tuyên dã kin nghj vii Trung uang duçrc  chia 
tách, ct Tuyên Quang, Ha Giang tr& 'ai  dja gici hành chInh cü. 

Dixçc sir dng cüa B ChInh trj, can cü tInh hInh thrc tin và yêu cu, 
nhim vi cách mng trong giai doan mói, ngày 12-8-1991, Quc hi khoá VIII, k' 
h9p thu 9 quy& nghj chia tinh Ha Tuyên thành hai tinh, ly ten là Ha Giang và 
Tuyên Quang. Thiic hin Nghj quy& cüa Quc hi, Ban Chp hành Dãng b tinh 
dã h9p tü ngày 15 dn ngày 18-8-1991 bàn bin pháp t chuc lãnh dao  thirc hin 
và ra nghj quy& v nguyen tc khi chia tinh; cui tháng 9-1991, vic chia tinh Ha 
Tuyên thành hai tinh dã Co bàn hoàn thành. Sau khi duçic tái lip, tinh Tuyên Quang 
có dan s6 598.050 ngiRii, gm 22 dan tc, 90% dan s sng 0' nông thOn. Tinh có 6 
don vj hành chInh, gm thi xà Tuyên Quang và các huyn Na Hang, Chiêm Hoá, 
Ham Yen, Yen San, San Duong. Dan vj hành chInh cp cci s& có 3 phu&ng, 7 thj 
trân, 135 xã. Tir ngày 01-10-1991, các cci quan dàng, chInh quyn, t chüc chInh 
tr - xã hi cüa tinh Tuyên Quang chInh thuc di vào boat dng. 

Bu0'c vào th0'i k' mOi, Dáng b tinh Tuyên Quang dà lãnh dao  nhân dan các 
dan tc trong tinh giành dugc nhü'ng thành tiru rt quan tr9ng. COng cuc di m0'i 
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toàn din trên dja bàn tinh tip tiic duçic dy manh,  dua các boat dng kinh tê cüa 
tinh bat nhjp và thIch rng vôi nn kinh t thj trnng dnh hucng xã hi chü nghia, 
timg bu&c hoàn thin co ch quàn 1 rnói, chuyn djch co cu kinh tê theo hithng 
Cong nghip boa, hin dai  boa, gop phn cüng toàn Dáng, toàn dan dim dt nuóc 
thoát kbôi khüng hoâng kinh t - xã hi. 

Trong 5 nAm 1991-1995, thrc hin dix&ng 1i &M mOi cüa Dãng và Nghj 
quyêt Dai  hi  dai  biêu Dâng b tinh kboá XI, vth tinh thn tir 1rc, tir cuè'ng, nãng 
dng, sang tao,  cüng v6i sir giüp d to 1n, có hiu qua cüa Trung uoTig, Dãng b 
và Nhân dan Tuyên Quang dã giành duçic nhiu thành qua quan trng. Co cu kinh 
tê dA chuyên djch theo hi.thng giàm t' tr9ng nOng, lam nghip, thüy san tang dn t 
trng cong nghip và djch vç111; GRDP bInh quân du ngithi cüa tinh tang tü 
723.000 dông/nguñ/nãm (nãm 1991) len 1.490.000 dOng/ngui/näm (nàm 1995); 
san luçing lixong thrc hang nãm dat  müc tang bInh quân 11,87%, dua müc bInh 
quân hong thrc du ngi.thi tft 203 kg (näm 1991) len 286 kg (näm 1995); dn cui 
näm 1995, 1ui din quôc gia dâ dn trung tam huyn, thj cüa tinh và 47/145 xa, 

phuông; nâng cp và m mi các tuyn dix&ng, sfta chfta lam mi và hoàn chinh 
nhiu cu cng, dam bào giao thông thông su&, dã có du&ng ô to dn trung tam tt 
cà các xã trong toàn tinh; thu ngân sácb trên dja bàn näm 1995 tang 4 1n so vOi 
näm 1991. Cong tác du tu cho vay vào các miic dich san xut kinh doanh dat  hiu 
qua rO net, diu boa km thông tin t có nhiu tin b. Qua nhiu nãm phn du Tuyên 
Quang dâ duçic Cong nhn dat  chuan quc gia v ph cp giáo diic tiu hQc Va chông 
mu ch0; 100% xã, phisông có tram y th boat dng; gift vCrng M djnh chinh trj và trt tr 
an toàn xã hôi... 

