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TAÊNG CÖÔØNG QUOÁC PHOØNG, AN NINH

öôùi söï laõnh ñaïo tröïc tieáp, toaøn dieän cuûa Tænh uyû, Hoäi
ñoàng nhaân daân, UÛy ban nhaân daân tænh, thôøi gian qua
coâng taùc quoác phoøng - an ninh tieáp tuïc ñöôïc taêng
cöôøng taïo moâi tröôøng thuaän lôïi ñeå phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi,
ñaùp öùng yeâu caàu nhieäm vuï baûo veä Toå quoác trong tình hình
môùi. Taäp trung naâng cao trình ñoä saün saøng chieán ñaáu cuûa löïc
löôïng vuõ trang; phoøng, choáng coù hieäu quaû aâm möu “dieãn bieán

taëng quaø caùn boä, chieán sĩ vaø nhaân daân huyeän ñaûo Tröôøng Sa.

cao tieàm löïc, theá traän khu vöïc phoøng thuû tænh. Löïc löôïng vuõ
trang ñòa phöông tieáp tuïc ñöôïc xaây döïng, cuûng coá. Coâng taùc
huaán luyeän trieån khai nhieäm vuï saün saøng chieán ñaáu cho caùc
ñoái töôïng haøng naêm 100% ñaït yeâu caàu. Tyû leä ñaûng vieân
trong löïc löôïng daân quaân töï veä ñaït gaàn 30%. Coâng taùc tuyeån
quaân hằng naêm ñaït 100% chæ tieâu, baûo ñaûm chaát löôïng, ñuùng
thôøi gian quy ñònh.

taäp trung môû caùc ñôït cao ñieåm taán coâng traán aùp toäi phaïm,

Caáp uûy, chính quyeàn vaø nhaân daân caùc daân toäc trong tænh

97%. Phong traøo toaøn daân tham gia “Baûo veä an ninh Toå

Caùc hoaït ñoäng ñoù theå hieän traùch nhieäm, tình caûm cuûa caáp
uûy, chính quyeàn vaø nhaân daân Tuyeân Quang vôùi caùn boä,
chieán sĩ, goùp phaàn baûo veä chuû quyeàn bieån, ñaûo thieâng lieâng
cuûa Toå quoác.
Thöïc hieän toát coâng taùc baûo veä an ninh chính trò, traät töï an

toaøn xaõ hoäi; chuû ñoäng phaùt hieän, ñaáu tranh phoøng, choáng nguy
hoaø bình” cuûa caùc theá löïc thuø ñòch; keát hôïp chaët cheõ giöõa phaùt
trieån kinh teá - xaõ hoäi vôùi cuûng coá quoác phoøng - an ninh, nhaát cô “töï dieãn bieán”, “töï chuyeån hoùa” trong noäi boä. Baûo veä tuyeät
ñoái an toaøn caùc muïc tieâu troïng ñieåm, caùc hoaït ñoäng chính trò,
laø ôû vuøng saâu, vuøng xa, vuøng ñoàng baøo daân toäc thieåu soá.
kinh teá - xaõ hoäi cuûa tænh vaø caùc ñoàng chí laõnh ñaïo Ñaûng, Nhaø
Coâng taùc giaùo duïc quoác phoøng ñöôïc taêng cöôøng baèng nöôùc, khaùch nöôùc ngoaøi ñeán thaêm, laøm vieäc taïi ñòa phöông.
nhieàu hình thöùc taïo neân söùc maïnh toång hôïp ñeå xaây döïng Phaùt huy hieäu quaû coâng taùc naém tình hình vaø quaûn lyù caùc ñoái
neàn quoác phoøng toaøn daân, thöïc hieän toát nhieäm vuï quaân söï
töôïng, lónh vöïc, ñòa baøn troïng ñieåm. Baûo ñaûm an ninh vaên
ñòa phöông. Toå chöùc thaønh coâng caùc cuoäc dieãn taäp khu vöïc
hoùa - tö töôûng, an ninh kinh teá, an ninh thoâng tin, an ninh noâng
phoøng thuû, tìm kieám cöùu hoä, cöùu naïn, phoøng, choáng chaùy
thoân, an ninh trong vuøng daân toäc, toân giaùo; khoâng ñeå xaûy ra
röøng… kết quả ñeàu ñaït khaù, gioûi; ñaëc bieät laø Dieãn taäp khu vöïc
“bò ñoäng, baát ngôø”.
phoøng thuû tænh naêm 2019 ñaït keát quaû xuaát saéc. Ñaàu tö treân
Coâng taùc giöõ gìn traät töï an toaøn xaõ hoäi ñöôïc quan taâm,
500 tyû ñoàng xaây döïng caùc coâng trình quoác phoøng nhaèm naâng
ñaëc bieät laø toäi phaïm veà hình söï, ma tuùy; truy baét vaø vaän
ñoäng ñoái töôïng truy naõ ra ñaàu thuù. Trong nhieäm kyø, ñaõ truy
baét 186 ñoái töôïng truy naõ; phaùt hieän 863 vuï/1.070 ñoái töôïng,
khôûi toá 612 vuï/818 bò can veà haønh vi taøng tröõ, vaän chuyeån,
mua baùn traùi pheùp chaát ma tuùy; tyû leä ñieàu tra, khaùm phaù caùc
vuï aùn raát nghieâm troïng, ñaëc bieät nghieâm troïng luoân ñaït treân

toå chöùc nhieàu hoaït ñoäng thieát thöïc höôùng veà bieån, ñaûo. Tieáp quoác” ñöôïc trieån khai saâu roäng, hieäu quaû taïi caùc ñòa phöông,
tuïc thöïc hieän Chöông trình phoái hôïp tuyeân truyeàn veà bieån,

