
TINH UY TUYEN QUANG 
BAN TUYEN GIAO 

* 

So 31-HDIBTGTU 

DANG CQNG SAN VIT NAM 

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 8 nám 2021 

HUNG DAN 
Tuyên truyn ky nim 190 nãm NgIy thành IIp tinh (04/11/1831-04/11/2021) 

và 30 nini ti lap tinh Tuyên Quang (1991-2021) 

Can cü K hoach s6 1 25/KH-UBND ngày 06/8/2021 cüa Uy ban nhân dan 
tinh ye to chik Lé kj nim 190 nàm Ngày thành lap tinh (04/11/1831-04/11/2021) 
và 30 nám tái 4p tinh Tuyên Quang (1991-202 1), Ban Tuyên giáo Tinh üy huóng dan 
cong tác tuyên truyên nhu sau: 

1. MIJC D'CH, YEU CAU 

1. Tuyên truyn sâu rn trong can b, dãng viên, doàn viên, hi vién, 1irc 
krçing vu trang và Nhân dan nhât là the h tré ye qua trInh thành 1p và phát triên cüa 
tinh Tuyên Quang trong 190 näm qua. Khãng djnh vj trI ljch scr cüa tinh Tuyên 
Quang; dông th&i on taj  truyên thông ye yang cüa Dãng b, chInh quyên và Nhãn 
dan các dan tc tinh Tuyên Quang trong sir nghip dâu tranh giành dc 1p dan tc, 
xây drng và bão v dat rnthc, dc bit là nhiThg thành tiru to l&n dA dat  duçic trên các 
lTnh virc kinh té - xA hi, an ninh - quôc phOng trong sr nghip dôi mâi và hi nhp. 

2. Thông qua các hoat  dng tuyên truyn, k' nim gop phn iáo diic truyn 
thông yêu nurc, chü nghia anh hung cách mng, tinh than doàn két, niêm tr hào 
dan tc, chI t lijc tr cu&ng, cüng cô và tAng cu?ng niêm tin cüa Nhân dan trong 
tinh vào sir lAnh ctao cüa Dãng; Co vu toàn Dãng, toàn quân, toàn dan day manh 
phong trào thi dua yéu nix&c, phân dâu thrc hin thàng lçii Nghj quyêt Dai  hi  dai 
biêu toàn quOc ian thu XIII cUa Dáng, Nghj quyêt Dai  hi di biêu Dáng b tinh 
Tuyên Quang lan thu XVII. 

3. Cong tác tuyên truyn cn duqc t chtrc b&ng nhiu hInh thCrc sinh dng, 
thiêt thrc, hiu qua dam bão an toàn, tiêt kim phü hçip vâi diêu kiin và tInh hInh thirc 
té cüa dja phuang, don vj; dam bão an toãn trong phOng, chông djch Covid- 19. 

II. NO! DUNG, HNH THIJC TUYEN TRUYEN 

1. Ni dung tuyên truyn 

Các cp üy dãng, chInh quyn, các t ch(rc chInh trj - xã hi t chüc tuyén 
truyên cho can b, dàng vién, doãn viên, hi viên và Nhân dan theo tài lieu tuyên 
truyên k' nim 190 nAm thành 1p tinh Tuyên Quang do Ban Tuyén giáo Tinh üy 
phát hành, trong do tp trung vào các ni dung chü yêu sau: 

- V dja danh Tuyên Quang trong ljch sCr. 

- V mc thai gian thânh 1p tinh Tuyén Quang. 
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- Vé truyn thng ljch su. van hoá t& dçp cüa Nhân dan các dan tc tinh 
Tuyên Quang trong ljch sit dçrng nithc và giü nithc cüa dan tc. 

- Nhüng thành tiru trén các linh v1rc ma Bang b và Nhân dan các dan tc tinh 
Tuyên Quang cia dat  &rcic trong th?ñ gian qua, dc bit là trong thai kS'  dOi mâi, vâi 
tuyên truyên, triên khai thirc hin Nghj quyêt Dai  hi XIII cüa Bang và Nghj quyêt 
Dai hi  dai  biéu Dãng b tinh lan thir XVII. 

2. HInh thirc tuyên truyn 

Các cija phixcing, Ca quan, dan vj can cü vao diu kin thirc t dê hra chQn 
các hoat dng tuyên truyên k' nim phü hçip, c the nhir: 

- Dy manh  tuyên truyn trên các phuang tin thông tin dai  chüng; cng 
thông tin din tcr, trang thông tin din tü, các tin, bài, phóng sir trên báo, tap  chI, 
truyên hInh, tuyên truyên trên h thông truyên thanh ca so. 

- Xây drng cvm  thông tin, c dng, panô, áp phIch, bang ron, khu hiu 
tuyên truyên 0 các khu trung tam, ca quan, dan vi, treo ca To quôc, c& Bang, cac 
hoat dng van hoá, tuyên truyên liru dng... chào mrng k' nim 190 näm thành 
1p tinh và 30 näm tái 1p tinh Tuyên Quang. 

- Tuyên trnyn thông qua t chirc, hu0ng 1rng tham gia cuc thi trrc tuyn 
internet "TIm hiêu tinh Tuyên Quang -190 näm hinh thãnh và phát triên (1831-2021)"; 
to chcrc hi nghj báo cáo viên; lông ghép thông qua các dqt sinh hoat chInh trj, các 
cuc hQp, hi nghj cüa ca quan, don vj; các buôi sinh hoat chi b, chi hi, chi 
doan, hp thôn bàn, to dan phô. 

III. TO CHUC THVC  HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tinh üy hirOng dn tuyên truyn, bién tip, in an và phát 
hành tài lieu tuyên truyên KS'  nim 190 nãm Ngày thành 1p tinh (1831-2021) và 
30 nãm tái 1p tinh Tuyên Quang (1991-2021). 

- Djnh hi.rOng cong tác thông tin, tuyén truyn d6i vOi các ca quan báo chI 
trtthc ngày din ra U k5' nim 190 nàm Ngày thành 1p tinh (183 1-2021); 30 näm 
tái 1p tinh Tuyên Quang (1991-2021). 

- Chü trI, ph& hçip vOi các ca quan lien quan t chirc cuc thi tr1rc tuyn 
internet "Tim hiêu tinh Tuyên Quang -190 nãm hInh thành và phát triên (183 1-2021)"; 
xuât b sách "Tuyên Quang -30 nàm dOi m&i và phát triên (1991 - 2021)". 

- Bang tài các tin, bài vit v sir kin, U k5' nim, thông tin v cuc thi trçrc 
tuyên trén internet "TIm hiêu tinh Tuyên Quang-190 nám hInh thành và phát trién 
(183 1-2021) "trên Cong thông tin din tCr Bang b tirth; dua ni dung tuyên truyên 
kS' nim 190 näm Ngày thành 1p tinh vào Bàn tin thông báo ni b và trong hi 
nghj báo cáo viên tai tinh. 

2. Uy ban Mt trn T quc và các t ch(rc chinh trj - xâ hôi tinh tang ci.thng 
cong tác tuyên truyên den doàn viên, hi vién và Nhân dan ye S' nghia các hoat 
dng chào mrng kS'  nim 190 nãm Ngay thành 1p tinh và 30 nãm tái 1p tinh 
Tuyên Quang. TIch circ 4n dng doàn viên, hi viên huOng ing tham gia Cuc thi 
tr,rc tuyên internet "Tim hiêu tinh Tuyén Quang -190 nam hInh thãnh và phát triên 
(183 1-202 1)". 
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3. Sâ Van hoá, Th thao và Du ljch chi dao,  t chCrc các hoat dng Co dng, 
van hoá, van ngh, the thao, du ljch, triên lam, chiêu phim... phic vii can b, dâng 
vien và Nhân dan truâc, trong và sau L k' nim. To chcrc các boat dng thông tin, 
cô dng hixàng ye ca s&, nhât là & vüng sâu, vIng xa, vüng can cir cách mng. 

4. S& Thông tin và Truyn thông huâng dan, cung cp thông tin cho các ca 
quan báo chI trong tinh, các ca quan thông tan báo chI Trung hang thi.r&ng tth trén 
dja bàn tinh tuyên truyên các hoat dng k nim. 

5. Báo Tuyên Quang, Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Cong thông tin 
din tCr Dãng b tinh, Cong thông tin din tCr tinh, các ca quan có bàn tin, trang 
thông tin din tü trong tinh can cCr chüc nAng, nhim viii, m& chuyên trang, chuyên 
mi1c, chuyên dé, xây drng phóng sr, phim tài 1iu; tang cuing krçcng tin, bài phân 
anh kjp th&i cac hoat dng k' nim, các phong trào thi dua yêu nithc, grang diên 
hInh tiên tiên trén các linh vrc cüa diii song xâ hi. 

Báo Tuyên Quang phát hãnh s dc bit chào mrng k' nim 190 nàm thành 
1p tinh và 30 näm tái 1p tinh Tuyên Quang, kjp th?i CO tin, bài tuyên truyên ye 
vic hu&ng Crng tham gia Cuôc thi trrc tuyên internet "TIm hiêu tinh Tuyên Quang 
-190 näm hInh thãnh và phát triên (183 1-2021)" cüa các cci quan, dan vj và các 
tang l&p Nhân dan trên dja bàn tinh. Tang cu&ng cong tác tuyên truyên thithng 
xuyen ye giá trj, tam vOc ljch sCr cüa Tuyên Quang 190 näm hinh thành và phát 
triên trén báo in, báo din tir; kjp thii phãn ánh các hoat dng thông tin, tuyên 
truyên tru&c, trong và sau dip  k' nim. Thrc hin truyên hInh tr%rc tiép chuang 
trInh Le k nim trén Báo Tuyên Quang din tr. 

Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh t chüc truyn hInh trljc tip L k' nim 
190 näm thành 1p tinh và 30 näm tái 1p tinh Tuyên Quang. Kjp th&i dim tin, bài, 
hinh ánh phân ánh ye Cuc thi trirc tuyen internet "TIm hiêu tinh Tuyên Quang - 
190 nãm hInh thãnh và phát triên (1831-2021)"; xây drng phóng si,r tuyen truyên 
ph%ic vi trInh chiêu tai  hi nghj tong két Cuc thi. Tang cir&ng các hoat dng thông 
tin, tuyên truyên tnxâc, trong và sau djp k nim 190 nam Ngày thãnh 1p tinh và 
30 nàm tái 1p tinh Tuyên Quang. 

6. Tinh Doãn Thanh niên Cong  san H ChI Minh ph& hcip v&i S& Giáo diic 
và Dào tao,  các Ca quan, dan vj to chirc các hoat dng tuyên truyén k' nim 190 
näm thành 1p tinh cho doàn viên, thanh niên, hQc sinh, sinh vién gán vâi các hoat 
dng cüa Nãm thanh niên 2021. Day mnh cong tác tuyên truyên, hi.rOng Crng tham 
gia Cutc thi trIrc tuyên internet "TIm hieu tinh Tuyén Quang -190 närn hInh thành 
và phát trien (1831-2021)" nhãm lan tOa sâu rng ye Cuc thi den the h tré trong 
toàn tinh. 

7. H(i Van h9c - Ngh thut tinh tang ci.r&ng 4n dng hi viên tham gia sang 
tác van hQc, ngh thut chào müng k nim ngày thành 1p tinh, ca ngçii Dãng quang 
vinh, Bác Ho kmnh yêu, dan Vit Nam anh hung và cong cuc dOi m&i dat nixâc. 

8. Hi Nhà báo tinh chi dao  các chi hOi,  hi viên tang cu&ng hoat dng 
thông tin, tuyên truyên k' nim ngày thành 1p tinh vOi nhiêu hInh thüc sang tao, 
sinh dng, hap dan. 
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9. Ban Tuyên giáo các huyn uy, thành üy, dãng üy trrc thuc Tinh u5' djnh 
hithng di ngü báo cáo viên, tuyên truyen viên tuyên truyên theo ni dung dé 
cuang tuyên truyên cüa Ban Tuyên giáo Tinh üy; tham mru cho cap üy to chtrc 
các hoat  dng tuyên truyên, k nim phü hqp, tIch circ hithng Crng tham gia Cutc 
thi trrc tuyên internet "TIm hiêu tinh Tuyên Quang -190 närn hInh thành và phát 
triên (1831-2021)" trong can b, dãng viên và Nhãn dan gän vói vic thrc hin 
nhim vi chInh trj cüa dja phuorng, don vj. 