Buc vào thi ki dy manh  cOng nghip boa, hin dai  boa dat nuOc, trong 
05 näm t1r 1996-2000, tinh Tuyên Quang dã tao  duçc s11 phát triên tuong dôi toàn 
din và dng du trên các linh virc và dja bàn, dat  và vugt nhiu chi tiêu quan tr9ng 
ma Dai  hi tinh Dáng b ln thu XII dã d ra. Tc d tang trithng kinh tê bInh 
quân hang näm dat  8,78%; co CâU kinh t chuyn djch theo hu&ng tang dan t' 
trong COng nghip, djch vit trong GDP12; san xut hong thirc dat  26  van  tan, bInh 
quân luong thirc dtu nguñ 3 84kg/ngithi/näm. H& näm 2000, 100% so xã, phithng, 
thj trn có din luui quc gia, 60% h dan duçic dung din; phát triên manh  giao 
thông nOng thOn, ma mai 272 km dung lien thôn, xóm, 1.874/2.224 thOn, ban có 
dithng 0 to, dat  84,26%; tng giá tr bang boa xut kbu nam 2000 dat  4,2 triu 
USD, tang bInh quân bang nàm 9,16%; dn nam h9c 1999 - 2000, tat cà CáC Xã, 
phuing, thj tr.n có tnthng tiu h9c và trung h9c co sa; cac huyn, thj xã, nhiêu 
trung tam cim xã có tri.thng trung h9c co sa và phô thông trung h9c. Chat 1ung 

Nãm 1991 djch vu chim 9,43%; cong nghiép - xay drng chim 23,68%; nông, lam nghip, thOy san chiêm 
66,89%. 
'2 Näm 2000 t trong nông lam nghip 5 1,58% (giam 4,36% so vài näm 1995); cOng nghip-xây drng 19,63% (tang 
3,79% so vOi näm 1995); các nghành djch vi,i 28,79% (tang 0,57% so vâi nAm 1995) 
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dy và hçc duc nâng cao. Ti 1 h9c sinh tt nghip các cp hang näm du dt 
trên 97%. Nàm h9c 1999 - 2000, toàn tinh Co 101/145 xã, phu?ing, thj trân dt 
chun ph cp giáo diic trung h9c c s&. Tinh tp trung cüng c& phát trin mng 
kthi y t, nâng cao chit kicing khám chüa bênh cho nhân dan, dn näm 2000 toàn tinh 
có 131 tram y t xã, 15 phOng khám da khoa khu vrc và 7 bnh vin tuyn huyn, 4 
bnh vin tuyn tirjh. BInh quân 2.000 ngui dan có mt bác s; s tram y th có bác 
s5 dtt 68,4%; s thôn, ban có can b y t dtt 78,3%. TSr 1 h dói nghèo giám tü 
15,3% nàm 1996 xung cOn duâi 4% näm 2000. Cong tác xây dimg Dáng, chInh 
quyn, hoat dng cüà Mt trn T quc và các doàn th duçc quan tam, quc 
phông, an ninh duçc gitr vttng. Sue math doàn k& các dan tc, mi lien h gn bó 
gifia Dãng, Nlià nuâc và Nhân dan ngày càng dugc tang cu6ng. 

