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Chủ tịch Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ III (tháng 3/1961) 
 

"Trước kia, đồng bào tỉnh ta đã góp phần xứng đáng trong Cách mạng Tháng Tám và cuộc kháng chiến cứu nước. Ngày nay, 
tôi chắc rằng đồng bào ta sẽ phát huy truyền thống anh dũng sẵn có và góp phần nhiều hơn nữa trong công cuộc kiến 
thiết chủ nghĩa xã hội…''. 

(Trích bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
với đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang, ngày 20/3/1961) 
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Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, 
phía Đông và Đông Bắc giáp các tỉnh Cao Bằng, 
Bắc Kạn và Thái Nguyên; phía Tây giáp tỉnh Yên 

Bái; phía Nam giáp các tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc; phía 
Bắc và Tây Bắc giáp tỉnh Hà Giang. Hiện nay, tỉnh Tuyên 
Quang có 7 đơn vị hành chính gồm thành phố Tuyên Quang 
và 6 huyện: Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, 
Na Hang, Lâm Bình. 

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là 
Thủ đô khu giải phóng, được Trung ương Đảng và Bác Hồ 
chọn làm trung tâm của cách mạng cả nước. Trong những năm 
trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên 
Quang lại vinh dự là Thủ đô kháng chiến. Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc Tuyên Quang luôn làm tròn nhiệm vụ thiêng 
liêng: xây dựng, bảo vệ An toàn khu, bảo vệ Bác Hồ, Trung 
ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận cùng nhiều ban, 
bộ, ngành trung ương, đóng góp phần quan trọng, to lớn vào 
cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Tuyên Quang cũng là 
nơi đã diễn ra nhiều sự kiện lịch sử gắn liền với vận mệnh của 
dân tộc như: Hội nghị toàn quốc của Đảng phát động và lãnh 
đạo toàn dân nổi dậy giành chính quyền; Quốc dân Đại hội 
Tân Trào,… Đặc biệt, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của 
Đảng (tháng 02/1951) diễn ra tại xã Vinh Quang, nay là xã 
Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, là Đại hội đầu tiên của Đảng 
được tổ chức trong nước và là Đại hội duy nhất cho đến nay 
được tổ chức ở một địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội.  

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, Đảng 
bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tiếp tục xây dựng 
hậu phương vững mạnh, góp phần làm tròn nhiệm vụ của 

hậu phương lớn miền Bắc đối với tiền tuyến lớn miền Nam, 
đánh thắng cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, góp 
phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống 
nhất đất nước.  

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam 
xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là trong quá trình đẩy mạnh toàn 
diện, đồng bộ công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc Tuyên Quang tiếp tục phát huy truyền thống 
vẻ vang của quê hương cách mạng, quyết tâm vượt qua mọi 
khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, chủ 
động hội nhập quốc tế, tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát 
triển kinh tế - xã hội, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục 
tiêu, nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, 
nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, đặc biệt là ba khâu đột phá và bốn 
nhiệm vụ trọng tâm, cơ bản đạt mục tiêu đưa Tuyên Quang trở 
thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Sau 5 năm (2015-2020) nỗ lực phấn đấu dưới sự lãnh đạo 
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, Tuyên Quang đã 
đạt được nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng và phát 
triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương, đẩy mạnh cải cách 
hành chính, giữ vững quốc phòng - an ninh, tăng cường công 
tác xây dựng Đảng, củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, 
nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân… 

Nhằm ghi lại dấu ấn của chặng đường 5 năm xây dựng và 
phát triển Tuyên Quang với nhiều thuận lợi, thời cơ, đan xen 
những khó khăn, thách thức, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang 
xuất bản cuốn sách ảnh Tuyên Quang - Dấu ấn một chặng 
đường (2015-2020). Cuốn sách sẽ giới thiệu với bạn đọc 

LỜI NHÀ XUẤT BẢN
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những hình ảnh về một Tuyên Quang năng động, ngày 
càng hiện đại, đang phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã 
hội nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa các dân tộc 
sinh sống trên địa bàn tỉnh; là điểm đến ngày càng thu hút 
của du lịch sinh thái, du lịch văn hóa và du lịch tâm linh... 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình biên soạn, 
biên tập nội dung và hình ảnh trong cuốn sách, nhưng do đề 
cập đến nhiều lĩnh vực trong khoảng thời gian cả một nhiệm 

kỳ Đại hội nên khó tránh khỏi còn hạn chế, thiếu sót trong 
việc sưu tầm tư liệu, hình ảnh. Nhà xuất bản và Ban biên soạn 
rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để hoàn 
thiện nội dung cuốn sách.  

