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HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG,  
ĐÔ THỊ VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Xác định huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết 
cấu hạ tầng giao thông, đô thị và xây dựng nông 
thôn mới là một trong 4 nhiệm vụ trọng tâm, trong 

5 năm 2016-2020, tỉnh đã tập trung lãnh đạo rà soát, bổ sung 
quy hoạch, phân bổ mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông 
đồng bộ, hợp lý. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 
2016-2020 ước đạt trên 41.700 tỷ đồng. Các tuyến quốc lộ, 
đường tỉnh, đường huyện thường xuyên được quan tâm duy 
tu, bảo dưỡng, nâng cấp, mở rộng; hoàn thành đầu tư xây 
dựng cầu Bình Ca, cầu Tình Húc và một số công trình, dự án 
quan trọng. Dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết 
nối với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và đang tích cực triển 
khai thực hiện. Giao thông nông thôn, vùng sâu, vùng khó 
khăn được quan tâm đầu tư, mở rộng một số tuyến vận tải 
hành khách cố định, vận tải hành khách công cộng; thực hiện 
kiên cố hóa 1.004 km kênh mương, bê tông hóa 633 km 
đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa đáp 
ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân. 

Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển đô thị thành phố 
Tuyên Quang cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II. Hệ thống đô thị 

từng bước được đầu tư, xây dựng; quy hoạch các cụm dân cư 
tập trung gắn với phát triển các thị trấn, thị tứ, trung tâm cụm 
xã, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa.   

Hệ thống hạ tầng dịch vụ, thương mại, viễn thông, thông 
tin từng bước được hiện đại hóa. Bưu chính, viễn thông và 
công nghệ thông tin có bước phát triển nhanh, 100% xã, 
phường, thị trấn đã có kết nối internet và điểm cung cấp các 
dịch vụ bưu chính, viễn thông. Đã lồng ghép, huy động nhiều 
nguồn lực để thực hiện dự án cấp điện cho các thôn vùng sâu, 
vùng xa, đến nay tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia 
đạt 98,8%.  

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới được cả hệ thống chính trị vào cuộc, được các cấp, các 
ngành quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện với nhiều giải 
pháp đồng bộ, sáng tạo và hiệu quả, diện mạo nông thôn có 
nhiều đổi mới. Thực hiện tốt việc huy động, lồng ghép các 
nguồn vốn từ chương trình mục tiêu, các tổ chức, doanh 
nghiệp và người dân tham gia xây dựng nông thôn mới với 
tổng kinh phí trên 9.500 tỷ đồng. Dự kiến hết năm 2020, 
toàn tỉnh có 47 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí bình 
quân đạt trên 15 tiêu chí/xã. 
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Giai ñoaïn 2015-2020, tænh ñaõ huy 
ñoäng vaø söû duïng coù hieäu quaû caùc nguoàn 
löïc ñaàu tö naâng cao chaát löôïng heä thoáng 
keát caáu haï taàng vaø phaùt trieån ñoâ thò. Đaàu 
naêm 2019 ñaõ khaùnh thaønh vaø ñöa vaøo söû 
duïng caàu Bình Ca thuoäc ñöôøng Hoà Chí 
Minh qua ñòa phaän tænh Tuyeân Quang, 
goùp phaàn hoaøn chænh maïng löôùi giao 
thoâng ñöôøng boä, taïo ñieàu kieän ñeå Tuyeân 
Quang ñaåy maïnh thu huùt ñaàu tö phaùt 
trieån kinh teá - xaõ hoäi.
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Caàu Bình Ca thuoäc tuyeán ñöôøng Hoà Chí Minh naèm treân ñòa baøn xaõ An Khang, thaønh phoá Tuyeân Quang vaø xaõ Thaùi Bình, huyện Yeân Sôn
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Caùc ñoàng chí laõnh ñaïo tænh baám nuùt khôûi coâng xaây döïng caàu Tình Huùc vaø 2 tuyeán ñöôøng doïc hai bôø soâng Loâ
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Caàu Tình Huùc coù toång chieàu daøi 907,6 m, chieàu roäng taïi 
vò trí thöôøng 16,5 m, goàm 4 laøn xe cô giôùi; væa heø cho ngöôøi 
ñi boä 2 beân roäng 1,5 m. Taïi moät soá vò trí væa heø môû roäng 
3,5 m ñeå boá trí ñieåm döøng chaân cho ngöôøi ñi boä, ngaém 
caûnh. Nhaùnh xuoáng vaø leân soi Tình Huùc roäng 7,5 m. Toaøn 
boä caàu ñöôïc boá trí heä thoáng chieáu saùng myõ thuaät baèng ñeøn 
led coù laäp trình ñieàu khieån töï ñoäng thay ñoåi maøu… Coâng 
trình coù yù nghóa quan troïng trong vieäc xaây döïng heä thoáng 
giao thoâng cuûa tænh vaø thaønh phoá Tuyeân Quang.
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Tuyeán ñöôøng Hoà Chí Minh qua ñòa baøn xaõ Thaùi Long, thaønh phoá Tuyeân Quang
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Ñöôøng ñeán Khu di tích Quoác gia ñaëc bieät Taân Traøo ñöôïc ñaàu tö xaây döïng baûo ñaûm cho du khaùch vaø nhaân daân ñi laïi thuaän tieän



Caàu treo daân sinh noái xaõ Ninh Lai vôùi xaõ Sôn Nam, huyện Sôn Döông



  Quy hoaïch ñoâ thò coù nhieàu chuyeån bieán tích cöïc, thaønh phoá Tuyeân Quang cơ bản đạt tiêu chí ñoâ thò loaïi II.



Toàn cảnh thành phố Tuyên Quang
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Caùc ñoàng chí Thöôøng tröïc Tænh uûy kieåm tra Quy hoaïch Khu lieân hôïp theå thao tænh
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Khaùch saïn Möôøng Thanh Tuyeân Quang do Taäp ñoaøn Möôøng Thanh ñaàu tö xây dựng vôùi toång dieän tích 5.800 m2  

Vieäc thu huùt nhöõng döï aùn ñaàu tö cuûa caùc taäp ñoaøn lôùn ñaõ goùp phaàn thay ñoåi dieän maïo cuûa thaønh phoá Tuyeân Quang theo höôùng 
ngaøy caøng vaên minh, hieän ñaïi, ñaùp öùng caùc tieâu chí ñoâ thò loaïi II. 
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Khu nhaø phoá thöông maïi Vincom Shophouse Tuyeân Quang do Taäp ñoaøn Vingroup ñaàu tö coù toång dieän tích saøn 
10.357 m2, vôùi söï hieän dieän cuûa caùc haõng thôøi trang noåi tieáng, sieâu thò hàng tieâu duøng VinMart, khu vui chôi giaûi trí, 
raïp chieáu phim tieâu chuaån quoác teá...