cô quan, ñôn vò, tröôøng hoïc...; xaây döïng, duy trì 148 moâ hình

ñaûo ñaõ kyù giöõa Tænh uûy Tuyeân Quang vaø Ñaûng uûy Quaân

töï quaûn veà an ninh traät töï ôû xaõ, phöôøng, thò traán; 9 moâ hình

chuûng Haûi quaân; toå chöùc caùc Ñoaøn coâng taùc cuûa tænh thaêm,

ôû cô quan, doanh nghieäp.
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Löïc löôïng vuõ trang tænh thöôøng xuyeân chaêm lo xaây döïng, cuûng coá, taêng cöôøng tieàm löïc trong khu vöïc phoøng
thuû ngaøy caøng vöõng chaéc. Taäp trung xaây döïng löïc löôïng vuõ trang tænh coù baûn lónh chính trò vöõng vaøng, tuyeät ñoái
trung thaønh vôùi Ñaûng, Nhaø nöôùc, Nhaân daân vaø cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa; xaây döïng löïc löôïng thöôøng tröïc theo höôùng
“Caùch maïng, chính quy, tinh nhueä, töøng böôùc hieän ñaïi”; löïc löôïng daân quaân töï veä roäng khaép vaø löïc löôïng döï bò
ñoäng vieân huøng haäu; hằng naêm thöïc hieän vaø hoaøn thaønh toát nhieäm vuï huaán luyeän, dieãn taäp, saün saøng thöïc hieän
nhieäm vuï khi coù tình huoáng xaûy ra.

Ñoàng chí Chaåu Vaên Laâm, UÛy vieân Trung öông Ñaûng, Bí thö Tænh uûy, Tröôûng ñoaøn Đại biểu Quốc hội tænh Tuyeân Quang,
Tröôûng ban chæ ñaïo thöïc hieän dieãn taäp khu vực phòng thủ naêm 2019 phaùt bieåu
taïi Hoäi nghò ñaùnh giaù coâng taùc toå chöùc dieãn taäp khu vực phòng thủ tænh (naêm 2019)
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Caùc ñoàng chí laõnh ñaïo tænh vaø Quaân khu 2 döï, chæ ñaïo Dieãn taäp Khu vực phoøng thuû tænh naêm 2019

Caùc tình huoáng dieãn taäp thöïc binh taïi dieãn taäp phoøng thuû
naêm 2019

Coâng an tænh dieãn taäp choáng khuûng boá
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Caùn boä, chieán sĩ Boä Chỉ huy quân sự tænh ra quaân huaán luyeän (naêm 2017)
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Xaây döïng löïc löôïng daân quaân
ñòa phöông vöõng maïnh veà chính
trò, tö töôûng, töøng böôùc xaây döïng
theá traän quoác phoøng toaøn daân gaén
vôùi theá traän an ninh nhaân daân,
thuùc ñaåy kinh teá - xaõ hoäi treân ñòa
baøn tỉnh.

Löïc löôïng daân quaân naêm thứ nhaát
cuûa cuïm xaõ Töù Quaän, huyện Yeân Sôn
huaán luyeän noäi dung ñieàu leänh

Thöïc hieän Cuoäc vaän ñoäng “Phaùt
huy truyeàn thoáng, coáng hieán taøi naêng,
xöùng danh Boä ñoäi Cuï Hoà” cuûa
Thöôøng vuï Quaân uûy Trung öông,
Ñaûng uûy, Boä Chỉ huy quân sự tænh ñaõ
xaùc ñònh cuoäc vaän ñoäng laø ñieàu kieän
thuaän lôïi ñeå caùn boä, chieán sĩ ñaåy
maïnh thi ñua reøn ñöùc, luyeän taøi, keá
thöøa vaø phaùt huy phaåm chaát “Boä ñoäi
Cuï Hoà”, phaán ñaáu vöôn leân hoaøn
thaønh toát nhieäm vuï ñöôïc giao.

Caùn boä, chieán sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyeän Yeân Sôn và Trung ñoaøn 148,
Sö ñoaøn 316 giuùp nhaân daân thoân Laøng Haûn, xaõ Kim Quan laøm ñöôøng beâ toâng noâng thoân
167

Ñoàng chí Leâ Tieán Thaéng
(thứ ba từ phải sang),
UÛy vieân Ban Thöôøng vuï Tænh uûy,
Tröôûng Ban Toå chöùc Tænh uûy
và ñoaøn coâng taùc cuûa tænh
vôùi 2 só quan Haûi quaân ngöôøi
Tuyeân Quang taïi ñaûo Sinh Toàn,
huyeän ñaûo Tröôøng Sa,
tỉnh Khaùnh Hoøa

Löõ ñoaøn 147 Haûi quaân
toå chöùc hoaït ñoäng tuyeân truyeàn
veà bieån, ñaûo tôùi hoïc sinh
Tröôøng trung học phổ thông
Soâng Loâ, huyện Yên Sơn
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Đoàng chí Ñieåu Kreù,Ủy viên Trung ương Đảng, Phoù Trưởng Ban Daân vaän Trung öông
vaø ñoàng chí Chaåu Vaên Laâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thö Tænh uûy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang
cùng các ñaïi bieåu taïi Hoäi nghò toång keát 5 naêm thöïc hieän Quy cheá phoái hôïp coâng taùc daân vaän
giöõa Cuïc Chính trò Quaân khu 2 vôùi Ban chỉ đạo 9 tænh treân ñòa baøn (năm 2019)
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Löïc löôïng Coâng an nhân dân Tuyeân Quang phaùt huy truyeàn thoáng veû vang, noã löïc hoaøn thaønh xuaát saéc moïi nhieäm vuï ñöôïc giao
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Phoøng Caûnh saùt
ñieàu tra toäi phaïm
veà ma tuùy,
Coâng an tænh
trieån khai keá hoaïch
phaù aùn

