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Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh laàn thöù XVI, nhiệm kỳ 
2015-2020 ñaõ xaùc ñònh muïc tieâu toång quaùt: “Naâng 
cao naêng löïc laõnh ñaïo vaø söùc chieán ñaáu cuûa Ñaûng 

boä, phaùt huy daân chuû vaø söùc maïnh ñoaøn keát daân toäc, tieáp tuïc 
ñoåi môùi maïnh meõ vaø vöõng chaéc, phaùt trieån kinh teá nhanh vaø 
beàn vöõng, cô caáu hôïp lyù; naâng cao ñôøi soáng vaät chaát vaø tinh 
thaàn cuûa nhaân daân; baûo ñaûm quoác phoøng, an ninh, giöõ vöõng 
oån ñònh chính trò, traät töï an toaøn xaõ hoäi, phaán ñaáu ñöa Tuyeân 
Quang trôû thaønh tænh phaùt trieån khaù trong caùc tænh mieàn nuùi 
phía Baéc”. 

Ñeå thöïc hieän muïc tieâu ñeà ra, Ñaïi hoäi ñaõ xaùc ñònh 3 khaâu 
ñoät phaù: 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, taäp trung moät soá 
saûn phaåm chuû löïc; khai thaùc tieàm naêng ñeå phaùt trieån du lòch. 
Ñoàng thôøi, Đại hội cũng ñeà ra 4 nhieäm vuï troïng taâm: caûi caùch 
haønh chính, caûi thieän moâi tröôøng ñaàu tö, naâng cao naêng löïc 
caïnh tranh, thu huùt ñaàu tö phaùt trieån kinh teá - xaõ hoäi; huy 
ñoäng nguoàn löïc xaây döïng heä thoáng keát caáu haï taàng giao 
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thoâng, ñoâ thò vaø xaây döïng noâng thoân môùi; phaùt trieån vaø naâng cao chaát löôïng 
nguoàn nhaân löïc, chuù troïng nguoàn nhaân löïc chaát löôïng cao; taêng cöôøng xaây 
döïng Ñaûng trong saïch, vöõng maïnh, xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä, nhaát laø caùn 
boä laõnh ñaïo, quaûn lyù ñaùp öùng yeâu caàu, nhieäm vuï.  

Naêm naêm qua, 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, saùng taïo, baùm saùt muïc tieâu, phöông chaâm cuûa Ñaïi hoäi; 
khaéc phuïc khoù khaên; khai thaùc tieàm naêng vaø nguoàn löïc, taäp trung vaøo 
caùc khaâu ñoät phaù, caùc nhieäm vuï troïng taâm vaø ñaït ñöôïc nhieàu thaønh töïu, 
nhiều daáu aán noåi baät treân caùc lónh vöïc kinh teá, văn hoá, xaõ hoäi, đối ngoại, 
quoác phoøng - an ninh, xaây döïng Ñaûng vaø heä thoáng chính trò, hoaøn thaønh 
thaéng lôïi caùc muïc tieâu chuû yeáu mà Ñaïi hoäi ñaïi bieåu Ñaûng boä tænh laàn 
thöù XVI ñeà ra.
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ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM SẢN, 
SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển 
công nghiệp, tập trung vào một số ngành có tiềm 

năng, lợi thế để đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh. Các giải pháp, cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu 
tư vào lĩnh vực công nghiệp đã được triển khai kịp thời, 
đồng bộ; cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 37 dự án, trong đó 
15 dự án sản xuất công nghiệp đã hoàn thành và đi vào hoạt 
động. Một số dự án quan trọng như: Nhà máy Bột giấy và 
Giấy An Hòa; Nhà máy Gang thép Tuyên Quang; Nhà máy 
May xuất khẩu Seshin VN2; Nhà máy Chế biến gỗ Woodsland; 
Nhà máy Sản xuất viên gỗ nén; các nhà máy thủy điện: Sông 
Lô 8A, Sông Lô 8B; Nhà máy Chế biến thức ăn chăn nuôi; 
Nhà máy Sản xuất giầy, dép xuất khẩu Tuyên Quang; Nhà 
máy Cơ khí đúc... đã và đang hoàn thành, góp phần vào bức 
tranh tổng thể của ngành công nghiệp Tuyên Quang với đa 
ngành, đa lĩnh vực. 

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2020 ước đạt 14.313 tỷ 
đồng. Cơ cấu nội ngành phát triển theo hướng tích cực, tăng 
dần tỷ trọng công nghiệp chế biến, giảm dần tỷ trọng công 
nghiệp khai thác.  

Công nghiệp chế biến nông, lâm sản phát triển, hướng tới 

công nghệ tiên tiến, liên kết chặt chẽ giữa sản xuất, chế biến 
và tiêu thụ sản phẩm với vùng nguyên liệu theo chuỗi giá trị, 
gia tăng giá trị sản phẩm và phát triển bền vững. Tiếp tục duy 
trì hoạt động có hiệu quả các nhà máy như: Nhà máy Bột giấy 
và Giấy An Hòa công suất 140.000 tấn giấy/năm; Nhà máy 
Chế biến gỗ Woodsland công suất 150.000 m3/năm; 02 Nhà 
máy Đường ở Tuyên Quang công suất 62.400 tấn đường/năm; 
Nhà máy Chè Sông Lô công suất 5.460 tấn chè/năm... 

Tiềm năng phát triển thủy điện được khai thác hợp lý đã 
đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Đến nay có 02 dự án thủy điện, 01 nhà máy điện sinh khối 
hoạt động với tổng công suất là 415 MW; 100% xã, phường, 
thị trấn có điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện 
lưới quốc gia đạt 98,8%.  