111

Một góc Khu ñoâ thò Vieät Myõ Villas ñöôïc Coâng ty coå phaàn Coâng nghieäp Vieät Myõ - VMI ñaàu tö vôùi diện tích hôn 7,3 ha
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Thò traán Na Hang ñöôïc xaây döïng vaø môû roäng ñeå ñaït tieâu chí ñoâ thò loaïi IV
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  Huyeän Laâm Bình, tænh Tuyeân Quang ñaõ coù nhieàu böôùc tieán quan troïng trong phaùt trieån kinh tế - xã hội. Ñaây laø 
tieàn ñeà, ñoäng löïc ñeå thị trấn Lâm Bình ñaït tieâu chí ñoâ thò loaïi V vaø trôû thaønh ñoâ thò xanh, saïch, ñeïp, vaên minh 
vaøo naêm 2020.
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Thò traán Vónh Loäc, huyện Chieâm Hoùa đang được quy hoạch, cải tạo và xây dựng để trở thaønh ñoâ thò loaïi IV vaøo naêm 2023
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Trung taâm huyeän Yeân Sôn
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Ngaøy 22/5/2016, Ban Thöôøng vuï Tænh uûy Tuyeân Quang đã ban hành Nghò quyeát soá 15-NQ/TU veà kieân coá hoùa keânh 
möông, beâ toâng hoùa ñöôøng giao thoâng noäi ñoàng vaø vuøng saûn xuaát haøng hoùa, xaây döïng nhaø vaên hoùa thoân, baûn, toå nhaân 
daân gaén vôùi saân theå thao vaø khuoân vieân giai ñoaïn 2016-2020, qua đó đã góp phần quan trọng vào việc thay đổi diện 
mạo nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ñoàng chí Chaåu Vaên Laâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thö Tænh uûy, 
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang (thứ 2 từ trái sang) và các cán bộ tỉnh 

kieåm tra tieán ñoä xaây döïng noâng thoân môùi kieåu maãu taïi xaõ Thaùi Bình, huyeän Yeân Sôn
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Xaõ Laêng Can, huyện Laâm Bình ñaõ hoaøn thaønh 36,4 km keânh möông noäi ñoàng, 
ñaûm baûo töôùi tieâu cho 462 ha luùa

Trong giai ñoaïn 2015-2020, toaøn 
tænh ñaõ thöïc hieän kieân coá hoùa 1.004 km 
keânh möông, beâ toâng hoùa 633 km 
ñöôøng giao thoâng noäi ñoàng phuïc vuï 
saûn xuaát. Tỉnh đã thöïc hieän toát vieäc 
huy ñoäng, loàng gheùp caùc nguoàn voán 
töø chöông trình muïc tieâu, caùc toå 
chöùc, doanh nghieäp vaø ngöôøi daân 
tham gia xaây döïng noâng thoân môùi 
vôùi toång kinh phí treân 9.500 tyû 
ñoàng. Ñaây laø ñoøn baåy cho saûn xuaát 
noâng nghieäp, phuïc vuï vieäc phaùt 
trieån saûn xuaát haøng hoùa cuûa tænh, 
nhaát laø saûn xuaát vuï ñoâng, taän duïng 
ñöôïc nguoàn nöôùc, naâng cao giaù trò 
saûn xuaát noâng nghieäp.

Tuyeán ñöôøng noäi ñoàng taïi thoân 
Tieán Thaéng, xaõ Caáp Tieán, 
huyện Sôn Döông vöøa ñöôïc 
beâ toâng hoùa
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  Nhaø vaên hoùa thoân Naëm Chaù, xaõ Laêng Can, huyện Laâm Bình ñöôïc xaây döïng khang trang, 
ñaùp öùng nhu caàu sinh hoaït coäng ñoàng cuûa nhaân daân 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC;  
TĂNG CƯỜNG NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao. 
Cơ cấu nhân lực trong các ngành kinh tế chuyển dịch 
theo hướng giảm dần tỷ lệ lao động trong nông, lâm 

nghiệp, thủy sản, tăng dần tỷ lệ lao động trong công nghiệp, 
xây dựng và dịch vụ; trong đó lao động nông, lâm nghiệp, 
thủy sản chiếm 54,3% (giảm 3,7% so với năm 2015); công 
nghiệp, xây dựng chiếm 18% (tăng 2,9% so với năm 2015); 
dịch vụ chiếm 27,7% (tăng 0,85% so với năm 2015). Trình 
độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị của cán bộ, công 
chức, viên chức ngày càng được nâng lên; 97,8% cán bộ, công 
chức tham mưu, nghiên cứu tổng hợp của cơ quan đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện có 
trình độ chuyên môn đại học, trên đại học; 99,2% cán bộ, công 
chức cấp xã có trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại 
học, trên đại học; 99,96% viên chức có trình độ chuyên môn 
đạt chuẩn và trên chuẩn. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% 
(tăng 15% so với năm 2015), trong đó tỷ lệ lao động qua đào 
tạo nghề đạt 37% (tăng 10% so với năm 2015). 

Giáo dục và đào tạo được quan tâm phát triển, có chuyển 
biến tích cực. Ngành giáo dục đã tích cực triển khai đồng bộ 
các giải pháp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào 
tạo; chất lượng giáo dục và đào tạo có tiến bộ, số học sinh đạt 
giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia tăng về số 
lượng và chất lượng qua các năm. Mạng lưới trường, lớp học 
tiếp tục được rà soát và sắp xếp phù hợp hơn với quy hoạch 
phát triển giáo dục; tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất 
các trường mầm non, phổ thông theo hướng kiên cố và đạt 
chuẩn quốc gia. Số trường đạt chuẩn quốc gia cấp mầm non 
là 52/149 trường, chiếm 34,9%; tiểu học 71/139 trường, 
chiếm 51,1%; trung học cơ sở 80/155 trường, chiếm 51,6%; 
trung học phổ thông 7/31 trường, chiếm 22,6%. Chú trọng mở 
rộng mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, tạo 

điều kiện cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng sâu, 
vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đến trường; toàn tỉnh có 7 
trường phổ thông dân tộc nội trú và 20 trường phổ thông dân 
tộc bán trú. Duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm 
non với trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và 
phổ cập giáo dục trung học cơ sở qua các năm. Ngày 
10/12/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 
73-NQ/TU về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang và được triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành 
cùng toàn thể nhân dân để thực hiện, kết quả toàn tỉnh đã huy 
động được 36,3% trẻ từ 3 đến 36 tháng tuổi đi nhà trẻ, tăng 
13,06% so với năm 2015.  

Hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ 
được chú trọng. Trong 5 năm, đã triển khai thực hiện 153 đề 
tài, dự án khoa học, trong đó có 41 đề tài, dự án khoa học đã 
nghiệm thu, đánh giá và ứng dụng vào thực tiễn. Khoa học tự 
nhiên đã đóng góp tích cực vào việc nâng cao năng suất, chất 
lượng, giá trị hàng hóa, cải thiện năng lực cạnh tranh của một 
số doanh nghiệp, với các sản phẩm có ưu thế về chất lượng, 
hiệu quả kinh tế đã và đang được lựa chọn xây dựng, phát 
triển và quảng bá, như: cam sành, vịt bầu Minh Hương (huyện 
Hàm Yên); hồng ngâm Xuân Vân, bưởi đường Xuân Vân 
(huyện Yên Sơn); bánh gai, vịt bầu (huyện Chiêm Hóa); cá 
đặc sản, chè đặc sản chất lượng cao (các huyện Na Hang và 
Lâm Bình).... Khoa học xã hội và nhân văn đã góp phần tổng 
kết, đánh giá thực tiễn nhằm cung cấp thông tin, luận cứ khoa 
học cho các cấp uỷ đảng, chính quyền hoạch định, xây dựng 
các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ gìn, bảo tồn 
và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn tỉnh, thúc 
đẩy phát triển du lịch. Khoa học y - dược đã góp phần quan 
trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
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Tröôøng maàm non xaõ Taân An, huyeän Chieâm Hoùa ñaùp öùng nhu caàu chaêm soùc, giaùo duïc treû ôû ñòa phöông  
 
Ñeå taêng cöôøng huy ñoäng treû ñeán tröôøng, tænh ñaõ quan taâm ñaàu tö cô sôû vaät chaát cho giaùo duïc maàm non. Beân caïnh 

ñoù, caùc ñòa phöông coøn huy ñoäng nguồn lực xaõ hoäi hoùa laøm caùc coâng trình phuï trôï, boå sung cô sôû vaät chaát, trang thieát 
bò daïy hoïc, ñoà duøng, ñoà chôi... goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaùo duïc toaøn dieän cho treû.

 Nghò quyeát soá 73-NQ/TU ngaøy 10/12/2018 cuûa Ban Thöôøng vuï Tænh uûy khoùa XVI veà huy ñoäng treû ñi nhaø treû 
treân ñòa baøn tænh Tuyeân Quang ñöôïc trieån khai, ñaõ nhaän ñöôïc söï ñoàng thuaän cuûa caùc taàng lôùp nhaân daân trong tænh. 
Muïc tieâu Nghò quyeát höôùng ñeán laø taêng tyû leä huy ñoäng treû töø 3 ñeán 36 thaùng tuoåi treân ñòa baøn ñeán tröôøng; qua ñoù 
goùp phaàn baûo ñaûm cho treû phaùt trieån caû veà trí vaø löïc, taïo ñaø ñeå treû phaùt trieån toaøn dieän trong giai ñoaïn tieáp theo.
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Tröôøng maàm non Hoa Mai, thò traán Na Hang, huyện Na Hang 
toå chöùc hoaït ñoäng traûi nghieäm cho treû

Caùc beù Tröôøng maàm non Traøng Ñaø, 
thành phố Tuyeân Quang trong giôø hoïc laøm baùc sĩ

Tröôøng maàm non Ñoäi Caán, thành phố Tuyeân Quang ñöôïc ñaàu tö xaây döïng khang trang và ñöa vaøo söû duïng trong naêm hoïc 2019-2020 



122

Tröôøng tieåu hoïc thò traán Na Hang được khaùnh thaønh, ñöa vaøo söû duïng töø naêm hoïc 2018-2019, toång soá voán ñaàu tö treân 
11,5 tyû ñoàng. Trong ñoù, Taäp ñoaøn Xaêng daàu Vieät Nam taøi trôï 6 tyû ñoàng, coøn laïi laø nguoàn voán ngaân saùch nhaø nöôùc vaø caùc 
nguoàn voán khaùc.
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 Hoïc sinh Tröôøng trung học cơ sở Leâ Quyù Ñoân, thành phố Tuyeân Quang taäp theå duïc ñoàng dieãn
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Moät giôø hoïc tin hoïc cuûa 
hoïc sinh Tröôøng trung học cơ sở 

Linh Phuù, huyeän Chieâm Hoùa 

Tröôøng trung học cơ sở Thoå Bình, huyện Laâm Bình ñaït chuaån quoác gia naêm 2015 
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Tröôøng phoå thoâng Daân toäc noäi truù - trung học phổ thông tænh ñaït chuaån quoác gia töø naêm 2012
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Đồng chí Nguyeãn Theá Giang, 
Phoù Chuû tòch Ủy ban nhân dân 
tænh (thứ hai từ phải sang) vaø 
ñaïi bieåu tham quan moâ hình 
döï aùn cuûa caùc tröôøng taïi 
Cuoäc thi Khoa hoïc kyõ thuaät 
cấp tỉnh daønh cho hoïc sinh 
trung hoïc năm học 2019-
2020

Thaày giaùo Nguyeãn Trung Kieân, Tröôøng trung học phổ thông Thaùi Hoøa, huyện 
Haøm Yeân höôùng daãn hoïc sinh hoaøn thieän saûn phaåm chuaån bò tham döï Cuoäc thi 
Khoa hoïc kyõ thuaät cấp tỉnh daønh cho hoïc sinh trung hoïc năm học 2019-2020

Saûn phaåm “Xe queùt thu gom raùc töï ñoäng” cuûa 
hoïc sinh lôùp 11B2 Tröôøng trung học phổ thông 
Xuaân Vaân, huyện Yên Sơn ñaït giaûi Nhì taïi Cuoäc 
thi Khoa hoïc kyõ thuaät cấp tỉnh daønh cho hoïc 
sinh trung hoïc năm học 2019-2020
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Moät buoåi ñaùnh giaù nghieäm thu caáp tænh ñeà taøi khoa học xã hội và nhân văn taïi Sôû Khoa hoïc vaø Coâng ngheä tænh

Beänh vieän Vieät Ñöùc chuyeån giao kyõ 
thuaät phaãu thuaät noäi soi laáy soûi thaän 
qua da baèng ñöôøng haàm nhoû taïi 
Beänh vieän Ña khoa tænh
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Sinh vieân Tröôøng ñaïi hoïc Taân Traøo 
thöïc haønh nuoâi caáy moâ taïi Trung taâm 
Thöïc nghieäm thöïc haønh vaø Chuyeån 
giao coâng ngheä cuûa nhaø tröôøng