Caùn boä Phoøng An ninh
ñoái noäi, Coâng an tænh
gaëp gôõ, tuyeân truyeàn,
phoå bieán, giaùo duïc
phaùp luaät cho
ñoàng baøo Moâng thoân
Naø Moä, xaõ Huøng Lôïi,
huyeän Yeân Sôn
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Löïc löôïng Caûnh saùt giao thoâng, Caûnh saùt traät töï, Caûnh saùt 113, Caûnh saùt cô ñoäng (Coâng an tænh)
ra quaân baûo ñaûm traät töï an toaøn giao thoâng trong thaùng An toaøn giao thoâng quoác gia

Löïc löôïng Caûnh saùt giao thoâng
Coâng an thaønh phoá Tuyeân Quang
phoái hôïp vôùi caùc ñôn vò
phaân luoàng giao thoâng
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Löïc löôïng Caûnh saùt cô ñoäng Coâng an tænh bieåu dieãn voõ thuaät taïi Hoäi thi đieàu leänh, quaân söï,
voõ thuaät Công an nhân dân laàn thöù hai (naêm 2016)
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Caùn boä, chiến sĩ
Phoøng Caûnh saùt cô ñoäng
thöôøng xuyeân luyeän taäp,
naâng cao söùc chieán ñaáu

Caùn boä, chieán sĩ
Phoøng caûnh saùt Phòng cháy,
chữa cháy vaø cöùu naïn,
cöùu hoä, Coâng an tænh
luyeän taäp phöông aùn
chöõa chaùy
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CAÛI CAÙCH HAØNH CHÍNH, NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ CÔNG TÁC ÑOÁI NGOAÏI,
THU HUÙT ÑAÀU TÖ PHAÙT TRIEÅN KINH TEÁ - XAÕ HOÄI

T

rong nhieäm kyø 2015-2020, tænh ñaõ ñeà ra nhieàu giaûi

giaáy chöùng nhaän ñaàu tö vôùi toång soá voán treân 42.700 tyû ñoàng.

phaùp ñaåy maïnh caûi caùch haønh chính, caûi thieän moâi

Coâ n g taù c ñoá i ngoaï i tieá p tuï c ñöôï c trieå n khai ñoà n g

tröôøng ñaàu tö kinh doanh, phaùt trieån caùc thaønh phaàn

kinh teá. Naêm 2019, chæ soá naêng löïc caïnh tranh caáp tænh
(PCI) xeáp thöù 32/63 tænh, thaønh phoá, taêng 16 baäc so vôùi naêm
2015. Chæ soá caûi caùch haønh chính (PAR Index) xeáp thöù
16/63 tænh, thaønh phoá, taêng 33 baäc so vôùi naêm 2015. Caûi
caùch thuû tuïc haønh chính ñöôïc chuù troïng ñaõ taïo thuaän lôïi cho
doanh nghieäp vaø ngöôøi daân đã thu huùt ñöôïc moät soá taäp ñoaøn,
doanh nghieäp coù naêng löïc ñaàu tö vaøo tænh, nhö: Coâng ty coå
phaàn Woodsland Tuyeân Quang, Taäp ñoaøn deät may Vieät
Nam (Vinatex), Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn Vingroup, Coâng
ty coå phaàn Taäp ñoaøn DABACO, Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn
TH, Coâng ty coå phaàn Taäp ñoaøn FLC, Taäp ñoaøn khaùch saïn
Möôøng Thanh, Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn Saûn xuaát giaøy
Chung Jye Vieät Nam, Taäp ñoaøn VDEX, Taäp ñoaøn DANCO,
Coâng ty coå phaàn Toång Coâng ty may Tuyeân Quang LGG...

boä vaø ñaït ñöôïc keát quaû tích cöï c . Caù c caá p , caù c ngaø n h
ñaõ chuû ñoä n g phoá i hôï p trong vieä c xaâ y döï n g keá hoaï c h
hoaït ñoäng ñoái ngoaïi. Vieäc toå chöùc caùc ñoaøn ñi coâng taùc
nöôù c ngoaø i ñöôï c thöï c hieä n nghieâ m tuù c , ñaû m baû o quy
ñònh; vieäc keát noái , môû roän g quan heä hôï p taù c höõ u nghò
vôùi ñòa phöông nöôùc ngoaøi , toå chöù c quoá c teá ñöôï c taê n g
cöôøn g; coân g taùc kinh teá ñoái ngoaï i , caù c hoaï t ñoä n g xuù c
tieán ñaàu tö, thöông maïi vaø du lòch tieá p tuï c ñöôï c quan
taâm, goùp phaàn ñöa coâng taùc ñoái ngoaïi vaø hoäi nhaäp quoác
teá cuûa tænh ngaøy caøn g ñi vaøo chieà u saâ u , ña daï n g; ñoà n g
thôøi taêng cöôøng giôùi thieäu vaø quaûng baù hình aûnh Tuyeân
Quang ñeán vôùi baïn beø trong nöôù c vaø quoá c teá .
Taê n g cöôø n g quan heä hôï p taù c vôù i caù c cô quan ñaï i
dieä n moä t soá nöôù c nhö: Nhaä t Baû n , Hungary, Hoa Kyø ,
Philippines, Laøo , AÁn Ñoä. .. taï i Vieä t Nam cuõ n g nhö caù c

Thöïc hieän caùc chính saùch hoã trôï doanh nghieäp, phaùt

cô quan ñaïi dieän Vieät Nam taï i moä t soá nöôù c nhö: Trung

trieån vaø naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc coâng ty noâng -