Hoạt động của các cụm, khu công nghiệp tăng trưởng 
khá. Thành lập mới 05 cụm công nghiệp với tổng diện tích 
quy hoạch 300,3 ha. Có 17 dự án đã đầu tư vào các cụm 
công nghiệp với tổng số vốn đăng ký 2.017 tỷ đồng. Các 
cụm, khu công nghiệp được quan tâm đầu tư kết cấu hạ 
tầng, quan trắc và xử lý môi trường. Chính sách khuyến 
khích phát triển tiểu thủ công nghiệp của tỉnh đã được triển 
khai hiệu quả. 
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Coâng ty coå phaàn Bột giấy 
và  Giaáy An Hoøa hoaït ñoäng 
oån ñònh 02 nhaø maùy. Hieän 
nay Coâng ty tieáp tuïc môû 
roäng quy moâ saûn xuaát vôùi 
vieäc xaây döïng theâm 01 nhaø 
maùy boät giaáy coâng suaát 150 
nghìn taán/naêm, döï kieán seõ 
hoaøn thaønh trong naêm 2023.  

Khu vöïc baûo quaûn boät giaáy cuûa Nhaø maùy Boät giaáy vaø Giaáy An Hoøa
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Toaøn caûnh Nhaø maùy Boät giaáy vaø Giaáy An Hoøa ñöôïc ñaàu tö xaây döïng, 
goùp phaàn oån ñònh thò tröôøng tieâu thuï goã röøng troàng cho ngöôøi daân
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 Coâng ty coå phaàn Woodsland Tuyeân Quang ñöa vaøo hoaït ñoäng 4 nhaø maùy cheá bieán goã taïi Cuïm coâng nghieäp Thaéng Quaân, 
huyện Yeân Sôn coâng suaát 150.000 m3/naêm vôùi heä thoáng daây chuyeàn hieän ñaïi, taän duïng toái ña saûn phaåm töø goã röøng troàng 
ñeå saûn xuaát caùc maët haøng daân duïng nhö baøn, gheá, giöôøng, tuû phuïc vuï thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu. Coâng ty ñang 
tieáp tuïc môû roäng quy moâ saûn xuaát treân 30 ha.
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Coâng nhaân Coâng ty  
coå phaàn Woodsland 
Tuyeân Quang  
saûn xuaát saûn phaåm 
goã thanh

Daây chuyeàn cheá bieán goã cuûa Coâng ty coå phaàn Woodsland Tuyeân Quang
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Lao ñoäng saûn xuaát taïi nhaø maùy cuûa Coâng ty Thöông maïi, Saûn xuaát, Xuaát khaåu Phuùc Laâm, 
Cuïm coâng nghieäp An Thònh, huyeän Chieâm Hoùa 

 

Nhaø maùy Đuõa Phuùc Laâm, huyện Chieâm Hoùa có coâng suaát 250 trieäu saûn phaåm/naêm, nhu caàu nguyeân lieäu 10.000 m3 goã, 
cuøng vôùi hoaït ñoäng cuûa caùc cô sôû cheá bieán goã, ñoùng goùp quan troïng vaøo giaù trò saûn xuaát coâng nghieäp cuûa tænh. 
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 Coâng nhaân nhaø maùy ñöôøng ñoùng goùi saûn phaåm ñöôøng kính traéng 
 

Treân ñòa baøn tænh coù 02 nhaø maùy saûn xuaát ñöôøng cuûa Coâng ty coå phaàn Mía ñöôøng Sôn Döông vôùi coâng suaát thieát keá 
5.000 taán mía caây/ngaøy. Trung bình hằng naêm, 02 nhaø maùy treân cheá bieán khoaûng trên 60.000 taán ñöôøng, giaù trò saûn xuaát 
coâng nghieäp đạt treân 300 tyû ñoàng.  
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Coâng ty coå phaàn Cheø Myõ Laâm saûn xuaát nguyeân lieäu cheø tuùi loïc xuaát khaåu vaøo caùc nöôùc EU vaø Myõ
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Toaøn caûnh Cuïm coâng nghieäp Phuùc ÖÙng, huyeän Sôn Döông

Thực hiện chính sách thu hút xây dựng nhà máy tại Cụm công nghiệp Phúc Ứng, huyện Sơn Dương tạo sự chuyển dịch 
lao động và làm thay đổi bộ mặt nông thôn.
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Coâng ty trách nhiệm hữu hạn Gang theùp Tuyeân Quang, tieàn thaân laø Coâng ty Lieân doanh Khoaùng nghieäp Haèng Nguyeân, 
laø doanh nghieäp 100% voán nöôùc ngoaøi, chuû sở höõu là Coâng ty trách nhiệm hữu hạn Taäp ñoaøn Haèng Höng, thaønh phoá Haï 
Moân, tænh Phuùc Kieán, Trung Quoác. Coâng ty hoaït ñoäng trong lónh vöïc khai thaùc khoaùng saûn vaø tinh luyeän gang theùp, vôùi 
caùc saûn phaåm chính nhö: gang, phoâi theùp, theùp vaèn, theùp daây, theùp caây... Caùc boä phaän saûn xuaát cuûa Coâng ty ñeàu aùp duïng 
heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ISO 9001:2015, saûn phaåm phuø hôïp tieâu chuaån quoác gia TCVN 1651:2008; heä thoáng giaùm 
saùt saûn phaåm hieän ñaïi hoùa phuø hôïp vôùi tieâu chuaån giaùm saùt chaát löôïng quoác gia.  
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Coâng ty coå phaàn Xi maêng Taân Quang Tuyeân Quang coù coâng suaát 2.500 taán clinker/ngaøy, 910.000 taán xi maêng/naêm. 
Coâng ty ñaõ aùp duïng coâng ngheä saûn xuaát xi maêng theá heä môùi vôùi daây chuyeàn saûn xuaát lieân tuïc, kheùp kín töø khai thaùc nguyeân 
lieäu ñeán saûn phaåm xi maêng theo phöông phaùp loø quay, saáy khoâ.
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Sản xuất cấu kiện bê tông đúc 
sẵn tại Công ty trách nhiệm 
hữu hạn Đầu tư và Xây dựng 
Thành Hưng

Trạm trộn bê tông nhựa nóng 
Asphalt công suất 120 tấn/giờ 
của Công ty trách nhiệm hữu 
hạn Đầu tư và Xây dựng 
Thành Hưng
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  Döï aùn Thuûy ñieän Soâng Loâ 8A được xaây döïng taïi thò traán Taân Yeân vaø xaõ Taân Thaønh, huyện Haøm Yeân coù coâng suaát 
laép maùy 27 MW; saûn löôïng ñieän trung bình hằng naêm 103,47 trieäu kWh, vôùi möùc ñaàu tö  980 tyû ñoàng. Döï kieán quyù 
II/2021 hoaøn thaønh và ñi vaøo hoaït ñoäng.
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Döï aùn Thuûy ñieän Soâng Loâ 8B thuoäc caùc xaõ Thaéng Quaân, Töù Quaän, Phuùc Ninh, huyện Yeân Sôn có coâng suaát laép maùy 
27 MW; saûn löôïng ñieän trung bình hằng naêm 109,07 trieäu kWh, vôùi möùc ñaàu tö 1.003,6 tyû ñoàng. Döï kieán quyù III/2021 
hoaøn thaønh và đi vào hoạt động.



