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Ngày 26/6/2020, Hội đồng
nhân dân tỉnh Tuyên Quang

khóa XVIII tổ chức Kỳ họp chuyên
đề. Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét
Tờ trình, dự thảo Nghị quyết của
Ủy ban nhân dân tỉnh; báo cáo
thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân
sách Hội đồng nhân dân tỉnh; căn
cứ các quy định của pháp luật
hiện hành và tình hình thực tế của
địa phương, Hội đồng nhân dân
tỉnh đã dân chủ thảo luận, thống
nhất thông qua nghị quyết phê
duyệt chủ trương đầu tư Dự án
Bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát
huy giá trị di tích lịch sử quốc gia
đặc biệt Tân Trào, tỉnh Tuyên
Quang gắn với phát triển du lịch
đến năm 2025.

Di tích quốc gia đặc biệt Tân
Trào là nơi diễn ra nhiều sự kiện
trọng đại gắn liền với thành công
của cuộc Cách mạng Tháng Tám
năm 1945, thắng lợi của cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược 1946 - 1954; nơi lưu giữ
cho các thế hệ những tư liệu lịch
sử vô giá về truyền thống cách
mạng kiên cường của dân tộc, về
tư tưởng, đạo đức, phong cách của
Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều
hoạt động của Trung ương Đảng,
Quốc hội, Chính phủ, các bộ
ngành Trung ương, các vị tiền bối
cách mạng trong những năm
tháng gian khổ của cách mạng
Việt Nam. giữ gìn và phát huy
những giá trị to lớn đó vừa là trách
nhiệm, vừa là vinh dự của Đảng bộ

và nhân dân các dân tộc trong tỉnh
và luôn nhận được sự đồng hành,
ủng hộ của Trung ương Đảng,
Chính phủ, các cơ quan Trung
ương và các tỉnh, thành phố trong
cả nước.

Dự án Bảo quản, tu bổ, phục
hồi và phát huy giá trị di tích lịch
sử quốc gia đặc biệt Tân Trào,
tỉnh Tuyên Quang gắn với phát
triển du lịch đến năm 2025 được
thực hiện trên địa bàn 2 huyện
Sơn Dương và yên Sơn, có tổng
mức đầu tư 180,8 tỷ đồng, với các
hạng mục đầu tư chính là: Cải
tạo, tu bổ, phục hồi các di tích
Đình Tân Trào, cụm di tích lán Nà
Nưa, cụm di tích ATK - Kim
Quan; xây dựng mới Bảo tàng
Tân Trào, Phòng chiếu phim và
Khu tưởng niệm các vị tiền bối
cách mạng; các hạng mục phụ
trợ; cải tạo, nâng cấp Quảng
trường Tân Trào; xây dựng các
công trình phát huy giá trị di tích;
tu bổ, tôn tạo tổng thể hệ thống
hạ tầng kỹ thuật khu di tích… Dự
án sẽ góp phần thực hiện mục
tiêu bảo tồn, tôn tạo và phát huy
giá trị lịch sử của các di tích hiện
còn nhằm giáo dục truyền thống
yêu nước, phục vụ nghiên cứu
khoa học, đáp ứng nhu cầu sinh
hoạt văn hóa của nhân dân trong
vùng; góp phần phát triển kinh
tế - xã hội, giảm nghèo cho người
dân vùng căn cứ cách mạng Tân
Trào và vùng phụ cận; nâng cao
vị thế, giá trị lịch sử của di tích

quốc gia đặc biệt Tân Trào “Thủ
đô Khu giải phóng, Thủ đô
Kháng chiến”. Dự án có ý nghĩa
thiết thực kỷ niệm 75 năm Quốc
dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945 -
16/8/2020), 75 năm Cách mạng
Tháng Tám thành công và Quốc
khánh nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -
2/9/2020), chào mừng Đại hội
đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII
của Đảng.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao
Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương
triển khai thực hiện dự án đúng
các quy định của pháp luật, bảo
đảm tiến độ, chất lượng, tiết kiệm
và hiệu quả. Chỉ đạo các sở,
ngành chức năng tiếp tục phối
hợp chặt chẽ với UBND các
huyện Sơn Dương, yên Sơn, làm
tốt việc hướng dẫn, vận động và
giúp đỡ nhân dân trong Khu di
tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân
Trào đẩy mạnh phát triển kinh tế -
xã hội, chỉnh trang nhà cửa, thôn
xóm, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo
đảm quốc phòng - an ninh, tham
gia tích cực vào việc bảo tồn, tôn
tạo, phát huy giá trị các di tích lịch
sử cách mạng trên địa bàn.

Cùng với việc phê duyệt chủ
trương đầu tư Dự án Bảo quản, tu
bổ, phục hồi và phát huy giá trị di
tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân
Trào, tỉnh Tuyên Quang gắn với
phát triển du lịch đến năm 2025,
Hội đồng nhân dân tỉnh còn cho ý
kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh chấp
thuận chủ trương đầu tư 02 dự án
là: Dự án Khu đô thị sinh thái và
Dịch vụ thương mại Tình Húc,
thành phố Tuyên Quang, (khu 1,
thuộc phường An Tường, thành
phố Tuyên Quang) và Dự án Khu
đô thị mới bên bờ sông Lô, phường
Hưng Thành, thành phố Tuyên
Quang. Các dự án này khi được
triển khai thực hiện sẽ tạo thêm
những khu đô thị và điểm nhấn
cảnh quan mới, góp phần phát
triển kinh tế - xã hội, hoàn thiện hạ
tầng đô thị của thành phố Tuyên
Quang đang trong lộ trình trở
thành đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Kết quả KỲ HỌP CHuYÊN ĐỀ, 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN tỈNH tuYÊN quANG KHÓA XVIII

Chủ tọa điều hành kỳ họp. Ảnh: Thành Công

thôøi söï - chính trò
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Hà LinH

Trong niềm hân hoan, phấn
khởi của đảng viên, công

chức, viên chức, người lao động
ngành văn hóa, thể thao và du lịch
cùng nhân dân các dân tộc trong
tỉnh đang ra sức thi đua, lập thành
tích chào mừng kỷ niệm các ngày
lễ lớn của đất nước, chào mừng
đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của đảng, ngày 24/5/2020,
đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch long trọng tổ chức đại hội
lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
với chủ đề "Phát huy sức mạnh
đoàn kết, năng động, sáng tạo
xây dựng,  phát triển văn hóa thể
thao và du lịch đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ".

đồng chí Trần Việt Hùng, Phó
Bí thư đảng ủy Khối các cơ quan

và doanh nghiệp tỉnh thay mặt
Ban Thường vụ đảng ủy Khối dự
và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội có
các đồng chí Bùi Minh Hải, Ủy
viên Ban Chấp hành đảng bộ,
Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
đảng ủy Khối các cơ quan và
doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lý
Hồng Phương, Phó Chủ tịch Công
đoàn Viên chức tỉnh; các đồng chí
Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Ủy
viên BTV đảng ủy, Ủy viên BCH
đảng bộ Sở; Bí thư, Phó Bí thư
các chi bộ trực thuộc đảng bộ Sở;
lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và
124/126 đại biểu chính thức được
triệu tập về dự đại hội.

đại hội đã tập trung thảo luận
và nhất trí cao với các văn kiện
trình đại hội; phân tích làm rõ
những kết quả đã đạt được trong

nhiệm kỳ qua và thẳng thắn chỉ ra
những khuyết điểm, hạn chế,
nguyên nhân và rút ra bài học kinh
nghiệm trong quá trình lãnh đạo
của đảng ủy và toàn đảng bộ.

đại hội khẳng định, trong
nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh
đạo của Ban Chấp hành đảng bộ
Khối các cơ quan và doanh
nghiệp tỉnh, trực tiếp và thường
xuyên là Ban Thường vụ đảng ủy
Khối các cơ quan và doanh
nghiệp tỉnh, tập thể Ban Chấp
hành đảng bộ và đảng viên, công
chức, viên chức đảng bộ Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch luôn phát
huy tinh thần đoàn kết, nhất trí,
khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực
phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ
tiêu, kế hoạch đã đề ra. Lãnh đạo,
chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn

Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể Thao Và Du lịch lần Thứ XiV, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thành công TốT Đẹp

t

Ñoàng chí Traàn Vieät Huøng, Phoù Bí thö Ñaûng uûy Khoái caùc cô quan vaø doanh nghieäp tænh taëng hoa chuùc möøng
Ban Chaáp haønh Ñaûng boä Sôû Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch laàn thöù XIV, nhieäm kyø 2020 - 2025. 

AÛnh: Quyù Döông
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thành và hoàn thành vượt mức
các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp
phát triển văn hóa, gia đình, thể
thao và du lịch; thực hiện tốt công
tác quản lý nhà nước; tham mưu
ban hành và tổ chức thực hiện các
chính sách, đề án, dự án, quy
hoạch, kế hoạch quan trọng về
phát triển sự nghiệp văn hóa, gia
đình, thể thao và du lịch; tham
mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả
các sự kiện văn hóa, thể thao và
du lịch chào mừng kỷ niệm các
ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị
quan trọng của đất nước, của tỉnh.
Công tác phục hồi, tôn tạo các di
tích lịch sử văn hóa; bảo tồn và
phát huy các giá trị di sản văn hóa

các dân tộc thiểu số được quan
tâm. Phong trào "Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa,
gắn xây dựng nông thôn mới đã đi
vào chiều sâu và nâng cao chất
lượng. Phong trào thể thao quần
chúng tiếp tục được duy trì và thu
hút được đông đảo quần chúng
nhân dân tham gia. Công tác
tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến
đầu tư về du lịch được tăng cường;
đã thu hút được một số doanh
nghiêp̣ có tiềm lực tài chính thực
hiện các dự án phát triển du lịch,
dịch vụ. Duy trì và đổi mới Lễ hội
Thành Tuyên tạo thành sản phẩm
du lịch đặc sắc riêng có của
Tuyên Quang; phối hợp với các

huyện, thành phố tổ chức các lễ
hội truyền thống mang đậm bản
sắc văn hóa dân tộc. Việc sắp
xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả
hoạt động của các phòng, đơn vị
trực thuộc đảm bảo đúng tiến độ
và phù hợp với tình hình thực tế.
Công tác xây dựng Đảng bộ, xây
dựng cơ quan vững mạnh được
được chú trọng. Sự đoàn kết,
thống nhất trong Đảng bộ được
củng cố và nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt
được, đại hội đã thẳng thắn nhìn
nhận những hạn chế, khuyết
điểm trong nhiệm kỳ qua đó là
việc tham mưu triển khai thực
hiện các quy hoạch, đề án phát
triển văn hóa, thể thao và du lịch
có nội dung còn chậm, nhất là
việc đầu tư xây dựng hệ thống
thiết chế văn hóa, thể thao cấp
tỉnh, cấp huyện, cơ sở vật chất kỹ
thuật phục vụ phát triển du lịch;
Chất lượng các hoạt động văn
hóa, thể thao phong trào có mặt
còn hạn chế; thể thao thành tích
cao vẫn chưa thật vững chắc; việc
huy động xã hội hóa hoạt động
văn hóa, thể dục thể thao đạt kết
quả chưa cao.

Đại hội đã nhất trí cao và ra
nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ
và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ
2020 - 2025, trong đó nhấn
mạnh 9 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm
vụ trọng tâm và 3 nhóm giải
pháp chủ yếu về lãnh đạo phát
triển sự nghiệp văn hóa, gia
đình, thể thao, du lịch và xây
dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng
cơ quan vững mạnh.