Quoác, Singapore, Malaysia, Ñöùc..., qua ñoù ñaõ quaûng baù

laâm nghieäp, thöïc hieän thoaùi voán nhaø nöôùc taïi moät soá coâng

hình aûn h, tieàm naên g, theá maï n h cuû a tænh, thu hút ñöôï c

ty coå phaàn, chuyeån giao quyeàn ñaïi dieän chuû sôû höõu voán nhaø

caùc toå chöùc , doanh nghieäp nöôù c ngoaø i coù naê n g löï c ñeá n

nöôùc theo loä trình. Kinh teá tö nhaân tieáp tuïc phaùt trieån, kinh

ñaàu tö taïi tænh. Treân ñòa baøn tænh hieä n coù 14 döï aù n FDI

teá coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi ñöôïc duy trì. Ñeán ngaøy

cuû a 12 nhaø ñaà u tö nöôù c ngoaø i ñeá n töø Haø n Quoá c , Ñaø i

31/7/2020, toaøn tænh coù toång soá 1.823 doanh nghieäp vôùi toång

Loan, Trung Quoác , Australia, Samoa, vôù i toå n g soá voá n

soá voán ñaêng kyù treân 18.660 tyû ñoàng; 298 döï aùn ñöôïc caáp

ñaêng kyù 199,211 trieäu USD, töông ñöông 4.268 tyû ñoàng.
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Laõnh ñaïo tænh laøm vieäc vôùi laõnh ñaïo tænh Baéc Ninh (thaùng 11/2016)

Đoàng chí Chaåu Vaên Laâm,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thö Tænh uûy,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
Tuyên Quang vaø đồng chí Phaïm Minh Huaán,
Chuû tòch Ủy ban nhân dân tænh tieáp oâng
Murooka Kasunori, Chuû tòch Coâng ty coå phaàn
hoã trôï coâng nghieäp phuï trôï Nhaät - Việt
(thaùng 10/2017)
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Coâng töôùc Claudio Chaques, Chuû tòch Taäp ñoaøn DSH thaêm vaø laøm vieäc taïi tænh (thaùng 4/2018)
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Đoàng chí Chaåu Vaên Laâm,
Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thö Tænh uûy, Trưởng đoàn
Đại biểu Quốc hội
tỉnhTuyên Quang (thứ 2 từ
trái sang) vaø Đoaøn coâng taùc
cuûa tænh thaêm vöôøn cam cuûa
Trung taâm Nghieân cöùu noâng,
laâm nghieäp tænh Oita,
Nhaät Baûn (thaùng 5/2018)

Ñoaøn coâng taùc cuûa tænh do
ñoàng chí Nguyeãn Ñình Quang,
Phoù Chuû tòch
Ủy ban nhân dân tænh
(thứ 3 từ phải sang) laøm
Tröôûng ñoaøn thaêm khu vöôøn
öôm gioáng caây troàng cuûa
Hoïc vieän Noâng nghieäp
Bogor, thaønh phoá Bogor,
Indonesia
(thaùng 9/2018)
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Đoàng chí Chaåu Vaên Laâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thö Tænh uûy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang
phaùt bieåu taïi buoåi laøm vieäc vôùi Taäp đoàn Queá Laâm, tænh Vónh Phuùc (thaùng 3/2019)

Laõnh ñaïo Coâng ty trách nhiệm hữu hạn EGNC Korea, Haøn Quoác thaêm vaø laøm vieäc taïi tænh (thaùng 5/2019)
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Ñoaøn coâng taùc cuûa tænh
thaêm doanh nghieäp cheá
bieán tinh daàu thöïc vaät taïi
tænh Sevilla, Taây Ban Nha
(thaùng 6/2019)

Ñoaøn coâng taùc cuûa tænh
thaêm và laøm vieäc vôùi
Ñaïi söù quaùn Vieät Nam
taïi Australia (thaùng
6/2019)
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Hoäi nghò xaây döïng keá hoaïch phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi vaø ñaàu tö coâng naêm 2020 vuøng mieàn nuùi phía Baéc
toå chöùc taïi Tuyeân Quang (tháng 8/2019)
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Chöông trình Caø pheâ doanh nhaân
traûi qua chaëng ñöôøng 5 naêm ñaõ ñeå laïi
daáu aán saâu saéc trong vieäc keát noái
chính quyeàn vôùi doanh nghieäp.
Chöông trình goùp phaàn thöïc hieän toát
vieäc caûi thieän chæ soá naêng löïc caïnh
tranh caáp tænh (PCI), taïo nieàm tin
trong coäng ñoàng doanh nghieäp, thu
huùt ñaàu tö xaây döïng keát caáu haï taàng...

Ñoàng chí Phaïm Minh Huaán, Phoù Bí thö Tænh uûy, Chuû tòch Ủy ban nhân dân tænh
taëng Baèng khen cho caùc taäp theå coù thaønh tích goùp phaàn naâng cao
chæ soá naêng löïc caïnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai ñoaïn 2014-2019

Caùc ñoàng chí laõnh ñaïo tænh döï Chöông trình Caø pheâ doanh nhaân
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Coâng taùc caûi caùch haønh
chính laø moät trong nhöõng
nhieäm vuï troïng taâm trong suoát
nhieäm kyø 2015-2020. Töø moät
tænh coù caùc chæ soá cải cách hành
chính, naêng löïc caïnh tranh caáp
tænh ôû vò trí thaáp trong baûng
xeáp haïng, ñeán nay taát caû caùc
chæ soá cuûa tænh ñaõ ñöôïc caûi
thieän, vöôn leân naèm trong
nhoùm caùc tænh ñaït khaù trôû leân.