IV- MQT sO KHAU HIU TUYEN TRUYEN 

1. Quyt tam thirc hin thng Icii Nghj quyt D?i  hi di biu Dãng b tinh 
lan thu XVII! 

2. Quyt tam xây drng tinh Tuyên Quang - Thu dO khu giái phóng, Thu do 
kháng chiên ngày càng giàu dçp, van minh! 

3. Quyt tam xây dirng tinh Tuyên Quang phát trin khã, toñn din, bn 
v&ng trong khu virc mien nüi phIa Bäc! 

4. Tuyên Quang - Thu do khu giâi phóng - Thu do kháng chin - Doàn kt - 
Hi nhp - Phát triên! 

5. Nhiêt 1it chào müng 190 nãm thành IIp tinh Tuvên Quang (4/11/1831-
4/11/2021)! 

6. Thi dua 1p thành tIch chão rnt'rng 190 nAm thành 1p tinh Tuyên Quang 
(4/11/1831-4/11/2021)! 

7. Nhit 1it chào mrng 30 narn tái Ip tinh Tuyên Quang (01/10/1991 - 
01/10/202 1)! 

(Ban Tuyên giáo Tinh 4y gth kern theo d cu-ong tuyên truyên) 

Nai nhân: 
- Thuäng trirc Tinh üy (Báo cáo), 
- Uy ban nhân dan tinh, 
- Uy ban MTTQ vâ các to cht'rc CT-XH tinh, 
- Sâ Van hoá, Th thao và I)u lich; 
- So Thông tin và Truyèn thông, 
- Các ca quan báo chI cUa tinh, 
- Hi Van hçc - Ngh thuât, Hi Nba báo tinh, 
- Cong thông tin din tCr Dãng b tinh, 
- BIG các huyn, thãnh Oy, clang Uy trijc thuôc, 
- Lânh dao Ban, 
- Phông Tuyên truyên-Báo chi-Xuât ban, 
- Lru Ban Iuyén giáo Tinh üy. 

K/T TRU'( NG BAN 
PHO TRU'ONG BAN THIJONG TRUC 

A Do Hong Thanh 



nE CU€NG TUYEN TRUYEN 
NAM THANH LAP T!NH (04/11/1831 - 04/11/2021) 
TA! L1P TINH TUYEN QUANG (1991 - 2021) 

Tuyên Quang là tinh mien nüi phIa Bc cüa To quc, phIa Bäc và Tây Bäc 
giáp tinh Ha Giang; phIa Nam giáp tinh Phii Th9, VTnh Phiic; phia Dông và Dông 
Bc giáp các tinh Cao B&ng, Bc Kan  và Thai Nguyen; phIa Tây giáp tinh Yen Bái. 
Din tIch tir nhiên toàn tinh là 5.870 km2; toàn tinh có 6 huyn, 01 thãnh pM vOi 138 
xã, phi.ixng, thj tr.n, 1.733 thôn, t dan pM; dan s toàn tinh là 792.900 ngu&i (thii 
diem nãm 2020)' gôm có 22 dan tc anh em cüng sinh sng; toàn tinh có 448 t chrc 
co si dãng; 3.078 chi b trirc thuOc dãng üy c sâ vâi 56.936 dãng viên. 

Tir xa xua Tuyên Quang dã có sir tn ti cüa con ngithi. Qua các di chi và 
hin vt khào c cho thy2: Cách day hang vn nàm, các b lac  ngixi c dai  dâ 
tirng clx trü d9c triên song Lô, sOng Cháy... Trâi qua hang ngàn näm chinh phiic 
thiên nhiên, v&i tInh yêu quê hucmg tha thit, due tInh c.n cü, lông dung cam và 
dOi bàn tay khéo leo, nhân dan các dan tc Tuyên Quang dâ sang tao,  gin gifl, xay 
drng d?yi sng van boa rt phong phñ, da dng. 

N&m i vj trI chin hrçic quan trQng, là vüng "phên giu" che trO cho kinh 
thành Thäng Long a phIa Bc, tü xa xua, nhân dan Tuyên Quang dã du tranh anh 
dung cMng ch d phong kin lac  hu, dng thyi luOn cüng các triu dai  phong 
kin tin b dtrng len ch6ng quãn xâm lugc phwng Bc, bâo v T quc. Nãm 1075, 
duâi str thing 11th cüa dông hç Ha, than dan Tuyên Quang tham gia cüng dao  quân 
cüa L Thu?ing Kit (Tng chi huy quãn di lüc do) chü dng chn gic Tng. Näm 
1285, nhân dan Tuyên Quang cüng Chiêu Van Viimg Tr.n Nht Dut chin d,u 
cMng quãn Nguyen - Mông tir Van Nam xMng xâm luqc nlxac ta). Näm 1789, hôa 
vào phong trào Tây Sen, tham gia chn dánh mt cánh quân gic Thanh do Ton S 
Nghj cm du trên &thng cháng tháo chy qua Chiem Hóa, Na Hang, Bâo Lac3. 

Ngày 31-5-1884, th1rc d.n Pháp chmnh thi'rc dh chim Tuyên Quang. Phát 
huy truyn tMng yeu nixâc, dng bào các dan tc trong tinh dã t.p hçp lirc hrçmg 
cüng vài dao  quân cUa Lixu Vinh Phüc, Dc Thj, phong trào Can Vlxclng,. . .chi huy 
t chirc vây thàth, chn dáth djch ngay khi chOng vi1a dt chân dn Tuyen Quang. 

Dtrai sir lãnh dao  cüa Dàng, dc bit sau khi chi b MO Than - chi b du 
tien cOa Dáng b tinh duçic thành 1p (ngày 20-3-1940), quân và dan Tuyen Quang 
dã vtxqt qua mi gian nan thu thách, bn gan vtThg chI theo Dâng, quy& tam dung 
len khâi nghia, giãnh chInh quyn v tay than dan. Trong Cách mng Tháng Tam 
nàm 1945, Tuyen Quang vith dir di.rçic Trung trong Dâng, Bác Ho chçn lam "Thu 
dO Khu giái phóng" - Trung tam lãnh dao  Ca nu&c. Tai  Tuyên Quang dã din ra 

Theo Nién giám Thông k tinh Tuyên Quang, xut ban thang 7/2021. 
2  DAu vet nu&i nguyen thüy sam nhât trén dat Tuyên Quang ducc tim thây , di chi Dá Den thuôc huyn Ham Yen. 
Tr dau the k' XX ye trisàc, Bão Lac thuc Tuyén Quang; nay thuc tinh Cao Bang. 



nhiu si,r kin ljch sir gn 1in vri 4n mnh cüa dan tc: Hi nghj toàn qu& cüa 
Dàng phát dng chü trng Tng khâi nghTa; Quc dan Di hi Tan Trào thông 
qua các quy& djnh quan trçng lien quan dn vn mnh dt niróc; quy djnh Quôc 
kS', Quôc ca cüa Vit Nam... 

Trong 9 nàm tnrng kS'  kháng chin chng thrc dan Pháp xâm urge, Tuyên 
Quang vinh dir là Thu do kháng chin, ncii Bác H dã & gn 6 näm cüng Trung 
i.ring Dàng, Qu& hi, ChInh phü, Mt tr.n và hu ht các ban, b, ngành Trung 
iso'ng & và lam vic d lânh d?o  kháng chin. Nhan dan các dan tc trong tinh vira 
bão v vüng chc Thu do kháng chin, vi'ra tIch circ huy dng sirc nglx&i, s1rc cüa 
cho các chin djch cüng quân, dan cà nuOc lam nên chin th&ng ljch s& Din Biên 
Phü "Urng ly nãm châu, chin dng dja cAu", chm dirt sir thng trj cüa thirc dan 
Pháp & nu&c ta. 

Trong nhng näm kháng chin dy hy sinh, gian kh chng M ciru nithc, 
vâi tinh th.n "Thóc không thiu môt can, quân không thiêu mt ngiz&i", "Tat cà dê 
dánh thing gic M5 xâm lugc", các th he ngu&i con Tuyên Quang len &r&ng 
nhp ngü, chin du dung cam và l.p cong xut sic, cüng quân dan cà nu&c vit 
nên trang sfr hào hung D?i  thing müa Xuân näm 1975, dng th&i tIch clrc xây drng 
và phát trin kinh t - xâ hi, bâo v vUng chc quê hirang và chü quyn lãnh th& 
an ninh qu& gia. 

Ngay sau ngày dt ni.róc thng nhAt, Dàng b tinh dã lãnh dao  nhãn dan khâc 
phiic hu qua chin tranh, khOi phic kinh t, n djnh d&i sang và thirc hin hai 
nhim vit chin huge: Xây dirng chü nghia xâ hti và bâo v T quc xâ hi chü 
nghia. Tinh th.n toàn dan tham gia dánh gic, bâo v T quc dirge phát dng 
thành phong trào qun chüng sâu rng, tht cã các huyn, thj xa trong tinh chu.n bj 
mci di&u kin vt ch.t cho tin tuyn; cüng vói quân dan câ nirâc, lap lap con em 
len dix&ng chin du và phc vii chin du, tham gia lire luqng dn quân, du kIch, 
kiên trI barn tri1, anh dung chin d.u, gop phn bâo v v&ng chic bien giói phIa 
Bc cüa T quc, xay dimg quê hi.rang each mng thành tinh Anh hung. 

Trong qua trInh cüng cà nuâc xây drng chü nghTa xã hi, vugt qua bao 
khó khän, thu thách, du&i sir lânh dao  cüa Dáng b, chInh quyn, nhân dan các dan 
tc Tuyên Quang dâ trng buOc khai thác, phát huy tim näng, lgi th cüa dja 
phuong lam thay di nhanh chóng bt mt kinh th - xa hi cüa tinh. Kinh t có bi.râc 
chuyn mnh me, co cu và quy mô nn kinh t dang chuyn djch theo hithng 
giãm d.n t trQng nOng, lam nghip, thus' san, tang d.n t' trQng cOng nghip, djch 
vii; giáo dc và dào tao  tip  tVc  dirge di m&i, phát trin; cOng tác bào v, chàm soc 
sirc khöe than dan, an sinh xã hi dirge quan tam; qu& phông, an ninh dirge giCI vuing. 
Cong tác xây drng Dãng và h thng chInh tij dat  nhiu kt qua quan tr9ng. 

Truyn thng yeu nuóc, doàn kt, each mng, tinh th.n ctu anh dung cüa l&p 
lap can b, dãng vien và nhân dan các dan tc Tuyên Quang dã d lai  nhüng bài hçc 
qu giá, nh&ng t.m guung sang ngñ cho các th h mai sau bce tip, noi theo. 
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1. Sr kiin thành Ip tinh Tuyên Quang nãm 1831 - btnic ngot I!ch  sü 
trong qua trInh phát trin cüa tinh 

Theo các thu tjch c& ngay tü bui du các Vua HUng drng nuóc, vUng dt 
Tuyên Quang nm trong b VU Djnh cUa nhà nuâc Van Lang4. Là vUng dt c& 
"luón luôn là phên dáu cüa Trung cháu, cüng là ncri dja clAu quan yé'u" cüa T 
quôc, Tuyên Quang là mt dcm vj hành chInh duçic xác 1ptr rt sam. 

Thai L, dja danh Tuyên Quang chira xut hin nhung trong 24 chãu, lt cUa Ca 
nixóc dâ xut hin mt s châu ma dja bàn các châu y thuc tinh Tuyên Quang ngày 
nay, nhu châu Vj Long (huyn Chiêm Hóa) và châu Do Kim (huyn Ham Yen). 

Du thai Trn, dja danh Tuyên Quang xut hin vói tu cách là mt châu 
thuc l Qu6c Oai, sau do &rçic nâng len thành l Tuyên Quang. Näm Quang Thai 
thu 10 (1397), sau cal cách chInh cUa H Qu Ly, l Tuyén Quang duçic dt lam 
trân gOm các huyn: Khoáng, Duang Do, Van Yen (An), BInh Nguyen. Thu Vat, 
Di Man, Ducrng, At và Day Giang. 

Th&i Lê, Tuyên Quang có nhiu sir thay di v ten gi và dja giâi hành 
chInh. Näm 1428 Ca nuâc duçic chia lam 5 do: Nam do, Bc do, Dông dao,  Tây 
do, Hal Tây do. Trân Tuyên Quang cUng vâi các trân Tam Giang, Hung Hóa, 
Gia Hung thuc Tây dao. 