Với sự đồng thuận cao, đại hội
đã bầu 14 đồng chí vào BCH
Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025;
bầu 4 đồng chí vào Ban Thường
vụ Đảng ủy; đồng chí Âu Thị Mai
tiếp tục tái cử chức danh Bí thư
Đảng ủy, đồng chí Lê Thanh Sơn,
tái cử chức danh Phó Bí thư Đảng
ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy.
Đại hội đã bầu 01 đại biểu chính
thức, 01 đại biểu dự khuyết thay
mặt đảng viên của Đảng bộ đi dự
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần
thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

t

Ñoaøn Chuû tòch Ñaïi hoäi Ñaûng boä Sôû Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch 
laàn thöù XIV, nhieäm kyø 2020 - 2025. 

AÛnh: Döông giang

Bieåu dieãn vaên ngheä chaøo möøng Ñaïi hoäi.        
AÛnh: Chi Yeán
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Tư tưởng hồ Chí minh về tôn trọng nhân dân, 
phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn
trọng Nhân dân xuất phát từ

những bài học được rút ra từ chiều
sâu của lịch sử dân tộc, như
Nguyễn Trãi đã kết luận: “Lật
thuyền mới rõ dân như nước”. Đồng
thời là sự vận dụng và phát triển
sáng tạo học thuyết Mác - Lênin đã
được các nhà kinh điển khẳng định
cách mạng là sự nghiệp của quần
chúng nhân dân, quần chúng nhân
dân không chỉ là lực lượng sản xuất
cơ bản của xã hội mà còn là người
quyết định vận mệnh của lịch sử
trong sự nghiệp cách mạng. Dưới
sự lãnh đạo của Đảng ta, cách
mạng giải phóng dân tộc và kháng
chiến chống Pháp thành công,
đem lại giá trị lớn nhất là chế độ
dân chủ cộng hòa. Từ đây, phạm
trù “ý thức tôn trọng Nhân dân” mới
thật sự có giá trị thực tiễn, khẳng
định tính khoa học, cách mạng và
nhân văn. Theo Hồ Chí Minh,
người cách mạng “yêu nước” là
phải “thương dân”, “trung với nước”
là phải “hiếu với dân”.

Tôn trọng Nhân dân trước hết
phải có thái độ đánh giá đúng
vai trò, vị trí của Nhân dân. Theo
Hồ Chí Minh, có dân là có tất cả,
“Vô luận việc gì, đều do người làm
ra, từ nhỏ đến to, từ gần đến xa
đều thế cả”. Người chỉ ra rằng:
“Chúng ta phải ghi tạc vào đầu cái
chân lý này: Dân rất tốt. Lúc họ đã
hiểu thì việc gì khó khăn mấy họ
cũng làm được, hy sinh mấy họ
cũng không sợ”. Theo Người, “Nếu
không có nhân dân thì Chính phủ
không đủ lực lượng... Chúng ta
phải yêu dân, kính dân thì dân mới
yêu ta, kính ta”.

Khi bàn về chữ “Nhân”, Hồ
Chí Minh cho rằng: “Nhân nghĩa là
nhân dân. Trong bầu trời không gì
quý bằng nhân dân. Trong thế giới
không gì mạnh bằng lực lượng
đoàn kết của nhân dân”, về chữ
“Thiện”, Người cho rằng: “Thiện
nghĩa là tốt đẹp, vẻ vang. Trong xã
hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng
phục vụ cho lợi ích của nhân dân”.

Muốn thật sự tôn trọng Nhân
dân thì phải hiểu dân. Được lòng
dân thì ta không sợ gì cả. Đem tài
dân, sức dân, của dân làm lợi cho

dân. Kế thừa quan điểm của chủ
nghĩa Mác - Lênin, Hồ Chí Minh
khẳng định: “Cách mạng là sự
nghiệp của quần chúng”. “Dân
chúng đồng lòng, việc gì cũng làm
được. Dân chúng không ủng hộ,
việc gì làm cũng không nên”. Hồ
Chí Minh chỉ rõ: “Kinh nghiệm trong
nước và các nước tỏ cho chúng ta
biết: Có lực lượng dân chúng việc
to tát mấy, khó khăn mấy làm cũng
được. Không có, thì việc gì làm
cũng không xong”.

Cùng với thái độ đánh giá cao
vai trò của Nhân dân, ý thức tôn
trọng Nhân dân còn phải đặc biệt
chú ý không xâm phạm đến quyền,
lợi ích hợp pháp của dân, không
xúc phạm Nhân dân. Phải luôn
luôn tôn trọng và giữ gìn của công,
của Nhân dân. Hồ Chí Minh chỉ rõ,
tôn trọng Nhân dân có nhiều cách,
“Không phải ở chỗ chào hỏi kính
thưa có lễ phép mà đủ. Không
được phung phí nhân lực vật lực
của dân. Khi huy động nên vừa
phải, không nên nhiều quá lãng phí
vô ích. Phải khôn khéo tránh điều
gì có hại cho đời sống nhân dân.
Biết giúp đỡ nhân dân cũng là biết
tôn trọng dân”.

Trên cơ sở nhận thức “nước lấy
dân làm gốc”, ý thức tôn trọng
Nhân dân phải luôn gắn chặt
những “điều không nên” những

“điều nên” làm. Ngày 05/04/1948,
Hồ Chí Minh đã chỉ ra 6 điều
không nên làm và 6 điều nên làm
với dân. Trong 6 điều không nên
làm, có những điều liên quan đến
cuộc sống hằng ngày của Nhân
dân như tín ngưỡng, phong tục.
Người dặn cán bộ chúng ta phải
“Không bao giờ sai lời hứa”,
“Không nên làm hoặc nói gì có thể
làm cho dân hiểu lầm rằng mình
xem khinh họ”. Những điều nên
làm là những công việc thực tế
hằng ngày, liên quan đến người
dân, nhất là “Làm cho dân nhận
thấy mình là người đứng đắn,
chăm công việc, trọng kỷ luật”. 

Phát huy dân chủ là một khía
cạnh biểu hiện ý thức tôn trọng
Nhân dân. Theo Hồ Chí Minh,
trong chế độ dân chủ cộng hòa,
dân là chủ thì Chính phủ, Đảng,
cán bộ từ Trung ương đến địa
phương đều phải phụng sự Nhân
dân, là công bộc của dân. Từ chỗ
đánh giá cao vai trò của Nhân dân,
Hồ Chí Minh nhấn mạnh trách
nhiệm của Đảng, Nhà nước trong
việc phát huy quyền làm chủ của
Nhân dân, làm sao cho họ có năng
lực làm chủ biết hưởng, dùng
quyền dân chủ, dám nói, dám làm.
Dân chủ được Người giải thích
ngắn gọn, súc tích là dân làm chủ
và dân là chủ.

Hoïc tAäp vAø lAøm tHeo tö töôÛng, ñAïo ñöùc, pHong cAùcH Hoà cHí minH

t

Toân troïng Nhaân daân trong ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh laø ñeà cao yù daân, söùc daân.
AÛnh: KT

Tuấn Minh
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Phát huy dân chủ là phát huy tài
dân. Bởi vì, “Dân chúng biết giải
quyết nhiều vấn đề một cách giản
đơn, mau chóng, đầy đủ, mà
những người tài giỏi, những đoàn
thể to lớn, nghĩ mãi không ra”.
Muốn phát huy dân chủ, thì phải
chịu khó nghe dân, gặp dân, hiểu
dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi dân
để lãnh đạo dân. Hồ Chí Minh
khẳng định: Không học hỏi dân thì
không lãnh đạo được dân. Có biết
làm học trò dân, mới làm được thầy
học dân.

Khi người dân chưa hiểu dân chủ
là gì thì không thể thực hành dân
chủ thật sự. Vì vậy, phát huy dân
chủ là phải cùng dân chúng bàn
bạc, giải thích cho dân chúng hiểu
rõ. “Được dân chúng đồng ý. Do
dân chúng vui lòng ra sức làm”.
Phát huy dân chủ là tìm đủ cách giải
thích cho dân hiểu, ngay cả những
việc trực tiếp có lợi cho dân, nếu
làm theo cách ra lệnh, cưỡng bức,
thì dân không hiểu, dân oán. “Dân
oán, dù tạm thời may có chút thành
công, nhưng về mặt chính trị, là thất
bại”. Trên cơ sở tin vào dân chúng,
phát huy dân chủ là “Nghị quyết gì
mà dân chúng cho là không hợp thì
để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý
kiến dân chúng mà sửa chữa cán
bộ và tổ chức của ta”.

- Về chăm lo đời sống nhân dân.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là vì con
người, do con người, trước hết là vì
dân và do dân. Người nói rằng: “Tôi
chỉ có một sự ham muốn, ham
muốn tột bậc, là làm sao cho nước
ta được hoàn toàn độc lập, dân ta
được hoàn toàn tự do, đồng bào ai
cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng
được học hành”. Từ lúc còn là
người thiếu niên 15 tuổi, Hồ Chí
Minh đã sớm hiểu biết và rất đau
xót trước cảnh thống khổ của đồng
bào, do đó, Người quyết tâm đi ra
nước ngoài tìm đường cứu nước,
cứu dân.

Cách mạng Tháng Tám năm
1945 thành công một ngày sau
Tuyên ngôn độc lập, Hồ Chí Minh
đã đề ra 6 nhiệm vụ cấp bách của
Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa nhằm giải quyết những vấn đề
về đời sống vật chất và tinh thần
của Nhân dân. Người nhấn mạnh:
“Muốn cho dân yêu, muốn được
lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải
hết sức làm, việc gì có hại cho dân
phải hết sức tránh. Phải chú ý giải
quyết hết các vấn đề dầu khó khăn
đến đâu mặc lòng, những vấn đề
quan hệ đến đời sống của dân.
Phải chấp đơn, phải xử kiện cho
dân mỗi khi người ta đem tới. Phải
chăm lo việc cứu tế nạn nhân cho
chu đáo, phải chú ý trừ nạn mù chữ

cho dân. Nói tóm lại, hết thảy
những việc có thể nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần của dân
phải được ta đặc biệt chú ý”.

Sau khi đã giành được độc lập
rồi thì vấn đề kiến quốc, nâng cao
đời sống nhân dân là hết sức quan
trọng. Bởi vì, “nếu nước độc lập mà
dân không hưởng hạnh phúc tự do,
thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý
gì”. Từ nhận thức đó, cùng với chỉ
đạo kháng chiến, Hồ Chí Minh tập
trung vào nhiệm vụ kiến quốc,
chăm lo đời sống của dân. Hồ Chí
Minh nhấn mạnh: “Chúng ta tranh
được tự do, độc lập rồi mà dân cứ
chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập
cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ
giá trị của tự do, của độc lập khi mà
dân được ăn no, mặc đủ. Chúng ta
phải thực hiện ngay: (1) Làm cho
dân có ăn. (2) Làm cho dân có
mặc. (3) Làm cho dân có chỗ ở. (4)
Làm cho dân có học hành.

Trước lúc đi xa, Hồ Chí Minh vẫn
quan tâm “Đầu tiên là công việc đối
với con người”. Người dặn trong Di
chúc “Đảng cần phải có kế hoạch
thật tốt để phát triển kinh tế và văn
hóa, nhằm không ngừng nâng cao
đời sống của nhân dân”.