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.  

Tháng 8 năm 2020 

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
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Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh Tuyeân Quang laàn thöù 
XVI, nhieäm kyø 2015-2020 dieãn ra vaøo thôøi ñieåm 
quoác teá vaø trong nöôùc coù nhieàu thôøi cô, thuaän lôïi 

nhưng cũng đối mặt với khoâng ít khoù khaên, thaùch thöùc. Treân 
ñòa baøn tænh, keát quaû ñaït ñöôïc treân caùc lónh vöïc, nhaát laø nhöõng 
daáu aán trong nhieäm kỳ 2015-2020 ñaõ taïo theá vaø löïc cho böôùc 
phaùt trieån môùi cuûa tænh. Tuy nhieân, do quy moâ neàn kinh teá coøn 
nhoû, chöa töï caân ñoái ñöôïc ngaân saùch, thieáu nguoàn löïc ñaàu tö 
phaùt trieån, ñaëc bieät laø ñaàu tö xaây döïng, heä thoáng keát caáu haï 
taàng còn hạn chế, chaát löôïng nguoàn nhaân löïc chưa cao, bieán 
ñoåi khí haäu, thieân tai, dòch beänh dieãn bieán baát thöôøng aûnh 
höôûng lôùn ñeán saûn xuaát vaø ñôøi soáng nhaân daân… Nhöõng yeáu toá 
ñoù taùc ñoäng khoâng nhoû ñeán vieäc thöïc hieän Nghò quyeát Ñaïi hoäi 
vaø duy trì toác ñoä taêng tröôûng kinh teá cuûa tænh. 

Vôùi quyeát taâm chính trò cao, Ñaûng boä vaø nhaân daân caùc 
daân toäc tænh Tuyeân Quang tieáp tuïc phaùt huy truyeàn thoáng queâ 
höông caùch maïng, ñoaøn keát, thoáng nhaát, chuû ñoäng khai thaùc 
caùc tieàm naêng vaø nguoàn löïc, vaän duïng saùng taïo caùc chuû tröông, 
đường lối cuûa Ñaûng, chính sách, pháp luật của Nhaø nöôùc; laõnh 
ñaïo, chæ ñaïo toaøn dieän caùc lónh vöïc, taäp trung vào 3 khaâu ñoät 
phaù là: ñaåy maïnh coâng nghieäp cheá bieán noâng, laâm saûn, saûn 
xuaát vaät lieäu xaây döïng, coâng nghieäp hoã trôï; phaùt trieån noâng, 
laâm nghieäp haøng hoùa hieäu quaû, beàn vöõng, tập trung một số sản 
phẩm chủ lực; vaø khai thác tiềm năng để phaùt trieån du lòch, ñaõ 
ñaït ñöôïc keát quaû quan troïng, cô baûn thöïc hieän hoaøn thaønh caùc 
muïc tieâu chuû yeáu Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh 
laàn thöù XVI ñeà ra: kinh teá taêng tröôûng khaù; vaên hoùa, xaõ hoäi coù 
nhieàu tieán boä; ñôøi soáng nhaân daân ngaøy caøng ñöôïc naâng cao; 
quoác phoøng - an ninh ñöôïc giöõ vöõng; coâng taùc caûi caùch haønh 
chính ñöôïc ñaåy maïnh; heä thoáng chính trò ñöôïc quan taâm cuûng coá, 

kieän toaøn vöõng chaéc; truyeàn thoáng ñoaøn keát giöõa caùc daân toäc 
ñöôïc phaùt huy; quan heä hôïp taùc, lieân keát vôùi caùc ñoái taùc, caùc 
ñòa phöông daàn ñi vaøo chieàu saâu vaø thöïc chaát hôn. 

Nhaèm giôùi thieäu tôùi baïn ñoïc nhöõng thoâng tin khaùi quaùt, 
nhöõng hình aûnh tieâu bieåu trong chaëng ñöôøng 5 naêm qua veà 
kinh teá, xaõ hoäi, văn hoá, ñoái ngoaïi, an ninh, quoác phoøng, caûi 
caùch haønh chính, xaây döïng Ñaûng vaø heä thoáng chính trò, thöïc 
hieän söï chæ ñaïo cuûa Ban Thöôøng vuï Tænh uûy, Ban Tuyeân giaùo 
Tænh uûy toå chöùc bieân soaïn cuoán saùch aûnh Tuyeân Quang - Daáu 
aán moät chaëng ñöôøng (2015-2020). 