51

Daây chuyeàn saûn xuaát gaïch tuynel cuûa Coâng ty coå phaàn Vaät lieäu xaây döïng Vieân Chaâu 
ñaùp öùng yeâu caàu ngaøy caøng cao cuûa thò tröôøng
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Coâng nhaân Nhà máy May xuất khẩu Seshin VN2 saûn xuaát loâ haøng xuaát khaåu vaøo thò tröôøng Myõ
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Coâng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Giaày da Phuùc Sinh ñöa daây chuyeàn saûn xuaát giaày da vaøo hoaït ñoäng 
taïi Cuïm coâng nghieäp Phuùc ÖÙng, huyện Sôn Döông töø thaùng 01/2020, taïo vieäc laøm cho 500 lao ñoäng ñòa phöông. 
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PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM NGHIỆP HÀNG HÓA HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG , 
TẬP TRUNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CHỦ LỰC

Thực hiện khâu đột phá Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ 
tỉnh về "Phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, 
bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực", trong giai 

đoạn 2015-2020, toàn tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát 
triển bền vững, quan tâm phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung 
vào một số cây trồng, vật nuôi chủ lực như: chè, cam, gỗ nguyên 
liệu, chăn nuôi trâu, bò, cá đặc sản... Giá trị sản xuất nông, lâm 
nghiệp, thủy sản tăng bình quân trên 4%/năm, cao hơn bình quân 
chung cả nước (cả nước khoảng 3%); cơ cấu GRDP khu vực nông, 
lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ 3/11 tỉnh miền núi phía Bắc; tỷ trọng 
giá trị hàng hóa nông sản chủ lực chiếm trên 62% tổng giá trị sản 
xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản.    

Tỉnh đã chú trọng nâng cao năng suất, chất lượng lương 
thực, thực phẩm; nâng cao hệ số sử dụng đất, đẩy mạnh ứng 
dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, tăng hiệu quả và giá trị sản 
xuất. Diện tích sản xuất nông nghiệp tốt và tương đương là 
1.693 ha; giá trị sản xuất bình quân/ha đất canh tác sản xuất 
nông nghiệp ước đạt 96 triệu đồng, tăng 1,4 lần so với năm 
2015; sản lượng lương thực trên 34 vạn tấn/năm, đảm bảo an 
ninh lương thực, bình quân lương thực đạt trên 
440kg/người/năm.  

Giữ vững thương hiệu cam sành Hàm Yên; là tỉnh có diện tích 
cam đứng thứ hai và sản lượng lớn nhất trong các tỉnh miền núi 
phía Bắc, với tổng diện tích 8.690 ha, sản lượng khoảng 90.000 
tấn, trong đó tập trung chủ yếu ở các huyện Hàm Yên và Chiêm 
Hóa. Diện tích bưởi trên 4.600 ha, sản lượng khoảng 19.000 tấn. 
Diện tích chè 8.588 ha, sản lượng trên 71.000 tấn, là tỉnh đứng 
thứ 4 về diện tích và thứ 5 về sản lượng trong các tỉnh miền núi 
phía Bắc; quan tâm phát triển một số sản phẩm chè đặc sản: chè 

Shan tuyết Hồng Thái (huyện Na Hang) được công nhận sản phẩm 
hữu cơ, chè Vĩnh Tân được bình chọn danh hiệu "Thương hiệu 
vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2017".  

Thực hiện hiệu quả công tác quản lý rừng bền vững theo tiêu 
chuẩn quốc tế FSC. Hiện nay, Tuyên Quang là một trong những 
tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng, diện tích rừng trồng được cấp chứng chỉ 
FSC và sản lượng gỗ rừng trồng đứng đầu cả nước. Giá trị sản xuất 
ngành lâm nghiệp năm 2020 ước đạt trên 1.380 tỷ đồng (theo giá 
so sánh năm 2010), bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng 
8,78%/năm. 