(Nguồn: Tài liệu sinh hoạt chi
bộ, đoàn thể cơ quan, đơn vị của

Ban Tuyên giáo Trung ương)

t

Tuyên Truyền, phổ biến các văn bản luậT được Thông qua Tại kỳ họp Thứ 8, quốc hội khóa Xiv

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội
nước Cộng hòa xã hội chủ

nghĩa Việt Nam khóa XIV đã
thông qua 11 luật, gồm: Bộ Luật
Lao động; Luật Xuất cảnh, nhập
cảnh của công dân Việt Nam;
Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật
Nhập cảnh, xuất cảnh, quá
cảnh, cư trú của người nước
ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật
Kiểm toán Nhà nước; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của
Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ
chức chính quyền địa phương;
Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật
liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Cán bộ, công chức;
Luật Viên chức và 10 Nghị quyết
quan trọng. Để triển khai thi
hành đồng bộ, thống nhất và

hiệu quả các Luật, Nghị quyết
trên địa bàn tỉnh, ngày
19/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh
đã ban hành Văn bản số
715/UBND-NC về việc triển khai
thi hành các Luật, Nghị quyết
được thông qua tại kỳ họp thứ 8,
Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch triển khai đến các
phòng chuyên môn nghiệp vụ,
các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;
phòng Văn hóa - Thông tin,
Trung tâm Văn hóa, Truyền
thông và Thể thao các huyện
thành phố căn cứ chức năng,
nhiệm vụ và tình hình thực tế của
cơ quan, đơn vị triển khai thực
hiện các Luật và Nghị quyết đã
được Quốc hội thông qua có hiệu
quả, chất lượng và đúng tiến độ
với các nội dung cụ thể: Biên
soạn tài liệu; Tổ chức tuyên
truyền, phổ biến, quán triệt sâu

rộng các Luật, Nghị quyết đến
công chức, viên chức, người lao
động và nhân dân bằng các hình
thức, nội dung phù hợp với từng
đối tượng thuộc phạm vi quản lý;
thực hiện đăng tải Luật, Nghị
quyết, tài liệu được cung cấp trên
trang thông tin điện tử của cơ
quan, đơn vị; quán triệt, yêu cầu
công chức, viên chức và người
lao động thuộc phạm vi quản lý
tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ
và chấp hành nghiêm các quy
định mới của pháp luật…

Qua đây góp phần giúp công
chức, viên chức, người lao động và
nhân dân kịp thời nắm bắt được nội
dung của các văn bản Luật, đưa
các chính sách mới đi vào cuộc
sống, đảm bảo tính đồng bộ trong
quá trình triển khai thực hiện; đồng
thời nâng cao chất lượng, hiệu quả
công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật của ngành.             

Hưng Hà
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Trong suốt cuộc đời hoạt
động cách mạng vì sự nghiệp

giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp, vì sự ấm no và hạnh phúc
của nhân dân, Bác Hồ là một
trong những nhà tư tưởng, những
lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều
nhất đến vấn đề đạo đức. những
tư tưởng lớn của Bác về đạo đức
đã nằm trong những bài viết, bài
nói ngắn gọn, được diễn tả rất cô
đọng, hàm súc, rất quen thuộc với
mỗi người Việt nam. Bản thân
người lại thực hiện trước nhất và
nhiều nhất những tư tưởng ấy,
nhiều hơn cả những điều người
đã nói, đã viết về đạo đức. Bác Hồ
vừa là một nhà đạo đức học lớn,
vừa là tấm gương đạo đức trong
sáng nhất, tiêu biểu nhất đã được
cả thế giới thừa nhận. Kỷ niệm
130 năm ngày sinh của Bác
(19/5/1890 - 19/5/2020); tiếp tục
đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh, trân trọng giới thiệu khái
quát những nội dung cơ bản nhất
tư tưởng của Bác về đạo đức.

Học tập tư tưởng đạo đức Bác
Hồ không chỉ thông qua những tác
phẩm của người về đạo đức, mà
quan trọng hơn phải thông qua
chính hành vi được thể hiện trong
toàn bộ hoạt động thực tiễn của
Bác, thông qua mẫu mực đạo đức
trong sáng mà Bác đã để lại cho
Đảng ta, dân tộc ta và cho nhân
loại. Đó là sự thống nhất giữa tư
tưởng và hành vi, giữa lý luận và
thực tiễn trong con người Bác.
Trong bài diễn văn tại Lễ kỷ niệm
130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ
Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020),
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
nguyễn Phú Trọng, khẳng định:
“Hồ Chí Minh là Tấm gương sáng
ngời, mẫu mực về đạo đức cách
mạng. người là biểu tượng về ý

chí, nghị lực và sự phấn đấu nỗ lực
không mệt mỏi để vượt qua mọi
khó khăn, thử thách. người luôn
nêu gương sáng về tính kiên định,
bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt
đối với mục tiêu, lý tưởng cách
mạng; tấm gương gần dân, tin
dân, yêu thương quý trọng nhân
dân, hết lòng, hết sức phụng sự
Tổ quốc, phục vụ nhân dân; cần,
kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”.

Với tư duy độc lập và sáng tạo,
Bác Hồ đã xuất phát từ thực tiễn
Việt nam, kế thừa có chọn lọc
những giá trị đạo đức truyền
thống, đề xuất, bổ sung những
khái niệm, những phạm trù mang
tính tư tưởng đạo đức mới, phù
hợp với yêu cầu của cách mạng
Việt nam trong thời đại mới. Đạo
đức mới - đạo đức cách mạng do
Bác Hồ đề xướng và cùng với
Đảng dày công xây dựng, bồi đắp
là đạo đức mang bản chất giai cấp
công nhân, kết hợp với những giá
trị truyền thống tốt đẹp của dân
tộc và những tinh hoa đạo đức của
nhân loại.

Theo Bác Hồ, đạo đức chính là
những phẩm chất đòi hỏi con
người cần phải có để tham gia vào
cuộc đấu tranh cho độc lập dân
tộc và chủ nghĩa xã hội, để cống
hiến được nhiều nhất cho cuộc
đấu tranh đó. Đạo đức là nguồn
gốc, là nền tảng của người cách
mạng, cũng như gốc của cây,
ngọn nguồn của sông, của suối.
Bởi vì, muốn làm cách mạng thì
trước hết con người phải có cái
tâm trong sáng, cái đức cao đẹp
đối với giai cấp công nhân, nhân
dân lao động, với cả dân tộc mình.
Phải có tâm, có đức mới giữ vững
được chủ nghĩa Mác - Lênin và
đưa được chủ nghĩa Mác - Lênin
vào cuộc sống. Trong mối quan
hệ giữa đạo đức và trí tuệ, đức và

tài, Bác Hồ đã nêu một số quan
điểm lớn: Phải có đức để đi đến
cái trí. Vì khi đã có cái trí, thì cái
đức chính là cái bảo đảm cho
người cách mạng giữ vững chủ
nghĩa mà mình đã giác ngộ, đã
chấp nhận, đã đi theo.

Quan điểm lấy đức làm gốc của
Bác, không có nghĩa tuyệt đối hóa
mặt đức, coi nhẹ mặt tài. Đức là
gốc, nhưng đức và tài, hồng và
chuyên phải kết hợp, phẩm chất
và năng lực phải đi đôi, không thể
có mặt này, thiếu mặt kia. người
thực sự có đức thì bao giờ cũng cố
gắng học tập, nâng cao trình độ,
nâng cao năng lực, tài năng để
hoàn thành mọi nhiệm vụ được
giao. Khi đã thấy sức không vươn
lên được thì đối với ai có tài hơn
mình, mình sẵn sàng học tập, ủng
hộ và nhường bước để họ vượt lên
trước. Ý nghĩa của “đức là gốc”
chính là ở chỗ đó.

Trong tác phẩm Đường Kách
mệnh, Bác Hồ đã nêu 23 điểm
thuộc “tư cách một người cách
mạng”, trong đó chủ yếu là những
tiêu chuẩn về đạo đức, thể hiện
trong ba mối quan hệ: Với mình,
với người và với việc. Bác căn
dặn, đối với mình: “Chớ tự kiêu, tự
đại. Tự kiêu, tự đại là khờ dại. Vì
mình hay, còn nhiều người hay
hơn mình. Mình giỏi, còn nhiều
người giỏi hơn mình. Tự kiêu, tự
đại tức là thoái bộ. Phải luôn cầu
tiến bộ, luôn tự kiểm điểm, tự phê
bình. Đối với người: Chớ nịnh hót
người trên. Chớ xem khinh người
dưới. Phải chân thành, khiêm tốn,
phải thật thà, đoàn kết. Đối với
việc: Phải để công việc nước lên
trên, trước việc tư, việc nhà. Đã
phụ trách việc gì, thì quyết làm
cho kỳ được, cho đến nơi, đến
chốn, không sợ khó nhọc, không
sợ nguy hiểm. Việc thiện thì dù
nhỏ mấy cũng làm. Việc ác thì dù
nhỏ mấy cũng tránh...”. người
viết: “Làm cách mạng để cải tạo
xã hội cũ thành xã hội mới là sự
nghiệp rất vẻ vang, nhưng nó
cũng là một nhiệm vụ rất nặng nề,
một cuộc đấu tranh rất phức tạp,
lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh
mới gánh được nặng và đi được
xa. người cách mạng phải có “đạo
đức cách mạng” làm nền tảng,
mới hoàn thành được nhiệm vụ
cách mạng vẻ vang”.

(Xem tieáp trang 10)

Tư tưởng bác hồ 
về đạo đức

Việt thanh
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Từ bến nhà Rồng đến Tân Trào
Trần Thắng

trước khi rời tổ quốc ra đi tìm
đường cứu nước, giải phóng

dân tộc, nguyễn tất thành từng
được nuôi dưỡng trên mảnh đất
giàu truyền thống của người dân
xứ nghệ. Lòng yêu nước, ý chí
ham học hỏi, ham hiểu biết của
người cha, lòng yêu thương con
trẻ, sự chịu thương, chịu khó của
người mẹ, tinh thần vượt khó và
vươn lên, cần cù trong lao động, cố
kết trong tình làng nghĩa xóm của
quê hương, đất nước,... đã là chiếc
nôi nuôi dưỡng trong nguyễn tất
thành tình yêu nước, thương dân
với một thiên hướng đặc biệt. tuổi
thơ của nguyễn tất thành cũng
có nhiều biến động, không chỉ
sống ở xứ nghệ, nguyễn tất
thành còn được sống ở kinh thành
Huế; không chỉ được học chữ Hán,
người còn được học chữ Pháp,
bước đầu làm quen với văn minh
Pháp, với thời đại qua những sách
“tân thư”, “tân văn” bằng tiếng
Hán và tiếng Pháp. cùng với đó,
nguyễn tất thành không chỉ chịu

tác động bởi thực tế các phong trào
đấu tranh yêu nước của nhân dân
ta (cuộc khởi nghĩa Hương Khê do
Phan đình Phùng lãnh đạo, cuộc
khởi nghĩa nông dân do Hoàng
Hoa thám lãnh đạo, phong trào
đông Du của Phan Bội châu,
phong trào Duy tân của Phan chu
trinh…) liên tiếp nổ ra và thất bại,
mà còn sớm bị mất mẹ và người
em ruột khi mới hơn 10 tuổi.

Luôn bận tâm, trăn trở về con
đường cứu nước, nguyễn tất
thành hiểu được những hạn chế
của các vị tiền bối cách mạng trong
việc quy tụ sức mạnh của quần
chúng nhân dân; khoảng cách quá
xa trong tương quan so sánh lực
lượng giữa một Việt nam (đại diện
cho phương thức sản xuất phong
kiến đã lỗi thời) và thực dân Pháp
(đại diện cho phương thức sản xuất
tư bản chủ nghĩa hiện đại); cùng
những bế tắc trong việc định hướng
được đường lối, con đường đi của
các phong trào đấu tranh yêu nước.
Khâm phục lòng yêu nước của các

bậc tiền nhân, nhưng khác họ, qua
những kiến thức mới mẻ do tiếp thu
được từ "tân thư", từ những năm
tháng học tập, sinh sống ở Huế, và
bằng nội lực bẩm sinh, nguyễn tất
thành hiểu rằng một thời đại mới,
đòi hỏi một con đường đi mới, một
phương thức đấu tranh mới khác
những gì đã từng xảy ra, đó là phải
làm cách mạng. 