Nàm Quang Thu.n thu 7 (1466), Ca niróc duçic chia 1am 12 do thira tuyên, 
trong do có dio thüa tuyên Tuyên Quang. 

Nãm Quang Thun thi'r 10 (1469), triu dInh nhà Lê cho djnh bàn d cUa Trung 
dO và 12 thüa tuyên trong nixOc. Thüa tuyên Tuyên Quang có 1 phU, 1 huyn và 5 châu: 
phU Yen BInh, huyn PhOc Yen, châu Thu Vat, châu Lic Yen, châu Di Man, châu 
Blnh Nguyen, châu Bào Lc. 

Näm Hông Düc thu 21(1490), thüa tuyên Tuyên Quang dôi thành xr 
Tuyên Quang. 

Thai Le Trung Hung (tir näm 1533 ye sau), Gia Quôc Cong VU Van Mt 
dugc triu dInh cho giU quyn cai quãn trn Tuyên Quang, tr do, hç VU cha truyn 
con ni duçic nàm dai. Dn nàm 1672, Vu Cong Tuân lam phàn chng 1?i  triu 
dInh. Sau khi dã diet ducic Cong Tu.n, näm 1689, triu dInh li gp hal trn Hung 
HOa và Tuyên Quang lam mt gci là Tuyên Hung. Nãm 1713, lai  chia thanh hal 
trãn Tuyên Quang và Hung Hóa. 

Näm 1802, triu Nguyn duçic thit 1p. Tuyên Quang là môt trn, dung du 
trãn cO chuc Trân thU và các chüc Hip tr.n, tham hip giUp viec. Tr.n Tuyên Quang 
có 01 phU là Yen BInh, huyn là PhUc Yen và 5 châu là Dti Man, Thu Vet, Vj Xuyên, 
Là Lac,  Ljc Yen. 

Theo Khdm djnh Vit s& thông giám cwclng muc cüa Qu& sCr quán triEu Nguyn. 
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Nãm 1831, vua Minh Mnh tin hành cài cách b may hành chInh toàn 
quc, chia dnh dja ht tü Quàng Trj trâ ra thành 18 tinh: Ha Ni, Ninh BInh, Nam 
Djnh, Hung Yen, Hâi Ducing, Son Tây, Quãng Yen, Hung Hóa, Tuyên Quang, Bäc 
Ninh, Thai Nguyen, Lang Son, Cao Bang, Kinh su (Hu), BInh Djnh, Ngh An, 
Quáng BInh, Thanh Hóa. Th?yi dim nay thrçic ghi chép trong Dai Nam th,rc lyc 
chInh biên: "... Tan Mao, nám Minh Mênh tht 12, müa dóng, tháng 10, ngày móng 
1 lam liDóng huóg... ". Di chiu theo ducing ljch và am ljch thI tháng 10 am ljch 
nãm Tan Mao di ra duong ljch bt du tr ngày 04-11-1831 dn ngày 03-12-1831. 

Tinh Tuyên Quang lüc do cO 1 phü, 1 huyn và 5 châu, gôm: phü Yen BInh; 
huyn Ham Yen, châu Vj Xuyên (gm toàn b tinh Ha Giang hin nay), châu Thu 
Vt (huyn Yen BInh, tinh Yen Bái hin nay), châu Di Man (huyn Chiêm Hoá và 
huyn Na Hang, tinh Tuyên Quang hin nay), châu Lic Yen (huyn Lic Yen, tinh 
Yen Bái hin nay), châu Bâo Lc (huyn Bão Lac  và huyn Báo Lam, tinh Cao 
Bang hin nay), v dja giài hành chinh, tinh Tuyên Quang phIa bäc giáp tinh 
Quãng Tây và Van Nam (Trung Quc), phIa Dông giáp tinh Cao Bang và Thai 
Nguyen, phIa Nam giáp Son Tây và Hung Hóa, phIa Tây giáp Lao Cai. 

Nht.r 4y, ten gi Tuyên Quang xut hin tir thi Trn và ton ti den ngày 
nay. Tuy nhiên, truâc näm 1831, Tuyén Quang chua duçic gci là tinh ma gQi là 
châu, trn, thüa tuyen, xir... Ta' nan, 1831, Tuyên Quang mó'i chInh thá'c tth 
thành m5t tinh Irtc thu3c triu thnh phong kiln Vit Nam. 

Näm 1833, châu Bão Lac  di.rçic chia 1am 2 huyn VTnh Din và Dé Djnh; 
châu Vj Xuyên chia 1am 2 huyên VTnh Tuy và Vj Xuyen; dôi châu Di Man lam châu 
Chiêm Hóa, dt them phü Yen Ninh. Näm Thiu Tn thCr 2 (1842), di phü Yen Ninh 
thành phü Thong Yen. 

Tháng 5-1884, thirc dan Pháp dánh chim Tuyen Quang; tir day tinh tuyên 
Quang dt duOi sir do h cüa thirc dan Pháp. Trong thai kS'  Phap thông trj, dja bàn 
tinh Tuyên Quang luOn có sii thay dM. Näm 1888, thirc dan Pháp sap nhtp phü 
Doan Hung (gm các huyn Ngçc Quang, Hung Quan và Son Di.rcing) tach ra khOi 
Son Tây d nh.p vào tinh Tuyen Quang, näm 1890, châu Liic Yen tách ra khOi tinh 
Tuyen Quang dê sap nh.p vào tinh Lao Cai. 

NAm 1891, Toàn quyn Dông Di.rong ra Nghj djnh xóa bO tinh Tuyên 
Quang, trong thai gian nay phn lrn din tIch tinh Tuyen Quang nm trong Dao 
quan binh 3 và Do quan binh 2. Näm 1900, Toàn quyn Dông Duong ra Nghj 
djnh lành 1p li tinh Tuyên Quang dja bàn gm phü Yen BInh, hai huyn Ham 
Yen, Son Duong và châu Chiêm Hóa tach ra tü Tiêu quân khu Tuyên Quang (Do 
quan binh 3), dt duói quyn trirc tip cüa Thng sir Bc KS'. 

Là mt trong nhüng dja phuong dã dugc cac triu dInh phong kin nhiu lAn 
khAng djnh, xác 1p là don vj hành chInh trirc thuc Trung trong trong ljch sCr, den 
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khi thirc dan Pháp t.m chim nthc ta, Tuyén Quang có nhüng thay di khác v dja 
gii hãnh chInh, song sir kiin  nAm 1831 Tuyên Quang &rçYc thành 1p vi tii each 
là mt tinh cüa Nhà nil&c Vit Nam mang nghia dc bit sâu sc trong tin trInh 
ljch si'r cüa Tuyên Quang (näm 1831 ln du tiên xut hin ten gi tinh Tuyên 
Quang và là nAm thành 1p &Yn vi hành chInh chinh thirc trong co cu chInh quyên 
cüa triu Nguyn). Day là du mc quan tr9ng khng djnh sir phát trin v mci mt 
cüa vüng dt nay dà sánh ngang vâi các tinh trong cã rnrâc, khng djnh vj th, tm 
vóc cüa mtt vüng dt gc, c& loi cüa quc gia, dng th&i cfing ma ra mt thñ kS' 
phát trin môi v&i nhing trang si:r ye yang cüa Tuyên Quang. 

2. Nhfrng chng thrô'ng llch  sü' ye yang qua 190 nãm xây drng và phát 
trin cüa tinh Tuyên Quang (1831 - 2021) 

a) Tinh Tuyên Quang giai don 1831 - 1945 

Duài sir thng trj cüa ch d phong kin nhà Nguyn, Tuyên Quang là tinh 
min nüi h& sue nghèo nan, lc hu, d?,i sng nhân dan vô cüng circ kh do sixu 
cao thus nng, ch d lao djch, binh djch... dói ret trin mien, quan 1ti, ci.rang hào 
ra sirc bóc let, nhüng nhiu. Không cam chju bt công, nhân dan các dan tc Tuyên 
Quang dã lien t'çic nM dy chng áp birc diiOi 5ir lãnh do cüa các thu 1mb ngithi 
dan tc thiu s, din hInh là cu,c ni dy cüa Tn châu Bâo Lac  Nông Van Van 
(1833-1835). Tr can ci'r chInh là châu Bão Lac,  nghia quân dã giành th chü dng 
trên mt dja bàn rng lan thuc tinh Tuyên Quang và các tinb lan cn vói nhiu 
trn dánh ác lit. Phài mt rt thiu thai gian, cong süc, triu dInh nhà Nguyn mOi 
dp tt ducrc cuc khâi nghTa. 

Ngày 31-5-1884, thirc dan Pháp dánh chim Tuyên Quang, sau khi kt thüc 
giai doan vu trang xâm hrgc, thirc dan Pháp tin hành áp dt ách thông trj tai 
Tuyên Quang. D d b thng trj, bóc lt nhãn dan lao dng, dan áp phong trào ni 
day cüa qun chüng, thirc dan Pháp dà thit 1p h thng dn bt dày dc khp ncyi 
trong tinh. Cüng b may cai trj ha khc, chig 1p  ra d.y dü các co quan nhu: Kho 
bac, Nba doan, Tru&ng Canh nông, Kim lam, Lam tru&ng, Bixu din,... nh&m 
m11c dIch bào v các car quan thng trj, dan áp phong trào ni dy cüa qun chüng, 
vu vet cüa câi, bn cüng boa dñ sang cüa nhân dan dja phrnmg. 

Sir áp bac bóc lt cüa thirc dan Pháp dã lam büng len phOng trào du tranh 
yêu nithc cüa nhãn dan các dan tc tinh Tuyên Quang chng lai  ách thing trj, bóc 
lt cüa thirc dan Pháp và tay sai. Tháng 7-1885 vua Ham Nghi h chiu Cn 
Vi.rarng, toàn quc dã dAy len mt phong trào dAu tranh vu trang trong sut hun 
muai näm, trong khoàng thai gian do Tuyên Quang luOn là dja bàn hoat dng, là 
hu phi.rang cho các nghTa quãn cüa nhiu thu 1mb CAn Vi.rung chng thrc dan 
Pháp, nhu: Nguyn Triu Trng, Hoàng Than Lçi, Dng Van Siêu, Lixong Tam 
Kr. . . than an các dan tc Tuyên Quang khOng chi tham gia và üng h các hrc luçmg 
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chng thirc dan Pháp nhx k trên ma con tIch circ tham gia các phong trào dja phxmg 
vó'i các thu lTnh nhu: Quãn Tha, Tu.n Dat,  Dèo Vn TrI, Nông Vn Quang... 

Du th k) XX, cuc kháng chin chng thirc dan Pháp cüa nhân dan Vit 
Nam nói chung, dng bào các dan tc a Tuyén Quang nói riêng buâc vào trang sir 
mâi. Cüng nhãn dan toàn quc, nhân dan các dan tc Tuyên Quang dã tIch circ tham 
gia vào hot dng cüa nghia quân D Thám, cong nhân mO Tràng Dà to chirc dInh 
cong dôi cãi thin tin krong và giãm giä lam, hçc sinh và tng lap trI thüc Tuyên 
Quang hithng 1rng mnh me phong trào yêu nuac d tang nhà yéu rnthc Phan Chu 
Trinh và phãn di bàn an cüa thiic dan Pháp di v&i nhà cách mng Phan Bi Châu. 

Ngày 3-2-1930, Dâng Cong  san Vit Nam diiqc thành lap. Duai sr lânh d?o 
cüa Dáng, lan song du tranh cüa nhân dan Vit Nam dâng len mnh me. Chi vài 
näm sau khi ra d?yi, Co sr cüa Dàng dã dixçyc xây dirng & htu khp các thành phô, 
thj xã l&n. 

Tháng 6-1937, dng chI Hoàng Van Ljch duçc Xü üy Bc KS' Ca ye hot 
dng cách mng t?i  Tuyên Quang. V&i bI danh Hai Cao, dng chI dã bt mi vào 
cOng nhân MO than thj xã Tuyên Quang d duc gn gui cong nhân. Chi sau mt 
th&i gian ngn, dng chI dã giác ng cho cOng nhân tinh th.n yêu nu&c, yêu giai 
cp cn lao, lông cam thu d quc, phong kin, chng lai  s1r áp büc, bóc lt cüa 
chü mO. Các t chirc: Thanh niên dan chü, Hi ái hiru thçi thuyn, Nông dan ttxong 
t... l.n h.rot ra d&i, tp hçip dông dâo qu.n chüng tham gia. 