Laõnh ñaïo Tröôøng ñaïi hoïc Taân Traøo vaø 
laõnh ñaïo Sôû Giaùo duïc vaø Theå thao tænh 
Luoâng Pha Baêng, nöôùc Coäng hoøa Daân 
chuû Nhaân daân Laøo kyù bieân baûn hôïp taùc 
trong giaùo duïc vaø ñaøo taïo. Môû roäng 
hôïp taùc quoác teá laø moät trong nhöõng theá 
maïnh cuûa Tröôøng ñaïi hoïc Taân Traøo
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Tröôøng cao ñaúng ngheà Kyõ thuaät - Coâng ngheä Tuyeân Quang phoái hôïp vôùi Hieäp hoäi Doanh nghieäp tænh  
toå chöùc Hoäi thaûo “Gaén keát cô sôû giáo dục ngheà nghiệp vôùi doanh nghieäp” (naêm 2019)

Laõnh ñaïo Tröôøng  
cao ñaúng ngheà Kyõ thuaät - 
Coâng ngheä Tuyeân Quang 
vaø laõnh ñaïo caùc doanh 
nghieäp treân ñòa baøn tænh 
thaêm xöôûng thöïc haønh  
cuûa nhaø tröôøng
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Khoâng chæ ñaøo taïo ngheà 
gaén vôùi nhu caàu cuûa xaõ hoäi, 
caùc cô sôû daïy ngheà treân ñòa 
baøn tænh coøn thöôøng xuyeân toå 
chöùc raø soaùt, ñaùnh giaù nhu 
caàu ngöôøi hoïc. Đồng thời 
tham gia vaøo coâng taùc tö vaán, 
höôùng nghieäp, giuùp hoïc sinh 
vaø ngöôøi lao ñoäng löïa choïn 
ñöôïc ngaønh ngheà ñaøo taïo phuø 
hôïp ñeå sau khi ra tröôøng coù 
vieäc laøm oån ñònh, naâng cao 
chaát löôïng cuoäc soáng.

Laõnh ñaïo Tröôøng cao ñaúng ngheà Kyõ thuaät - Coâng ngheä Tuyeân Quang tö vaán, höôùng nghieäp 
cho hoïc sinh Tröôøng trung học phổ thông YÛ La, thành phố Tuyeân Quang 

Trung taâm Giaùo duïc ngheà nghieäp - Giaùo duïc thöôøng xuyeân 
huyeän Na Hang môû lôùp söûa chöõa maùy noâng nghieäp 

cho ngöôøi daân xaõ Thöôïng Noâng

Sôû Lao ñoäng - Thöông binh vaø Xaõ hoäi tỉnh phoái hôïp vôùi 
Ủy ban nhân dân huyeän Yeân Sôn toå chöùc Ngaøy hoäi vieäc laøm 

taïi xaõ Kim Quan (thaùng 4/2019)
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Noâng daân xaõ Chi Thieát, huyện Sôn Döông 
tham gia lôùp hoïc troàng naám taïi ñòa phöông

Caùc hoïc vieân tham gia lôùp hoïc tieáng Anh do Döï aùn phaùt trieån Maët trôøi moïc 
cuûa toå chöùc phi chính phuû toå chöùc taïi huyeän Laâm Bình

Ngöôøi lao ñoäng huyeän Laâm Bình tham gia hoïc ngoaïi ngöõ 
taïi Coâng ty coå phaàn Phaùt trieån nhaân löïc Vieät Phaùt 

chi nhaùnh Tuyeân Quang



132

Chò Hoaøng Thò Höông (ôû giöõa), 
toát nghieäp loaïi gioûi ngaønh 
Kyõ thuaät taøi nguyeân nöôùc 

Tröôøng ñaïi hoïc Thuûy lôïi Haø Noäi,  
laø moät trong 10 trí thöùc ñöôïc 

thu huùt vaøo laøm vieäc taïi 
Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån 

noâng thoân

Thaïc sĩ Löu Haø Dieäp ñöôïc thu huùt veà coâng taùc taïi tænh naêm 2012, 
hieän laø giaùo vieân moân Vaät lyù, Tröôøng trung học phổ thông Chieâm Hoùa 

đang höôùng daãn hoïc sinh lôùp 12C4 laøm baøi taäp

Thöïc hieän Nghò quyeát soá 
27-NQ/TW ngaøy 06/8/2008 
cuûa Ban Chaáp haønh Trung 
öông Ñaûng khoùa X veà xaây 
döïng ñoäi nguõ trí thöùc trong 
thôøi kyø ñaåy maïnh coâng 
nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa ñaát 
nöôùc vaø Chöông trình haønh 
ñoäng soá 19 cuûa Ban Chaáp 
haønh Ñaûng boä tænh thöïc hieän 
Nghò quyeát, töø naêm 2008 ñeán 
nay, tænh ñaõ thöïc hieän chính 
saùch thu huùt ñoái vôùi 122 
ngöôøi coù trình ñoä cao thuoäc 
danh muïc ngaønh, ngheà, lónh 
vöïc, thu huùt vaøo coâng taùc taïi 
caùc cô quan, ñôn vò. Trong 
ñoù, nhieàu ngöôøi ñaõ phaùt huy 
ñöôïc naêng löïc, sôû tröôøng vaø 
ñöôïc ñeà baït vaøo nhöõng vò trí 
laõnh ñaïo quan troïng taïi caùc 
cô quan, ñôn vò.
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XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA; BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI

Phát triển văn hóa luôn được chú trọng, gắn với phát 
triển kinh tế - xã hội. Phong trào “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh” và xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan, 
đơn vị văn hóa được triển khai đồng bộ, đem lại hiệu quả thiết 
thực, khơi dậy truyền thống của dân tộc, đồng thời tăng cường 
khối đại đoàn kết trong cộng đồng; tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố, 
cơ quan, đơn vị, hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa hằng năm đều 
đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chất lượng, hiệu quả hoạt động 
văn hóa, văn học, nghệ thuật được nâng lên. Việc bảo tồn, 
khai thác, phát huy giá trị các di sản văn hóa kết hợp với tuyên 
truyền, quảng bá, phát triển du lịch đạt được kết quả quan 
trọng; khai thác, phát huy tốt giá trị di sản văn hóa, các lễ hội 
dân gian truyền thống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh 
thông qua các lễ hội, các cuộc liên hoan, ngày hội văn hóa 
các dân tộc toàn quốc do tỉnh đăng cai tổ chức gắn với Lễ hội 
Thành Tuyên, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc 
tế. Toàn tỉnh có 635 di tích lịch sử - văn hóa, trong đó có 260 
di tích xếp hạng cấp tỉnh, 189 di tích xếp hạng quốc gia, 03 di 
tích xếp hạng quốc gia đặc biệt, 01 bảo vật quốc gia. Trong 
nhiệm kỳ, đã hoàn thiện hồ sơ và được Thủ tướng Chính phủ 
quyết định công nhận Khu di tích Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ II của Đảng tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa là khu 
Di tích quốc gia đặc biệt, công nhận Khu bảo tồn thiên nhiên 
Na Hang - Lâm Bình là Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc 
biệt; hoàn thiện hồ sơ, được UNESCO công nhận "Thực hành 
Then của người Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam" là di sản văn 
hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; tích cực xây dựng hồ 
sơ Khu di sản thiên nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na Hang 
(tỉnh Tuyên Quang) trình UNESCO công nhận Di sản thiên 
nhiên thế giới.  

 Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng được duy trì và 
ngày càng mở rộng; thể thao thành tích cao giành được nhiều 
kết quả quan trọng, số lượng huy chương đạt được tại các giải 
thể thao khu vực, toàn quốc và quốc tế tăng qua các năm. Toàn 

tỉnh có 30% dân số tập thể dục thể thao thường xuyên, 25% 
số gia đình tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, 
4.015 đội thể thao cơ sở, trên 45.000 vận động viên cơ sở, 
350 câu lạc bộ thể thao; có trên 500 giải thi đấu thể thao cấp 
cơ sở, 60 giải thi đấu thể thao cấp huyện và 8 giải thi đấu thể 
thao cấp tỉnh. 

Sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân 
dân có nhiều tiến bộ. Công tác dự phòng được quan tâm; các 
chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai sâu rộng, có 
hiệu quả; chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân được 
nâng lên; thực hiện tốt việc phân tuyến kỹ thuật theo tuyến 
điều trị và chú trọng mở rộng dịch vụ kỹ thuật, nhất là phát 
triển kỹ thuật cao. Toàn tỉnh có 153 cơ sở y tế công lập, gồm 
5 bệnh viện tuyến tỉnh, 7 trung tâm y tế tuyến huyện, trong đó 
có 6 trung tâm y tế đa chức năng (y tế dự phòng và khám, 
chữa bệnh), 3 bệnh viện đa khoa khu vực, 9 phòng khám đa 
khoa khu vực, 129 trạm y tế cơ sở; có 162 cơ sở y tế ngoài 
công lập, gồm 01 bệnh viện đa khoa, 12 phòng khám đa khoa, 
149 cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền và dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe. Đạt 8,3 bác sĩ/10.000 dân; số giường bệnh đạt 
34,2/10.000 dân; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, 
chữa bệnh tiếp tục được đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, 
chữa bệnh cho nhân dân; tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế 
là 80,4%.  

Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, các hoạt động 
từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn 
được thực hiện sâu rộng, có hiệu quả. Trong 5 năm đã tạo việc 
làm mới cho trên 114.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua 
đào tạo từ 45% lên trên 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào 
tạo nghề tăng từ 27% lên trên 37%. Triển khai đồng bộ các 
giải pháp giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo bình quân 
giảm trên 3%/năm, từ 27,81% xuống 11,8%. Phong trào đền 
ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, công tác bảo đảm an sinh xã 
hội, trợ giúp xã hội được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng; 
đời sống của gia đình người có công với cách mạng từng bước 
được cải thiện. 
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Sự kiện UNESCO ghi danh “Thöïc haønh Then 
cuûa ngöôøi Taøy, Nuøng, Thaùi ôû Vieät Nam” laø Di 
saûn vaên hoùa phi vaät theå ñaïi dieän cuûa nhaân loaïi ñaõ 
khaúng ñònh baûn saéc vaên hoùa phong phuù cuûa daân 
toäc Vieät Nam. Nhaân daân caùc daân toäc treân ñòa baøn 
tænh có theâm ñieàu kieän baûo toàn nghi leã Then 
truyeàn thoáng, phaùt huy caùc giaù trò vaên hoùa ñaëc 
saéc, ñeå nghi leã Then maõi laø nieàm töï haøo cuûa 
Tuyeân Quang. 

Taùi hieän Nghi leã Then trong Ngaøy hoäi vaên hoùa, theå thao vaø du lòch huyeän Na Hang naêm 2019

Ngheä nhaân nhaân daân Haø Thuaán, thoân Taân Hôïp, xaõ Taân An, 
huyện Chieâm Hoùa truyeàn daïy haùt Then cho theá heä trẻ
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Nghi leã Caáp saéc, Ngheä thuaät trang trí treân trang phuïc truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Dao ñoû caùc huyeän Na Hang, Laâm Bình, 
Chieâm Hoùa, Haøm Yeân vaø Sôn Döông ñöôïc Boä Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch coâng nhaän laø Di saûn vaên hoùa phi vaät theå quoác gia 

Leã khai maïc Ngaøy hoäi Vaên hoùa daân toäc Dao toaøn quoác laàn thöù nhaát (naêm 2017)
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Haùt Sooïng coâ laø moät theå loaïi daân ca tröõ tình, moät loaïi hình sinh hoaït vaên hoùa daân gian phong phuù, haáp daãn cuûa daân 
toäc Saùn Dìu. Caùc laøn ñieäu Sooïng coâ coù noäi dung phaûn aùnh cuoäc soáng lao ñoäng, sinh hoaït, phong tuïc taäp quaùn vaø nhöõng 
taâm tö, tình caûm, khaùt voïng cuûa ngöôøi Saùn Dìu trong cuoäc soáng.

 Moät buoåi sinh hoaït cuûa câu lạc bộ haùt Sooïng coâ cuïm Hoäi Keá, xaõ Ninh Lai, huyện Sôn Döông
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 Ñieäu muùa “Caàu muøa” cuûa ngöôøi Cao Lan, xaõ Thaønh Long, huyện Haøm Yeân 
 
 
 
Haùt Sình ca laø loaïi hình ngheä thuaät trình dieãn daân gian, ñöôïc coäng ñoàng ngöôøi Cao Lan trong tænh gìn giöõ, baûo toàn 

vaø phaùt huy giaù trò. Ñaây laø moät loaïi hình di saûn vaên hoùa phi vaät theå ñieån hình mang tính truyeàn thoáng laâu ñôøi vaø ñoäc 
ñaùo cuûa ngöôøi Cao Lan. Haùt Sình ca cuûa ngöôøi Cao Lan, tænh Tuyeân Quang ñaõ ñöôïc Boä Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch 
ñöa vaøo Danh muïc Di saûn vaên hoùa phi vaät theå quoác gia naêm 2015.
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Vöøa laø nhaïc cuï, vöøa laø ñaïo cuï, chieác kheøn cuûa ngöôøi Moâng cuõng laø nhaïc khí thieâng keát noái giöõa coõi traàn vaø 
theá giôùi taâm linh đồng thời cuõng laø phöông tieän keát noái coäng ñoàng, chia seû taâm tö tình caûm, giuùp chuû theå vaên hoùa 
thaêng hoa vôùi tinh thaàn laïc quan, yeâu ñôøi.