Song không chỉ có vậy, qua
những sách "tân thư" được đọc,
nguyễn tất thành muốn làm quen
với văn minh Pháp, muốn xem
những gì ẩn giấu đằng sau những từ
mỹ từ: tự do, Bình đẳng, Bác ái của
đại cách mạng tư sản Pháp và
muốn “xem nước Pháp và các nước
khác. Sau khi xem xét họ làm như
thế nào… sẽ trở về giúp đồng bào
chúng ta”. từ xuất phát điểm này đã
quyết định con đường đi sau đó của
người - mở đầu một chặng đường
dài xa tổ quốc khi quyết định làm
thuê trên tàu đô đốc La-tút-sơ tơ-
rê-vi-lơ rời tổ quốc ngày 05/6/1911
“tìm đường đi cho dân tộc theo đi”.

Kỷ niệm 109 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2020)

t

Ñình Taân Traøo, nôi Baùc Hoà vaø Trung öông Ñaûng ñaõ choïn ñeå hoïp Quoác daân Ñaïi hoäi trong 2 ngaøy 16 vaø 17
thaùng 8 naêm 1945. AÛnh: Quyù Döông
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Suốt tuổi thanh xuân của đời
mình, suốt những năm tháng bôn
ba qua nhiều quốc gia, châu lục,
Nguyễn Tất Thành dành cho việc
lao động kiếm sống, tích lũy tri
thức và tìm hiểu đời sống chính trị,
xã hội các quốc gia, dân tộc và
các nền văn hóa. Người đã “nắm
chắc bản lĩnh, cởi mở tiếp thu” đầy
nhân hòa và khoan dung, đặc biệt
là Người đã chắt lọc, tìm thấy
điểm gặp gỡ, giao thoa giữa hai
nền văn hóa phương Đông và
phương Tây, giữa các tôn giáo,
các học thuyết chính trị, các vị
lãnh tụ, các chính khách lớn để
vượt trước thời đại, để tìm ra con
đường cứu dân, cứu nước.

Trải qua những tháng ngày lao
động vất vả bằng rất nhiều nghề:
Làm phụ bếp trên tàu, thợ chụp
ảnh, vẽ đồ giả cổ ở Thủ đô Pa-ri
của nước Pháp, cào tuyết cho
trường học, bồi bàn cho một khách
sạn ở nước Anh; trải qua những
đêm dài lạnh giá giữa Thủ đô Pa-ri
hoa lệ với viên gạch ủ nóng thay
cho lò sưởi… là một Nguyễn - Người
thanh niên yêu nước đã sống, học
tập và hoạt động không mệt mỏi.
Không chỉ tham gia Hội những
người Việt Nam yêu nước tại Pháp,
thay mặt Hội gửi Yêu sách của
nhân dân An Nam đến Hội nghị
Véc-xây năm 1919, tham gia sáng
lập Hội liên hiệp các dân tộc thuộc
địa năm 1921, ra báo Người cùng
khổ, viết nhiều bài đăng trên các
báo, các tạp chí; đấu tranh, tố cáo
tội ác của chủ nghĩa thực dân trên
các diễn đàn, các phương tiện
thông tin đại chúng, Nguyễn Tất
Thành - Nguyễn Ái Quốc - một
người dân nô lệ ở thuộc địa đã đến
với chủ nghĩa Mác-Lênin, đến với
con đường cách mạng vô sản, đến
với Cách mạng tháng Mười Nga,
Quốc tế thứ ba... 

Đặc biệt sự kiện có ý nghĩa bước
ngoặt căn bản trên con đường đi
tìm chân lý thời đại của đồng chí
Nguyễn Ái Quốc đó là người đọc
được “Sơ thảo lần thứ nhất những
luận cương về vấn đề dân tộc và
vấn đề thuộc địa” của Lê-Nin
(1920). Từ đây, Người đã tìm thấy
phương hướng và đường lối cơ bản
của phong trào cách mạng giải
phóng dân tộc, trong đó có cách
mạng Việt Nam.

Từ những tri thức tích lũy được,
tháng 11/1924, Hồ Chí Minh đã về

đến Quảng Châu, Trung Quốc. Tại
đây, Người đã mở lớp huấn luyện
chính trị; thành lập tổ chức Hội Việt
Nam cách mạng thanh niên 1925;
sáng lập báo Thanh niên 6/1925;
tuyên truyền về chủ nghĩa cộng
sản, về Đảng Cộng sản, về Cách
mạng Tháng Mười Nga, xuất bản
tác phẩm Đường Kách mệnh
1927,... Hoạt động của Nguyễn Ái
Quốc ở Quảng Châu, của các hội
viên Hội Việt Nam cách mạng
thanh niên đã không chỉ đem đến
cho những thanh niên Việt Nam
yêu nước, những người chủ tương
lai của nước nhà một luồng sinh khí
mới, một con đường cách mạng
mới, mà còn thổi vào phong trào
yêu nước của nhân dân ta phương
pháp đấu tranh mới theo nguyên lý
của học thuyết Mác - Lênin, đưa
đến sự chuyển biến về chất trong
phong trào công nhân và phong
trào yêu nước.

Từ những định hướng chính trị
nêu trên, cùng với việc chuẩn bị về
mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức
cho sự ra đời của một chính Đảng
vô sản kiểu mới, Người còn nỗ lực
hoạt động để chuẩn bị cho sự ra
đời của một nhà nước mới, một thể
chế chính trị mới Việt Nam. Chánh
cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt,...
và các văn kiện do Người soạn
thảo, được thông qua tại Hội nghị
hợp nhất các tổ chức cộng sản,
thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam năm 1930. Gần 10 năm sau
kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam
ra đời và từ thực tiễn lãnh đạo cuộc
cách mạng giải phóng dân tộc Việt
Nam, cuối năm 1939, Đảng Cộng
sản Đông Dương (tháng 10/1930,
Đảng Cộng sản Việt Nam đổi tên
thành Đảng Cộng sản Đông
Dương) đã tập trung hướng toàn
bộ cuộc vận động cách mạng vào
mục tiêu giải phóng dân tộc, thay
đổi từ việc lập “Chính phủ công
nông binh” bằng việc “lập Chính
phủ Liên bang Cộng hòa dân chủ
Đông Dương”. Đặc biệt, trở về Tổ
quốc, trực tiếp lãnh đạo phong trào
cách mạng cả nước, Hồ Chí Minh
đã triệu tập và chủ trì Hội nghị lần
thứ 8 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (10 - 19/5/1941). Tại
Hội nghị này, Hồ Chí Minh và
Trung ương Đảng đã quyết định
thay đổi chiến lược cách mạng và
chỉ rõ: Cuộc cách mạng Đông
Dương hiện tại không phải là cuộc

cách mạng tư sản dân quyền, phải
giải quyết hai vấn đề: Phản đế và
điền địa, “mà là cuộc cách mạng
chỉ phải giải quyết một vấn đề cần
kíp “dân tộc giải phóng”, vậy thì
cuộc cách mạng Đông Dương
trong giai đoạn hiện tại là một cuộc
cách mạng dân tộc giải phóng”.
Nghị quyết Trung ương 8 khẳng
định: “Sau lúc đánh đuổi được
Pháp - Nhật sẽ thành lập một nước
Việt Nam dân chủ mới theo tinh
thần tân dân chủ. Chính quyền
cách mạng của nước dân chủ mới
ấy không phải thuộc quyền riêng
của một giai cấp nào mà của
chung của toàn thể dân tộc” và
Chính phủ ấy do Quốc dân Đại hội
cử ra”. Trong chính quyền đó, chỉ
trừ có bọn tay sai của đế quốc
Pháp - Nhật, những bọn phản
quốc, những bọn thù, không được
giữ chính quyền, còn tất cả người
dân sống trên dải đất Việt Nam
đều phải tham gia giữ chính quyền,
phải có một phần nhiệm vụ giữ lấy
và bảo vệ chính quyền ấy.

Tháng 8/1945, những điều kiện
cho cuộc Tổng khởi nghĩa trong
toàn quốc đã chín muồi. Ngày
14/8/1945, vua Nhật tuyên bố đầu
hàng không điều kiện. Quân Nhật
ở Đông Dương mất tinh thần, chính
phủ Trần Trọng Kim hoang mang,
tê liệt. Theo chỉ dẫn của lãnh tụ Hồ
Chí Minh, “dân tộc ta đến lúc vùng
dậy cướp lại quyền độc lập của
mình” và không chậm trễ, không
để lỡ thời cơ, trước sự biến động
của tình hình, Hồ Chí Minh và
Trung ương Đảng đã nhạy bén, đã
có những quyết định táo bạo, tổ
chức Hội nghị đại biểu toàn quốc
của Đảng tại Tân Trào - Tuyên
Quang (13 - 15/8/1945), quyết
định phát động Tổng khởi nghĩa,
thi hành Mười chính sách Việt
Minh, thành lập Ủy ban khởi nghĩa
toàn quốc để thống nhất chỉ huy
cuộc chiến đấu, ra Quân lệnh số I,
hạ lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả
nước, nhằm kiến lập nên nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa hoàn toàn
độc lập trước khi quân Đồng minh
kéo vào Đông Dương giải giáp
quân đội Nhật. Quốc dân Đại hội
họp ở Tân Trào, huyện Sơn
Dương, tỉnh Tuyên Quang chiều
ngày 16/8/1945 (Quốc dân Đại hội
Tân Trào), với sự tham dự của

(Xem tieáp trang 10)

t



những sinh nhật Bác hồ ở Tuyên Quang

Thời kỳ tiền khởi nghĩa Cách mạng Tháng
Tám 1945 và trong cuộc kháng chiến chống

thực dân Pháp xâm lược, Bác hồ đã ở, làm việc
trên đất Tuyên Quang gần 6 năm tại hơn 32 địa
điểm khác nhau. Đặc biệt, trong thời gian từ năm
1947 - 1954, hầu hết những lần sinh nhật Bác hồ
đều ở Tuyên Quang.

sinh nhật lần thứ 57, tại Làng sảo, xã hợp
thành, huyện sơn Dương.

Ngày 19/5/1947, chúc mừng sinh nhật Bác,
các đồng chí phục vụ muốn tổ chức một bữa ăn
tươi, nhưng Bác từ chối: “Công việc kháng chiến
còn nhiều khó khăn, vất vả. Khi nào kháng chiến
thành công, về hà Nội, các chú tổ chức sinh nhật
Bác cho đàng hoàng”.

sinh nhật lần thứ 59, tại Bản Chương, xã
hùng Lợi, huyện yên sơn.

Ngày 16/5/1949, Bác hồ chuyển đến ở, làm
việc tại nhà ông hà Văn Tung, Bản Chương, xã
hùng Lợi. Sắp đến ngày sinh nhật Bác, một số
cán bộ đề nghị tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật lần
thứ 59 của Người, Bác đáp lại bằng bài thơ
Không đề:

“Vì nước nên chưa nghĩ đến nhà
Năm mươi chín tuổi vẫn chưa già
Chờ cho kháng chiến thành công đã
Bạn sẽ ăn mừng sinh nhật ta”.
Cũng tại đây, Bác hồ viết: Thế nào là Cần; Thế

nào là Kiệm trong tác phẩm: Cần, kiệm, liêm,
chính, gồm 4 chương: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.

sinh nhật lần thứ 60, tại thôn Lập Binh, xã
Bình yên, huyện sơn Dương. 