Tnróc sr phát trin cüa phong trào dAu tranh cách mng & Tuyên Quang 
dang len manh  me, Xir üy B.c K5' quyt djnh thành 1p Chi b Dãng & Tuyên 
Quang d trrc tip chju trách nhim lânh do phong trào cách mng trong tinh. 
Ngày 20-3-1940, l thành 1p Chi b MO Than di.rqc t chüc t?i  nhà dng chI Ca 
Kiên5  (t&c Ninh Van Kin). Dng chI Dào Duy KS',  Xir üy viên Xr üy Bãc K5' dâ 
thay mt Xr üy cOng nh.n và giao nhim vi cho Chi b. Chi b MO Than gm có 
7 dng chI: Vu Müi, Lucmg Quang Mai (t&c Kin con), TrAn Xuân Hông (tüc 
Hng Lan), Büi Van Dirc (t1rc Drc Kim), Luong Hái B.ng (t1rc Luang Van Hài), 
Trn Hãi K và Trn Thj Minh Châu. Dng chI Vu Müi dixqc chi djnh lam BI thu. 

Chi b MO Than ra d&i và ngay sau do là Ban can sir Dâng Tuyên Quang 
di.rgc thành 1p vào giva näm 19416  là dAu môc quan tr9ng trong tin trInh phát 
trin cüa ljch sa tinh Tuyên Quang; là kt qua qua trInh tuyên truyn, gay dimg co 
s& bn bi, dy khO khän, gian kh cüa can b, dáng viên và phong trào du tranh 
lien t%lc, mnh me cüa cOng nhân, nhân dan lao dng thj xã Tuyên Quang, th hin 
sir chi do sat sao cüa Xü üy Bc k5' tren co s& nm vüng và v.n ding sang tio chü 

Nay thuOc  t6 12, phing Minh Xuân, thành ph Tuyén Quang 
6  Ban can sij Dãng gm 3 d6ng chi: TrLrcmg Dinh Dan (tfrc Diu) duçic chi dinh lam BI thtr Ban can si,r, Dào 

VAn Th?i (tüc Lé Dông, tüc Chfnh) và D Thj Dirc (tCrc Duçic) là Ciy viên. Ban Can s,r Darig tinh chju trAch nhim 
xay di,rng phong trào không chi a Tuyên Quang mA cOn a HA Giang và mt so huyn thuc Phü Th9 
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tn.nyng, dixng 1i cüa Trung ucxng Dâng. Sr ra d&i cüa Chi b Mo Than và Ban 
can sir Dáng dâ kjp thai dáp irng yeu cu cp thi& phãi có to chrc Dãng trirc tip 
lânh do hrc 1uqng cách mng i dja phixcing, dua phong trào du tranh cOa cOng 
nhân và các tang lap nhãn dan Tuyên Quang hôa vào cuc dâu tranh giài phóng 
cüa dan tc Vit Nam, dithi sr lãnh do ch,t chê, thng nht cüa Dáng. 

Trong nhung näm 1941-1944, drâi sr lãnh do cüa Dàng, vuçYt len nhUng 
khó khän do s1r khüng b, dan áp cüa thrc dan Pháp - phát xIt Nht, phong trào 
cách mng & Tuyên Quang dã có sr phát trin mnh me. Dn cui nàm 1941, hrc 
luqng Ciru quc quân dã xây drng duçic Ca s& Vit Minh ti mt vüng rng l&n 
trái dài ti'r Phü Luang, Di Tir, Chq Chu (Thai Nguyen) dn Scm Dwmg, Chiêm 
Hóa (Tuyên Quang) len Bàn Mtwng, Bàn Tt (viing Ba B). .Tháng 11-1943, lãnh 
do Ciru quc quãn quyt djnh ch9n vl'Ing nüi Hng (Scm Diwng) lam dja bàn xây 
drng can cIr, lam bàn dp d phát trin Ca sâ ra xung quanh. Thirc hin chü truang 
nay, hang lo?t  các ca s& cách mng &rçmc xây drng & các xä thuc huyn Son 
Dixang, Yen San. Dn giüa näm 1944, phong trào cách mng dã hInh thành a hu 
ht các vüng nông thôn Tuyên Quang, các can cr cüa phong trào dixqc ni lin, 
cuc du tranh cüa qu&n chüng phát trin len thành cao trào, trng tam các hot 
dng cüa cách mng là chun bj 1irc hxçmng cho kh&i nghia giành chInh quyn vôi 
nhIrng nhim v11 cp bach: Dy manh  qua trInh xây drng lirc hrcmng vO trang có 
trang bj vu khI, khn truang thrc hin hun luyn chuang trInh Vit Minh, thành 
1p ban Vit Minh các c.p d khi khâi nghia n ra, các ban nay có the dam nhim 
vai trO là dai  din cUa chInh quyn cách mng. TInh hInh do cho thy phong trào 
cách mtng a Tuyên Quang cüng nhu trong cá nu&c dã phát trin dn dinh cao, bão 
tap càch mng dã áp dão chInh quyn cOa giai cp thng trj dang trong tInh tring 
hoang mang, ru rã cao d. . .Diu kin cho cuc each mng giâi phóng dang chIn 
mui, phong trào du tranh cüa nhân dan trong tinh buOc sang giai don mâi, giai 
don chu.n bj don th&i ca d tin hành khâi nghia giành chInh quyên trong phm 
vi toàn tinh. 

Du näm 1945, cuc Chin tranh th giâi tha hai buOc vào giai doan cui. 
Ngày 9-3-1945, phát xIt Nht dào chInh Pháp, dc chim Dông Ducmng. Ngày 12-
3-1945, Trung ucmng Dâng ra Chi thj Nht - Pháp bn nhau và hành dç3ng cia 
cháng ta. Ti Tuyên Quang, ngay trong dêm 10-3-1945, liic luçmng cách mng dâ 
tin hành khâi nghia giành chInh quyn t?i  xã Thanh La thing lcd, day là mt trong 
hai cuc khâi nghia n ra s&m nht trén phm vi cã ni.râc trong Cách mng Tháng 
Tam näm 1945; dng th&i là cuc kh&i nghTa du tiên giành thing lçmi trçn vçn vâi 
s1r ra d&i và hot dng cOng khai cüa chInh quyn cách mng cp xã du tiên trong 
Ca nisâc cho tâi khi Cách mng Tháng Tam thành cong. Ngay sau khâi nghia 
Thanh La, phong trào kh&i nghia vu trang ma rng sang các xã lan c.n r4M nhanh 
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chóng tin v giài phóng Däng Châu - huyn ly San Duang vào ngày 16-3-1945, châu 
Ti,r Do - chinh quyn cách mng cp huyn du tiên trong cã nithc duvc thành1tp. 

Tháng 5-1945, lãnh tii H ChI Minh dâ tir Pc Bó (Cao B.ng) ye Tan Trào 
(Tuyên Quang) d trrc tip lãnh dao  phong trào cách mng7. Tháng 6-1945, Ngix&i 
chi dao  thành 1p Khu giãi phóng gm 6 tinh: Cao Bang, Bc Kan,  Lang San, Thai 
Nguyen, Tuyên Quang, Ha Giang. Tan Trào, San Drang, Tuyên Quang tr& thành 
Thu do Khu giâi phóng, trung tam can cü dja cách mng cüa cà nuóc. Tnrâc diên 
bin khn tnrang cüa phong trào each mng, tháng 7-1945, Tinh u lam thôi tinh 
Tuyên Quang duçic thành lip, do dng chI Ta Xuân Thu lam BI thi.r, chju trách 
nhim lãnh dao  mi mt a nhttng vüng dã giâi phóng, chun bj tin hành khâi 
nghia giành chInh quyn 6' tinh ly. 

Tir ngày 13 dn ngày 15-8-1945, Hi nghj toàn quc cüa Dàng hçp tai  khu 
rimg Na Nua (xã Tan Trào, huyn San Duang) ra Quân 1nh s 1 ha 1nh Tong 
khâi nghia trong toàn quc, länh dao  nhan dan Tng khâi nghia giành chInh quyén, 
cü ra Uy ban khâi nghia toàn quc. Tü ngày 16 dn ngày 17-8-1945, Quôc dan Dai 
hi Tan Trào - Hi nghj Diên Hng 1.n thr hai trong ljch sü Vit Nam dâ dugc to 
chirc. Dai  hi biu thj chI, quyt tam st dá giành dc 1p dan tc cüa dng bào 
Ca nu6'c và bu ra Uy ban giài phóng dan tc Vit Nam tue ChInh phü lam th6'i, do 
dng chI H ChI Minh lam Chü tjch. Ngày 16-8-1945, dng chI Vô Nguyen Giáp 
d9c Bàn Quân lnh s 1 cüa Uy ban kh&i nghia toàn qu&, chi huy dan vj Giái 
phóng quân tiên ye Ha Ni. 

Hithng Irng tinh thAn cüa Cách mng Tháng Tam, vói truyên thông qut 
kh&i, tinh thAn yêu niz6'c nng nan và sir misu trI, dUng cam cüa nhân dan các dan 
tc trong tinh, sau 6 tháng din ra h& src khAn truang, tài ngày 22-8-1945 qua 
trInh khâi nghia giành chInh quyn 6' Tuyên Quang dà th.ng lçii hoàn toàn, dóng 
gop quan tr9ng cho thành cOng rrc r cUa Cách mang Tháng Tam nàm 1945 vi dai 
cüa dan tc ta. Tir day, nhãi dan các dan tc Tuyen Quang dA trâ thành ngu6'i lam 
chU quê hixcmg, dAt rnthc, cüng cá dan tc Vit Nam bi.r&c sang k nguyen m6'i: k' 
nguyen dc 1p dan tc gn 1in vói chü nghia xã hôi. 

b) Tuyên Quang thôi k)' kháng chin chng thirc dan Pháp xâm krçrc 
(1945 - 1954) 

Cách mng Tháng Tam thành cOng. quân Nht vüa rut khói thI quân Tithng 
vOi danh nghia Dng minh dã kéo t6'i Tuyên Quang v6'i dã tam 1t d chInh quyên 
cách mng. Trithc nhCIng khó khàn ch6ng chit v kinh t - xa hi, chInh quyn 
nhân dan và hrc hiqng vU trang cách mng con non tré, Tinh u Tuyên Quang dã 
lãnh dao  nhân dan tang cu6'ng khi doàn kt dan tc, dAy manh  san xuAt, chng 

Dim thrng chân du tién khi Bác H6 ye dn x Tan Trào trong hành trinh Pác BO - Tan Trào là dmnh Hong Thai 
vào ngày 2 1-5-1945. 
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gic dói, gic d&, gic ngoi xâm... Bang nhüng n hrc phi thixäng cüa quân và dan 
ta, quãn Tithng dâ buc phài rut khôi Tuyên Quang, chInh quyn cách mng dt.rçc giU 
vüng và cüng c them v mci met, san xut nông nghip dirqc khôi phic, nan  dói, nin 
d& bj dy lüi mt buàc. 

Ngày 19-12-1946, cuc kháng chin chng thirc dan Pháp cüa dan tc ta 
büng n& Tuyén Quang - Thu do Khu giãi phóng trong Cách mng Tháng Tam, nay 
duqc chçn lam Thu do cüa cuc kháng chin trithng kS',  can cir dja trung tam lãnh 
dao toàn dan kháng chin, kin quc. Tir näm 1947 dn nãm 1954, Tuyên Quang là 
nai a lam vic cüa Chü tjch H ChI Minh cüng Trung hang Dáng, ChInh phü, 
Quc hi, Mt trn Lien Vit, các doàn th; 13/14 b và Ca quan ngang b thuc 
ChInh phU, 65 cci quan Trung hang; ChInh phü kháng chin Lao... Là dja bàn tp 
trung hAu bet các Ca quan du não kháng chin, Tuyên Quang là nai din ra nhfrng 
s1r kin quan trQng d quyt sách nhung ni dung mang tInh quyt djnh thAng lçii 
cüa cuc kháng chin chng thrc dan Pháp. 

Trong su& cuc kháng chin, Dãng b và nhân dan các dan tc trong tinh dã 
chung sirc, chung lông, vuçlt qua mci khó khãn, thir thách lam trôn sü mnh thiêng 
liêng là Thu do cüa cuc kháng chin, düm bc, châ che, bão v an toàn tuyt di 
cho Chü tjch H ChI Minh và các co quan Trung isang, gop ph.n quan trQng vào 
th.ng lgi cüa cuc kháng chin chng thirc dan Pháp xâm luçic. 