Phát triển chăn nuôi chuyển dần từ nhỏ lẻ sang sản xuất tập 
trung theo hướng hàng hóa, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, 
bảo vệ môi trường. Tỷ trọng sản phẩm chăn nuôi tập trung theo 
hướng trang trại, gia trại/tổng sản phẩm chăn nuôi ước đạt 42%. 
Chăn nuôi bò sữa trên địa bàn các huyện Yên Sơn và Sơn Dương 
với tổng đàn trên 4.000 con, chất lượng đàn bò sữa ngày càng được 
nâng lên, tỉnh đã có 01 cơ sở chăn nuôi bò sữa được chứng nhận 
"Đạt chuẩn quốc tế GlobalGAP”. Phát triển chăn nuôi bò thịt ở 
những huyện có thế mạnh, với tổng đàn trên 37.000 con; chăn nuôi 
gà, vịt bầu địa phương gắn với thị trường tiêu thụ, đưa tổng đàn gia 
cầm lên trên 6 triệu con, tăng 6%/năm. Diện tích nuôi trồng thủy 
sản năm 2020 ước đạt trên 12.000 ha, sản lượng trên 8.700 tấn; 
phát triển nuôi cá đặc sản theo quy trình VietGAP đạt sản lượng 
trên 780 tấn; 3 cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện kiểm soát theo 
chuỗi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đưa vào danh 
sách địa chỉ xanh cung cấp thực phẩm sạch; sản phẩm cá lăng được 
bình chọn danh hiệu "Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam 
năm 2017". Giá trị sản xuất thủy sản năm 2020 ước đạt trên 300 
tỷ đồng (theo giá so sánh năm 2010), bình quân giai đoạn 2015-
2020 tăng 8,6%/năm. 
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Cheø Shan tuyeát cuûa Hôïp taùc xaõ Sôn Traø, xaõ Hoàng Thaùi, huyện Na Hang ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû Nguyeãn Xuaân Phuùc  
choïn laøm quaø taëng Thuû töôùng Malaysia Mahathir Mohamad trong chuyeán thaêm chính thöùc Vieät Nam (ngaøy 28/8/2019) 
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Huyeän Haøm Yeân hieän coù treân 
7.200 ha dieän tích troàng cam, 
trong ñoù cam saønh chieám treân 
6.000 ha. Caây cam ñöôïc troàng taäp 
trung taïi 13 xaõ, thò traán treân ñòa 
baøn huyeän vôùi treân 5.600 hoä gia 
ñình. Naêng suaát bình quaân hằng 
naêm ñaït 15 tấn/ha, saûn löôïng 
hằng naêm ñaït treân 70.000 taán. 
Trong ñoù coù moät löôïng cam 
khoâng nhoû được saûn xuaát theo 
quy trình VietGAP, höõu cô, 
cung öùng cho caùc cöûa haøng thöïc 
phaåm saïch, heä thoáng sieâu thò 
Vinmart treân toaøn quoác. Caây cam 
ñaõ goùp phaàn taêng thu nhaäp, naâng 
cao ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân, goùp 
phaàn thöïc hieän muïc tieâu cô caáu 
lại ngaønh noâng nghieäp vaø xaây 
döïng noâng thoân môùi ôû ñòa phöông.

Cam saønh Haøm Yeân ñaõ ñöôïc coâng 
nhaän laø 1 trong 50 traùi caây ñaëc saûn 
Vieät Nam, loït top 10 thöông hieäu - 
nhaõn hieäu noåi tieáng, trôû thaønh caây 
troàng chuû löïc, caây laøm giaøu cho 
ngöôøi daân ñòa phöông
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Sau vuøng chuyeân canh cam 
saønh haøng hoùa Haøm Yeân, tænh 
ñaõ coù vuøng chuyeân canh böôûi 
haøng hoùa töông ñoái lôùn, thöông 
hieäu böôûi Tuyeân Quang ñaõ 
hình thaønh. 

Hieän toaøn tænh coù trên 4.600 ha 
böôûi, tập trung chủ yếu ở huyện 
Yeân Sôn, trung bình moãi naêm 
giaù trò kinh teá töø caây böôûi ñem 
laïi cho caùc ñòa phöông 500 - 
600 tyû ñoàng. 

Ngoaøi 2 nhaõn hieäu böôûi Phuùc 
Ninh, böôûi ngoït Soi Haø (xaõ 
Xuaân Vaân) ñaõ nöùc tieáng gaàn 
xa, caùc ñòa phöông ñang 
chuyeån ñoåi phöông thöùc saûn 
xuaát, taäp trung saûn xuaát theo 
tieâu chuaån VietGAP, höõu cô vaø 
ñöa moät soá gioáng böôûi môùi vaøo 
troàng nhaèm ña daïng hoùa saûn 
phaåm, raûi vuï thu hoaïch vaø 
naâng cao giaù trò cây böôûi.

Böôûi Phuùc Ninh, huyện Yeân Sôn 
ñöôïc Cuïc Sôû höõu trí tueä, 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
caáp giaáy chöùng nhaän nhaõn hieäu 

haøng hoùa naêm 2016
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Böôûi Xuaân Vaân ñöùng top 10 thöông hieäu - nhaõn hieäu noåi tieáng naêm 2018 do Vieän Sôû höõu trí tueä quoác teá  
vaø Lieân hieäp Khoa hoïc doanh nhaân bình choïn, trôû thaønh saûn phaåm tin caäy cuûa khaùch haøng taïi caùc cöûa haøng, sieâu thò.
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Naêm 2019, toång saûn lượng cheø xuaát khaåu cuûa tænh laø 3.510 taán, trong ñoù nhieàu nhaát 
laø saûn phaåm cheø cuûa Coâng ty coå phaàn Cheø Myõ Laâm (huyện Yeân Sôn) vôùi 1.602 taán; 
Coâng ty coå phaàn Cheø Taân Traøo (huyện Sôn Döông) với 877 taán… Moät soá saûn phaåm cheø 
xanh, cheø ñen, cheø tuùi loïc... ñang ñöôïc xuaát khaåu tröïc tieáp vaøo caùc thò tröôøng: 
Nga, Myõ, các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất, Pakistan, Ñaøi Loan và một số nước 
châu Âu... 

Loâ haøng cheø cuûa Coâng ty coå phaàn Cheø Myõ Laâm chuaån bò xuaát khaåu sang caùc nöôùc chaâu AÂu



Ñoài cheø ôû xaõ Mỹ Baèng, huyeän Yeân Sôn 
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Từ năm 2015, tỉnh đã có 11.642 ha rừng được cấp Chứng chỉ quản lý 
rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Năm 2020, dieän tích röøng ñöôïc 
caáp chöùng chæ FSC cuûa tænh ñaõ taêng leân trên 27.700 ha. Chöùng chæ röøng 
FSC ñang goùp phaàn töøng böôùc hieän thöïc hoùa öôùc mô ñöa Tuyeân Quang trôû 
thaønh hình maãu veà phaùt trieån kinh teá laâm nghieäp cuûa caû nöôùc. 