Ngày 19/5/1950, Bác hồ tham dự lễ chúc thọ
mừng Người tròn 60 tuổi do Chính phủ tổ chức tại
hội trường Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng
phủ, ở Thác Dẫng, thôn Lập Binh, xã Bình Yên.
Cảm ơn mọi người đến chúc thọ, Bác đáp lại bằng
bài thơ tràn đầy tinh thần lạc quan cách mạng:

“Sáu mươi tuổi vẫn còn xuân chán,
So với ông Bành vẫn thiếu niên.
Ăn khỏe ngủ ngon, làm việc khỏe, 
Trần mà như thế kém gì tiên!”

sinh nhật lần thứ 61, tại hang Bòng, xã tân
trào, huyện sơn Dương. 

Bác tiếp đại biểu Quốc hội, Chính phủ... đến
chúc thọ. Sau đó Bác gửi thư cảm ơn mọi người:
“Tuổi tuy hơi già, nhưng vì nước ta trẻ, dân ta trẻ,
cho nên tinh thần và lực lượng tôi vẫn trẻ. Để báo
đáp lòng yêu mến của đồng bào, tôi xin hứa
rằng: Với sự giúp đỡ của Quốc hội và Chính phủ,
với sự đôn đốc và ủng hộ của toàn dân, với ý chí
kiên quyết thi hành mệnh lệnh của cán bộ và bộ
đội, tôi quyết đưa cả tinh thần và lực lượng để
phụng sự Tổ quốc, và hướng dẫn đồng bào cùng
bộ đội đi đến: Kháng chiến thắng lợi, Kiến quốc
thành công. Và góp phần vào sự nghiệp giữ gìn
dân chủ, hòa bình thế giới”.

Tối 19/5/1951, trả lời các nhà báo về chính
sách của Chính phủ, Bác nói: 

“Thống nhất tài chính
Chỉnh đốn biên chế

Thu thuế nông nghiệp
Đẩy mạnh thi đua
đều nhằm mục đích làm cho kháng chiến tiến

mạnh, tăng gia sản xuất được nhiều và việc đóng
góp của đồng bào được giản đơn, tiện lợi hơn”.

sinh nhật lần thứ 64, tại thôn Khuôn Điển,
xã Kim Quan, huyện yên sơn. 

Sinh nhật năm ấy - 19/5/1954, tại căn lán nhỏ
dưới chân núi Nà Lơi, thôn Khuôn Điển, bên Vực
Nhù, của sông Phó Đáy trong veo, Bác hồ rất
vui, vì cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp,
mà đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng
lẫy năm châu/chấn động địa cầu”, đã thắng lợi
hoàn toàn. Sáng 19/5, Bác gặp gỡ đại biểu các
chiến sỹ đã lập thành tích xuất sắc trong chiến
dịch Điện Biên Phủ và gắn huy hiệu cho hoàng
Quang Vinh, người đã bắt sống tướng Đờ
Caxtơri. Buổi tối, Người mở tiệc chiêu đãi các
chiến sỹ đã lập công trong chiến dịch Điện Biên
Phủ và các bạn Liên Xô, trong đó có nhà báo,
đạo diễn điện ảnh Rôman Cácmen.

Tháng Năm nhớ Bác, vị lãnh tụ thiên tài của
giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam
và phong trào cộng sản thế giới, vị cha già muôn
vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam, ôn lại kỷ
niệm những lần sinh nhật Bác trong những ngày
tháng cam go nhất của cuộc kháng chiến chống
thực dân Pháp xâm lược, càng thấy ở Bác hồ sự
giản dị, lạc quan cách mạng, cả cuộc đời này chỉ
lo phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

(Theo: Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử
và các tư liệu lịch sử)

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịCh hồ Chí minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Việt thanh
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khoảng 60 đại biểu, đại diện cho
cả ba miền Bắc, Trung, Nam, đại
diện kiều bào ta ở Lào và Thái Lan
và các đảng phái chính trị, các
đoàn thể cứu quốc, các tôn giáo...
nhất trí việc phát động Tổng khởi
nghĩa giành chính quyền trong
toàn quốc, đã hiệu triệu nhân dân
toàn quốc và các đoàn thể cách
mạng kịp thời đứng lên giành lấy
chính quyền, xây dựng một nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trên
nền tảng hoàn toàn độc lập và
thông qua Mười chính sách của
mặt trận Việt Minh. Quốc dân Đại
hội quyết định: “Cử ra Ủy ban giải
phóng dân tộc Việt Nam” (do Hồ
Chí Minh làm Chủ tịch). Ủy ban
này cũng như Chính phủ lâm thời
của nước Việt Nam trước khi thành
lập một chính phủ chính thức. Ủy
ban này thay mặt quốc dân mà
giao thiệp với các nước ngoài và
chủ trì mọi công việc trong nước”
và nhấn mạnh: Khi thời giờ cấp

bách, Ủy ban dân tộc giải phóng
giao toàn quyền cho Ủy ban khởi
nghĩa để thống nhất chỉ huy cuộc
Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc
chính là quá trình hiện thực hóa sự
thống nhất về tư tưởng chính
quyền nhà nước do Hồ Chí Minh
chỉ đạo và thực hiện.

Ngay sau đó, để tranh thủ thời
cơ, Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi
đồng bào cả nước vùng lên khởi
nghĩa: “Giờ quyết định cho vận
mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn
quốc đồng bào hãy đứng dậy đem
sức ta mà tự giải phóng cho ta.
Chúng ta không thể chậm trễ”.
Đồng thời, Người cũng gửi thư yêu
cầu Liên Hợp Quốc thực hiện lời
hứa long trọng của mình về quyền
được hưởng độc lập, dân chủ của
tất cả các dân tộc và yêu cầu
Chính phủ Pháp phải công nhận
Chính phủ Việt Nam cùng các điều
kiện về mối quan hệ giữa người
Việt Nam và Pháp. Đáp lại lời hiệu
triệu của Tổng bộ Việt Minh và Hồ
Chí Minh, nhân dân cả nước đã
nhất tề đứng lên khởi nghĩa, giành
lại chính quyền từ tay phát xít Nhật,
lập nên chính quyền cách mạng

trong toàn quốc. Ngày 24/8/1945,
Vua Bảo Đại ra Tuyên cáo thoái vị
để được làm người dân một nước
độc lập. Ngày 02/9/1945, thay mặt
Chính phủ lâm thời, Hồ Chí Minh
đã đọc Tuyên ngôn độc lập, đánh
dấu sự ra đời của Nhà nước Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra
một thời kỳ mới: Thời kỳ độc lập
của dân tộc.

Ước mơ của Nguyễn Tất Thành -
Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh
năm nào đã trở thành sự thật. Từ
một sự khởi đầu đúng đắn, với ý
chí, quyết tâm và sự phấn đấu
không mệt mỏi cho con đường
mình đã chọn, Hồ Chí Minh -
Người ra đi từ Bến Nhà Rồng năm
xưa, đã tìm thấy được con đường
để đưa dân tộc Việt Nam đến độc
lập, thống nhất, nhân dân Việt
Nam đến tự do, hạnh phúc. 109
năm sau - một nước Việt Nam hồi
sinh sau những năm dài chiến
tranh ác liệt đang hội nhập cùng
bạn bè quốc tế, ngày một phát
triển giàu mạnh và phồn vinh,
sánh vai với các cường quốc năm
châu như Chủ tịch Hồ Chí Minh
hằng mong ước.

Vấn đề đạo đức được Bác Hồ
xem xét một cách toàn diện, đặc
biệt được mở rộng trong lĩnh vực
đạo đức của cán bộ, đảng viên,
nhất là khi Đảng đã trở thành Đảng
cầm quyền. Người yêu cầu phải
xây dựng Đảng ta thật trong sạch,
Đảng phải “là đạo đức, là văn
minh”, thì mới hoàn thành được sứ
mệnh lịch sử vẻ vang của mình.
Trong bản Di chúc thiêng liêng, vô
giá để lại cho toàn Đảng, toàn dân
ta trước lúc đi xa, trước hết Bác nói
về Đảng, và vấn đề đạo đức đã
được Người đặc biệt nhấn mạnh:
“Đảng ta là một đảng cầm quyền.
Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật
sự thấm nhuần đạo đức cách
mạng, thật sự cần kiệm liêm chính,
chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta
thật trong sạch, phải xứng đáng là
người lãnh đạo, là người đầy tớ thật
trung thành của nhân dân”.

Những phẩm chất đạo đức
được Bác Hồ nêu ra phù hợp với
từng đối tượng, khi Người nhấn

mạnh phẩm chất này hay phẩm
chất khác là nhằm đáp ứng yêu
cầu nhiệm vụ cách mạng trong
từng thời kỳ. Từ đó, Bác Hồ khái
quát thành những phẩm chất đạo
đức chung, cơ bản nhất của con
người Việt Nam, những phẩm chất
cơ bản đó là: Trung với nước, hiếu
với dân; Yêu thương con người,
sống có nghĩa, có tình; Cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư (đây là
phẩm chất đạo đức gắn liền với
hoạt động hàng ngày của mọi
người. Vì vậy, Bác Hồ đã đề cập
đến phẩm chất này nhiều nhất,
thường xuyên nhất trong suốt
cuộc đời hoạt động cách mạng
của mình từ Đường Kách mệnh
cho đến bản Di chúc cuối cùng);
và tinh thần quốc tế trong sáng.

Để xây dựng nền đạo đức mới -
đạo đức cách mạng, Bác Hồ đã
nêu ra những nguyên tắc cơ bản
để định hướng cho sự lãnh đạo
của Đảng, cũng như cho việc rèn
luyện của đảng viên, cán bộ, của
mỗi người, đó là: Nói đi đôi với
làm, phải nêu gương về đạo đức;
xây đi đôi với chống; phải tu
dưỡng đạo đức suốt đời.

Tư tưởng Bác Hồ, trong đó có
tư tưởng đạo đức của Người mãi
dẫn lối, soi đường cho Đảng ta,
dân tộc ta. Đặc biệt, hiện nay,
toàn Đảng đang triển khai thực
hiện Nghị quyết Trung ương 4
(khóa XII) về tăng cường xây
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn
chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ, và tiến
hành đại hội đảng các cấp, tiến tới
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng, tư tưởng của Bác
về đạo đức, xây dựng, tu dưỡng
rèn luyện đạo đức luôn soi sáng
để Đảng ta, mỗi đảng viên, cán bộ
phấn đấu, tu dưỡng để thật sự là
những cán bộ đảng viên có “đạo
đức và tài năng, phẩm chất và
năng lực, hồng và chuyên”, xứng
đáng với vai trò, sứ mệnh lãnh đạo
cách mạng và sự tin cậy, kỳ vọng
của nhân dân; xây dựng đất nước
Việt Nam “dân giàu, nước mạnh,
dân chủ, công bằng, văn minh” để
đất nước ta “ngày càng đàng hoàng
hơn, to đẹp hơn” như Bác Hồ kính
yêu hằng mong muốn.