Trong 10 11am cüng Ca nuOc thçrc hin Chin 1uc phát trin kinh t - xä hi 
2001-2010, trithc nhüng thai cci và vtn hi mâi, Dàng b và Nhân dan Tuyên 
Quang dã n 1irc phn d.0 giành ducic nhiu kt qua tIch circ. Ni bt Ia sau Dai 
hi Dáng b tinh thn thu XIV, nhim k5' 2005-2010, Tuyên Quang d tp trung 
m9i ngun 1c, tao buóc dt phá trong phát trin cong nghip, dng thai phát trin 
nông nghip toàn din gn vii qua trInh do thj hóa. Trong giai doan nay tc d 
tang truYng kinh t bInh quân hang näm dat  13,53% (giai doan 2001-2005 là 
11,04%); GDP bInh quân du ngui nàm 2010 dat  12,6 triu dng bang 2,5 1n so 
vói nàm 2005; bInh quân lucing thirrc dat  440kg/ngithi/nãrn (nám 2005 là 
420kg/ngztài/nám), cci cu chuyn djch diing djnh hung, cong nghip - tiêu thu 
cong nghip tang trtx&ng nhanh, giá trj san xut tang bInh quân hang nàm 21,5% 
(giai doan 2001-2005 là 16%); thiu di,r an cong nghip tmg buóc di vâo hoat 
dng gop phn dy nhanh tc d tang truo'ng kinh th cüa t1nh13; 100% xã, phuOng, 
thj trn duc si:r diing 11uii din quc gia; du&ng 0 to dn trung tam 145/145 xã, 
phumg, thj trn và 99% thôn, ban có dung ô to dn trung tam (nàm 1995 là 
96,3%). Cht luçing giáo dic dào tao  cüa tinh dã có chuyn bin tIch circ, dam bâo 
thirc ch.t, 100% xâ, phuing, thj trn có tnthng tiu h9c, trung h9c cci sà, các ciim 
xà có trueing trung h9c ph thông, 11am hc 2009-2010 toàn tinh có 52 truOng dat 
chun quc gia (nàm hQc 2005-2006 có 26 trithng dgt chudn quc gia). Den näm 
2010, có 82,2% s h gia dInh dat  danh hiu gia dInh van hoá (náin 2005 là 
78,56%); t5T 1 h nghèo tiir 35,64% nàm 2005, giâm xung 14,85% nàm 2010. Nãm 
2010, 100% xâ, phu&ng, thj trân có tram y t, trong dO có 77 tram y t có bác s; 
có 6,2 bác s5 tren 10.000 dan; 70% so xã dat  chun Quc gia v y t; tui th9 trung 
bInh cüa ngu?ii dan 70 tui. 

Tü näm 2010 dn nay, truóc nhUng thôi cci va 4n hi mdi, Dang b và 
Nhân dan Tuyên Quang dã n 1irc phân du giành duçic kt qua rt quan tr9ng va 

' Nba may ThUy din Tuyen Quang, nhà may gch Tuynel An Hôa, nhà may bt giy và giy An Hôa, nha may xi 
mäng Tan Quang... 
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khá toàn din. Dic bit, tü sau Dai  hi Dãng b tinh 1n thu XVI, nhim k3' 20 15-
2020, tang truàng kinh t bInh quân dit 6,45%; 11am 2020, thng san phâm GRDP 
dat 34.624 tST dông, tang 1,6 1n so vói 11am 2015; GRDP bInh quail du ngrni tang 
tü 1.368 USD (näm 2015) len 1.921 USD (44,57 triu dng näm 2020); kêt thi1c 
giai doan 20 15-2020 thu ngân sách trén dja bàn tinh dat  2.309 tST dng, co cu kinh 
tê chuyên djch theo hithng tang dn t tr9ng djch vii'4  gn vói chuyn di mô hlnh 
tang trithng dat  duçic nhiu thành tçru ni bet: 

Cia trj san xuá't nóng, lam nghip, thiy san tang bInh quail trên 4,3%Inãm, 
bào dam an ninh luong thirc trên dja bàn. Giá trj san XULt bInh quân dat  96 triu 
dng/ha dt trng tr9t, tang 1,4 1n so vi nãm 2015. Trin khai thirc hin Chuong 
trInh tMi  xã mt San phrn", dn ht näm 2020 toàn tinh có 79 san phm dat 
chun OCOP phân hang tir 3 sao trà len, trong do có 17 san phm dat  4 sao'5, 62 
san phm dat  3 sao. 