 Caùn boä xaõ Phuù Thònh, huyện Yeân Sôn kieåm tra, giaùm saùt röøng troàng 
theo quy trình cuûa FSC 
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OÂng Gregorio Crespo Espinosa (ngoài 
cùng bên phải), chuyeân gia cuûa toå chöùc 

GFA (Ñöùc) trong moät cuoäc khaûo saùt, 
ñaùnh giaù ñeå caáp chöùng chæ röøng taïi xaõ 

Nhöõ Haùn, huyện Yeân Sôn

Caùn boä Haït Kieåm laâm röøng 
ñaëc duïng Taân Traøo phoái hôïp 
vôùi ngöôøi daân xaõ Taân Traøo, 
huyện Sôn Döông tuaàn tra baûo veä röøng 
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Ngöôøi daân thoân Vónh Baûo, xaõ Vinh 
Quang, huyện Chieâm Hoùa chaêm soùc mía 
troàng treân caùnh ñoàng lôùn dieän tích 5 ha.
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Laõnh ñaïo Sôû Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån noâng thoân tỉnh kieåm tra vuøng trồng laïc taïi xaõ Phuùc Sôn, huyện Chieâm Hoùa� 
 
Năm 2019, dieän tích laïc toaøn tænh ñaït 4.565 ha, ñöùng thöù 3 caùc tænh vuøng trung du mieàn nuùi phía Baéc vaø đứng thöù 19 

toaøn quoác. Vuøng laïc taäp trung chuû yeáu taïi các huyeän Chieâm Hoùa, Laâm Bình vaø Sôn Döông vôùi saûn löôïng ñaït gaàn 
14 nghìn taán, naêng suaát laïc taêng 3,2%/naêm.
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Vöôøn höông nhu cuûa hộ nông dân ở thoân Ñoâng Thònh, xaõ Tuù Thònh, huyện Sôn Döông 
 

Toaøn tænh hieän coù gaàn 130 ha troàng caây döôïc lieäu vôùi 14 loaøi, chuû yeáu laø phaät thuû, ñinh laêng, queá, ngheä, xaï ñen, caø gai 
leo, haø thuû oâ, hương nhu... Vieäc phaùt trieån caùc saûn phaåm haøng hoùa töø caây döôïc lieäu ñang ñöôïc nhieàu ñòa phöông trong tỉnh 
taäp trung thöïc hieän.
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Tænh Tuyeân Quang ñang töøng böôùc öùng duïng khoa hoïc coâng ngheä vaøo saûn xuaát, phaùt trieån noâng nghieäp coâng ngheä 

cao nhaèm gia taêng giaù trò cuûa saûn phaåm, taêng lôïi ích cho caùc beân tham gia. Đây laø höôùng ñi taát yeáu vaø phuø hôïp vôùi xu theá 
theá giôùi. 

Khu vöïc saûn xuaát rau thuûy canh cuûa Coâng ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sôn Döông Greenfarm 
taïi thoân Khuôn Phầy, xaõ Khaùng Nhaät, huyeän Sôn Döông
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Moãi huyeän moät ñeán hai saûn phaåm, 
moãi xaõ moät saûn phaåm chuû löïc

Chöông trình moãi xaõ moät saûn phaåm (OCOP) ñöôïc trieån khai 
thöïc hieän vôùi muïc tieâu phaùt trieån kinh teá noâng thoân theo höôùng 
phaùt huy noäi löïc vaø gia taêng giaù trò, troïng taâm laø phaùt trieån saûn 
phaåm coù lôïi theá cuûa töøng ñòa phöông. Sau hai naêm, Chöông trình 
OCOP giai ñoaïn 2018-2020 ñaõ ñaït được nhöõng keát quaû böôùc 
ñaàu, taïo söùc lan toûa roäng raõi, töøng böôùc khaúng ñònh thöông hieäu 
saûn phaåm noâng nghieäp xöù Tuyeân.  

Toaøn tænh hieän coù 47 saûn phaåm ñöôïc caáp nhaõn hieäu haøng 
hoùa, 23 cô sôû được xác nhận chuỗi cung ứng an toàn và trên 100 
saûn phaåm daùn tem truy xuaát nguoàn goác sản phẩm an toàn, thuoäc 
caùc nhoùm saûn phaåm: cam saønh, böôûi, cheø, thòt traâu, thòt lôïn, caù 
ñaëc saûn cuûa caùc hôïp taùc xaõ, trang traïi treân ñòa baøn tænh,...

Saûn phaåm cheø Shan tuyeát cuûa Hôïp taùc xaõ Sôn Traø,  
xaõ Hoàng Thaùi, huyeän Na Hang

Vuøng cheø Shan tuyeát cuûa 
Hợp tác xã Sôn Traø, 

xaõ Hoàng Thaùi, huyeän Na Hang

Cheø Shan tuyeát cuûa Hôïp taùc 
xaõ Sôn Traø ñöôïc khai thaùc töø 
nhöõng caây cheø Shan tuyeát coå 
troàng ôû ñoä cao trung bình treân 
1.000 m so vôùi möïc nöôùc bieån. 
Saûn löôïng cheø bình quaân ñaït 
63 taán/naêm. Cheø Shan tuyeát 
ñöôïc Boä Khoa hoïc vaø Coâng 
ngheä caáp giaáy chöùng nhaän ñaït 
chuaån saûn xuaát noâng nghieäp 
höõu cô, goùp phaàn laøm taêng chaát 
löôïng, söùc caïnh tranh cuûa saûn 
phaåm treân thò tröôøng.�
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Saûn phaåm noâng nghieäp Tuyeân Quang ñöôïc giôùi thieäu 
taïi Hoäi chôï trieån laõm noâng nghieäp - thöông maïi caùc tænh trung du vaø mieàn nuùi phía Baéc naêm 2017
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Saûn phaåm 
chuoái taây  

saáy deûo ñöôïc 
thò tröôøng  
ñoùn nhaän

 Caây chuoái ñaõ trôû thaønh caây chuû löïc trong phaùt trieån 
cuûa huyeän Chieâm Hoùa và ñöôïc troàng taäp trung 

ôû caùc xaõ: Kim Bình, Tri Phuù, Kieân Ñaøi...  