Tư Tưởng... 
(Tieáp theo trang 6)

Từ bến nhà Rồng...
(Tieáp theo trang 8)



Số 162 (6-2020) 11

Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, 
đậm đà bản sắc dân tộc ở Tuyên Quang theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch hồ Chí Minh
luôn quan tâm sâu sắc đến sự

nghiệp xây dựng và phát triển nền
văn hóa dân tộc Việt nam, người
đưa ra quan niệm giản dị nhưng
mang tính nguyên lý, có ý nghĩa cơ
bản và lâu dài, đó là: “Văn hóa soi
đường cho quốc dân đi”, xác định
văn hóa là nền tảng tinh thần, định
hướng giá trị và điều tiết hoạt động
trong các lĩnh vực của đời sống xã
hội. người đặc biệt quan tâm việc
xây dựng và phát triển một nền văn
hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc, đồng thời tiếp thu có
chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân
loại.  người cho rằng, văn hóa dân
tộc là vốn quý, là chìa khóa và bệ
đỡ cho nền văn hóa một nước,
người đã từng khuyên chúng ta
phải biết kế thừa, phát triển di sản
quý báu ấy. Trong công cuộc đấu
tranh giải phóng dân tộc và sự
nghiệp xây dựng, phát triển đất
nước, tư tưởng hồ Chí Minh về văn
hoá vẫn luôn là một điểm tựa tinh
thần vững chắc và trở thành một
bộ phận của nền văn hoá Việt
nam trong thời kỳ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Xuất phát từ những quan điểm,
tư tưởng ấy của Chủ tịch hồ Chí
Minh, Đảng và nhà nước vẫn luôn
coi trọng vai trò của văn hóa trong
đời sống xã hội, trọng tâm là hướng
tới xây dựng con người Việt nam
trong thời kỳ mới. Xây dựng và
phát triển nền văn hóa Việt nam
tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
là một chủ trương lớn, nhất quán
của Đảng, nhà nước Việt nam,
trong đó, tính tiên tiến và bản sắc
dân tộc đảm bảo tính kế thừa và
phát triển, vừa giữ gìn các giá trị
truyền thống tốt đẹp của dân tộc,
đồng thời đảm bảo tiếp thu tinh hoa
của văn hóa nhân loại, điều đó
được thể hiện rõ trong nghị quyết
Trung ương 5 (khóa Viii) "về xây
dựng và phát triển nền văn hóa
Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc"; nghị quyết số 33-nQ/TW
ngày 09/6/2014 hội nghị lần thứ
chín Ban Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa Xi) "về xây dựng và
phát triển văn hóa, con người Việt
nam đáp ứng yêu cầu phát triển
bền vững đất nước". 

Để triển khai thực hiện những
quan điểm, chủ trương của Đảng
và nhà nước về xây dựng và phát
triển nền văn hóa Việt nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc,
trong những năm qua, tỉnh Tuyên
Quang đã có nhiều cơ chế, chính
sách, giải pháp thiết thực, hiệu
quả để xây dựng và phát triển nền
văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc, đảm bảo tính đồng bộ,
gắn kết giữa xây dựng văn hóa với
xây dựng và phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh. 

Công tác bảo tồn, phát huy giá
trị di tích lịch sử, danh lam thắng
cảnh, văn hóa các dân tộc thiểu số
được quan tâm chú trọng. hiện
nay, toàn tỉnh có 179 di tích lịch sử
văn hóa và danh lam thắng cảnh
quốc gia; 260 di tích được xếp
hạng cấp tỉnh và 03 di tích quốc
gia đặc biệt, các di tích còn lại đã
được khoanh vùng bảo vệ theo
quy định. Phối hợp với Viện Âm
nhạc Quốc gia Việt nam và các
tỉnh có di sản Then hoàn thành lập
hồ sơ đề cử quốc gia “Then Tày,
nùng, Thái ở Việt nam” và được
UnESCO đưa vào Danh sách di
sản văn hóa phi vật thể đại diện
của nhân loại. Có 10 di sản được
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
đưa vào Danh sách di sản văn hóa
phi vật thể Quốc gia. Quan tâm
công tác hỗ trợ việc giữ gìn tiếng

nói, chữ viết của các dân tộc thiểu
số thông qua việc thực hiện một số
đề tài khoa học nghiên cứu bảo
tồn, phát huy những di sản văn
hóa của các dân tộc thiểu số. 

Các lễ hội dân gian truyền
thống của các dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh được quan tâm,
chú trọng. hiện nay, trên địa bàn
toàn tỉnh có 43 lễ hội, trong đó có
04 lễ hội tôn giáo; 02 lễ hội cách
mạng; 03 lễ hội văn hóa du lịch; 34
lễ hội dân gian. Đặc biệt, từ năm
2014, duy trì tổ chức Lễ hội Thành
Tuyên quy mô cấp tỉnh gắn với các
sự kiện văn hóa, thể thao và du
lịch cấp khu vực và toàn quốc.
Qua đó, góp phần quan trọng
trong việc tuyên truyền, quảng bá
bản sắc văn hóa đặc trưng, tiêu
biểu của đồng bào dân tộc thiểu
số trên địa bàn tỉnh tới bạn bè
trong nước và quốc tế. 

hoạt động biểu diễn nghệ thuật
chuyên nghiệp, văn nghệ quần
chúng phục vụ đồng bào dân tộc
thiểu số thường xuyên được đổi
mới và nâng cao chất lượng. Bình
quân mỗi năm, Đoàn nghệ thuật
Dân tộc tỉnh tổ chức thực hiện ít
nhất từ 130 buổi biểu diễn phục vụ
nhiệm vụ chính trị, các hoạt động
văn hóa; phục vụ nhân dân các
dân tộc trong tỉnh, chú trọng biểu
diễn phục vụ đồng bào vùng sâu,
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc

THƯƠNG NGUYỄN

t

Tieát muïc “Khai quang” khai thaùc töø aâm nhaïc daân gian cuûa ngöôøi
Cao Lan ñöôïc Ñoaøn Ngheä thuaät Daân toäc tænh daøn döïng, bieåu dieãn
phuïc vuï nhaân daân. AÛnh: Döông giang
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thiểu số. Các nhạc sĩ, nghệ sĩ, biên
đạo đã sưu tầm, nghiên cứu, khai
thác chất liệu văn hóa dân gian,
sáng tác, dàn dựng và biểu diễn
các làn điệu dân ca, dân vũ của
các dân tộc thiểu số, nhiều tiết mục
được giải cao tại các cuộc thi, hội
diễn chuyên nghiệp toàn quốc.
Thường xuyên quan tâm, hỗ trợ xây
dựng tổ chức phong trào văn hóa
văn nghệ quần chúng, nhằm thúc
đẩy môi trường sáng tạo và truyền
bá nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu
hưởng thụ ngày càng cao của nhân
dân các dân tộc trong tỉnh. Hiện
nay, toàn tỉnh có 138/138 xã,
phường, thị trấn có đội văn nghệ
quần chúng; trên 2.600 đội văn
nghệ quần chúng thôn, bản, tổ dân
phố; các cơ quan, đơn vị, trường
học; lực lượng vũ trang; trên 200
câu lạc bộ đàn hát dân ca và bảo
tồn văn hóa dân tộc; trên 70 câu lạc
bộ hát Then - đàn Tính; 06 câu lạc
bộ hát Páo dung của dân tộc Dao;
13 câu lạc bộ hát Sình ca của dân
tộc Cao Lan,... được duy trì hoạt
động thường xuyên, bình quân mỗi
năm biểu diễn trên 10.300 buổi
phục vụ quần chúng nhân dân.

Quan tâm chế độ, chính sách,
kịp thời biểu dương, khen thưởng,
khuyến khích các hạt nhân văn
nghệ có nhiều công lao, đóng góp
tích cực trong việc truyền dạy văn
hóa dân tộc, tổ chức xây dựng
phong trào văn nghệ quần chúng ở
cơ sở. Đồng thời, tham mưu đề
xuất xét tặng các danh hiệu cao
quý như: “Nghệ nhân ưu tú”,
“Nghệ nhân Nhân dân”, "Nghệ sĩ
ưu tú",... nhằm ghi nhận những
đóng góp tích cực của các nghệ
nhân dân gian trong việc giữ gìn và
phát huy bản sắc văn hóa các dân
tộc trên địa bàn tỉnh. 

Cùng với xây dựng và phát triển
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc ở Tuyên Quang, trong
những năm gần đây, việc giao lưu,
hợp tác quốc tế về văn hóa từng
bước được mở rộng, có nhiều cơ
hội để tiếp xúc với những thành tựu
văn hóa nhân loại, đồng thời giới
thiệu với nhân dân các nước những
giá trị truyền thống, bản sắc văn
hóa độc đáo của các dân tộc Việt
Nam nói chung và của tỉnh Tuyên
Quang nói riêng. Hằng năm, cử
cán bộ văn hóa, diễn viên, nghệ
nhân tham gia biểu diễn, giao lưu
tại các nước trong khu vực và thế
giới. Qua đó, góp phần quảng bá
và giới thiệu bản sắc văn hóa dân
tộc, hình ảnh đất và người Tuyên

Quang tới bạn bè quốc tế; đồng
thời tiếp thu chọn lọc những tinh
hoa văn hóa nhân loại, làm phong
phú hơn bản sắc văn hóa dân tộc
tỉnh Tuyên Quang.

Việc thực hiện xây dựng và phát
triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang theo tư tưởng Hồ Chí
Minh trong thời gian qua đã mang
lại những kết quả rõ nét, mà trước
hết phải khẳng định vai trò của
Ngành văn hóa, thể thao và du lịch
đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham
mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân
dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành các cơ chế, chính sách xây
dựng và phát triển văn hóa; thực
hiện có hiệu quả công tác quản lý
Nhà nước về văn hóa, gia đình, thể
thao, du lịch, góp phần thúc đẩy sự
nghiệp phát triển kinh tế - chính trị,
văn hóa - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn
một số tồn tại hạn chế, đó là: Đội
ngũ cán bộ làm công tác văn hóa
cơ sở còn thiếu và yếu, chưa được
chuẩn hóa để đảm bảo tính đồng
bộ và hợp lý theo trình độ chuyên
ngành; sự phát triển mạnh mẽ của
công nghệ thông tin hiện đại đã tác
động và ảnh hưởng lớn đến việc giữ
gìn, phát huy bản sắc văn hóa
truyền thống của các dân tộc.
Công tác tổ chức xây dựng đời
sống văn hóa ở cơ sở chưa đi vào
chiều sâu; việc đầu tư, hỗ trợ kinh
phí của nhà nước về xây dựng,
nâng cấp, sửa chữa, các thiết chế
văn hóa cấp tỉnh, huyện còn chậm;
nguồn vốn đầu tư cho nhà văn hóa
xã; nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân
phố còn hạn chế, huy động xã hội
hóa khó khăn; một số di sản văn
hóa phi vật thể của đồng bào dân
tộc thiểu số tại các địa phương hiện
nay đang có nguy cơ mai một, số
người nắm giữ và thực hành di sản
còn rất ít, nên việc nghiên cứu, tìm
hiểu di sản gặp nhiều khó khăn,... 

Để tiếp tục xây dựng và phát triển
nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản
sắc dân tộc trên địa bàn tỉnh trong
thời gian tiếp theo, đáp ứng nhu cầu
hoạt động và hưởng thụ văn hóa
ngày càng cao của các tầng lớp
nhân dân, cần tập trung thực hiện
một số giải pháp, như sau: 

Một là, tăng cường công tác
tuyên truyền, triển khai thực hiện
Nghị quyết của Đảng, chính sách
của Nhà nước về xây dựng và phát
triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc, tập trung xây

dựng con người và môi trường văn
hóa lành mạnh, trước hết là trong
các tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt
trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân
dân. Vận dụng sáng tạo tư tưởng,
quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí
Minh về xây dựng và phát triển văn
hóa nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, chú
trọng xây dựng con người Việt
Nam phát triển về thể lực, trí lực
đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
và hội nhập quốc tế. 