Cuoán saùch được xuaát baûn coù yù nghóa thieát thöïc, ñaùp öùng yeâu 
caàu coâng taùc tuyeân truyeàn nhöõng keát quaû noåi baät sau 5 naêm thöïc 
hieän Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh laàn thöù XVI, 
nhieäm kyø 2015-2020; goùp phaàn giaùo duïc, boài ñaép truyeàn thoáng 
toát ñeïp, tình yeâu queâ höông, ñaát nöôùc cho caùn boä, ñaûng vieân vaø 
caùc taàng lôùp nhaân daân; laø coâng trình chaøo möøng Ñaïi hoäi ñaïi bieåu 
Ñaûng boä tænh laàn thöù XVII, nhieäm kyø 2020-2025.    

Trong quaù trình khai thaùc tö lieäu, nghieân cöùu vaø bieân soaïn 
cuốn sách, Ban Tuyeân giaùo Tænh uûy luoân nhaän ñöôïc söï quan 
taâm chæ ñaïo cuûa Ban Thöôøng vuï Tænh uûy vaø söï phoái hôïp giuùp 
ñôõ cuûa caùc ban, sôû, ngaønh, đoàn thể, caùc ñòa phöông, cô quan, 
ñôn vò, caùc ngheä sĩ vaø taùc giaû nhieáp aûnh. Ban Tuyeân giaùo Tænh 
uûy trân trọng caûm ôn caùc cô quan, ñôn vò, caù nhaân ñaõ ñoùng 
goùp vaøo thaønh coâng cuûa cuoán saùch. 

Mặc dù đã hết sức cố gắng trong quaù trình bieân soaïn, cuốn 
saùch coù theå khoâng traùnh khoûi còn hạn chế, thieáu soùt, raát mong 
nhaän ñöôïc söï goùp yù cuûa baïn ñoïc. 

BAN TUYEÂN GIAÙO TÆNH UÛY TUYEÂN QUANG

LÔØI NOÙI ÑAÀU





TUYEÂN QUANG - DAÁU AÁN MOÄT CHAËNG ÑÖÔØNG

 Chaåu Vaên Laâm, UÛy vieân Ban Chấp hành Trung öông Ñaûng,  
Bí thö Tænh uûy, Tröôûng ñoaøn ñaïi bieåu Quoác hoäi tænh Tuyeân Quang 

Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh 
Tuyeân Quang laàn thöù XVI, 
nhieäm kyø 2015-2020 xaùc ñònh 

chuû ñeà “Phaùt huy truyeàn thoáng queâ 
höông caùch maïng, tieáp tuïc naâng cao 
naêng löïc laõnh ñaïo vaø söùc chieán ñaáu cuûa 
Ñaûng boä, ñoåi môùi maïnh meõ vaø vöõng 
chaéc, phaán ñaáu ñöa Tuyeân Quang trôû 
thaønh tænh phaùt trieån khaù trong caùc tænh 
mieàn nuùi phía Baéc”, trong ñoù taäp trung 
vaøo ba khaâu ñoät phaù: đẩy mạnh công 
nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất 
vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ; 
phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu 
quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm 
chủ lực; khai thác tiềm năng để phát triển 
du lịch. 

Nhìn laïi chaëng ñöôøng 5 naêm qua, tuy 
phaûi ñoái maët vôùi nhieàu khoù khaên, thaùch 
thöùc, song vôùi phöông chaâm “Ñoaøn keát, 
thoáng nhaát, taäp trung ñoät phaù, khai thaùc 
tieàm naêng, phaùt trieån beàn vöõng”, Ñaûng 
boä vaø nhaân daân caùc daân toäc trong tænh ñaõ 
neâu cao quyeát taâm chính trò, khaéc phuïc 
khoù khaên, taän duïng thôøi cô, phaùt trieån 
toaøn dieän caùc lónh vöïc kinh teá - xaõ hoäi, 
baûo ñaûm quoác phoøng, an ninh, xaây döïng 
Ñaûng vaø heä thoáng chính trò vôùi nhöõng 
“daáu aán” quan troïng. 