Maät ong Tuyeân Quang ñöôïc toân vinh 
“Saûn phaåm noâng nghieäp tieâu bieåu naêm 2017”

Gaïo chaát löôïng cao Taân Traøo, huyeän Sôn Döông 
ñaõ ñöôïc truy xuaát nguoàn goác saûn phaåm



72

Diện tích nuôi trồng 
thuỷ sản toaøn tænh năm 
2020 ước trên 12.000 ha. 
Ñaây laø ñieàu kieän thuaän lôïi 
ñeå tænh phaùt trieån ngheà 
nuoâi troàng thuûy saûn, mang 
laïi nguoàn thu nhaäp cho 
ngöôøi daân. Caù ñaëc saûn Na 
Hang ñaõ ñöôïc Boä Noâng 
nghieäp vaø Phaùt trieån noâng 
thoân bình choïn vaø ñöa 
vaøo heä thoáng quaûn lyù cuûa 
ngaønh, trôû thaønh “Ñòa chæ 
xanh, noâng nghieäp saïch” 
ñeå giôùi thieäu treân phaïm vi 
toaøn quoác. 

  Naêm 2015, saûn phaåm vòt baàu cuûa xaõ Minh Höông, 
huyeän Haøm Yeân ñöôïc Cuïc Sôû höõu trí tueä, Boä Khoa hoïc 
vaø Coâng ngheä caáp chöùng nhaän nhaõn hieäu.

Taän duïng ñòa hình ñoài nuùi, ngöôøi daân xaõ Thoå Bình, huyeän 
Lâm Bình ñaõ ñaàu tö nuoâi deâ, böôùc ñaàu mang laïi hieäu quaû. Deâ 
nuùi ñöôïc xaõ xaùc ñònh laø saûn phaåm chuû löïc trong tieán trình xaây 
döïng noâng thoân môùi.



73

Toaøn tænh hieän coù trên 100 
nghìn con traâu. Toång ñaøn 
traâu cuûa tænh xeáp thöù 6 trong 
số caùc tænh vùng trung du 
mieàn nuùi phía Baéc vaø xeáp 
thöù 8 toaøn quoác.

Chaên nuoâi traâu, boø thòt hieän ñang laø moät trong nhöõng ngaønh haøng quan troïng cuûa noâng nghieäp Tuyeân Quang. Hieän toång ñaøn 
boø thòt toaøn tænh coù treân 37 nghìn con.
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Chaên nuoâi boø söõa hieän ñang ñöôïc 
nhieàu doanh nghieäp trong vaø ngoaøi 
tænh quan taâm ñaàu tö, goùp phaàn ñöa 
toång ñaøn boø söõa cuûa Tuyeân Quang 
taêng nhanh caû veà soá löôïng vaø chaát 
löôïng. Vieäc chaên nuoâi boø söõa theo 
chuoãi lieân keát ñaõ ñaûm baûo tính beàn 
vöõng, ñem laïi hieäu quaû roõ reät. 

Toång ñaøn boø söõa toaøn tænh hieän 
ñaït 4.000 con, taäp trung taïi 4 trang 
trại lớn ở các huyện Yeân Sôn, Sôn 
Döông, goàm: Trang traïi chaên nuoâi 
boø söõa Phuù Laâm cuûa Coâng ty coå 
phaàn Söõa Vieät Nam (Vinamilk) quy 
moâ hôn 2.000 con; Trang traïi chaên 
nuoâi boø söõa cuûa Coâng ty trách nhiệm 
hữu hạn Söõa cho töông lai (Future 
Milk) quy moâ 1.300 con; Trang traïi 
chaên nuoâi boø söõa cuûa Coâng ty Hoà 
Toaûn quy moâ 1.000 con; coøn laïi laø 
của Trang traïi söõa Hoaøng Khai. 

Trang traïi chaên nuoâi boø söõa Phuù Laâm cuûa Coâng ty coå phaàn 
Söõa Vieät Nam (Vinamilk) ñöôïc caáp chöùng nhaän GlobalGAP

Ñoaøn coâng taùc tham quan Coâng ty trách nhiệm hữu hạn Söõa cho tương lai 
(Future Milk) taïi xaõ Phuùc ÖÙng, huyện Sơn Dương

Heä thoáng vaét söõa boø hieän ñaïi cuûa Trang traïi 
chaên nuoâi boø söõa thuoäc Coâng ty Hoà Toaûn
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KHAI THÁC TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN  
DU LỊCH, DỊCH VỤ

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã 
lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm huy 
động tiềm năng, nguồn lực để phát triển du lịch thành 

ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Xây dựng và thực hiện đồng 
bộ Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến 
năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó tập trung quy 
hoạch tổng thể Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân 
Trào, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, Khu du lịch sinh thái 
Na Hang. Từng bước đầu tư, hoàn thiện các điểm du lịch cộng 
đồng. Phát triển sản phẩm du lịch, gắn kết chặt chẽ phát triển du 
lịch với bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn 
hóa truyền thống và danh lam thắng cảnh; đầu tư xây dựng 
thương hiệu du lịch đặc trưng của tỉnh; đẩy mạnh sản xuất, chế 
tạo hàng hóa, đồ thủ công mỹ nghệ, hàng lưu niệm phục vụ du 
lịch. Triển khai xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án phát triển 
du lịch thông minh và Đề án phát triển du lịch tâm linh tỉnh 
Tuyên Quang. 

Hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch được đẩy 
mạnh, thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư và khai thác 
hoạt động du lịch, dịch vụ (Vingroup, FLC, Mường Thanh...); 
toàn tỉnh có 15 công ty du lịch lữ hành đang hoạt động; đã thu 
hút được lượng lớn khách du lịch đến với Tuyên Quang. Từ năm 
2016-2019: thu hút trên 6,7 triệu lượt khách (năm 2019 đạt trên 
1,94 triệu lượt khách), tăng trưởng bình quân là 9,6%/năm; tổng 

thu xã hội từ du lịch đạt 5.925 tỷ đồng (năm 2019 đạt 1.750 tỷ 
đồng), tăng trưởng bình quân là 12%/năm, vượt mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra.  