Caùn boä, coâng chöùc caùc cô quan, ñôn vò, cuûa tænh tham gia taäp huaán
veà chuaån hoùa thuû tuïc haønh chính treân website cô sôû döõ lieäu quoác gia

Caùn boä taïi boä phaän “moät cöûa - moät cöûa ñieän töû lieân thoâng”
của Ủy ban nhân dân huyeän Haøm Yeân höôùng daãn ngöôøi daân
tra cöùu thoâng tin veà thuû tuïc haønh chính treân maùy tính

Ngöôøi daân ñöôïc höôùng daãn chu ñaùo khi ñeán giao dòch
taïi Boä phaän tieáp nhaän vaø traû keát quaû, thaønh phoá Tuyeân Quang
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NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

C

ác cấp ủy đã tăng cường vai trò lãnh đạo
toàn diện, trong đó tập trung chỉ đạo các
khâu đột phá, các chương trình kinh tế - xã
hội quan trọng, các lĩnh vực còn nhiều khó khăn, vướng
mắc. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp được
đổi mới; quy định cụ thể hóa các nội dung lãnh đạo của
Đảng đối với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã
hội; phân cấp hợp lý, đi đôi với tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát.
Công tác xây dựng Đảng về chính trị được tăng
cường; chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý
luận được nâng lên, góp phần thống nhất tư tưởng, hành
động trong toàn Đảng bộ, thực hiện có hiệu quả các
chương trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc
phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy các cấp đã
chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch sửa chữa,
khắc phục hạn chế, khuyết điểm gắn với thực hiện có
hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết
Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị; việc đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức
đảng và đảng viên hằng năm được thực hiện nghiêm
túc, đúng quy định; công tác học tập, quán triệt, triển
khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đổi mới
về nội dung, hình thức, gắn việc học tập với xây dựn g
chương trìn h hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết,
chỉ thị của các cấp ủy và việc viết thu hoạc h của đảng
viên; chủ động, kịp thời định hướng, chỉ đạo đấu tranh
phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc sự thật của
các thế lực thù địch.

luận chính trị cho 2.986 đồng chí; bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ cho tổng số 7.293 người, trong đó:
quản lý nhà nước 1.663 người, chuyên môn, nghiệp vụ
5.630 người. Công tác phát triển đảng viên đạt kết quả
tốt, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 6.981 đảng viên.
Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được quan
tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết quý II/2020, cấp ủy, tổ
chức đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra và
giám sát chuyên đề đối với 15.326 lượt tổ chức đảng
và 23.408 đảng viên (có 1.494 cấp ủy viên). Công tác
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp,
đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
được tăng cường. Công tác phát hiện, khởi tố, điều tra,
truy tố, xét xử các vụ án hình sự; giải quyết các vụ việc
dân sự; thi hành án và tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật, bổ trợ tư pháp... được quan tâm thực hiện.
Việc tiếp công dân, tiếp nhận đơn, thư và giải quyết các
vụ việc khiếu nại, tố cáo thực hiện đúng quy định.

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công
tác dân vận tiếp tục được tăng cường; công tác dân vận
chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là cải
cách hành chính, tiếp công dân, đối thoại với nhân dân,
ngăn chặn hành vi lợi dụng chính sách về dân tộc, tôn
giáo. Việc thực hiện dân chủ, phát huy quyền làm chủ
của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội; phong
trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với các phong trào thi
đua yêu nước được triển khai trên các lĩnh vực, góp
phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng Vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các
cao. Tỉnh đã cử đi đào tạo và tổ chức đào tạo lý luận tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên, phát huy vai
chính trị cho 7.076 đồng chí, trong đó: trình độ cao cấp trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính
lý luận chính trị cho 489 đồng chí; trình độ trung cấp lý đáng của nhân dân.
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Caùc ñoàng chí: Chaåu Vaên Laâm, UÛy vieân Trung öông Ñaûng, Bí thö Tænh uûy, Tröôûng Ñoaøn ñaïi bieåu Quoác hoäi
tænh Tuyeân Quang; Nguyeãn Hoàng Thaéng, Phoù Bí thö Thöôøng tröïc Tænh uûy; Phaïm Minh Huaán, Phoù Bí thö Tænh uûy,
Chuû tòch Ủy ban nhân dân tænh vaø caùc ñaïi bieåu taïi Hoäi nghò ñaùnh giaù giöõa nhieäm kyø thöïc hieän Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñaïi bieåu
Ñaûng boä tænh laàn thöù XVI, nhieäm kyø 2015-2020 (tháng 11/2018)

Caùc ñoàng chí Thöôøng tröïc Tænh uûy chuû trì Hoäi nghò Ban Chaáp haønh Ñaûng boä tỉnh laàn thöù 16
185

Hoäi nghò caùn boä chuû choát toaøn tænh quaùn trieät, trieån khai thöïc hieän Chæ thò soá 35-CT/TW ngaøy 30/5/2019 cuûa Boä Chính trò
veà ñaïi hoäi ñaûng boä caùc caáp tieán tôùi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù XIII cuûa Ñaûng

Laõnh ñaïo Ban Tuyeân giaùo Trung öông vaø caùc ñoàng chí laõnh ñaïo tænh vôùi caùc taäp theå, caù nhaân ñöôïc bieåu döông
trong hoïc taäp vaø laøm theo tö töôûng, ñaïo ñöùc, phong caùch Hoà Chí Minh, giai ñoaïn 2016-2018
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Caùc ñoàng chí laõnh ñaïo tænh vaø ñaïi bieåu caét baêng khaùnh thaønh coâng trình toân taïo, xaây döïng Di tích ñòa ñieåm
thaønh laäp Chi boä Moû Than, Chi boä Ñaûng ñaàu tieân cuûa tænh Tuyeân Quang, thaønh laäp ngaøy 20/3/1940