Hai là, ban hành cơ chế, chính
sách đầu tư xây dựng và hoàn
thiện thiết chế văn hoá, thể thao
trọng điểm từ tỉnh đến cơ sở; hỗ trợ
đầu tư từ ngân sách Nhà nước,
chính sách thu hút các nguồn lực
xã hội hóa hỗ trợ xây dựng, bảo tồn
và phát huy bản sắc văn hoá các
dân tộc và đầu tư cho các hoạt
động văn hóa. Kịp thời vinh danh,
động viên, khuyến khích người làm
công tác văn hoá cơ sở, nhất là
nghệ nhân am hiểu văn hoá truyền
thống dân tộc, có nhiều đóng góp
trong việc bảo tồn, phát huy,
truyền dạy nghệ thuật văn hóa dân
gian truyền thống. 

Ba là, nâng cao chất lượng toàn
diện việc xây dựng đời sống văn
hóa và môi trường văn hóa thông
qua các phong trào thi đua yêu
nước và Phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa” gắn với xây dựng nông thôn
mới. Đẩy mạnh việc xây dựng môi
trường văn hóa trong tổ chức
Đảng, cơ quan Nhà nước, các
đoàn thể chính trị - xã hội, các
doanh nghiệp, gia đình và cộng
đồng dân cư,... tạo môi trường văn
hóa lành mạnh, phong phú góp
phần nâng cao chất lượng đời sống
vật chất và tinh thần của nhân dân
trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, đẩy mạnh xã hội hóa
hoạt động văn hóa, khuyến khích
các tổ chức, cá nhân đầu tư, hỗ trợ
kinh phí xây dựng hệ thống thiết
chế văn hóa, thể thao, vui chơi,
giải trí; ứng dụng công nghệ thông
tin cho nhân dân, đặc biệt là ở
nông thôn, vùng sâu, vùng xa,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh.

Năm là, tăng cường mở rộng
giao lưu, hợp tác quốc tế về văn
hóa, đồng thời tiếp thu có chọn lọc
các giá trị, tinh hoa văn hóa nhân
loại, góp phần làm phong phú bản
sắc văn hóa dân tộc Việt Nam
trong thời kỳ mới.

t
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TrầN ThắNg

phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi 
và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt địa điểm 

tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ ii của đảng

Ngày 16/4/2020, Thủ tướng
Chính phủ ban hành Quyết

định số 523/QĐ-TTg phê duyệt
Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo
quản, tu bổ, phục hồi và phát huy
giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc
biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ II của
Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh
Tuyên Quang, với các nội dung cụ
thể sau đây:

1. Phạm vi, ranh giới nghiên
cứu lập quy hoạch

a) Phạm vi nghiên cứu lập quy
hoạch có diện tích là 27,47 ha,
bao gồm:

- Khu vực bảo vệ di tích lịch sử
quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
II của Đảng (theo Quyết định số
2499/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12
năm 2016 của Thủ tướng Chính
phủ), bao gồm: 35 di tích, địa
điểm di tích trên địa bàn 4 xã Kiên
Đài, Kim Bình, Linh Phú và Vinh
Quang thuộc huyện Chiêm Hóa,
diện tích là 15,02 ha.

- Khu vực cảnh quan thiên
nhiên và bản làng của đồng bào
dân tộc bao quanh các di tích, là
bộ phận gắn liền với căn cứ cách
mạng cần được bảo tồn, giữ gìn,
diện tích là 12,45 ha.

b) Ranh giới lập quy hoạch:
Phía Bắc giáp xã Bình Phú, huyện
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang;
phía Đông giáp huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn; phía Nam giáp
huyện yên Sơn, tỉnh Tuyên
Quang và phía Tây giáp sông
gâm, tỉnh Tuyên Quang.

2. Đối tượng nghiên cứu lập
quy hoạch

a) Các di tích, địa điểm di tích
thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc
biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ II của
Đảng; các khu vực cảnh quan
thiên nhiên bao quanh các di tích
và các bản làng của đồng bào dân
tộc gắn liền với thời kỳ hoạt động

của các đồng chí lãnh đạo Đảng,
Chính phủ và các cơ quan đoàn
thể tại khu vực di tích.

b) Các giá trị văn hóa phi vật
thể bao gồm lễ hội truyền thống,
tín ngưỡng, phong tục tập quán,
truyền thuyết, dân ca...

c) Các yếu tố liên quan về kinh
tế - xã hội, dân cư, cộng đồng các
dân tộc, môi trường, các thể chế,
chính sách liên quan khác.

d) Công tác quản lý, bảo tồn
và đầu tư xây dựng tại các điểm
di tích.

3. Mục tiêu lập quy hoạch
a) Bảo tồn và phát huy giá trị di

tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa
điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ II của Đảng, trở
thành địa điểm giới thiệu và giáo
dục truyền thống lịch sử, cách
mạng vẻ vang của dân tộc cho
các thế hệ mai sau, điểm tham
quan, du lịch văn hóa - lịch sử đặc
sắc của tỉnh Tuyên Quang và
vùng Việt Bắc.

b) Xác định phạm vi, ranh giới
bảo vệ di tích; chức năng và chỉ
tiêu sử dụng đất cho khu di tích,

khu vực dân cư, khu vực bảo vệ
môi trường sinh thái. Tổ chức
không gian và bố trí hệ thống hạ
tầng phù hợp với các giai đoạn
bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

c) Xây dựng chiến lược, kế
hoạch, lộ trình và các nhóm giải
pháp tổng thể quản lý, đầu tư xây
dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy
giá trị di tích gắn với phát  triển du
lịch, phù hợp với định hướng phát
triển kinh tế - xã hội của địa
phương, góp phần xóa đói giảm
nghèo cho người dân vùng căn cứ
cách mạng.

d) Làm cơ sở pháp lý để xây
dựng quy định quản lý, bảo vệ,
kiểm soát không gian quy hoạch
kiến trúc cảnh quan khu vực di
tích theo quy hoạch; triển khai các
dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy
giá trị di tích.

4. Nội dung nhiệm vụ lập quy
hoạch chủ yếu

a) Xác định yêu cầu nghiên
cứu, khảo sát di tích; nghiên cứu,
đánh giá yếu tố kinh tế, xã hội,
môi trường tự nhiên liên quan.

- Đánh giá vị trí, vai trò, các vấn
đề về bảo tồn gắn với phát triển t

Di tích lòch söû Hoäi tröôøng Ñaïi hoäi toaøn quoác laàn thöù II 
cuûa Ñaûng taïi Kim Bình, Chieâm Hoùa. 

AÛnh: Döông giang

Di saûn vaên hoùa
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du lịch của khu vực di tích phù hợp
với các quy hoạch ngành cấp
quốc gia, quy hoạch của tỉnh
Tuyên Quang, trên cơ sở kế thừa
Quy hoạch vùng chiến khu cách
mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên -
Tuyên Quang -  Bắc Kạn đến năm
2030 được Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt tại Quyết định số
419/QĐ-TTg ngày 17/3/2016.

- Xác định các danh mục công
trình cần nghiên cứu, khảo sát, lập
hồ sơ chi tiết tổng mặt bằng. Tập
hợp, xác định giá trị các tài liệu đã
có và đề xuất nhu cầu tài liệu bổ
sung phục vụ lập hồ sơ di tích.

- Khảo sát, đánh giá hiện trạng
di tích; công tác quản lý, bảo tồn và
phát huy giá trị di tích; hiệu quả các
dự án đầu tư tại di tích; tác động
của các chương trình, quy hoạch
dự án tại địa phương tới di tích.

- Đánh giá các chỉ tiêu kinh tế -
xã hội, dân số, lao động; thực
trạng hoạt động du lịch tại khu di
tích và các vùng phụ cận. Nghiên
cứu, khảo sát cộng đồng dân cư,
cộng đồng các dân tộc gắn bó với
di tích.

- Đánh giá hiện trạng hạ tầng
kỹ thuật khu vực nghiên cứu, về:
Hiện trạng giao thông, nguồn
nước và cấp nước, nước thải và vệ
sinh môi trường, cấp điện và
thông tin liên lạc.

- Phân tích các nguyên nhân
ảnh hưởng, nhận diện những khó
khăn, hạn chế trong việc bảo
quản, phục hồi và phát huy giá trị
các điểm di tích.

b) Xác định đặc trưng, đánh
giá giá trị tiêu biểu của các điểm
di tích.

- Xác định các giá trị cấu trúc
quy hoạch, kiến trúc cảnh quan
khu vực di tích, khu dân cư và
vùng lân cận.

- Xác định cấu trúc địa hình, thổ
nhưỡng, các loại cây chủ yếu và
hệ thống mặt nước. Mối quan hệ
giữa các yếu tố cảnh quan thiên
nhiên và các di tích cách mạng
kháng chiến.

- Xác định các giá trị văn hóa
vật thể và phi vật thể tại địa
phương (đình, đền và sinh hoạt
văn hóa, lễ hội truyền thống,
phong tục tập quán...).

- Xác định ranh giới khu vực
bảo vệ di tích, kiến nghị về việc
điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp
khu vực bảo vệ di tích; xác định
khu vực cảnh quan thiên nhiên,
khu vực hạn chế xây dựng, khu
vực xây dựng mới; đề xuất việc
xếp hạng bổ sung công trình, địa
điểm mới phát hiện trên cơ sở quy
mô quy hoạch này.

d) Nội dung về định hướng bảo
quản, tu bổ, phục hồi và phát huy
giá trị di tích.

- Xác định quan điểm của quy
hoạch, về: bảo quản, tu bổ, phục
hồi, di tích; phát huy giá trị di tích
gắn với phát triển bền vững các
loại hình du lịch.

- Dự báo phát triển và các chỉ
tiêu kinh tế - xã hội của khu vực,
bao gồm: Về tăng trưởng kinh tế -
xã hội của khu vực và địa phương;
về quá trình đô thị hóa; về các chỉ
tiêu phát triển du lịch; về chỉ tiêu
hạ tầng kỹ thuật...

- Định hướng bảo quản, tu bổ,
phục hồi và phát huy giá trị di tích;
tổ chức không gian kiến trúc, cảnh
quan và xây dựng công trình mới.

- Đề xuất các định hướng
phát triển:

+ Định hướng tổng thể về bảo
tồn, tu bổ, phục hồi đối với quần
thể di tích; lập danh mục các đối
tượng di tích cần bảo tồn, tu bổ và
mức độ bảo tồn đối với từng hạng
mục di tích; phương án phục hồi
các di tích quan trọng, điển hình
trên cơ sở hồ sơ khoa học, tư liệu

lịch sử; xác định nguyên tắc và
giải pháp cơ bản đối với việc bảo
quản, tu bổ, phục hồi di tích; đề
xuất danh mục di tích dự kiến xếp
hạng bổ sung;

+ Định hướng về bảo tồn địa
hình, cảnh quan thiên nhiên gắn
với các di tích và địa điểm di tích;
về phát triển không gian kiến trúc
cảnh quan, thiết kế bảo tồn hình
ảnh kiến trúc cảnh quan một số
khu vực di tích trọng tâm;

+ Định hướng giải phóng mặt
bằng, giải tỏa các vi phạm lấn
chiếm và phương án tái định cư
trong khu vực di tích (nếu có);

+ Đề xuất các hạng mục công
trình cần xây dựng bổ sung để
phục vụ công tác bảo tồn và phát
huy giá trị di tích gắn với phát triển
du lịch. Định hướng về phát triển
cơ sở hạ tầng và các công trình
xây dựng mới.

- Đề xuất phương án xác định
các phân khu chức năng, gồm:
Các khu vực khoanh vùng bảo tồn
di tích; khu vực dân cư; khu vực
phát triển các chức năng công
cộng, dịch vụ du lịch; vùng bảo vệ
cảnh quan thiên nhiên... phù hợp
với các định hướng bảo tồn và
phát huy giá trị di tích, các định
hướng phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương.