Lễ hội Thành Tuyên và các lễ hội truyền thống mang đậm 
bản sắc văn hóa dân tộc được duy trì và đổi mới về hình thức 
tổ chức. Công tác bảo tồn, tôn tạo, phục hồi, phát huy giá trị 
các di tích lịch sử, văn hóa gắn với phát triển du lịch được 
quan tâm. Lễ hội Thành Tuyên là lễ hội hấp dẫn bậc nhất với 
những mô hình đèn lồng kích thước khổng lồ; thiết kế đặc 
sắc, kiểu dáng sáng tạo, được Hội đồng Kỷ lục quốc gia trao 
bằng công nhận kỷ lục Guiness Việt Nam “Lễ hội có nhiều mô 
hình đèn lớn nhất Việt Nam” năm 2013, “Mâm cỗ Trung thu 
lớn nhất Việt Nam” năm 2014, “Cặp đôi đèn kéo quân lớn 
nhất Việt Nam” năm 2016. Du khách đến Tuyên Quang tham 
gia Lễ hội Thành Tuyên có thể kết hợp khám phá các địa 
danh, danh lam thắng cảnh, có thêm những trải nghiệm lý thú 
trên mảnh đất Tuyên Quang giàu truyền thống lịch sử văn hóa 
và nhiều tiềm năng phát triển du lịch. 

Tỉnh đã có nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện 
phát triển và nâng cao chất lượng các ngành dịch vụ, thương 
mại, nhất là dịch vụ vận tải, ngân hàng, bảo hiểm, tư vấn, khách 
sạn, nhà hàng,... Thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, tín dụng, tạo 
nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.
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Tænh Tuyeân Quang coù nhieàu tieàm naêng lôùn ñeå phaùt trieån du lòch, đaëc 
bieät laø caùc saûn phaåm du lòch lòch söû, vaên hoùa - khai thaùc heä thoáng Di tích 
lòch söû caùch maïng laø Thuû ñoâ Khu giaûi phoùng - Thuû ñoâ Khaùng chieán. 
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Di tích Quoác gia ñaëc bieät laùn Naø Nöa thuoäc 
thoân Taân Laäp, xaõ Taân Traøo, huyeän Sôn Döông, 
nôi Chuû tòch Hoà Chí Minh ñaõ ôû vaø laøm vieäc 
töø cuoái thaùng 5/1945 ñeán ngaøy 22/8/1945 
ñeå laõnh ñaïo cuoäc Toång khôûi nghóa Thaùng Taùm 
naêm 1945

Di tích Quoác gia ñaëc bieät đình Taân Traøo thuộc thoân Taân Laäp, xaõ Taân Traøo, huyeän Sôn Döông, 
nôi Trung öông Ñaûng vaø Baùc Hoà choïn laøm ñòa ñieåm toå chöùc Quoác daân Ñaïi hoäi 

trong hai ngaøy 16 vaø 17/8/1945
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 Xaõ Vinh Quang, nay laø xaõ Kim Bình, huyeän Chieâm Hoùa ñaõ ñöôïc Trung öông Ñaûng, Baùc Hoà choïn laø ñòa ñieåm ñeå toå 
chöùc Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toaøn quoác laàn thöù II cuûa Ñaûng. Ñaïi hoäi khai maïc ngaøy 11/02/1951 (töùc ngaøy muøng 6 Teát Taân Maõo) 
vaø beá maïc ngaøy 19/02/1951. Ñaây laø Ñaïi hoäi ñaàu tieân cuûa Ñaûng ñöôïc toå chöùc trong nöôùc vaø laø Ñaïi hoäi duy nhaát cho ñeán 
nay ñöôïc toå chöùc ôû moät ñòa phöông ngoaøi Thuû ñoâ Haø Noäi.

Khu di tích Kim Bình, huyeän Chieâm Hoùa ñöôïc xeáp haïng Di tích Quoác gia ñaëc bieät vaøo thaùng 02/2017
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Quaûng tröôøng Nguyeãn Taát Thaønh, thành phố Tuyeân Quang
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  Tuyeân Quang coù nhieàu tieàm naêng phaùt trieån caùc saûn phaåm du lòch taâm linh vôùi ñaëc thuø cuûa “mieàn Maãu Thoaûi”,  
ngaøy caøng thu huùt ñoâng ñaûo du khaùch. Ngaøy nay, caùc di tích taâm linh ñang coù xu höôùng phaùt trieån tín ngöôõng thôø Maãu 
Tam Phuû vaø söï dung hoøa Phaät - Maãu caøng taïo neân söùc haáp daãn cuûa du lòch taâm linh tænh Tuyeân Quang.

Hoạt động “Rước Mẫu” trong Leã hoäi ñeàn Thöôïng, ñeàn Haï vaø ñeàn YÛ La, thaønh phoá Tuyeân Quang
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Phaät töû vaø du khaùch thaäp phöông traûy hoäi chuøa 
Höông Nghieâm (chuøa Hang), xaõ An Khang, thaønh 
phoá Tuyeân Quang

Caùc saûn phaåm thoå caåm cuûa ñoàng baøo 
daân toäc Dao ñöôïc baøy baùn 
taïi Leã hoäi Ñoäng Tieân và Chôï queâ, 
huyện Haøm Yeân naêm 2018

Leã hoäi đình Thoï Vöïc, xaõ Hoàng Laïc, 
huyện Sôn Döông ñöôïc toå chöùc vaøo dòp ñaàu naêm 
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Döï aùn Khu du lòch nghæ 
döôõng Myõ Laâm  -  Vinpearl 
Tuyeân Quang laø quaàn theå Khu 
trung taâm nghæ döôõng - chaêm 
soùc söùc khoeû vaø vui chôi giaûi trí 
vôùi quy moâ gaàn 600 ha ñang 
ñöôïc Taäp ñoaøn Vingroup  ñaàu 
tö xaây döïng.  Khu vöïc naøy seõ 
trôû thaønh ñieåm nhaán cuûa du lòch 
Tuyeân Quang noùi rieâng vaø khu 
vöïc Taây Baéc noùi chung.  Khu du lòch nghæ döôõng Myõ Laâm ñang ñöôïc trieån khai xaây döïng

Laõnh ñaïo tænh vaø ñaïi dieän laõnh ñaïo Taäp ñoaøn Vingroup baám nuùt ñoäng thoå  
Döï aùn khu vui chôi giaûi trí, nghæ döôõng công coäng thuoäc Khu du lòch Suoái khoaùng Myõ Laâm
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Coâng ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngoïc Haø ñaàu tö dòch vuï 
taém khoaùng taïi Khu du lòch 
Suoái khoaùng Myõ Laâm