Xuaát phaùt töø nguyeän voïng, quyeàn vaø 
lôïi ích chính ñaùng cuûa nhaân daân, nhöõng 
chuû tröông ñuùng ñaén cuøng cô cheá, chính 
saùch phuø hôïp ñaõ taïo söï ñoàng thuaän cao 
trong caû heä thoáng chính trò vaø nhaân daân. 
Söï quyeát taâm, quyeát lieät trong laõnh ñaïo, 
chæ ñaïo, cuøng söï quaûn lyù, ñieàu haønh linh 
hoaït, saùng taïo cuûa caùc caáp, caùc ngaønh, 
nhaát laø trong thu huùt, môøi goïi ñaàu tö, khai 
thaùc tieàm naêng, lôïi theá cuûa tænh, nhieàu 
chöông trình, ñeà aùn, quy hoaïch phaùt trieån 
kinh teá - xaõ hoäi cuûa tænh ñöôïc trieån khai, 
thöïc hieän hieäu quaû; caùc chæ tieâu kinh teá - 

xaõ hoäi chuû yeáu cô baûn ñaït vaø vöôït muïc 
tieâu Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng 
boä tænh laàn thöù XVI ñeà ra.  

Nhöõng chuyeån bieán maïnh meõ trong 
caûi caùch haønh chính, caûi thieän moâi tröôøng 
ñaàu tö kinh doanh ñaõ thu huùt ñöôïc caùc 
doanh nghieäp, taäp ñoaøn coù naêng löïc ñaàu tö 
caùc döï aùn phaùt trieån coâng nghieäp, noâng 
nghieäp, du lòch, dòch vuï, taïo ra haøng chuïc 
nghìn vieäc laøm cho ngöôøi daân, goùp phaàn 
quan troïng taêng nguoàn thu cho ngaân saùch 
cuûa tænh. Tỉnh đã chuû ñoäng trieån khai ñoàng 
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boä caùc giaûi phaùp thaùo gôõ khoù khaên cho saûn 
xuaát coâng nghieäp; ñoân ñoác ñaåy nhanh tieán 
ñoä caùc döï aùn ñaàu tö, ñöa vaøo hoaït ñoäng 
caùc nhaø maùy sản xuất saûn phaåm mang laïi 
giaù trò cao nhö theùp, ñieän, goã cheá bieán, 
giaáy, boät giaáy... Chuû tröông cô caáu lại 
ngaønh noâng nghieäp gaén vôùi xaây döïng 
noâng thoân môùi taïo söï böùt phaù trong phaùt 
trieån noâng nghieäp haøng hoùa, moät soá saûn 
phaåm nhö goã nguyeân lieäu, cheø, cam, traâu, 
caù ñaëc saûn ñaõ daàn taïo ñöôïc choã ñöùng treân 
thò tröôøng; trong ñoù saûn phẩm từ röøng ñöôïc 
caáp chöùng chæ röøng beàn vöõng theo tieâu 
chuaån quoác teá FSC, laø saûn phaåm mang 
thöông hieäu quoác teá ñaàu tieân cuûa tænh. 
Chöông trình kieân coá hoùa keânh möông, beâ 
toâng hoùa ñöôøng giao thoâng noäi ñoàng vaø 
ñöôøng vaøo vuøng saûn xuaát haøng hoùa taäp 
trung, xaây döïng nhaø vaên hoùa thoân, baûn 
gaén vôùi saân theå thao vaø khuoân vieân tieáp 
tuïc ñöôïc nhaân daân tích cöïc tham gia, 
höôûng öùng, taïo söùc baät môùi cho phaùt trieån 
noâng nghieäp, noâng thoân, laø neàn taûng quan 
troïng ñeå thöïc hieän muïc tieâu xaây döïng 
noâng thoân môùi. Kinh teá du lòch ñaït ñöôïc 
nhöõng keát quaû tích cöïc vôùi caùc döï aùn, ñeà 
aùn phaùt trieån du lòch ñöôïc trieån khai treân 
cô sôû khai thaùc tieàm naêng, lôïi theá, taïo ra  
nhöõng saûn phaåm du lòch ñaëc tröng ôû caùc 
loaïi hình du lòch lòch söû - vaên hoùa, du lòch 
sinh thaùi - nghæ döôõng. Vôùi tö duy nhaïy 
beùn, söï naêng ñoäng, quyeát lieät trong vieäc 
huy ñoäng caùc nguoàn löïc ñaàu tö, keát caáu haï 
taàng kinh teá - xaõ hoäi cuûa tænh coù böôùc phaùt 
trieån nhanh, nhaát laø haï taàng giao thoâng, ñoâ 
thò, taïo ñoäng löïc cho phaùt trieån kinh teá - 
xaõ hoäi; ñieàu chænh quy hoaïch, môû roäng 
thaønh phoá Tuyeân Quang theo tieâu chí ñoâ 