Ñoàng chí Nguyeãn Hoàng Thaéng,
Phoù Bí thö Thöôøng tröïc Tænh uûy
trao giaûi Nhaát, Nhì, Ba cho caùc taäp
theå tham gia Cuoäc thi “Tìm hieåu
caùc Nghò quyeát Ban Chấp hành
Trung öông Ñaûng khoùa XII”
(tháng 12/2019)
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Ñaïi bieåu Quoác hoäi tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cöû tri thò traán Vónh Loäc, huyện Chiêm Hoá (thaùng 6/2020)
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Ñoàng chí Chaåu Vaên Laâm, UÛy vieân Trung öông Ñaûng, Bí thö Tænh uûy, Tröôûng Ñoaøn ñaïi bieåu Quoác hoäi
tænh Tuyeân Quang tiếp xúc cöû tri xaõ Nhaân Lyù, huyện Chieâm Hoùa (thaùng 8/2019)
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Ñoàng chí Nguyeãn Hoàng Thaéng, Phoù Bí thö Thöôøng tröïc Tænh uûy (hàng đầu thứ 2 từ phải sang)
tieáp xuùc cöû tri xaõ Thaønh Long, huyện Haøm Yeân (thaùng 7/2018)

190

Ñoàng chí Phaïm Minh Huaán, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chuû tòch Ủy ban nhân dân tỉnh (ngoài cùng bên phải),
tieáp xuùc cöû tri taïi xaõ Traøng Ñaø, thành phố Tuyeân Quang (thaùng 8/2019)
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Ñoàng chí Nguyeãn Vaên Sôn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chuû tòch Hội đồng nhân dân tænh (thứ 5 từ phải sang),
trao ñoåi vôùi cöû tri phöôøng Minh Xuaân, thành phố Tuyeân Quang (thaùng 01/2019)
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Caùc ñoàng chí laõnh ñaïo tænh vaø ñaïi bieåu Hội đồng nhân dân tænh taïi kyø hoïp thöù 9, Hội đồng nhân dân tænh khoùa XVIII
(thaùng 12/2019)
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Ủy ban nhân dân tænh hoïp phieân thöôøng kyø thaùng 3/2019
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Ñoàng chí Chaåu Vaên Laâm, UÛy vieân Trung öông Ñaûng, Bí thö Tænh uûy,
Tröôûng Ñoaøn ñaïi bieåu Quoác hoäi tænh Tuyeân Quang trao Giaáy chöùng nhaän toát nghieäp khoùa hoïc
cho caùc hoïc vieân lôùp Boài döôõng döï nguoàn caùn boä laõnh ñaïo, quaûn lyù tænh Tuyeân Quang (naêm 2018)
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Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (đứng giữa) thăm và tặng quà
ông Bùi Đức Trí, bệnh binh hạng 2/3 thôn 10, xã Lang Quán, huyện Yên Sơn

Ñoàng chí Leâ Tieán Thaéng, UÛy vieân Ban Thöôøng vuï Tænh uûy, Tröôûng Ban Toå chöùc Tænh uûy
chuû trì cuoäc hoïp trieån khai nhieäm vuï coâng taùc (thaùng 10/2019)
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Ñoàng chí Ma Theá Hoàng, UÛy vieân Ban Thöôøng vuï Tænh uûy,
Chuû nhieäm Ủy ban kiểm tra Tænh uûy chuû trì kyø hoïp thứ 19 UÛy ban Kieåm tra Tænh uûy
nhieäm kyø 2015-2020 (tháng 8/2018)

Ñoàng chí Taï Ñöùc Tuyeân, UÛy vieân Ban Thöôøng vuï Tænh uûy,
Tröôûng Ban Tuyeân giaùo Tænh uûy (hàng trên, thứ 2 từ phải sang)
nhaän Baèng khen Ñôn vò xuaát saéc tham gia giaûi Baùo chí toaøn quoác veà xaây döïng Ñaûng
(giải Buùa lieàm vaøng) laàn thöù 4 naêm 2019, taïi Haø Noäi (ngaøy 15/01/2020)
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Ñoàng chí Trieäu Thò Luùn, UÛy vieân Ban Thöôøng vuïTænh uûy,
Tröôûng Ban Daân vaän Tænh uûy, Chuû tòch UÛy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tænh
(thứ 4 từ trái sang) chung vui Ngaøy hoäi Ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toäc vôùi nhaân daân
thoân Khau Laøng, xaõ Yeân Thuaän, huyện Haøm Yeân (thaùng 11/2019)

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy,
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc tỉnh phát biểu
tại Hội nghị sơ kết thi đua
6 tháng đầu năm, triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
(tháng 7/2020)
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Ñoàng chí Phùng Tiến Quân, UÛy vieân Ban Thöôøng vuï Tænh uûy,
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (ngoài cùng bên phải) trao Bằng công nhận
xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương đạt chuẩn nông thôn mới

Thượng tá Đặng Văn Long,
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
(thứ 3 từ phải sang) cùng các đồng chí
lãnh đạo Quân khu 2,
lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang,
huyện Sơn Dương chúc mừng
và tặng hoa động viên thanh niên
huyện Sơn Dương lên đường nhập ngũ
(năm 2020)
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Đại tá Phạm Kim Đĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
(thứ 3 từ phải sang) và các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo công tác
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát
tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Bí thư Thành ủy Tuyên Quang trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng
cho đảng viên Đỗ Đa Chi, Chi bộ thôn Trường Thi A,
Đảng bộ xã An Khang, thành phốTuyên Quang (tháng 11/2019)
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Lãnh đạo Ban Tuyeân giaùo Tænh uûy trao giaûi A
cho caùc taùc giaû, nhoùm taùc giaû
ñaït Giaûi baùo chí tuyeân truyeàn
ñöa Nghò quyeát cuûa Ñaûng
vaøo cuoäc soáng (tháng 6/2020)