Ñieåm nghæ döôõng  
cuûa Coâng ty trách nhiệm 
hữu hạn Linh Nguyeät, 
Khaùch saïn AÙ Chaâu, taïi 
Khu du lòch Suoái khoaùng 
Myõ Laâm
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Leã hoäi Loàng toâng huyeän Chieâm Hoùa được tổ chức thường niên đã thu huùt haøng nghìn ngöôøi tham döï

Tuyeân Quang laø vuøng ñaát giaøu baûn saéc vaên hoùa truyeàn thoáng; moãi daân 
toäc nôi ñaây ñeàu coù nhöõng neùt vaên hoùa, ngheä thuaät ñoäc ñaùo ñöôïc theå hieän 
qua nhöõng leã hoäi truyeàn thoáng, mang đậm tính nhaân vaên.
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Hang Boù Ngoaëng, xaõ Phuùc Sôn, huyeän Chieâm Hoùa, 
ñieåm du lòch ñöôïc nhieàu du khaùch yeâu thích

Du khaùch quoác teá tham döï Leã hoäi Lồng tông 
tại huyện Laâm Bình (năm 2017) 

Laøng vaên hoùa tại thoân Taân Laäp, xaõ Taân Traøo, huyeän Sôn Döông với những nét đặc trưng của ngôi nhà sàn dân tộc Tày
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Leã hoäi Thaønh Tuyeân ñaõ trôû thaønh leã hoäi ñoäc ñaùo nhaát cuûa caû nöôùc vôùi 
nhöõng moâ hình ñeøn Trung thu ña daïng, khoång loà, ñöôïc toå chöùc hằng naêm vaø 
thu huùt haøng vaïn du khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc.
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Ñöôøng phoá trung taâm thò traán Vónh Loäc, 
huyện Chieâm Hoùa röïc rôõ, nhoän nhòp hôn 
nhôø caùc moâ hình ñeøn Trung thu 
trong nhöõng ngaøy raèm thaùng Tám naêm 2018

Moâ hình ñeøn Trung thu của tỉnh Tuyên Quang dieãn dieãu taïi Thuû ñoâ Haø Noäi (naêm 2018)

Du khaùch nöôùc ngoaøi traûi nghieäm taïi Leã hoäi Thaønh Tuyeân
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Ñoàng chí Phaïm Minh Chính, UÛy vieân Boä Chính trò, Bí thö Trung öông Ñaûng, Tröôûng Ban Toå chöùc Trung öông 
 trao Baèng xeáp haïng danh lam thaéng caûnh Quoác gia ñaëc bieät Na Hang - Laâm Bình



Du khaùch traûi nghieäm thuyeàn Kayak taïi Khu baûo toàn thieân nhieân Na Hang - Laâm Bình
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Homestay Taøi Ngaøo 
cuûa Hôïp taùc xaõ thanh nieân Thöôïng Laâm, 

huyeän Laâm Bình

Du lòch coäng ñoàng (homestay) laø loaïi 
hình du lòch daønh cho nhöõng du khaùch 
thích khaùm phaù, traûi nghieäm vaø tìm hieåu 
veà phong tuïc taäp quaùn cuûa ngöôøi daân ñòa 
phöông. Nhöõng naêm gaàn ñaây, loaïi hình du 
lòch naøy khaù phaùt trieån treân ñòa baøn tænh, 
taäp trung chuû yeáu ôû caùc huyeän: Laâm Bình, 
Na Hang, Sôn Döông, Yeân Sôn, thu huùt 
ñoâng ñaûo du khaùch trong vaø ngoaøi nöôùc.

Du khaùch nöôùc ngoaøi traûi nghieäm 
du lòch cộng đồng taïi thoân Naëm Ñíp, 

xaõ Laêng Can, huyeän Laâm Bình
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“Bay treân muøa vaøng” taïi xaõ Hoàng Thaùi, 
huyeän Na Hang thu huùt ñoâng ñaûo khaùch du lòch 
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Khaùch du lòch traûi nghieäm thaùc Baûn Ba, xaõ Trung Haø, huyeän Chieâm Hoùa



93
Nhaø khaùch Kim Bình, ñöôøng 17/8, phöôøng Phan Thieát, thành phố Tuyeân Quang

Treân ñòa baøn tænh hieän coù 225 cô sôû löu truù, hôn 1.000 nhaø 
haøng phuïc vuï aên uoáng, 15 công ty du lịch lữ hành đang hoạt động… 
Caùc loaïi hình dòch vuï naøy ñaõ vaø ñang ñöôïc naâng cao chaát löôïng 
ñeå phuïc vuï phaùt trieån du lòch treân ñòa baøn.
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Khaùch saïn Royal Palace, soá 176A, ñöôøng Bình Thuaän, thành phố Tuyeân Quang
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Sieâu thò Tuyeân Quang,  
ñöôøng Chieán thaéng soâng Loâ, phöôøng 
Taân Quang, thành phố Tuyeân Quang

Trung tâm thương mại Vincom Plaza Tuyên Quang

Trong nhöõng naêm qua, heä thoáng 
thöông maïi treân ñòa baøn tænh ñaõ töøng 
böôùc phaùt trieån, ñaùp öùng nhu caàu 
ngaøy caøng cao cuûa ngöôøi tieâu duøng. 
Tænh hieän coù haøng chuïc sieâu thò, trung 
taâm thöông maïi ñaõ ñöôïc ñöa vaøo hoaït 
ñoäng. Beân caïnh nhöõng sieâu thò cuûa 
caùc nhaø ñaàu tö trong tænh nhö  Coâng ty 
coå phaàn Khoaùng saûn Tuyeân Quang, 
sieâu thò Vuõ Coâng,… coøn coù teân tuoåi 
cuûa caùc taäp ñoaøn lôùn nhö Vingroup, 
Möôøng Thanh, Ñieän maùy xanh, Theá 
giôùi di ñoäng, MediaMart...
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Nhaø haøng Golden Lotus - Sen Vaøng,  
phöôøng Taân Quang, 

thành phố Tuyeân Quang

 Nhaø haøng Thaønh Tín, phöôøng Taân Haø, thành phố Tuyeân Quang