Thrc hin duäng 1i kháng chin "Toàn dan, toàn din, tnräng kS'  và tii hrc 
cánh sinh", h thng chInh trj cüa tinh dixçic xây dirng, cüng c v&ng manh.  ChInh 
quyn tir tinh dn ca so duçic xây drng, cüng c& tang ch&ng süc manh  cüa các üy 
ban kháng chin hành chInh và các doãn th qu.n chüng. Trong san xut nông 
nghip và cOng tác thus' lçii, cuc vn dng giám to và tam  cap rung dat dirçc triét 
d thrc hãnh, tao  diu kin thun lçii và khuyn khIch nông dan day manh  tang gia 
san xut, ma rng canh tác, nãng cao nãng sut và san luqng lirang thrc. Cui nàm 
1950, mc dü cOn có nhUng khó khän song tinh hInh kinh t Tuyên Quang dã cO 
nhiu chuyn bin tIch circ. Tü ch mi näm thiu an tr 3 dn 4 tháng, tinh dã giãi 
quy& duqc ca ban vn d hang thrc. Nn kinh t dã bt du phôi thai, hInh thành, 
khOng chi giái quyt duçc nhüng yêu cu tai  ch ma cOn có diu kin dóng gop 
ngày mt nhiu han cho kháng chin. Van hóa, giáo diic và y t dat  dhçlc nhung 
thãnh tIch quan tr9ng. Lrc krçing vu trang thiu thr quân Cüng th trn chin tranh 
nhân dan dja phrcrng dixçiC cüng c, phat trin theo phucmg chãm "B di dja 
phucyng do dja phixcing t chüc và nhãn dan nuOi dhông", h thng t chirc và sO 
krqng b di dja phuang thuang xuyén dhcic chn chinh, phü hçp vâi yêu cu thrc 
t cüa trng giai doan cách mang. 

Vüa xay dimg hau  phhang v1tng manh,  quân vâ dan Tuyên Quang vira trirc 
tip chin du dy lüi các cuc tin cong quân sir cua djch, ma rng và cüng c 
khu can cü dja Vit Bc. Thu dOng nãm 1947, thrc dâp Pháp ma CU9C thn cong len 
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can cü dja Vit Bc nhm tiéu diet  cc quan du não kháng chin. Bang 1i dánh du 
kIch mixu trI, linh ho.t, sang tao, nhüng chin thang giôn giã cüa quân và dan 
Tuyên Quang a BInh Ca, Km7, cau Ca, Khe Lau... dã lam phá san am mi.ru "dánh 
nhanh, thing nhanh" cüa djch. Phi hçip vâi b di chü hrc, trong chin djch nay, 
quân và dan Tuyên Quang dã gop phan be gy t'g9ng kim phIa tây" cüa djch, bão 
v an toàn tuyt di Bác H, các co quan Trung xo'ng. Tip do, he näm 1949, quân 
và dan Tuyên Quang anh dung day lüi cuc hành quân Pômôn cüa thirc dan Pháp; 
hoàn thânh xuat sc nhiêm v1i tham gia các chin djch dánh Pháp, tiêu phi cüa 
Trung uong và các tinh bmn. 

Thirc hin h.0 phucing, can cü dja cách mng, dông bào các dan tc trong 
tinh dâ dóng gop nhiu nhãn lirc, vt 1irc, tham gia phc v11, bão v các dai  hi, hi 
nghj km cOa Dãng, ChInh phü t chüc ti dja phucmng: D?i  hi di biêu toàn quôc 
ian thir II cüa Dãng, Dai  hi thng nhat Viêt Minh - Lien Vit, Dai  hi lien minh 
nhân dan 3 nisac Vit Nam - Lao - Campuchia, Di hi anh hung chin s5 thi dua 
Va can b gLrong mu toàn quc ian thr nhat, kS'  h9p thu III Qu& hi khOa I. 

Bithc vào giai don 1953-1954, phong trào Ca rnrâc dn dp chuyn manh 
vào giai don tng phãn công, d dam bão vai trO phiic v11 tin tuyn lan, vâi tinh 
than "Tat cã cho tin tuyn chin thng", Dâng b và nhân dan các dan tc tinh 
Tuyén Quang dã dn h& sirc 1rc, tInh cam cho mt trn. Trong 2 näm 1953-1954, 
tinh dã huy dng 6.5 19.000 ngày cong phiic viI chin djch Tây Bc, cung cap cho 
tin phng 6.486.955 kg gao, 52.770 kg thjt trâu, 914 kg thjt bO, 4 1.657 kg 1cm, 
10.890 kg ic, 11.282 kg ct xanh. Dâng b tinh dã lành dao  nhãn dan lam tot cong 
tác hu phuong quân di, thông qua vic xây drng 6 tri diu duang cho 500 
thuong, bnh binh v chäm soc. Nhüng dóng gop v nhân hrc, vt 1?c  và tinh cam 
cüa Dàng b và nhân dan Tuyên Quang dã tip them sirc mnh, gop phan quan 
trQng vào chin thng ljch 5ir Din Biên Phü "1rng 1y näm châu, chan dng dja 
cau" kt thüc thang lçii cuc kháng chin chng thrc dan Pháp xâm iuçc. 

Su& cuc khang chin tru&ng kS',  Tuyên Quang dä lam trOn si mnh thiêng 
Iiêng là ThU dO cUa cuc kháng chin, dUm bçc, che chà, bâo v tuyt di cho ChU 
tjch H ChI Minh và các co quan Trung ucing, gop phan quan tr9ng vào thang lçii 
cUa cuc kháng chin chng Thrc dan Pháp xâm luçic. Qua 9 nãm kháng chiên 
gian kh và anh dung, Dáng b và nhân dan các dan tc Tuyên Quang vinh dir 
dtrçc ChInh phU tang thu&ng ca và Huân chuang kháng chin hng ba. Phan 
thithng cao qu do là s,r ghi nhn cUa dat nuóc, dan tc vOi sir hy sinh cao cã cUa 
dng bào tinh ta di vài Dãng, vai cách mng; no là nim tr hào cUa quân dan Tuyên 
Quang dng thai là ngun dng vién, khIch 1, nhac nhâ các th h trong nhUng chng 
dithng cách mng mâi. 
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A ,. .A A A A c) Tuyen Quang tho. ky khang chien chong de quoc My (1954 - 1975) 

Sau ngày hoà bInh 1p iai,  Dáng b và nhân dan Tuyên Quang bt tay vào 
thrc hin cong cuc khôi phic kinh t, tr9ng tam là khôi phiic san xut nông 
nghip, trong san xut nông nghip c& yu là san xut lirong thirc; tip t11c du 
tranh d thi hành dung Hip djnh dInh chin; tip tic cUng c Dãng, bi duông, 
giáo diic dãng viên sau giâm to; tang cxng cong tác lânh dao  cüa Dãng, dông th&i 
tIch circ cüng c chInh quyn và các t chrc qu.n chüng... Vâi nhng c g.ng to 
lan, Tuyên Quang dã thu dirçic nhiu kt qua, các linh vjrc có thành tru ni bt là 
san xut li.rang th%rc, chän nuôi, giao thông, vn tâi, tang cuang mu djch quôc 
doanh... Sau khi hoàn thành cOng cuc khOi phiic kinh t, min Bc bithc vào thai 
k' câi tao  xã hi chü nghia. Thirc hin k hoch 3 nam 1958-1960, tinh dâ tp 
trung phát trin kinh t, tài chInh, trong do ly san xut nông nghip là co bàn. 
Thirc hin chü truong cüa Dáng ye hqp tác hoá nông nghip và câi tao  cOng 
thuong nghip và tu bàn tu doanh, phong trào hçrp tác hoá nông nghip din ra 
manh me (tIr tháng 10-1959 dn tháng 10-1960 tiEn hành 3 dqt vn dng hçip tác 
hoá nông nghip, phát trin san xut, kt hcip hoàn thành cái cách dan chü). CuM 
nãm 1960, tinh co bàn hoàn thành hçp tác hoá nông nghip. Horn 3 näm tin hành 
khOi phic kinh t, nông nghip - ngành kinh th quan tr9ng cüa tinh - dã phát trin 
manh, sij n djnh v chInh trj duçic cüng c& thiu nhân t mai xut hin. Qua 
trInh câi tao  xâ hi chü nghTa, bithc du phát trin vAn hoá dA tao  ra nhng tin d 
v ti.r t1.rOng, t chüc và vt chit d tin manh  vào thai kS'  xây dmg chü nghia xa 

hii. Ngày 19 dn ngày 20-3-1961, Nhân dan Tuyén Quang vinh dir &rçlc don Bác 
H v thAm, nói chuyn vâi dng bào các dan tc tinh Tuyên Quang, Ngi.rai cAn 
dn "Tri.râc kia, dng bào tinh ta dA gop phn ximg dáng trong Cách mng Tháng 
Tam và cuc kháng chin cüu rnthc. Ngày nay, tôi chic ring dng bào ta se phát 
buy tmyn thng anh dung s.n có gop ph.n nhiu horn nCta trong cOng cuc kin 
thit chü nghTa xA hi và du tranh thng nht nuac nhà", nhüng lai dy bâo an cn 
và tinh cam nng m cüa Bác dA tip them süc manh,  cüng c nim tin st son di 
vai Dàng, vâi each mng, c vU Nhãn dan Tuyên Quang vuqt qua mci khó khän, 
gian kh, hoàn thành t& các chi tiêu, nhim vit d ra. 

Khi Tuyên Quang bt tay thrc hin k hoach 5 nAm 1n thu nht cUng là lOc 
each mng min Nam chuyn sang thai k' "chin tranh cách mng". Cuc chin 
tranh giâi phóng dt ni.róc cüa nhãn dan min Nam ngày càng phát trin, thng buâc 
dánh bai  chin luçic "chin tranh dc bit" cüa d quc M5', do vy phong trào thi 
dua yêu nuóc cüa nhân dan các dan tc Tuyén Quang gn kt hai ni dung: Dy 
manh san xut, xây drng kinh t, vAn hoá và üng h dng bào min Nam du tranh 
chng M5 - Diem, thrc hin hoà bInh, thng nht dt nuac. Thrc hin k hoach 5 
nAm ln thu nht, dai sang kinh t, xa hi, chInh trj cüa tinh dA có nhCing bin di 
sâu sic, cAn bàn hoàn thành cái tao  xã hi chü nghia, dua dai  b phn nOng dan di 

11 



vào con diitng lam an tap th, hap tác xâ hi chü nghia, phong trào hap tác xã 
&rçYc cüng c và phát trin... Sr hInh thành giai cp nông dan tp th và mi rng 
di ngü cong nhan, trI thrc, tang ct.r&ng six lien minh, hap tác giUa cong nhân, nông 
dan là mt thing lçii to lrn có nghia ljch sr di vói nhân dan Tuyên Quang. Tinh 
cia lam tt cOng tác quc phông, an ninh, bào v thành qua cüa cOng cuc xây dirng 
chü nghia xa hi, gop ph.n cüng c min Bc chi vin dc 1rc cho min Nam. 

Trong giai doin 1966-1975, tinh Tuyên Quang vüa thirc hin nhim vii san 
xut vira chin du, xây dirng hu phuang, chi vin tin tuyn. Nhân dan các dan 
tc trong tinh ra süc tang cuèng doàn kt dan tc, phát huy truyn thng cách 
mng cüa khu can cir dja, dng viên toàn Dãng b và nhân dan trong tinh ra sirc thi 
dua phát trin kinh t - xâ hi, tang cixông tim hrc quc phông, an ninh, dánh trâ 
cuc t.n cong ra min Bc cüa d qu6c M'8, qua 4 näm (1965-1968) lien tic vra 
san xut vüa chin du, quân, dan Tuyên Quang b.n roi 16 may bay, b&t sang gic 
lái gop phn vào cuc chin du bâo v min Bc, lam tht b?i  am mru cüa dê 
quc M. Näm 1972 truâc sr leo thang dánh phá ln thir 2 cüa d quc M5 bang 
khOng quãn9, hrc luçing vu trang cüa tinh cia dc 1p chin du trên 20 trn, các lirc 
luqng cia hip dng tác chin b.n rai 5 may bay M5, bt sang gic lái M5. Mc dü 
phâi duang du vri nhUng thr thách ác 1it, chju drng nhUng tn tht, hy sinh to 
lan do d quc M gay ra, nhiing vói tinh than "thóc không thiu mt can, quân 
không thiu mt nguai" nhân dan các dan tc Tuyên Quang cia thirc hin t& nghia 
vii krang thirc, thirc phm vai Nba rnrac, tIch circ chi vin cho tin tuyn mien 
Nam. Tir näm 1969-1972 tinh cia xay drng 4 tiu doàn b di cija phtxang tang 
ci.thng cho các dan vj chü 1irc va chin tnthng min Nam, trong giai don 1973-
1975 trithc yêu c.0 ngày càng cao cách mng, tinh cia tuyn quân duqc 1.944 
ngithi, tang clIng 160 can b cho Bô quc phông và chin trung B, 87 can b, 
chin si cOng an nhân dan và 10 y, bác s5 dn ràng giãi phóng. Nhiêu con em Tuyên 
Quang cia 1p cOng xut sc, cilxçlc ChInh phü, Quân cii phong tng danh hiu cao 
qu, tiêu biu là Anh hung lirc krçmg vu trang: Liiang San Tuyt, Hoáng The Cao, 
Triu Tiên Xuân.. 