Muùa kheøn cuûa ngöôøi Moâng xaõ Xuaân Laäp, huyeän Laâm Bình
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Leã hoäi Loàng toâng ñöôïc coâng nhaän laø Di saûn vaên hoùa phi vaät theå quoác gia. 

Toaøn caûnh Leã hoäi Loàng toâng huyeän Laâm Bình (naêm 2017)
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 Leã röôùc Maãu trong Leã hoäi ñeàn Thöôïng, ñeàn Haï, ñeàn YÛ La (năm 2017) 
 

Leã hoäi ñeàn Thöôïng, ñeàn Haï, ñeàn YÛ La thaønh phoá Tuyeân Quang laø leã hoäi lôùn nhaát trong naêm cuûa ngöôøi daân thaønh 
phoá Tuyeân Quang. Töø ngaøy 10 ñeán ngaøy 16 thaùng 02 aâm lòch hằng naêm ñeàu toå chöùc Leã hoäi röôùc Maãu baét ñaàu töø ñeàn 
Maãu YÛ La ra ñeàn Haï, roài tieáp ñeán leã röôùc Maãu töø ñeàn Thöôïng qua soâng veà ñeàn Haï ñeå cuøng hôïp teá. Ngaøy 16 thaùng 02 
aâm lòch keát thuùc Leã hoäi, nhaân daân laïi laøm leã hoaøn cung ñöa Maãu trôû veà ñeàn thôø rieâng cuûa mình ñeå phuø trôï, giöõ cho 
muoân daân ñöôïc an laønh, laøm aên taán tôùi. Naêm 2017, Leã hoäi ñeàn Thöôïng, ñeàn Haï, ñeàn YÛ La ñaõ ñöôïc Boä Vaên hoùa, Theå 
thao vaø Du lòch coâng nhaän laø Di saûn vaên hoùa phi vaät theå quoác gia. 
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Leã hoäi Ñoäng Tieân vaø Chôï queâ Haøm Yeân laø Leã hoäi truyeàn thoáng ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy muøng 9 thaùng Gieâng âm 
lòch hằng naêm, vôùi öôùc muoán cuûa ngöôøi daân ñòa phöông veà moät naêm môùi möa thuaän, gioù hoøa, muøa maøng boäi thu, gaùi 
trai neân duyeân, nhaø nhaø aám no, haïnh phuùc vaø quaûng baù nhöõng noâng saûn truyeàn thoáng cuûa ñòa phöông.
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Leã hoäi Nhaûy löûa cuûa đồng bào daân toäc Paø Theûn, xaõ Hoàng Quang, huyeän Laâm Bình

Nhaûy löûa laø leã hoäi truyeàn thoáng cuûa ñoàng baøo daân toäc Paø Theûn taïi tænh Tuyeân Quang; moät sinh hoaït vaên hoùa 
theå hieän söùc maïnh phi thöôøng cuûa ngöôøi Paø Theûn. Ngoaøi söï thaàn bí linh thieâng, nghi leã theå hieän söï caàu mong 
söùc khoûe cho daân laøng, muøa maøng boäi thu cho baø con trong naêm môùi.  
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Hoaït ñoäng keùo co dieãn ra ôû nhieàu nôi, ñaëc bieät trong caùc ngaøy leã hoäi ôû caùc ñình laøng vaø trong Leã hoäi Loàng toâng 
ôû khaép caùc ñòa baøn trong tænh. Naêm 2015, keùo co truyeàn thoáng cuûa tænh Tuyeân Quang ñöôïc coâng nhaän Di saûn vaên hoùa 
phi vaät theå quoác gia. 

Caùc vaän ñoäng vieân tham gia thi ñaáu moân keùo co taïi Giaûi thi ñaáu caùc moân theå thao daân toäc vaø troø chôi daân gian 
trong Ngaøy hoäi Vaên hoùa daân toäc Dao toaøn quoác (naêm 2017)
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Đồng chí Nguyeãn Haûi Anh, 
Phoù Chuû tòch Ủy ban nhân dân 
tænh vaø caùc ñaïi bieåu döï Khai 
maïc Giaûi voâ ñòch caùc löùa tuoåi treû 
Vaät coå ñieån, Vaät töï do toaøn 
quoác naêm 2018 toå chöùc taïi 
Tuyeân Quang

Ban Toå chöùc trao giaûi Nhaát  
toaøn ñoaøn löùa tuoåi töø 12-14 
tuoåi cho ñoaøn Tuyeân Quang  

trong Giải vô địch Pencak 
Silat treû toaøn quoác naêm 2019 

ñöôïc toå chöùc taïi Tuyeân Quang
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 Theå thao thaønh tích cao tỉnh 
Tuyeân Quang ñaõ töøng böôùc khaúng 
ñònh vò theá trong nöôùc vaø khu vöïc. 

Vaän ñoäng vieân Traàn Quoác Toaûn 
giaønh Huy chöông Vaøng 
taïi Giaûi voâ ñòch Wushu toaøn quoác 
naêm 2019 

Vaän ñoäng vieân moân Vovinam 
Phaïm Linh Chi nhieàu naêm lieàn 
giaønh giaûi cao taïi caùc giaûi ñaáu toaøn quoác
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Moät traän thi ñaáu taïi Giaûi boùng chuyeàn toaøn tænh (naêm 2019)

Phong traøo theå thao quaàn chuùng treân ñòa baøn tænh ñöôïc duy trì 
vaø phaùt trieån saâu roäng. Ở haàu heát caùc khu daân cö ñeàu trieån khai, 
ñaåy maïnh phong traøo “Toaøn daân reøn luyeän thaân theå theo göông 
Baùc Hoà vó ñaïi”. Trong toaøn tænh, soá ngöôøi tham gia taäp luyeän theå 
duïc, theå thao thöôøng xuyeân ñaït 30%; soá gia ñình tham gia taäp 
theå thao thöôøng xuyeân ñaït 25%.
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Caùc vaän ñoäng vieân tham gia giaûi vieät daõ Tieàn phong tænh Tuyeân Quang (naêm 2019)

Moät traän thi ñaáu bóng bàn ñôn nam taïi Giaûi boùng baøn toaøn tænh 
(naêm 2018)

Moät traän thi ñaáu caàu loâng ñoâi nam taïi Giaûi caàu loâng  
Khoái thi ñua caùc cô quan Ñaûng tænh (naêm 2018)