thò loaïi II, hoaøn thaønh xaây döïng caàu Bình 
Ca, caàu Tình Huùc, trieån khai thöïc hieän 
döï aùn xaây döïng ñöôøng cao toác Tuyeân 
Quang - Phuù Thoï keát noái vôùi ñöôøng cao 
toác Haø Noäi - Laøo Cai. 

Höôùng ñeán muïc tieâu phaùt trieån beàn 
vöõng, caùc lónh vöïc vaên hoùa - xaõ hoäi luoân 
ñöôïc quan taâm chaêm lo; quoác phoøng - an 
ninh ñöôïc baûo ñaûm, taïo neàn taûng vöõng 
chaéc cho phaùt trieån kinh teá. Nhieàu söï 
kieän quan troïng veà vaên hoùa, xaõ hoäi vaø 
ñoái ngoaïi ñöôïc toå chöùc thaønh coâng, goùp 
phaàn quaûng baù hình aûnh Tuyeân Quang, 
môû ra nhieàu cô hoäi hôïp taùc treân caùc lónh 
vöïc. Coâng taùc giaùo duïc - ñaøo taïo tieáp tuïc 
ñöôïc quan taâm chaêm lo vaø ñaït ñöôïc 
nhieàu keát quaû quan troïng. Tyû leä huy ñoäng 
treû đến trường treân ñòa baøn tænh vöôït muïc 
tieâu ñeà ra, cao hôn tyû leä bình quaân cuûa 
caùc tænh khu vöïc trung du mieàn nuùi phía 
Baéc vaø caû nöôùc. Coâng taùc baûo veä, chaêm 
soùc söùc khoûe cho nhaân daân ñöôïc chuù 
troïng, töøng böôùc ñaùp öùng yeâu caàu trong 
tình hình môùi. Caùc giaù trò lòch söû, vaên hoùa 
truyeàn thoáng caùc daân toäc ñöôïc giöõ gìn, 
baûo toàn vaø phaùt huy gaén vôùi phaùt trieån 
du lòch; vôùi nhöõng noã löïc khoâng ngöøng, 
nhieàu di saûn vaên hoùa, danh lam thaéng 
caûnh cuûa tænh ñöôïc coâng nhaän caáp quoác 
gia, caáp quoác gia ñaëc bieät, trong ñoù Thöïc 
haønh nghi leã Then cuûa caùc daân toäc Taøy, 
Nuøng, Thaùi ñöôïc UNESCO vinh danh laø 
Di saûn vaên hoùa phi vaät theå ñaïi dieän cuûa 
nhaân loaïi. Khoa hoïc kyõ thuaät töøng böôùc 
phaùt trieån gaén vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng 
nhaân daân. Baûo ñaûm an sinh xaõ hoäi, thöïc 
hieän giaûm ngheøo beàn vöõng vôùi phöông 
chaâm “khoâng ñeå ai bò boû laïi phía sau”, 

höôùng ñeán coâng baèng xaõ hoäi, thu heïp 
khoaûng caùch phaùt trieån giöõa thaønh thò vôùi 
noâng thoân, vuøng saâu, vuøng xa, vuøng ñoàng 
baøo daân toäc thieåu soá, ñôøi soáng nhaân daân 
khoâng ngöøng ñöôïc naâng leân. 

Thoâng qua caùc ñôït sinh hoaït chính 
trò, cuoäc vaän ñoäng xaây döïng, chænh ñoán 
Ñaûng gaén vôùi hoïc taäp vaø laøm theo tö 
töôûng, ñaïo ñöùc, phong caùch Hoà Chí Minh 
ñaõ phaùt huy vai troø neâu göông cuûa ñoäi 
nguõ caùn boä, ñaûng vieân, nhaát laø caùn boä 
laõnh ñaïo chuû choát caùc caáp, naêng löïc laõnh 
ñaïo cuûa caùc caáp uûy ñaûng ñöôïc naâng leân, 
daân chuû trong Ñaûng vaø trong xaõ hoäi ñöôïc 
phaùt huy. Toå chöùc boä maùy ñöôïc saép xeáp 
tinh goïn; hieäu löïc, hieäu quaû quaûn lyù nhaø 
nöôùc ñöôïc naâng leân, baûo ñaûm linh hoaït, 
chuû ñoäng thöïc hieän caùc nhieäm vuï phaùt 
trieån kinh teá - xaõ hoäi; noäi dung, phöông 
thöùc hoaït ñoäng cuûa Maët traän Toå quoác, 
caùc toå chöùc chính trò - xaõ hoäi coù nhieàu ñoåi 
môùi, thieát thöïc, hieäu quaû hôn. 

Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc trong 
nhieäm kyø vöøa qua laø söï tieáp noái nhöõng 
thaønh quaû cuûa nhieàu theá heä ñi tröôùc, 
goùp phaàn taïo neân Tuyeân Quang hoâm 
nay moät dieän maïo môùi, oån ñònh vaø 
phaùt trieån, tieán boä, giaøu baûn saéc. Döôùi 
söï laõnh ñaïo saùng suoát cuûa Ñaûng Coäng 
saûn Vieät Nam, Ñaûng boä vaø nhaân daân 
caùc daân toäc tỉnh Tuyeân Quang tieáp tuïc 
phaán ñaáu xaây döïng Tuyeân Quang trôû 
thaønh moät tænh phaùt trieån nhanh vaø beàn 
vöõng theo höôùng hieän ñaïi, xöùng ñaùng 
vôùi vò theá Thuû ñoâ khu giaûi phoùng, Thuû 
ñoâ khaùng chieán, tænh Anh huøng. 
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Quang caûnh khai maïc Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh laàn thöù XVI, nhieäm kyø 2015-2020 
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Ñoaøn Chuû tòch Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh laàn thöù XVI, nhieäm kyø 2015-2020 
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Toång Bí thö Nguyeãn Phuù Troïng vaø caùc ñaïi bieåu döï Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh laàn thöù XVI, nhieäm kyø 2015-2020
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Toång Bí thö Nguyeãn Phuù Troïng phaùt bieåu chæ ñaïo 
Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh Tuyên Quang laàn thöù XVI, nhieäm kyø 2015-2020
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Ban Chaáp haønh Ñaûng boä tænh khoùa XVI, nhieäm kyø 2015-2020 
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Ñoàng chí Chaåu Vaên Laâm, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang 
thay maët Ñaïi hoäi taëng hoa, caûm ôn vaø tieáp thu yù kieán chæ ñaïo cuûa ñoàng chí Toång Bí thö Nguyeãn Phuù Troïng
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Ñoaøn ñaïi bieåu tỉnh döï Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù XII cuûa Ñaûng 
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Phaàn 1

CAÙC ÑOÀNG CHÍ LAÕNH ÑAÏO ÑAÛNG, NHAØ NÖÔÙC  
THAÊM VAØ LAØM VIEÄC TAÏI TUYEÂN QUANG 

Trong lòch söû caùch maïng, Tuyeân Quang laø ñòa danh 
thaân thuoäc vaø thieâng lieâng ñoái vôùi ñoàng baøo caû 
nöôùc, vinh döï ñöôïc lòch söû trao troïng traùch laø Thuû 

ñoâ khu giaûi phoùng, Thuû ñoâ khaùng chieán; là nơi Baùc Hoà vaø 
Trung öông Ñaûng ñaõ ôû, laõnh ñaïo Caùch maïng Thaùng Tám 
năm 1945, sau đó là khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp ñeán 
ngày thaéng lôïi. Sau khi ñaát nöôùc hoaøn toaøn giaûi phoùng, 
Tuyeân Quang cuøng caû nöôùc tieáp tuïc haøn gaén veát thöông 
chieán tranh, ra söùc thi ñua xaây döïng chủ nghĩa xã hội. Böôùc 
vaøo thôøi kyø ñoåi môùi, Tuyeân Quang luoân nhaän ñöôïc söï quan 
taâm, ñoäng vieân cuûa Trung öông Ñaûng, Quoác hoäi, Chính 
phuû, caùc ban, boä, ngaønh, cô quan Trung öông vaø ñoàng baøo 
caû nöôùc. 