Trong han hai thp k chin du vâ xay dmg vâi truyn thông doàn két, anh 
hung, nhân dan các dan tc trong tinh cia lam nên nhng chuyn bin cách mng 
trén quê hixcing, do là sir ra däi cüa quan h san xut mâi - quan h san xut xa hi 
chü nghia; sir ra ciii cüa cüa nganh cOng nghip, san xut nông nghip chuyn bin 
tü san xut theo li "tir cung, tir cp, manh mün" sang san xut tp th; cung vai sir 
phát trin kinh t là sir phát trin nhanh chóng cüa nn van hoá, giáo diic xã hi chü 

8 Trong 4 nAm (1965-1968) khong quân M5 dâ cho 1.903 ln tp vài 5.840 hrçit chic may bay qua Tuyën Quang. 
Chüng dâ dánh phá 342 trn vài 1.114 thn born dan  lam 251 ngiiri chét, 404 ngtr1i bj thrning, gay thit hai  v tài san 
tn gia 4.320.000 dông thni bay gRi. 

Trong cuOc chin trang phá hoai Ian thtr hai, M' dà cho 444 In top vài 595 lan xârn pham vUng tr1i, dnahs phá 
Tuyén Quang. 
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nghia; Dãng b tinh tnrâng thành nhanh chóng v mçi mat, lãnh dao  than dan thrc 
hin thành cong nhim vi xây dirng, cng c hu phucing, cüng Ca nithc hoàn thành 
nhim vi cách mng, giâi phóng min Nam, thng nht ctt nuóc. 

d) Tuyên Quang thoi k5' nhâp tinh Ha Tuyên (1976 - 1991) 

Sau th.ng lqi vi cl?i cüa cuc kháng chin chng M5' cüu nilâc, ciru nuOc. 
Cách mng Vit Nam buc vào th?:ii kS'  mdci - th&i kS' Ca nuóc dc lap, thng nhât, 
cüng di len chü nghia xã hi. 

Tnróc yêu cu, thim vi cüa th?ii kS'  mâi, Bô ChInh trj quyt djnh hqp nht 
21 tinh, trong do cO Ha Giang và Tuyên Quang. Thirc hin chü tnrcing cüa Bt 
ChInh trj, ti kS'  hQp thir hai, ngày 27-12-1975, Quc hi khoa V quyt nghj hçip 
nht hai tinh Ha Giang và Tuyên Quang thành tinh Ha Tuyên. Là mt tinh min 
nüi circ Bc cüa T qu&, CO trên 270 km dithng biên giâi vâi Trung Quôc, tinh Ha 
Tuyên cO vj trI rt quan trQng v chInh trj, kinh t, qu& phOng và an ninh. Tinh có 
din tIch tir nhiên là 13.689 km2, trong do din tIch canh tác nông nghip chim 
10,9%; dn cui nàm 1976, dan s 700.974 ngi.thi'°, bao gm trên 20 dan tc. Tinh CO 

13 huyn, thj xã, 7 thj trin và 290 xA. 

Trong nhüng näm du cüa giai don Ha Tuyên (1976-1985), dual sr lãnh 
dao cOa Dãng b tinh Ha Tuyén, can b, dáng viên và than dan các dan tc trong 
tinh dâ phát huy truyn thng cách mng kiên ctthng, doàn kt tixcYng trç, giOp di 
ln nhau, quyt tam vuçlt qua khó khãn, dung cam ph.n dAu giành duqc nhcrng tin 
b mOi trên các linh vic kinh t - van hóa, xa hôi và quc phOng, an ninh. 

Kinh t - xa hi có buóc chuyn bin, n djnh d.n trng mt phü hçip vâi tInh 
hInh ci th cüa tinh vra có hoà bInh, vüa phãi di phó vri chin tranh phá hoi 
nhiu mt cüa các th 1irc thu djch. San xut luong thirc tr 154.100 tAn nãm 1976 
tang len 270.735 tan vào nàm 1985, bInh quân hrcmg thirc qui thóc dt 
304kg/nguai/nam. Chän nuOi tip tic phát trin. Quan h san xuAt tip tic ducic 
cüng c& vic áp dung khoán san phAm theo Chi thj 1 00-CT/TW ducic nhân dan 
dng tInh hir0ng irng, kIch thIch san xuAt phát trin, tiêu crc giám bat, tim näng 
lao dng và dAt dai bi.ràc dAu duqc khai thác tt hen. Cong tác giao dAt, giao rmg 
cho hçip tác xA và gia dInh xã vien quán l, kinh doanh có kt qua nhAt djnh, hn 
ch nn cháy thng, phá rung; thrc hin mt buâc phân b lai  lao dng, dan cu trên 
dja bàn tinh. Cong nghip và tiu, thu cong nghip cO c gAng khAc phiic khó khán 
v vn, nguyen vt 1iu, nhien lieu, trang thit bj may moe d duy trI san xuAt. Giá 
trj tng san krqng cong nghip hai näm (1984-1985) du vuçlt k hoach Nhà nuac 
giao, vuçit miic tiéu Di hi Dang b tinh IAn thCr III d ra; san xuAt duqc mt s 
mt hang mâi phçic vii san xuAt, chin dAu, d&i sting và XUAt khAu. Dai sng cüa 
nhân dan các dan tc trong tinh dtrqc n djnh, có mtt ducic cai thin. Toàn tinh tp 

'° Theo Niên giam thing ké tinh Ha Tuyên näm 1976, do Chi cic thng ké tinh Ha Tuyën n hành nam 1977 
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trung cao nh.t src ngi.thi, süc cüa cho cuc chin du báo v chü quyn biên gi&i 
cüa T quc, dánh bai  cuc chin tranh phá hoi nhiu mt cüa các the hrc thu 
djch, giU vüng an ninh, chInh trj, trât tr an toãn xâ hi trên dja bàn tinh. Sr nghip 
van boa, giáo diic, y t ducic duy trI và có mitt phát trin tin b, các c.p b Dãng, 
chInh quyn, t chüc doàn th qu.n chüng duçic kin toàn, cüng c& tAng ctthng 
chit lixçing và nâng cao mt bixc hiu qua hoat dng. 

Tuy nhién, do nhttng yu kern, khó khAn Ca v khách quan và chü quan, 
cüng nhr tInh hInh chung cüa cà nithc, Ha Tuyên vn gp nhiu khó khAn ye kinh 
t và tInh hInh bt n djnh do các th lrc thu djch gay ra. D tháo gi nhctng han 
ch bt cp do cci ch, di.ra Ca nuOc phát trin di len, Dai  hi  dai  biu toàn quôc lan 
thi.r VI cüa Dãng d ra dii&ng li di mth; thirc hin ba chuang trInh kinh té lan. 
Duri ánh sang Dai  hi VI cüa Dâng, Dâng b và nhân dan các dan tc Ha Tuyên 
dA phát huy truyn thng doàn kt, ra si'rc khc ph1ic khó khAn, giü vüng on djnh 
chInh trj, giái quyt thành cong nhüng vn d kinh t - xA hi cp bach; &ng buOc 
di mOi np nghi, cách lam, tao  chuyn bin tIch circ trong vic thirc hin ba 
chrng trInh kinh t kin 0 dja phixcing. Các hoat dng kinh t cüa tinh biiac du 
chuyn ti'ir co ch tp trung quan lieu bao cp sang nn kinh t hang hoá nhiêu 
thành ph.n vn hành theo ca ch thj tnrOng; nAng hrc san xut t&ng bu&c di.rçic giâi 
phóng và phát huy hiu qua. Net  ni b.t nht là san xut nông - lam nghip cüa 
tinh phát trin theo hthng toàn din. San xu,t hang lieu dung, hang xut khu, phát 
trin kinh t gia dInh da dang,  nAng dng hen. Dai sang cüa nhân dan duçic cãi 
thin mt bi.râc. Quc phOng, an ninh duqc cüng c, tAng ci.r&ng. Dan chO trong 
Dàng và trong xA hi bithc du dixçic ma rng. Các t chirc dãng, chInh quyen, 
doàn th cO nhüng di mai v ni dung và phixang thrc boat dng, lông tin cüa 
nhân dan các dan tc vào Dâng, vào chü nghia xa hi dixçic cüng c& nâng cao. 

Trong giai doan nay, Ha Tuyên là mt trong nhüng tinh biên giOi phâi tnrc 
tip duong du vài cuc chin tranh bào v bién giâi phIa Bc do phIa Trung Quc 
gay ra. Tü nAm 1979-1988, tinh Ha Tuyên phãi dc toàn hrc cho cuc chin dâu 
bao v biên giâi. Mc dü cOn nbiu khó khän, nhung Dãng b và nhân dan Ha 
Tuyên vn tp trung cao nht süc nguai, src cüa cho cuc chin du bão v chü 
quyn bien giai T qu&. Ngay trong nãrn du chin tranh, các huyn tuyn sau dA 
üng h các don vi b di 7 19.982 dng, 2.484 kg gao, 20.842 kg thóc, 35 con lqn, 
2 con trâu, 516 gii.r&ng cá nhân, 1.095 thm phân nm, trên 34.000 tâu lá cc và hang 
vn rn2 nhà a. Chi trong 3 nAm (1983-1985), tinh dA lam mâi yà nâng cp duqc 
567km duOng 0 to, 361 km di.r&ng day thông tin, 102 gian kho dir trt, hang nghIn 
nhà dim tira, 20km dithng ng dn rnrâc. Trong nAm 1986, hang van  lao dng 
dixqc diu len bien giâi d ma di.rang, cüng c cong sir, phiic vi chin du. NAm 
1988 tinh dAu tu 70 triu dng cho cac xA bien giOi d xây drng k& cu ha tang, 
chin hão, giao thOng, hào, hm trO n. . .trong giai doan  bão v biên giói phIa Bc 
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dâ có 1.000 ngLri con Ha Tuyên ngã xung d báo v biên giâi lAnh thô cüa T 
quc. Nhftng dóng gop cüa tinh trong giai don chin tranh dã gop phn quan trç)ng 
trong vic tAng cithng tim 1irc quc phông, an ninh, sn sang chin du, phiic vii 
chin d.0 và xây drng phông tuyn biên giâi, dánh bti cuc chin tranh phá hoi 
nhiu mt cüa các th hrc thu djch, giü vüng an ninh, chInh trj, trt tr an toàn xA 
hi trên cija bàn tinh. 