148

Ñua thuyeàn treân soâng Loâ Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020
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Moät traän ñaáu vaät taïi Leã hoäi ñình Thoï Vöïc, xaõ Hoàng Laïc, huyeän Sôn Döông (naêm 2017)
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Giaûi boùng ñaù Coâng ñoaøn Khoái caùc cô quan tænh (naêm 2019)



151

Khu ñieàu trò 5 taàng cuûa Beänh vieän Đa khoa tỉnh Tuyeân Quang

Coâng taùc baûo veä vaø chaêm soùc söùc khoûe nhaân daân ñaõ ñöôïc chuù troïng vaø ñaït được nhieàu keát quaû tích cöïc. Ngaønh 
y teá tænh ñaõ ñaåy maïnh coâng taùc tuyeân truyeàn, giaùo duïc söùc khoûe, naâng cao chaát löôïng chuyeân moân của ñoäi nguõ y, 
baùc sĩ; cô sôû vaät chaát, trang thieát bò y teá ñöôïc ñaàu tö, naâng caáp ñaùp öùng yeâu caàu khaùm, chöõa beänh cho nhaân daân. 
Hieän toaøn tænh coù 111/138 xaõ ñöôïc coâng nhaän ñaït Boä Tieâu chí quoác gia veà y teá xaõ, taïo thuaän lôïi cho vieäc naâng cao 
chaát löôïng khaùm, chöõa beänh töø cô sôû.  
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Beänh vieän Đa khoa tænh aùp duïng heä thoáng Maùy C-arm hieän ñaïi trong phaãu thuaät xöông

Thaày thuoác Beänh vieän Ña khoa tænh 
khaùm beänh tình nguyeän 

taïi huyeän Laâm Bình

Beänh vieän Ña khoa tænh 
Tuyeân Quang ñaõ ñöôïc coâng 
nhaän là beänh vieän haïng I, laø 
beänh vieän veä tinh cuûa Beänh 
vieän Baïch Mai Haø Noäi, Beänh 
vieän Vieät Ñöùc Haø Noäi. Beänh 
vieän Đa khoa tỉnh ñaõ khoâng 
ngöøng ñoåi môùi, naâng cao chaát 
löôïng khaùm, chöõa beänh, öùng 
duïng kyõ thuaät môùi vaøo chaån 
ñoaùn vaø ñieàu trò beänh.
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Caùn boä Beänh vieän Ña khoa huyeän Haøm Yeân 
söû duïng caùc loaïi maùy xeùt nghieäm hieän ñaïi 

trong chaån ñoaùn vaø ñieàu trò beänh

Ñeå naâng cao chaát löôïng 
khaùm, chöõa beänh cho  nhaân daân 
vuøng saâu, vuøng xa, giaûm taûi cho 
tuyeán treân, caùc Trung taâm Y teá, 
Beänh vieän Ña khoa tuyeán huyeän 
ñöôïc naâng caáp veà cô sôû vaät chaát 
vaø trang thieát bò nhö: maùy sieâu 
aâm, maùy noäi soi, maùy xeùt 
nghieäm sinh hoùa maùu, xeùt 
nghieäm sinh hoùa nöôùc tieåu töï 
ñoäng, heä thoáng chieáu chuïp X 
quang, maùy ghi ñieän taâm ñoà, oâtoâ 
cöùu thöông...

Beänh vieän Đa khoa huyện Chieâm Hoùa 
ñöôïc trang bò ñaày ñuû trang thieát bò hieän ñaïi phuïc vuï coâng taùc khaùm, chöõa beänh

Ngöôøi daân khaùm beänh taïi Beänh vieän Ña khoa huyeän Sôn Döông
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Toaøn caûnh Beänh vieän Coâng an tænh Tuyeân Quang

Caùn boä Trung taâm Kieåm soaùt beänh taät tænh kieåm tra 
caùc loaïi vaécxin phoøng beänh taïi Phoøng tieâm vaécxin

Kyõ thuaät vieân Khoa Noäi - Nhi - Y hoïc coå truyeàn, Beänh vieän 
Phục hồi chức năng Höông Sen giuùp treû taäp vaän ñoäng treân boùng
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Beänh vieän Ña khoa Quốc tế Phöông Baéc laø beänh vieän tö nhaân ñaàu tieân cuûa Tuyeân Quang ñöôïc caáp pheùp hoaït ñoäng. 
Beänh vieän được xeáp loaïi beänh vieän haïng III, coù quy moâ 150 giöôøng beänh, thöïc hieän 4.900 kyõ thuaät chuyeân moân; ñöôïc 
ñaàu tö cô sôû vaät chaát khang trang, nhieàu trang thieát bò y teá hieän ñaïi; coù 15 khoa, phoøng chöùc naêng vôùi treân 300 caùn boä, 
nhaân vieân. Vieäc Boä Y teá caáp pheùp hoaït ñoäng khaùm, chöõa beänh ñoái vôùi Beänh vieän Ña khoa Quốc tế Phöông Baéc goùp phaàn 
giaûm taûi cho caùc cô sôû y teá coâng laäp, naâng cao chaát löôïng chaêm soùc söùc khoûe cho nhaân daân.
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Traïm Y teá xaõ Phuùc Yeân, huyeän Laâm Bình môùi ñöôïc xaây döïng khang trang ñaùp öùng nhu caàu khaùm, chöõa beänh cho nhaân daân 

Hoäi Ñoâng y caùc caáp trong 
tænh ñaõ tích cöïc ñoäng vieân caùc 
löông y, oâng lang, baø meá 
gioûi, nhöõng ngöôøi coù baøi 
thuoác hay, caây thuoác quyù cuûa 
gia ñình, doøng toäc truyeàn 
daïy, keá thöøa baèng nhieàu hình 
thöùc cho nhöõng ngöôøi taâm 
huyeát vôùi ngheà; qua ñoù ñaõ 
goùp phaàn thöïc hieän toát coâng 
taùc chaêm soùc söùc khoûe nhaân 
daân treân ñòa baøn tænh. 

 

Baø Töôùng Thò Minh (ôû giöõa), 
xaõ Huøng Ñöùc, huyeän Haøm 
Yeân höôùng daãn caùch söû duïng 
thuoác ñoâng y cho ngöôøi daân
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Caùn boä Traïm Y teá xaõ Trung Minh, huyeän Yeân Sôn höôùng daãn 
ngöôøi daân caùch nhaän bieát naám, quaû, caây ñoäc 

ñeå phoøng traùnh ngoä ñoäc thöïc phaåm

Ngöôøi daân ñöôïc khaùm beänh taïi Traïm Y teá 
xaõ Bình Xa, huyeän Haøm Yeân

Baùc sĩ Phoøng khaùm Ña khoa khu 
vöïc Yeân Hoa, huyeän Na Hang 
khaùm beänh vaø tö vaán cho ngöôøi 
daân veà phoøng, choáng beänh
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Vôùi tinh thaàn “choáng dòch nhö choáng giaëc”, tuyeät ñoái khoâng chuû quan, lô laø, thôøi gian qua, Ban Chæ ñaïo phoøng, choáng 
dòch beänh Covid-19 tænh ñaõ chuû ñoäng trieån khai nhieàu bieän phaùp phoøng, choáng dòch beänh hieäu quaû.