Trong nhieäm kyø 2015-2020, nhieàu ñoàng chí laõnh 
ñaïo Ñaûng, Nhaø nöôùc, caùc ban, boä, ngaønh, cô quan 
Trung öông ñaõ ñeán thaêm vaø laøm vieäc taïi Tuyeân 
Quang. Qua ñoù nhieàu noäi dung kieán nghò cuûa Tuyeân 
Quang ñaõ kòp thôøi ñöôïc giaûi quyeát, nhieàu chöông trình 
hôïp taùc, phoái hôïp ñöôïc trieån khai goùp phaàn quan troïng 
vaøo thực hiện thắng lợi Nghò quyeát Ñaïi hoäi ñaïi bieåu 
Ñaûng boä tænh laàn thöù XVI, nhieäm kyø 2015-2020. 
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Toång Bí thö Nguyeãn Phuù Troïng vaø laõnh ñaïo tænh vôùi caùc ñaïi bieåu taïi Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh 
 laàn thöù XVI, nhieäm kyø 2015-2020 
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Thuû töôùng Chính phuû Nguyeãn Xuaân Phuùc vaø laõnh ñaïo caùc boä, ngaønh Trung öông, laõnh ñaïo tænh vôùi caùc doanh nghieäp  
ñöôïc trao quyeát ñònh chuû tröông ñaàu tö taïi Hoäi nghò Xuùc tieán ñaàu tö Thöông maïi vaø Du lòch tænh Tuyeân Quang (thaùng 02/2017)
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Chuû tòch Quoác hoäi Nguyeãn Thò Kim Ngaân taëng quaø cho hoïc sinh  
Tröôøng tieåu hoïc Toân Ñöùc Thaéng, xaõ Trung Yeân, huyeän Sôn Döông (thaùng 10/2017)
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Ñoàng chí Traàn Quoác Vöôïng, UÛy vieân Boä Chính trò, Thöôøng tröïc Ban Bí thö  
döï ngaøy hoäi Ñaïi ñoaøn keát toaøn daân toäc taïi xaõ Kim Bình, huyeän Chieâm Hoùa (thaùng 11/2018)  
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Ñoàng chí Nguyeãn Vaên Bình, UÛy vieân Boä Chính trò, 
Bí thö Trung öông Ñaûng, Tröôûng Ban Kinh teá 
Trung öông; ñoàng chí Chaåu Vaên Laâm, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thö Tænh uûy, Trưởng đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang vaø laõnh 
ñaïo Coâng an tænh thaêm, taëng quaø caùn boä tieàn 
khôûi nghóa Ma Ñình Daàn, thoân An Hoøa 3, xaõ 
An Töôøng, thành phố Tuyeân Quang (thaùng 
01/2019) 

Ñoàng chí Phaïm Minh Chính, UÛy vieân Boä Chính trò, Bí thö Trung öông Ñaûng, Tröôûng Ban Toå chöùc Trung öông 
laøm vieäc vôùi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyeân Quang (thaùng 6/2019)
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Ñoàng chí Tröông Thò Mai, 
UÛy vieân Boä Chính trò,  

Bí thö Trung öông Ñaûng, 
Tröôûng Ban Daân vaän 

Trung öông trao quaø cho 
hoïc sinh ngheøo vöôït khoù vaø 

thieáu nhi ñaït thaønh tích 
tieâu bieåu trong hoïc taäp treân 

ñòa baøn tænh trong dòp Teát 
Trung thu (thaùng 9/2019)

Ñoàng chí Voõ Vaên Thöôûng, UÛy vieân Boä Chính trò, Bí thö Trung öông Ñaûng, Tröôûng Ban Tuyeân giaùo Trung öông  
phaùt bieåu taïi buoåi laøm vieäc vôùi Ban Thöôøng vuï Tænh uûy (thaùng 7/2017)
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Ñoàng chí  
Nguyeãn Thieän Nhaân,  
UÛy vieân Boä Chính trò,  
Chuû tòch UÛy ban Trung öông 
Mặt trận Tổ quốc Vieät Nam vaø 
caùc ñoàng chí laõnh ñaïo tænh 
thaêm vaø troø chuyeän vôùi thaày, 
coâ giaùo, hoïc sinh Tröôøng phoå 
thoâng daân toäc noäi truù - trung 
học phổ thông tænh trong ngaøy 
khai giaûng naêm hoïc môùi 
(thaùng 9/2016) 