Kinh te' lam nghip phát trié'n khá nhanh và vüng chc, gn kt phát trin 
lam nghip theo chui; dk näm 2020, din tIch trng rimg g nguyen 1iu cüa tinh 
trên 140.000 ha, cp cht'mg chi FSC trên 35.000 ha,tS'  1 d che phü rrng dat  trên 
65%, dung thu 3 cã nuc v d che phü rung, san luçmg khai thác g thng trng 
trong 5 nm (20 15-2020) dat  trên 4 triu m3, dáp üng nguyen 1iu cho cong nghip 
ch bin g, giy cüa tinh. 

Viçc dcu tu xáy c4tng cac cêng frinh thu lçii, cac cong trinh cap nzthc sinh 
hogt tp trung do thj và nông thôn luôn ducc quan tam, Näm 2020, 98% dan cu 
thành thj duçc sü diing nrnc sach,  95% dan cu nông thôn duçc su diing nithc sinh 
hoat hçip v sinh. Co sà ha t.ng vin thông, cong ngh thông tin có buóc phát triên 
nhanh, 100% xä, phuung, thj trn có k& ni internet. T 1 h dan ducc si:r diing 
din luâi quc gia dat  98,8% 

Huy dng, quan lj, th dyng có hiu qua các ngun lyc dcu tu' náng cao chat 
lztcmg kê't cá'u ha tcng va phát trkn dO thj. Co nhiu sang tao  trong huy dng các 
nguôn lrc dê phát triên ha tang xây dçmg nông thôn miii vii phuong châm Nhán 
dan lam - Nhà nu'ó'c ha tro', dä huy dng cã h thng chinh trj tham gia (Tng kinh 
phI huy dng, 1ng ghép các ngun vn, các t chüc, doanh nghip và ngithi dan 
ñng h trên 9.5 00 tST dng, trong do kinh phi do cc doanh nghip Va nhân dan 
dóng gop bng tin, hin dt, ngày cong lao dng... dat  gail 1.000 tT dông, chiêm 
trén 10% tng kinh phi). Dn nay, toàn tinh cO 47 xA dat  chuân nông thôn môi, 
trong do 02 xã dat  chun nông thôn mOi nâng cao là xa M Bang và xä Thai BInh 

' T' trçng on u kinh t cüa tinh Tuyên Quang dn näm 2020: Djch vi chim 40,88%; cong nghip — xây dmg 
chiêm 30,49%; nông, lam nghip, thñy san chiêm 28,63%. 
' Chè Shan tuyêt 1 torn 1 là Hông Thai, chè Shan tuyêt Hông Thai lOc trà (Na Hang); cam sành Ham Yen; mt ong 
hucmg rtmg Phong Thô (TP Tuyën Quang); tra Ngçc Thüy, chè xanh Ng9c ThOy, chè xanh NgQC ThOy dinh, chè 
xanh Ngoc ThOy NOn (Yen Son); bánh gai Chiêm Hoa; dâu 1c Trtr?mg Thjnh Son Duong; Homestay 99 ngçn flOi 
(Lam Binh); cá lang chiên xO, chá cá lang (Na Hang)... 
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(huyn Yen San); kiên c hóa 1.004 km kênh muong; xây dmg 934 nba van hóa 
xa, thôn, t dan pM; be tong hóa 633 km duông giao thông nOi  dông. Xây dirng, 
dua vào sü diing các cong trInh xây drng tr9ng dim nhu: Cong trInh Khu tithng 
nim các vj tin Mi cách mng; cu BInh Ca; CLU TInh Hiic... 