Vâi thành tIch chin du, san xut, ngày 29/8/1985 Dãng b, quân và dan 
các dan tc Ha Tuyên vinh dir di.rçic Dãng, Nhà nthc phong tng danh hiu Anh 
hung hrc hsçing vu trang nhân dan; tang Huân chi.rcing Sao Vàng và Huân chucmg 
Ho ChI Minh. Phn thrnng ma Dãng và Nhà nuóc trao tng là niêm tir hào, nguôn 
dng viên c vu to lan d Dáng b, quân và dan Ha Tuyên vftng bithc vào chng 
dithng mai. 

ci) Tuyên Quang 30 nAm tái Ip tinh và phát trin (1991-2021) 

Sau 15 nAm hçip nht tinh Ha Tuyên (1976-1991), vrç1t len nh&ng khó khAn, 
thir thách, Dãng bt và nhân dan các dan tc Ha Tuyên ciA doàn kt mt lông, phát 
huy truyn thng quê huang cách mng, gn bó, chung strc, dng lông , trng buOc 
phiic hi và phát trin kinh t - xA hi, tAng ci.thng tim lirc qu& phông, an ninh, 
báo v vüng chAc bién ci.rang T quc. Tuy nhiên, do tinh Ha Tuyên có dja hInh 
trãi dài (tr thj xA Tuyên Quang dn huyn Dng VAn là han 300km), dan cu phân 
b6 không dng du, diu kiin tir nhiên không thun lçii, dc dim kinh th - xA hi 
có nhttng dim không dng nht. . .dn dn nhUng khó khAn trong qua trInh thirc 
hin di mâi. D phát huy tinh chü dng, tIch crc sang to và phát huy süc mnh 
ni hrc cUa dja phumg, tinh Ha Tuyên ciA kin nghj vài Trung i.rang duqc chia 
tách, d Tuyên Quang, Ha Giang trâ 1i dja giài hãnh chInh cU. 

Duçic sir dng cüa Bô ChInh trj, cAn cü tInh hInh thirc tin và yêu cãu, 
nhim vi1 cách ming trong giai doan mâi, ngày 12-8-1991, Quc hi khoá VIII, k' 
hpp thir 9 quyt nghj chia tinh Ha Tuyên thành hai tinh, ly ten là Ha Giang và 
Tuyên Quang. Thrc hin Nghj quyt cüa Quc hi, Ban Chip hành Dãng b tinh 
ciA hgp tir ngày 15 dn ngày 18-8-1991 bàn bin pháp t chrc iAnh dao  thurc hin 
và ra nghj quy& v nguyen tc khi chia tinh; cui tháng 9-1991, vic chia tinh Ha 
Tuyên thành hai tinh cIA cci bàn hoàn thành. Sau khi durçic tái lip,  tinh Tuyên Quang 
có dan s 598.050 ngi.r?i, gm 22 dan tc, 90% dan s sng & nông thôn. Tinh Co 6 
dan vj hành chInh, gm thj xA Tuyên Quang và các huyn Na Hang, Chiêm Hoá, 
Ham Yen, Yen San, San Di.rang. Dan vj hành chInh cp ca s& có 3 phu&ng, 7 thj 
tr.n, 135 xA. Tr ngày 01-10-1991, các ca quan dãng, chInh quyn, th chac chInh 
trj - xA hi cüa tinh Tuyên Quang chInh thirc di vAo hot dng. 

Buâc vào th&i kS'  mâi, Dáng b tinh Tuyên Quang ciA lAnE dao  nhân dan các 
dan tc trong tinh giành &rcic nhUng thành tru rt quan tr9ng. Cong cuôc dôi m&i 
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toàn diên trên dja bàn tinh tip tic dugc dy manh,  diia các hoat dng kinh tê cüa 
tinh bAt nhjp và thIch rng vói nn kinh t thj trung djnh hii&ng xa hOi  chü nghia, 
timg buàc hoàn thin ca ch quãn 1 mói, chuyn djch cci cAu kinh t theo huâng 
cong nghip hoá, hin dai  hoá, gop phn cüng toàn Dãng, toàn dan dixa dat nithc 
thoát khOi khüng hoâng kinh t - xa hti. 

Trong 5 näm 1991-1995, thrc hin dii&ng 1i di mâi cüa Dàng và Nghj 
quyt Dai  hi di biu Dáng b tinh khoá XI, vài tinh thn t%r hrc, tr cthng, nang 
dng, sang tao,  cüng vói sir giüp d to 1n, có hiu qua cüa Trung iiang, Dáng b 
và Nhân dan Tuyên Quang dã giành &rçic nhiu thành qua quan trQng. Ci cAu kinh 
t da chuyn djch theo hi.xàng giãm t tr9ng nông, lam nghip, thüy san tang dan t' 
trng cong nghip và djch vi"; GRDP bInh quân du ngithi cüa tinh tang tü 
723.000 dng/ngithi/nam (näm 1991) len 1.490.000 dông/nguii/nàm (näm 1995); 
san h.rqng luang thrc hang näm dat  müc tang bInh quân 11,87%, dua mi'rc bInh 
quân luung thrc dAu nguôi tü 203 kg (nãm 1991) len 286 kg (näm 1995); den cuôi 
näm 1995, h.râi din quc gia dã dn trung tam huyn, thj cüa tinh và 47/145 xâ, 
phi.r&ng; nâng cAp và ma mâi các tuyn dthng, stta chia lam mri và hoàn chinh 
nhiu cAu cng, dam bào giao thông thông su&, dã có duô'ng ô to dn trung tam tat 
câ các xã trong toàn tinh; thu ngân sách trên dja bàn näm 1995 tang 4 lan so vâi 
näm 1991. Cong tác dAu tu cho vay vào các miic dIch san xuAt kinh doanh dat  hiu 
qua rO net, diu hoà luu thông tin t có nhiu tin b. Qua nhiu nãm phAn dAu Tuyên 
Quang dã duçic cong nhn dat  chuAn qu& gia v ph cp giáo dic tiu hçc và chng 
mu chü; 100% xâ, phuang có trm y t hoat  dng; giü vüng n dinh  chinh tij và trt ti 
an toàn xã hi... 

Bw9c vào thai k' dAy mnh cong nghip hoá, hin dai  boa dat nithc, trong 
05 näm tir 1996-2000, tinh Tuyên Quang dâ tao  thrçvc sir phát trin tuang di toàn 
din và dng du trên các linh virc và dja bàn, dat  và vuçlt nhiu chi tiêu quan trQng 
ma Dai  hi tinh Dãng b lAn th XII dã d ra. Tc d tang tru&ng kinh té bInh 
quân hang näm dat  8,78%; c cAu kinh t chuyn djch theo huang tang dAn t 
trong cOng nghip, djch vi trong GDP'2; san xuAt krong thirc dat  26 van tan, bInh 
quân lixcing thirc dAn nguai 384kg/ngrii/nãm. Ht näm 2000, 100% s xã, phu&ng, 
thj trAn có din hrai quc gia, 60% h dan dugc dung din; phát triên manh  giao 
thông nông thôn, ma mâi 272 km di.r&ng lien thôn, xóm, 1.874/2.224 thôn, bàn có 
di.räng 0 to, dat  84,26%; tng giá trj hang hoá xuAt khAu näm 2000 dat  4,2 triu 
USD, tang bInh quan hang nàm 9,16%; dn näm hçc 1999 - 2000, tAt cã các xa, 

phumg, thj trAn có truang tiu hçc và trung hçc cci sâ; các huyn, thj xa, nhiu 
trung tam cvm xa có tru?mg trung h9c co sa và ph thông trung hçc. ChAt hrqng 

Näm 1991 djch vi chim 9,43%; cong nghip - xay drng chim 23,68%; nông, lam nghip, thUy san chim 
66,89%. 
12  NAm 2000 t trong nông lam nghip 5 1,58% (giam 4,36% so vdi näm 1995); cong nghip-xây d,rng 19,63% (tang 
3,79% so vài nam 1995); các nghành djch vi 28,79% (tAng 0,57% so vài nAm 1995) 
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dy và hçc &rcrc nâng cao. T' 1 hçc sinh t& nghip các c.p hang näm du dt 
trên 97%. Näm h9c 1999 - 2000, toàn tinh có 101/145 xâ, phu&ng, thj trân dt 
chun ph cp giáo d%lc trung h9c co sâ. Tinh tp trung cüng c& phát trin mng 
hrói y t, nãng cao cht krçing khám chüa bnh cho nhãn dan, dn näm 2000 toàn tinh 
có 131 tram y t xâ, 15 phông khám da khoa khu vrc và 7 bnh vin tuyên huyn, 4 
bnh vin tuyn tinh. BInh quãn 2.000 ngt.r&i dan có mt bác s5; s tram y t Co bác 
s dat  68,4%; s thôn, bàn có can b y t dat  78,3%. T l h dOi nghèo giãm t1r 
15,3% nàm 1996 xung cOn dirOi 4% näm 2000. Cong tác xây dirng Dãng, chInh 
quyn, hoat  dng cüa Mt trn T qu& và các doàn th duçic quan tam, quc 
phOng, an ninh &rqc gict viThg. Sirc manh  doàn k& các dan tc, mi lien h gn bó 
gitta Dâng, Nba njthc và Nhân dan ngày càng chrcic tang ci.thng. 

Trong 10 nãm cüng Ca nuâc thirc hin Chin lisgc phát trin kinh t - xa hi 
2001-2010, tnrOc nhung thii co và 4n hi mri, Dâng b và Nhân dan Tuyên 
Quang dã n hrc phn du giành duçic nhiu k& qua tIch crc. Ni bitt là sau Dji 
hi Dãng b tinh 1.n thir XIV, nhim k' 2005-2010, Tuyên Quang dã tp trung 
mci ngun hrc, tao  bi.r&c dt phá trong phát trin cong nghip, dng thôi phát trin 
nông nghip toàn din gn vOi qua trInh do thj hóa. Trong giai doan nay the d 
tang tnrâng kinh t bInh quân hang nàm dat  13,53% (giai dogn 2001-2005 là 
11,04%); GDP bInh quân du ngix?ii näm 2010 dat  12,6 triu dng bAng 2,5 lAn so 
vii nãm 2005; bInh quân lwmg thirc dat  440kg/ngu?i/nãm (nám 2005 là 
420kg/ngztài/nàm), cci câu chuyn djch dung djnh hixàng, cOng nghip - tiêu thu 
cong nghip tang tnrâng nhanh, giá trj san xuAt tang bInh quân hang nàm 21,5% 
(giai dogn 2001-2005 là 16%); nhiu dir an cOng nghip trng buâc di vào hoat 
dng gop phAn dAy nhanh the d tang tnràng kinh t cüa tinh'3; 100% xã, phu&ng, 
thj trAn &rçlc sr ding krri din quc gia; dix&ng ô to dn trung tam 145/145 xã, 
phix?ng, thj trAn và 99% thôn, bàn có di.thng ô to dn trung tam (nàm 1995 là 
96,3%). ChAt luqng giáo diic dào tao  cüa tinh dã có chuyn bin tIch crc, dam báo 
thirc chAt, 100% xã, phung, thj trAn có tnr?Yng tiu hoc, trung hçc co so, các c1im 
xã cO truOng trung hc ph thông, näm hc 2009-20 10 toàn tinh cO 52 truOng dat 
chuAn quc gia (nàm hQc 2005-2006 có 26 tru'àng dgt chudn quc gia). Dn nàm 
20 10, có 82,2% s h gia dInh dat  danh hiu gia dInh van boa ('nàm 2005 là 
78,56%); t 1 h nghèo tr 35,64% nãm 2005, giãm xung 14,85% näm 2010. Nam 
2010, 100% xâ, phi.rOng, thj trAn có tram y t, trong do cO 77 tram y t cO bác s; 
cO 6,2 bác s trên 10.000 dan; 70% s xã dat  chuAn Quc gia ye y té; tuôi th trung 
bInh cüa nguOi dan 70 tui. 

Tir nãm 2010 dn nay, truOc nhctng thOi Co và vn hi mOi, Dâng bô và 
Nhân dan Tuyên Quang dã n hrc phAn dAu giành duçic kt qua rAt quan tr9ng Va 

D  Nhà may Thüy din Tuyen Quang, nhà may gach luynel An Hôa, nhã may bt giAy va giy An Hôa, nha may xi 
mAng Tan Quang... 

17 



khá toân din. Dc bit, tr sau Dai  hi Dãng b tinh 1n thr XVI, nhim kS'  20 15-
2020, tang tnthng kinh t bInh quân dat  6,45%; nàm 2020, tong san phâm GRDP 
dat 34.624 t dng, tang 1,6 1n so vOi näm 2015; GRDP bmnh quân dâu ngithi tang 
ttr 1.368 USD (nàm 2015) len 1.921 USD (44,57 triu dng näm 2020); kt thüc 
giai doan 20 15-2020 thu ngân sách trén dja bàn tinh dat  2.309 t3' dông, cc câu kinh 
t chuyn djch theo hi.râng tang dn t tr9ng djch vçt14  gn vói chuyn di mô hInh 
tang tri.thng dt ducic nhiu thành tru nM bit: 

Giá trj san xuá't nông, lam nghip, thüy san tang bInh quân trén 4,3%Inàm, 
bâo dam an ninh krang thrc trén dja bàn. Giá trj san xut bInh quân dat  96 triu 
dng/ha dt trng tr9t, tang 1,4 ln so vâi näm 2015. Trin khai thirc hin Chuong 
trInh "Mi xà mt san phm", dn h& näm 2020 toàn tinh Co 79 san ph.m dat 
chuân OCOP phân hang tü 3 sao trâ len, trong do có 17 san phm dat  4 sao'5, 62 
san phm dat  3 sao. 