Ñoàng chí Toøng Thò Phoùng, 
UÛy vieân Boä Chính trò, 

Phoù Chuû tòch Thöôøng tröïc 
Quoác hoäi vaø caùc ñoàng chí 
laõnh ñaïo caùc boä, laõnh ñaïo 

tænh thaêm vaø troø chuyeän 
vôùi hoïc sinh Tröôøng phoå 

thoâng daân toäc noäi truù 
trung học cơ sở huyeän 

Chieâm Hoùa (thaùng 3/2018)
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Ñoàng chí Tröông Hoøa Bình,  
UÛy vieân Boä Chính trò,  
Phoù Thuû töôùng Thöôøng tröïc 
Chính phuû vaø caùc thaønh vieân 
Ñoaøn coâng taùc, caùc ñoàng chí 
laõnh ñaïo tænh kieåm tra coâng taùc 
giaûi quyeát thuû tuïc haønh chính taïi 
Cuïc Thueá tænh (thaùng 8/2018)

Ñoàng chí Vöông Ñình Hueä, UÛy vieân Boä Chính trò, Phoù Thuû töôùng Chính phuû  
laøm vieäc vôùi laõnh ñaïo tænh Tuyeân Quang (thaùng 5/2018)
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Ñoàng chí Traàn Thanh Maãn, 
Bí thö Trung öông Ñaûng, 

Chuû tòch UÛy ban Trung öông 
Mặt trận Tổ quốc Vieät Nam 

phaùt bieåu taïi buoåi laøm vieäc vôùi 
lãnh đạo tænh Tuyeân Quang 

(thaùng 7/2018)

Ñoàng chí Phaïm Bình Minh, 
UÛy vieân Boä Chính trò, 
Phoù Thuû töôùng Chính phuû, 
Boä tröôûng Boä Ngoaïi giao laøm vieäc 
với lãnh đạo tỉnh Tuyeân Quang 
(thaùng 8/2020)
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Ñoàng chí Nguyeãn Xuaân Thaéng, 
Bí thö Trung öông Ñaûng, 

Chuû tòch Hoäi ñoàng Lyù luaän Trung öông, 
Giaùm ñoác Hoïc vieän Chính trò quoác gia 

Hoà Chí Minh thaêm vaø taëng quaø hoä ngheøo, 
gia ñình chính saùch xaõ Taân Tieán, huyeän Yeân Sôn 

(thaùng 01/2020)

Ñoàng chí Nguyeãn Hoøa Bình, Bí thö Trung öông Ñaûng, Chaùnh aùn Toøa aùn nhaân daân toái cao, Tröôûng ñoaøn kieåm tra 
cuûa Boä Chính trò, Ban Bí thö phaùt bieåu taïi buoåi laøm vieäc với lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang (thaùng 10/2016) 
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Ñoàng chí Uoâng Chu Löu, UÛy vieân Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng, Phoù Chuû tòch Quoác hoäi  
laøm vieäc taïi tænh (thaùng 3/2017)

Ñoàng chí Phuøng Quoác Hieån, UÛy vieân Ban Chấp hành Trung öông Ñaûng, Phoù Chuû tòch Quoác hoäi 
laøm vieäc taïi tænh (thaùng 8/2019)
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Ñoàng chí  Ñaëng Thò Ngoïc Thònh,  
UÛy vieân Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng, 

Phoù Chuû tòch nöôùc phaùt bieåu 
taïi Leã khai maïc Ñeâm hoäi Thaønh Tuyeân 

(naêm 2017)

Ñoàng chí Ñoã Baù Tî,  
UÛy vieân Ban Chaáp haønh  
Trung öông Ñaûng,  
Phoù Chuû tòch Quoác hoäi  
vaø caùc ñoàng chí laõnh ñaïo tænh 
daâng höông tại Ñeàn thôø Chuû tòch 
Hoà Chí Minh (thaùng 9/2018) 
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Ñoàng chí Trònh Ñình Duõng, UÛy vieân Ban Chấp hành Trung öông Ñaûng, Phoù Thuû töôùng Chính phuû 
và laõnh ñaïo caùc cô quan Trung öông, laõnh ñaïo tænh taëng quaø Teát gia ñình chính saùch, hoä ngheøo treân ñòa baøn tænh 

(thaùng 01/2020)

Ñoàng chí  Vuõ Ñöùc Ñam, UÛy vieân  
Ban Chaáp haønh Trung öông Ñaûng,  
Phoù Thuû töôùng Chính phuû phaùt bieåu  
khai maïc Chöông trình du lòch  
“Qua nhöõng mieàn di saûn Vieät Baéc”  
taïi tænh Tuyeân Quang (naêm 2016)