Cái thin mói tru'&ng du tu kinh doanh, náng cao nàng 1zrc cçinh tranh, thu 
hit dcu tic nhuv xây dimg b5 chi s dánh giá nàng ly'c cgnh tranh câp tinh, ca'p 
huyn,.. . có nhiu cách lam sang tgo, phui hcip. Tinh thuing xuyên t chirc di thoai 
vi doanh nghip, chucing trInh cà phê doanh nhân; chü tr9ng cái cách hành chInh, 
cãi thin môi trung du tu, qua do dã thu hut duçic nhiu doanh nghip du tu vào 
tinh Näm 2019, chi s näng lirc canh  tranh cp tinh (PCI) xp thir 32 (tang 16 bc 
so vi näm 2015), chi si cãi cách hành chInh (PAR INDEX) xp thu1r 16 (tang 33 
bâc so vOi näm 2015), clii so hiu qua hành chInh cong (PAPI) xp thu1r 36, chi s 
hài lông cüa ngui dan dii v1i sir phc vi. cüa cci quan hành chInh nhà nu1rc 
(SIPAS) xp thu 26 trong 63 tinh, thành pM. Thu hut duc mt s doanh nghip 
có näng lurc ctâu tu vào tinh (Tap doàn Vingroup, T.p doàn Sungroup, Tp doàn 
Mu&ng Thanh, Cong ty c phân Woodslands, Tp doàn dt may Vit Nam, TQtp 
doàn DABACO,...). 

Lnh vrc van hoá - xä hi có nhiu chuyé'n bié'n tIch cy'c. Cht luxcing giáo diic 
và dào tao có thiu tin b rô net, cong tác quàn 1 giáo dic có nhiu di mói, dn 
nãm 2020 toàn tinh có 2 10/474 trithng dat  chun quc gia, kt qua thi Trung hçc 
pM thông Qu& gia hang näm du dat  trên 90%, tinh giü vftng và nâng cao cht 
lucrng pM cp giáo dic trung h9c co so, pM cp giáo dic tiu h9c 1i1ng d tui và 
pM cp giáo diic mm non cho tré 5 tui, dc bit là thirc hin có hiu qua Nghi. 
quy& s 73-NQ/TU cña Ban Thuing vçi Tinh üy v huy dng trê di nba tré, t 1 
tré trong d tMi di nhà tré dat  36,3%. 

COng tác báo v, cham soc su1rc khoé Nhân dan dugc chãm lo, dn nay dä có 
111/238 xã, phuông, thj trn dat  tieu chI qMc gia v y t xä (dat 80,4%), co s 4t 
ch.t, trang thit bj y t tip t%ic duc du tu, nâng cap; quy mô gii.thng bnh dat 
34,2 giu&ng bnhu10.000 dan, s bác s dat  8,3 bác s5'/lO.00O dan. 

Phong trào toàn dan doàn k& xây dimg d?i sng van hoá gn v1i cuc 4n 
dng xây dirng nOng thôn mói, do thi, van minh phát trin sâu rng, các thi& ch 
van hóa 6 cci s& dugc quan tam du tu, dn nam 2020 toàn tinh có 92% thôn, bàn, 
tO dan pM dat  danh hiu van hóa. COng tác báo tn, tr1ing tu, ton tao,  quàn 1, bào 
v, phát huy giá trj di tIch, tim nàng van hóa dat  duqc nhffiig kt qua quan tr9ng'6, 
ton vinh giá trj van hóa, gOp phn hinh thành san phm van hóa - du ljch hp dan, 
thüc dy phát trin du ljch. 

16 Toàn tlnh hian Co 43 1 hi, trong do cO 04 1 hOi  ton giáo; 02 I hOi  cách mng; 03 1 hi van hOa du ljch; 34 1 
hOi dan gian. 635 di tIch, trong dO 189 di tich xp h?ng  qu6c gia, 260 di tich xp hng cap tinh; 03 di tich xp hang 
qu6c gia dc biat;  01 bão vat  quôc gia; 10 di san van hóa phi vat  the. 
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Các giâi pháp giâm nghèo bn v&ng duçyc trin khai &ng b, hiu qua. Chü 
tr9ng h trçv phát trin san xu.t nông, lam nghip gop phn thng thu nhp, cái thin dèi 
sng nguñ dan. T 1 h) nghèo bIrth quân hng nàm giâm trên 3%, tT l h) nghèo dan 
toe thiu s giâm bInh quân trên 5%/nãm, toàn tinh con 9,03% hO nghêo. 