Ban Tuyeân giaùo Tænh uûy toå chöùc
Hoäi thaûo giaûi phaùp naâng cao
chất löôïng hoïc taäp, quaùn trieät,
tuyeân truyeàn vaø trieån khai
thöïc hieän vaên kieän cuûa Ñaûng
(naêm 2018)

Caùc ñaïi bieåu döï Leã toát nghieäp
lôùp cao caáp lyù luaän chính trò
K11 (2017-2019)
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Thöïc hieän Keát luaän soá 18-KL/TW ngaøy 22/9/2017 cuûa Ban Bí thö veà tieáp tuïc ñaåy maïnh thöïc hieän Chæ thò soá 10-CT/TW
cuûa Ban Bí thö veà naâng cao chaát löôïng sinh hoaït chi boä trong tình hình môùi, thôøi gian qua, Ban Thöôøng vuï Tænh uûy ñaõ coù
nhieàu giaûi phaùp nhaèm naâng cao chaát löôïng sinh hoạt chi bộ nhö: Phaân coâng caùc ñoàng chí UÛy vieân Ban Thöôøng vuï Tænh uûy,
UÛy vieân Ban Chấp hành Ñaûng boä tænh döï sinh hoaït vôùi chi boä khu daân cö thuoäc ñaûng boä ñöôïc phaân coâng phuï traùch, theo
doõi, döï sinh hoaït chi boä khu daân cö vaø khu daân cö nôi cö truù; ban haønh quy ñònh veà ñaùnh giaù chaát löôïng sinh hoaït chi boä
thöôøng kyø; veà traùch nhieäm cuûa caáp uûy vieân vaø caùn boä, coâng chöùc cô quan chuyeân traùch tham möu, giuùp vieäc cuûa caáp uûy
caùc caáp trong vieäc döï sinh hoaït chi boä thuoäc phaïm vi laõnh ñaïo cuûa caáp uûy...

Laõnh ñaïo Ban Tuyeân giaùo Tænh uûy döï sinh hoaït vôùi chi boä thoân Noong Phöôøng,
xaõ Minh Quang, huyện Chieâm Hoùa (thaùng 4/2019)
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Ñoàng chí Chaåu Vaên Laâm,
UÛy vieân Trung öông Ñaûng, Bí thö Tænh uûy,
Tröôûng ñoaøn Đại biểu Quốc hội tænh Tuyeân Quang,
trao quyết định Bí thư và các Phó Bí thư
Đảng uỷ tại Hội nghị công bố quyết định hợp
nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ
Khối doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Laõnh ñaïo UÛy ban Trung öông
Mặt trận Tổ quốc Vieät Nam
vaø laõnh ñaïo UÛy ban Mặt trận
Tổ quốc Vieät Nam tænh
trao quaø Teát cho hoä ngheøo,
hoä gia ñình chính saùch
xaõ Kieân Ñaøi, huyện Chieâm Hoùa

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tænh bieåu döông
caùc caù nhaân coù yù töôûng saùng taïo khôûi nghieäp,
khôûi söï kinh doanh naêm 2018
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Caùc ñoàng chí laõnh ñaïo Liên đoàn Lao động tænh thaêm
nôi saûn xuaát aùo jacket xuaát khaåu
cuûa Coâng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên MSA-YB

Lãnh đạo Tænh ñoaøn nhaän kinh phí uûng hoä xaây döïng
coâng trình thanh nieân caáp tænh

Laõnh ñaïo Hoäi Cựu chiến binh tænh taëng quaø trong buoåi leã
khaùnh thaønh vaø baøn giao nhaø Nghóa tình ñoàng ñoäi
cho cựu chiến binh Nguyeãn Vaên Bính, thoân Phuù Thoï 1,
xaõ Laâm Xuyeân, huyện Sôn Döông

Thường trực Hội Nông dân tỉnh tham quan
mô hình trồng lạc chăm sóc theo hướng hữu cơ
của hộ hội viên ở thôn Bản Chỏn, xã Phúc Sơn,
huyện Chiêm Hóa

Thöïc hieän Nghò quyeát soá 56-NQ/TU ngaøy
17/6/2009 cuûa Ban Thöôøng vuï Tænh uûy veà ñaåy
maïnh coâng taùc phaùt trieån ñaûng vieân ôû vuøng saâu,
vuøng xa, vuøng ñoàng baøo daân toäc ít ngöôøi.

Lãnh đạo xaõ Tri Phuù, huyện Chieâm Hoùa tuyeân truyeàn
naâng cao nhaän thöùc veà Ñaûng cho ñoaøn vieân
daân toäc Moâng treân ñòa baøn

Ñaûng vieân chi boä thoân Naø Giaøng, xaõ Taân Myõ,
huyeän Chieâm Hoùa trao ñoåi veà vieäc hoïc taäp nghò quyeát
cuûa Ñaûng taïi buoåi sinh hoaït chi boä