Kinh t lam nghip phát trkn k/ia n/ian/i và viiig chc, gn két phát triên 
lam nghip theo chui; dn nãm 2020, din tIch trng r1rng g nguyen lieu cüa tinh 
trén 140.000 ha, cAp chrng chi FSC trên 35.000 ha, t' 1 d che phü rung dat  trén 
65%, dung thir 3 câ nuâc v d che phü rrng, san hrçng khai thác g6 rixng trng 
trong 5 näm (2015-2020) dat  trên 4 triu m3, dáp irng nguyen lieu cho cong nghip 
ch bin g  giAy cOa tinh. 

Vic dcu tu xáy dng các cong trInh thu lcri, các cOng trInh cá'p nu'óc sin/i 
hogt t.p trung do thj và nông thôn luôn duçic quan tam. Nàm 2020, 98% dan cu 
thành thj dugc si'r ding nucYc sach,  95% dan cu nông thôn di.rçic sü ding nu&c sinh 
hoat hçip v sinh. Co sâ ha tAng vin thông, cong ngh thông tin có bithc phát triên 
nhanh, 100% xâ, phuOng, thj trAn có kt ni internet. T 1 h dan duçic sir diving 
din luâi quc gia dat  98,8% 

Huy dng, quán lj, sft dyng có hiu qua các ngun lrc du tu' náng cao cMt 
lu'ctng kit cá'u hçz tang và phát trim dO thj. Co nhiu sang tao  trong huy dng CáC 
ngun lrc d phát trin ha tAng xây dimg nOng thOn mói vri phuong châm Nhán 
dan lam - N/ia nwó'c h' try, dä huy dng ca h thng chInh trj tham gia (Tng kinh 
phi huy dng, 1ng ghép CaC ngun van, các t chirc, doanh nghip và ngixñ dan 
üng ho trén 9.500 t dng, trong do kinh phi do các doanh nghip và nhân dan 
dóng gOp bAng tin, hin dAt, ngày cong lao dng... dat  gAn 1.000 t' dông, chiêm 
trên 10% tng kinh phi). Dn nay, toàn tinh cO 47 xâ dat  chuAn nông thôn mcci, 
trong do 02 xä dat  chuân nông thôn mâi nâng cao là xã M BAng và xã Thai BInh 

T' trng ca Au kinh M cüa tinh Tuyên Quang dn näm 2020: Djch vv chMm 40,88%; cong nghip — xây dirng 
chim 30,49%; nông, lam nghip, thUy san chiém 28,63%. 

Chè Shan tuyét I tom 1 là H6ng Thai, chè Shan tuyt Hang Thai hc trà (Na Hang); cam sành Ham Yen; mt ong 
huorng rrng Phong ThO (TP Tuyên Quang); trà NgQc Thüy, chè xanh Ngpc Thüy, chê xanh Ng9c Thüy dinh, chè 
xanh NgQc Thüy Non (Yen Soii); bánh gai Chiêm Hoa; dâu lac Tri.ring Thjnh Sm Dircmg; Homestay 99 ngn nüi 
(Lam Binh); Ca lang chién xU, chà Ca lAng (Na Hang)... 
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(huyn Yen Scm); kiên cô hóa 1.004 km kênh mtxcmng; xây dirng 934 nhà van hóa 
xâ, thôn, t dan ph be tong hóa 633 km dumg giao thông ni dng. Xây dirng, 
dua vào sir diving các cong trInh xây dirng trçng dim nhis: Cong trInh Khu tix&ng 
nim các vi tin bi each mng; cu BInh Ca; cu TInh Hue... 

Cái thin mói truô'ng dcu tu kinh doanh, náng cao näng lc cQnh tranh, thu 
hit du tw nhu-; xáy dyng bó chi s dánh giá náng lrc cgnh tranh cá'p tinh, c4o 
huyn, . . . có nhiu cách lam sang tgo, phut hcip. Tinh thu&ng xuyên tO chirc dOi thoi 
vâi doanh nghip, chi.rang trInh cà phê doanh nhân; thu tr9ng cái cách hành chInh, 
cài thin môi trithng dAu tu, qua do dâ thu hut dixçmc nhiu doanh nghip du tu vào 
tinh (Nàm 2019, ehi s nãng hrc canh  tranh c.p tinh (PCI) xp thir 32 (tang 16 bc 
so vói näm 2015), chi s cái cách hành chInh (PAR INDEX) xp thir 16 (tang 33 
be so vâi näm 2015), chi so hiu qua hânh chInh cOng (PAPI) xp thir 36, chi s 
hài lông cüa ngu&i dan di vói sir phc vi cüa Co quan hành chInh nhà nuOc 
(SIPAS) xp thu 26 trong 63 tinh, thành ph& Thu hut thrçmc mt s doanh nghip 
cO näng lirc du tu vào tinh (Tip doàn Vingroup, Tp doãn Sungroup, Tp doàn 
Mumng Thanh, Cong ty c phn Woodsiands, I.p doân dt may Vit Nam, Tp 
doàn DABACO,...). 

Li'nh vtc van hoá - xd h5i có nhiu chuyn biê'n tIch ctc. Cht lisçmng giáo ditc 
và dào tao  có nhiêu tin b rô net, cong tác quán 1 giáo dc có nhiu dM mâi, dn 
näm 2020 toàn tinh có 210/474 tnthng dat  chun quc gia, k& qua thi Trung h9c 
ph thông Quc gia hang nãm du dat  trên 90%, tinh gict vng và nâng cao ch.t 
hrçmng ph cp giáo diic trung hçc co s&, ph cp giáo diic tiu hçc dung d tui và 
phô cp giáo dic mâm non cho tré 5 tui, dc bit là thirc hin cO hiu qua Nghj 
quyt s 73-NQ/TU cüa Ban Thu&ng vi Tinh üy v huy dng tré di nhà tré, t 1 
tré trong do tui di nba tré dat  36,3%. 

COng tàc báo v, chäm soc src khoé Nhân dn duçmc chäm lo, dn nay dä cO 
111/238 xA, phithng, thj trn dat  tiêu chI quc gia v y t xã (dat 80,4%), co s vat 
cht, trang thit bj y t tip tiic duçmc du tu, nâng cp; quy mO giuOng bnh dat 
34,2 ghr&ng bnW10.000 dan, s bác s dat  8,3 bác s/10.000 dan. 

Phong trào toàri dan doàn kt xây drng dmi sng van hoá gn v&i cuc vn 
dng xây drng nOng thôn mài, do thj van minh phát trin sâu rng, các thit ch 
van boa a co sâ ducmc quan tam d,u tu, dn nãm 2020 toàn tinh có 92% thOn, bàn, 
t dan phi dat  danh hiu van hOa. COng tác báo tn, trüng tu, ton tao,  quãn l', báo 
v, phát huy già trj di tIch, tim nàng van hóa dat  duqc nhng kt qua quan tr9ng'6, 
tOn vinh giá trj van hOa, gOp phn hInh thành san phm van hóa - du ljch hp dan, 
thuc dy phát trin du ljch. 

16  Toàn tinh hin cO 43 1 hi, trong do cO 04 1 hi tOn giao; 02 1 hi each mng; 03 1 hi vAn hOa du ljch; 34 1 
hi dan gian. 635 di tfch, trong dO 189 di tich xp hang qu6c gia, 260 di tich xêp hang cap tinh; 03 di tich xp hang 
quOc gia dc bit; 01 bão vt qu6c gia; 10 di san vAn hóa phi vt th. 
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Các giãi pháp giãm nghèo bn vctng duçic trin khai dng b, hiu qua. Chii 
trç)ng h trçl phát trin san xut nông, lam nghip gop phn tang thu nhp, cái thin dñ 
sng ngui dan. T' 1 h ngheo bInh quân hng nan-i giãm trên 3%, tr 1 h nghèo dan 
tc thiu s giãm bInh quãn trên 5%/nãm, toàn tinh con 9,03% h nghèo. 

TIch cwc, chj dng và có nhiu cách lam sang tao, hiu qua trong sap xêp to 
chic bç5 may, biên ché' h thdng chInh frj tinh gn, hoQt d5ng hiu 4c, hiu qua. 
Thirc hin Nghj quyt s 39-NQ/TW cüa B Chmnh trj, giai dotn 2015 - 2019 tinh 
dâ giãm 107 ca quan hành chInh c.p tinh, cp huyn; giâm 42 dan vj sr nghip 
cong lap, giâm 141 du mi thuc dan vj sir nghip cong 1p. Giãm 03 dan v  hành 
chInh cp xã t1r 141 xã cOn 138 xã; giâm 316 thôn, th dan ph& Giãm 5.236 ngu?i 
hot dng không chuyên trách a thôn, t dan ph; 324 ngu?i hoat dng không 
chuyên trách cp xã. Giãm 1.713 biên ch (220 cOng ch&c hành chInh; 1.402 viên 
ch&c trong các don vj s nghip; 91 can bó, cOng ch&c câ'p xâ). 

COng tác xáy dyng Dáng luOn dujc quan tam trén tAt cã các mat: chInh trj, lit 
ti.r&ng, dao  di'rc và t chüc. ChInh quyn các cAp có nhiu di mai trong hoat dng chi 
dao, diu hành, t chüc thrc hin nhim vii chinh tn và phát huy quyn lam chO cOa 
Nhán dan. Cong tác v.n dng quAn ching có thiu chuyn bin, tin b. 

Quc phOng, an ninh di.rçic tang cu?ing và giit vüng, nn quc phOng toàn 
dan, nn an ninh Nhân dan, th trn an ninh Nhân dan và khu virc phOng thO cüa 
tinh, huyn duqc cüng c& xây drng ngày càng vüng chc, to môi trtr&ng n djnh 
d phát trin kinh t - xã hi, hqp tác di ngoi, gop phAn bão v virng chAc dc 
lip, chü quyn, toãn vn lânh th quc gia. 

* 

K nim 190 nãm thành 1p tinh, Dâng b và nhân dan các dan tc tinh 
Tuyên Quang ti hào v nhirng thành tIch, dóng gop to lan trong suôt qua trInh xây 
drng quê huang, dAu tranh giái phóng dan tc, xây dmg báo v To quôc và nhüng 
phAn thuOrng cao qu ma Dang, Nba nuac và các ban, b ngành Trung trang trao 
tang: Huân chixang Sao Vàng, Huãn chuang H ChI Minh; tinh và 16 tp the dugc 
phong tang danh hiu Anh hung hrc hxçing vu trang nhân dan; 03 tp th duqc 
phong tang danh hiu Anh hung Lao dng; 04 cá nhân duqc phong tang Anh hOng 
1irc luçmg vU trang nhân dan; 01 cá nhân ducic phong tang Anh hOng Lao dng; 
han 800 gia dirIh duc tang "Bang yang danh dr", trén 14.000 gia dInh duçic tng 
bang "Gia dInh ye yang"; 196 bà mc duçic phong tng vâ truy tang danh hiu "Ba 
mc Vit Nam Anh hUng"; gAn 20 nghIn tp th& cá nhân duqc tang thithng Huân 
chuang, Huy chuang các 1oi... 

Vai quyêt tam chInh chInh trj cao, Dãng b, chInh quyn, các 1rc h.rcing vU 
trang và Nhân dan Tuyên Quang tip tiic phát huy cao d truyn thng cách mng 

20 



ye yang, Thu do Khu giãi phóng, Thu dO kháng chin, tinh Anh hung, nêu cao tinh 
thn doàn k&, n 1irc phn du, vixqt qua khó khän, thách thirc, thrc hin thing 1çi 
mc lieu dixa tinh Tuyên Quang trâ thành tinh phát trin khá, toàn din, bn vcrng 
trong các tinh min nüi phIa Bc ma Nghj quyt di hi di biu dáng b tinh 1n 
thu XVII, nhim k' 2020-2025 dã d ra, gop phn cüng Ca nuâc thrc hin th.ng 
lçii mic tiêu dan giàu, nuâc manh,  xA hi dan chu, cong bang, van minh. 

BAN TUYEN GIAO T'NH UY 
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