TIch cu'c, chi d5ng và có nhiu ccch lam sang tao, hiêu qua trong sp x4o tá 
chtc b5 may, biên chê' h tho'ng chInh trj tinh gQn, hoçit dng hiu lyc, hiu qua. 
Thrc hin Nghj quy& s 3 9-NQ/TW cüa BO Chinh trj, giai doan 2015 - 2019 tinh 
dâ giàm 107 ca quan hành chInh cp tinh, cp huyn; giám 42 dcm vi sir nghip 
cong lap, giâm 141 d.0 mi thuOc  dan vj sir nghip cong lap. Giãm 03 dan vj hành 
chInh cp xä tir 141 xA con 138 xä; giâm 316 thôn, t dan ph. Giám 5.236 ngithi 
hott dng khOng chuyên trách i thôn, th dan ph; 324 ngithi hoat dng không 
chuyên trách cp xà. Giàm 1.7 13 biên ch (220 cong chjc hành chInh; 1.402 viên 
cht'c trong các do vj sy nghip; 91 can bó, cOng chic cá'p xâ,). 

Cong tác xáy dyng Dáng luOn ducrc quan tam trên tt cà các mtt: chInh trj, tir 
tithng, do due và tè chüc. Chmnh quyn các cp có nhiu di mdci trong hot dng clii 
dto, diu hành, t chüc thirc hin nhim vii chInh trj vá phát huy quyn lam chU cüa 
Nhân d. Cong tác 4n dng qun chiing có nhiu chuyn bin, tin bO. 

Quc phông, an ninh dugc tang cuèng và giü vrng, nn quc phông toàn 
dan, nn an ninE Nhân dan, th trn an ninh Nhân dan và khu virc phông thu cüa 
tinE, huyn duqc cüng c, xây dmg ngày càng vmg chc, tio môi tru&ig on djnh 
d phát trin kinh t - xã hOi,  hçip tác di ngoi, gop phn bâo v vtthg chãc dOc 
lap, chñ quyn, toàn vçn lãnh th quc gia. 

* * 
* 

K nim 190 nAm thành lap tinh, Dáng bO và nhân dan các dan tOc  tinE 

Tuyên Quang ti,r hào v nhtthg thành tIch, dóng gop to ithi. trong suôt qua trInh xây 
dimg quê huang, d.0 tranh giâi phóng dan tOe,  xây dçrng bào v T quc và nhüng 
phn thu&ng cao qu ma Dáng, Nba nuoc và các ban, bO ngành Trung uang trao 
t.ng: Huân chucmg Sao Vàng, Huân chuang H ChI MinE; tinh và 16 tp th duçc 
phong ttng danh hiu Anh hung l?c  luçing vu trang nhan dan; 03 tp th duvc 
phong tang danh hiêu Anh hung Lao dng; 04 Ca nhân duçc phong tng Anh hung 
1irc luçmg v11 trang nhân dan; 01 cá nhân dugc phong t.ng Anh hung Lao dng; 
han 800 gia dInh duqc tang "Bang yang danh d?",  trên 14.000 gia dInh duçic tang 
bng "Gia dInE ye yang"; 196 bà mc diiqc phong tang và truy ttng danh hiu "Ba 
mc Vit Nam Anh hung"; gn 20 nghIn tp th, cá nhân dugc ttng thu&ng Huan 
chuang, Huy chucrng các 1oti... 

Vi quyt tam chInh chinh trj cao, Dãng bO,  chInh quyn, các 1irc luçmg vu 
trang và Nhân dan Tuyên Quang tip tijc phát huy cao dO tmyn thng each ming 
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ye yang, Thu do Khu giãi phóng, Thu dO kháng chin, tinh Anh hung, nêu cao tinh 
thn doàn kt, n 1rc phtn du, vuçlt qua khó khàn, thách thüc, thuc hin thng lai 
miic tiêu dua tinh Tuyên Quang tth thành tinh phát trin kha, toàn din, bn vu'ng 
trong các tinh min nüi phIa Bc ma Nghj quyt di hi dai  biu dâng bô tinh 1n 
thu xvii, thim kS'  2020-2025 dã d ra, gop ph.n cüng Ca niic thrc hiên thing 
1çi miic tiêu dan giàu, nithc mnh, xã hOi  dan chU, cong bng, van minh. 

BAN TUYEN GL&O TINH Ux' 
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