Bí thö Chi boä, Tröôûng thoân Thoáng Nhaát, xaõ Tieán Boä,
huyện Yeân Sôn tuyeân truyeàn chuû tröông cuûa Ñaûng
ñeán caùn boä, ñaûng vieân vaø nhaân daân
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naêm qua (2015-2020), vôùi tinh thaàn ñoaøn keát, ñoåi
môùi, quyeát taâm chính trò cao; söï naêng ñoäng, saùng
taïo trong vieäc vaän duïng chuû tröông, ñöôøng loái cuûa
Ñaûng, chính saùch, phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc vaøo ñieàu kieän
cuï theå ñòa phöông, Ñaûng boä, chính quyeàn vaø nhaân daân
caùc daân toäc tænh Tuyeân Quang ñaõ phaùt huy truyeàn thoáng
queâ höông caùch maïng - Thuû ñoâ Khu giaûi phoùng, Thuû ñoâ
Khaùng chieán, tænh Anh huøng, khôi daäy yù chí töï löïc, töï
cöôøng, naêng ñoäng, saùng taïo, huy ñoäng tieàm naêng, phaùt
huy lôïi theá, khai thaùc coù hieäu quaû caùc nguoàn löïc töø beân
ngoaøi ñeå phaùt trieån, ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu raát ñaùng töï
haøo treân caùc lónh vöïc.

gia cuûa ñoâng ñaûo ngöôøi daân; nhieàu taám göông lao ñoäng
gioûi, ñieån hình tieân tieán coù söùc lan toûa trong ñôøi soáng xaõ
hoäi. An sinh xaõ hoäi ñöôïc baûo ñaûm; coâng taùc giaûm ngheøo
thu ñöôïc nhieàu keát quaû, tyû leä hoä ngheøo giaûm nhanh; ñôøi
soáng vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa nhaân daân tieáp tuïc ñöôïc caûi
thieän. Quoác phoøng - an ninh ñöôïc taêng cöôøng vaø giöõ vöõng;
traät töï an toaøn xaõ hoäi ñöôïc baûo ñaûm. Coâng taùc ñoái ngoaïi,
hôïp taùc vôùi caùc nöôùc, toå chöùc, doanh nghiệp quoác teá ñöôïc
ñaåy maïnh. Coâng taùc xaây döïng Ñaûng coù söï chuyeån bieán
tích cöïc veà chính trò, tö töôûng, toå chöùc vaø ñaïo ñöùc. Phöông
thöùc laõnh ñaïo, chæ ñaïo cuûa caáp uyû ñöôïc ñoåi môùi. Naêng
löïc chæ ñaïo, ñieàu haønh vaø quaûn lyù cuûa chính quyeàn caùc
Kinh teá taêng tröôûng khaù, cô caáu kinh teá chuyeån dòch caáp coù nhieàu tieán boä. Hoaït ñoäng cuûa Maët traän Toå quoác vaø
theo höôùng taêng daàn tyû troïng dòch vuï, coâng nghieäp - xaây caùc toå chöùc chính trò - xaõ hoäi, hoäi quaàn chuùng tieáp tuïc
döïng. Ba khaâu ñoät phaù, boán nhieäm vuï troïng taâm vaø Nghò ñöôïc ñoåi môùi veà noäi dung vaø phöông thöùc. Noäi boä ñoaøn
quyeát cuûa Ban Chaáp haønh Ñaûng boä tænh veà phaùt trieån keát, thoáng nhaát, söï ñoàng thuaän trong Ñaûng, trong nhaân
noâng nghieäp haøng hoùa giai ñoaïn 2016-2025 ñöôïc cuï theå daân ngaøy caøng taêng leân.
hoùa vaø trieån khai tích cöïc. Tieàm naêng, lôïi theá veà du lòch,
Chaëng ñöôøng töø nay ñeán naêm 2025 vaø nhöõng naêm tieáp
noâng nghieäp ñöôïc khai thaùc hieäu quaû. Keát caáu haï taàng theo, nhieäm vuï laø heát söùc naëng neà, trong boái caûnh thuaän
kinh teá - xaõ hoäi ñöôïc caûi thieän, dieän maïo ñoâ thò, noâng thoân lôïi, thôøi cô vaø khoù khaên, thaùch thöùc ñan xen. Ñeå thöïc hieän
ngaøy caøng ñoåi môùi. Nhieàu coâng trình, döï aùn quy moâ lôùn thaéng lôïi muïc tieâu “Đưa tỉnh Tuyên Quang phát triển khá,
ñöôïc ñöa vaøo khai thaùc, söû duïng vaø phaùt huy hieäu quaû. toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”, ñoøi
Thu ngaân saùch haèng naêm ñeàu ñaït vaø vöôït döï toaùn ñöôïc hoûi Ñaûng boä vaø nhaân daân caùc daân toäc tænh Tuyeân Quang
giao. Lónh vöïc vaên hoùa - xaõ hoäi coù nhieàu tieán boä; giaùo tieáp tuïc phaùt huy truyeàn thoáng queâ höông caùch maïng,
duïc vaø ñaøo taïo tieáp tuïc ñöôïc cuûng coá; ñoäi nguõ caùn boä, phaùt huy nhöõng thaønh töïu ñaõ ñaït ñöôïc trong nhöõng naêm
coâng chöùc ñöôïc quan taâm ñaøo taïo, boài döôõng. Baûn saéc qua; neâu cao yù chí töï löïc, töï cöôøng, ñoaøn keát thoáng nhaát,
vaên hoùa caùc daân toäc ñöôïc giöõ gìn, baûo toàn vaø phaùt huy. khoâng ngöøng ñoåi môùi tö duy, daùm nghó, daùm laøm, baùm
Coâng taùc chaêm soùc söùc khoûe cho nhaân daân ñöôïc naâng leân. saùt thöïc tieãn, vaän duïng saùng taïo ñöôøng loái ñoåi môùi cuûa
Khoa hoïc, coâng ngheä töøng böôùc gaén vôùi saûn xuaát vaø ñôøi Ñaûng, quyeát taâm phaán ñaáu ñöa Tuyeân Quang phaùt trieån
soáng. Caùc phong traøo thi ñua yeâu nöôùc thu huùt söï tham nhanh vaø beàn vöõng.
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