Sau hôn 1 thaùng phaùt 
ñoäng toaøn daân tham gia uûng 
hoä phoøng, choáng dòch beänh 
Covid-19, UÛy ban Mặt trận 
Tổ quốc caùc caáp ñaõ vaän 
ñoäng, tieáp nhaän uûng hoä vaø 
ñaêng kyù uûng hoä cuûa 1.027 cô 
quan, ñôn vò, toå chöùc, doanh 
nghieäp, caùc nhaø haûo taâm 
treân ñòa baøn tænh vôùi soá tieàn 
7,4 tyû ñoàng.

Caùn boä Trung taâm Y teá huyeän Sôn Döông 
phun thuoác khöû truøng taïi ñieåm caùch ly 

Tröôøng phổ thông daân toäc noäi truù ATK Sôn Döông

Laõnh ñaïo Boä Chæ huy Quaân söï tænh kieåm tra khu vöïc caùch ly 
taïi Trung ñoaøn 247
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Hieän nay, tænh ñaõ vaø ñang trieån khai 
thöïc hieän coù hieäu quaû caùc chöông trình, 
ñeà aùn, chính saùch giaûm ngheøo, trong ñoù 
quan taâm huy ñoäng nguoàn löïc thöïc hieän 
Ñeà aùn phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi nhaèm 
giaûm ngheøo nhanh vaø beàn vöõng; 
Chöông trình hoã trôï ñaàu tö xaây döïng keát 
caáu haï taàng vaø caùc döï aùn thuoäc Chöông 
trình 135; thöïc hieän caùc giaûi phaùp hoã trôï 
phaùt trieån saûn xuaát, hoã trôï hoä ngheøo, caän 
ngheøo tieáp caän vôùi caùc dòch vuï xaõ hoäi 
cô baûn, gaén vôùi xaây döïng noâng thoân 
môùi. Tieáp tuïc nghieân cöùu, ñieàu chænh, 
boå sung vaø ban haønh môùi caùc cô cheá, 
chính saùch hoã trôï phaùt trieån kinh teá - xaõ 

hoäi, giaûm ngheøo cuûa tænh phuø hôïp vôùi 
giai ñoaïn môùi vaø ñieàu kieän nguoàn löïc 
cuûa tænh, theo höôùng giaûm daàn chính 
saùch cho khoâng, thöïc hieän caùc chính 
saùch hoã trôï giaùn tieáp, hoã trôï ñeå taïo ñieàu 
kieän cho ngöôøi ngheøo tieáp caän caùc dòch 
vuï xaõ hoäi cô baûn thoâng qua hoã trôï xaây 
döïng keát caáu haï taàng; hoã trôï tín duïng öu 
ñaõi; hoã trôï phaùt trieån caùc toå, nhoùm saûn 
xuaát (hôïp taùc xaõ); hoã trôï phaùt trieån röøng, 
thuûy saûn vaø moät soá caây, con coù giaù trò, coù 
lôïi theá treân ñòa baøn tænh; hoã trôï nhaân 
roäng caùc moâ hình giaûm ngheøo hieäu quaû. 
Naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo ngheà, tö 
vaán giôùi thieäu vieäc laøm, ñaëc bieät höôùng 

vaøo nhoùm ñoái töôïng ngöôøi ngheøo, ngöôøi 
thuoäc hoä caän ngheøo. Trieån khai ñaày ñuû, 
kòp thôøi caùc chính saùch hoã trôï hoä ngheøo, 
ngöôøi ngheøo, trôï giuùp caùc ñoái töôïng yeáu 
theá, baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi theo chæ ñaïo 
cuûa Chính phuû. Tieáp tuïc ñaåy maïnh coâng 
taùc thoâng tin, tuyeân truyeàn veà Chöông 
trình giaûm ngheøo, ñaëc bieät quan taâm 
vieäc tuyeân truyeàn, giaùo duïc veà kỹ năng 
soáng, caùch chi tieâu trong gia ñình vaø kyõ 
thuaät, kinh nghieäm saûn xuaát cho ngöôøi 
ngheøo coù troïng taâm, ñuùng ñoái töôïng, 
phuø hôïp vôùi nhu caàu, ñieàu kieän cuûa töøng 
loaïi hoä ngheøo vaø ñaëc ñieåm cuûa töøng 
vuøng, loaïi hình saûn xuaát,…

Moâ hình saûn xuaát 
gioáng luùa môùi 
taïi xaõ Phuù Bình, 
huyeän Chieâm Hoùa
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Vöôøn oåi vaø böôûi cuûa gia ñình oâng Maàu Tieán Tuaân, thoân 20, xaõ Kim Phuù, thành phố Tuyeân Quang 
cho thu nhaäp oån ñònh moãi naêm khoaûng 300 trieäu ñoàng

OÂng Phan Vaên Töôûng (ñöùng giöõa), thoân 7 Thoáng Nhaát, 
xaõ Yeân Phuù, huyeän Haøm Yeân chia seû kinh nghieäm 

chaêm soùc caây thanh long Noâng daân thoân Khau Traøng, xaõ Hoàng Thaùi, huyeän Na Hang 
thu hoaïch leâ
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Khu nuoâi caù loàng ñaëc saûn cuûa Coâng ty trách nhiệm hữu hạn Laâm saûn vaø dòch vuï Long Giang treân hoà sinh thaùi Na Hang

Anh Nguyeãn Tieán Duõng, thoân Myõ Bình, xaõ Myõ Baèng, 
huyeän Yeân Sôn nuoâi gaø ri thaû vöôøn theo höôùng 

saûn xuaát haøng hoùa

Chò Phaïm Thò Vaân (beân phaûi), thoân 13 Minh Quang, 
xaõ Minh Höông, huyeän Haøm Yeân chaêm soùc ñaøn vòt 

cuûa gia ñình
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 Ngöôøi daân xaõ Khuoân Haø,  
huyeän Laâm Bình phaùt trieån 
ngheà maây, tre ñan

Caàu traøn qua suoái vaøo thoân Khuoân Naø, xaõ Trung Minh, huyeän Yeân Sôn, 
nôi coù 40 hoä daân toäc Moâng sinh soáng, ñöôïc ñaàu tö töø nguoàn voán Chöông trình 135 (naêm 2017)