- Đề xuất định hướng phát triển
các loại hình du lịch tại khu di tích
gắn với du lịch huyện Chiêm Hóa,
tỉnh Tuyên Quang và kết nối với
vùng chiến khu Việt Bắc.

t

Leã Caáp saéc cuûa ngöôøi Dao Tieàn xaõ Kim Bình, huyeän Chieâm Hoùa.

AÛnh: Döông giang

(Xem tiếp trang 34)
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Lễ đón nhận tổ chức vào dịp Lễ
hội Thành Tuyên năm 2020,

có sự tham gia của 11 tỉnh: Tuyên
Quang, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao
Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn,
Quảng Ninh, Thái Nguyên, Điện
Biên, Lai Châu, Lào Cai. Lễ hội
Thành Tuyên năm 2020 được tổ
chức với quy mô cấp tỉnh, có sự
tham gia hoạt động của các tỉnh
tham gia Lễ đón nhận; các ngành,
cơ quan, đơn vị, UBND huyện,
thành phố thuộc tỉnh Tuyên Quang
và mời Văn phòng UNESCO tại
Việt Nam, một số đại sứ quán, tổ
chức quốc tế, tổ chức phi chính
phủ tại Việt Nam tham dự.

Thời gian diễn ra sự kiện từ
ngày 25/9/2020 đến hết ngày
26/9/2020 (ngày 09/8 đêń 10/8
âm lịch) tại Quảng trường Nguyễn
Tất Thành, thành phố Tuyên
Quang với các hoạt động chính
bao gồm: Lễ đón nhận và khai

mạc Lễ hội Thành Tuyên; Đêm
hội Thành Tuyên; Các hoạt động
phụ trợ: Trưng bày, triển lãm di
sản Then Tày, Nùng, Thái Việt
Nam và các sản vật đặc sắc của
các địa phương; Trưng bày, giới
thiệu sản vật đặc sắc, sản phẩm
du lịch của Tuyên Quang; Giới
thiệu không gian Ẩm thực xứ
Tuyên và Lễ hội bia Hà Nội; Hội
chợ thương mại và du lịch;
Chương trình đưa hàng Việt về
khu đô thị; Giải Quần vợt các câu
lạc bộ tỉnh Tuyên Quang mở rộng.

Tổ chức Lễ đón nhận nhằm tôn
vinh di sản văn hóa phi vật thể
"Thực hành Then của người Tày,
Nùng, Thái ở Việt Nam" được
UNESCO ghi danh vào danh sách
di sản văn hóa phi vật thể đại diện
của nhân loại; khẳng định bản sắc
văn hóa phong phú của cộng đồng
các dân tộc Việt Nam nói chung,
các dân tộc Tày, Nùng, Thái nói

riêng. Đồng thời tuyên truyền,
quảng bá sâu rộng trên các
phương tiện thông tin đại chúng về
giá trị của di sản và ý nghĩa của việc
UNESCO ghi danh "Thực hành
Then của người Tày, Nùng, Thái ở
Việt Nam" vào danh sách di sản
văn hóa phi vật thể đại diện của
nhân loại; Gắn tuyên truyền, quảng
bá di sản với quảng bá tiềm năng,
thế mạnh phát triển du lịch của mỗi
địa phương có di sản Then.

Lễ hội Thành Tuyên nhằm tăng
cường giới thiệu với nhân dân cả
nước và quốc tế về hình ảnh đất
nước, con người và các giá trị di
sản văn hóa của Tuyên Quang,
đặc biệt là những giá trị đặc sắc
về lịch sử, văn hóa của quê hương
cách mạng, Thủ đô Khu Giải
phóng - Thủ đô Kháng chiêń; tiếp
tục xây dựng Lễ hội Thành Tuyên
trở thành sản phẩm du lịch đặc
trưng của tỉnh.

Tieát muïc Then coå cuûa Ñoaøn Ngheä thuaät Daân toäc tænh daøn döïng, bieåu dieãn ôû cô sôû.               AÛnh: Chi Yeán

Chi Yến

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng ghi danh 
của UNESCO di sản văn hóa phi vật thể "Thực hành Then của người Tày,

Nùng, Thái ở Việt Nam" và Lễ hội Thành Tuyên năm 2020
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món cơm đen độc đáo 
trong Tết Thanh minh của người Cao Lan

Cũng giống như một số dân
tộc khác, cứ đến ngày 3/3 âm

lịch hàng năm, đồng bào Cao Lan
lại tổ chức ăn tết Thanh minh (chít
slam ngụt). Đây là tết thứ ba được
tổ chức trong năm của người Cao
Lan kể từ sau Tết nguyên Đán.
Tết Thanh minh được đồng bào
Cao Lan làm đơn giản, không xa
hoa về tiền của, không cầu kỳ về
phong tục nhưng cũng không kém
phần độc đáo. Theo tập quán xưa
của người Cao Lan “chít” là thời
gian mọi gia đình đã hoàn thành
các công việc như phát nương để
trồng sắn, khoai, đậu, cấy lúa
chiêm và chuẩn bị phát nương
trồng bông. Trước đây việc canh
tác các loại cây trồng phụ thuộc
hoàn toàn vào tự nhiên, đồng bào
không chủ động được nguồn nước
tưới tiêu, trình độ kỹ thuật thấp
kém, dựa vào thiên nhiên là chính,
vì vậy mỗi năm đồng bào chỉ cấy
được vụ mùa, tức là trồng từ tháng
2 đến tháng 4 và thu hoạch từ
tháng 8 đến tháng 10. nói chung
cuộc sống của người Cao Lan gặp
rất nhiều khó khăn, tháng 3 là
tháng đói nghèo, hết gạo phải đi
đào củ trên rừng về ăn, chính vì
thế mà tết tháng 3 mâm lễ rất đơn
giản chỉ có một con gà luộc, cơm
đen, rượu… Tết Tháng 3 của người
Cao Lan còn được gọi là chít mưây
lau (tết cây lau sau), cách gọi đó
thể hiện sự riêng biệt, độc đáo,
không nhầm lẫn với các dân tộc
khác, chỉ có người Cao Lan mới
có, đồng thời đề cao giá trị của
món cơm đen truyền thống trong
đời sống văn hóa tâm linh cũng
như văn hóa ẩm thực của đồng
bào Cao Lan.

Cơm đen, tiếng dân tộc Cao
Lan gọi là ngài Đăm, hay còn gọi

là ngài Bay Mưraylau, đây là món
ăn đặc trưng của người Cao Lan
trong Tết Thanh minh. Cách làm
cơm đen không quá phức tạp,
được làm từ lá lau sau có mùi
thơm ở trên rừng, lá sau khi hái
về, rửa sạch, giã ra hòa nước, lọc
lấy nước ngâm với gạo nếp
khoảng 3, 4 giờ, khi gạo có màu
đen là được. Sau khi cơm nấu
xong cho vào bát lèn chặt úp lên
đĩa, bỏ bát ra, lúc đó trông đĩa xôi
tròn căng đẹp mắt và được mang
đi cúng cùng các lễ vật khác.
Cơm đen sau khi nấu chín có thể
để được từ 10 đến 15 ngày mà
không bị thiu, khi ăn chỉ cần đồ lại
hoặc thêm nước rồi rang lên là
được. Đây là món ăn rất phù hợp
với cuộc sống lam lũ của đồng
bào trước đây. Tuy cơm đen là
món ăn độc đáo của đồng bào

Cao Lan trong dịp Tết Thanh
minh, nhưng hiện nay người Cao
Lan có hai dòng họ không cúng
cơm đen đó là dòng họ Lý và
dòng họ Hoàng. Tương truyền
rằng, ngày xưa người nhà hai
dòng họ này vào rừng lấy lá lau
sau về làm cơm đen bị ngã cây và
từ đó con cháu dòng họ Lý và họ
Hoàng không cúng cơm đen vào
ngày Tết Thanh minh.

Sản phẩm cơm đen của người
Cao Lan biểu hiện sự hòa hợp,
kết tinh của hương rừng và hương
đồng nội, món ăn thể hiện sự biết
ơn thành kính của con cháu đối
với tổ tiên. Cơm đen đã trở thành
món ăn đặc sắc và riêng có của
người Cao Lan, mỗi lần làm cơm
đen lại nhắc nhở con cháu không
quên những năm tháng đói kém,
cực khổ của tổ tiên trước đây. /.

NguyễN Thị Thúy hoa

Ngöôøi Cao Lan goùi baùnh dòp Teát Nguyeân ñaùn.    AÛnh: Döông giang
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Làng tằm của tôi
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Khu vườn cũ
Đinh Công Thủy

Lúc yếu lòng lại nghe mùi mít chín
Nơi khu vườn lích chích tiếng chim sâu
Hoa mướp đắng rực vàng như cổ tích
Chiếc lá vàng thì đã rụng từ lâu...

Chanh vừa mọng, ong vàng đi đâu cả
Ngọn mồng tơi cứ xanh đến nao lòng
Vài năm trước có người đưa tay bấm
Một chét thôi, vừa đủ một nhớ nhung

Viên gạch cũ rêu mờ thêm lối cũ
Vồng khoai lang vạm vỡ, mẹ ta ươm
Mẹ ta đã già nua...và cây mít
Chẳng màu mè, chỉ mang những trái thơm.

Lúc bâng khuâng tìm về khu vườn cũ
Hoa khế rơi tim tím một buổi chiều
Con chào mào ngày xưa bay đâu mất
Bỗng trở về hót một tiếng như reo.

Vâng theo lời Bác
Đỗ Thị Thanh hương

Bác đã lên đường, xa chúng con
Nhưng lời Bác dạy khắc vàng son
Lưu giữ muôn đời, nên lịch sử
Giá trị nhân văn mãi trường tồn.
Tấm gương Bác sẽ còn sáng mãi
Cho hôm nay, cho cả mai sau.
Người từng đi bốn bể năm châu,
Luận cương Lê-nin sáng trên đầu
Tìm lối thoát kiếp hầu, nô lệ
Cho muôn vàn thế hệ Việt Nam.

Bác dạy chúng con: "Nói” và “làm"
"Dĩ công vi thượng" phải vẹn toàn,
Tài nguyên, đất nước "Dân là chủ"
"Công bộc" canh giấc ngủ cho dân,
Phải “Quyét sạch chủ nghĩa cá nhân”,
Siêng năng, chăm chỉ, sáng chữ "Cần"
Tiền bạc, thời gian luôn phải "Kiệm"
Không tham, chẳng nịnh giữ đức "Liêm"
Lên án trái sai, vinh lẽ phải
Xây dựng đời "Chính" mãi ngàn năm,
Đối với công việc, với nhân dân
"Chí công vô tư" phải thấm nhuần
Người cách mạng luôn cần "Tài - Đức"...

Học tập Bác, lòng con thổn thức
Cuộc đời Người đạo đức, thanh cao
Giọng của Người trong sáng, ngọt ngào
Sưởi ấm lòng “Đồng bào” sau, trước.
Lời của Người là lời non nước
Tấm gương Người rạng ngời phía trước
Lớn vô cùng, nhưng rất thân thương
Hướng cho đời bốn phương hạnh phúc.
Chúng con nguyện vâng theo lời Bác
Trong trái tim mãi luôn thầm nhắc
Theo chân Người, lẽ sống cuộc đời,
Là lý tưởng, người người ghi khắc! Minh họa.                          Ảnh: Tôn Dương 



TUYÊN QUANG PHÁT HUY TIỀM NĂNG, LỢI THẾ, 
TỪNG BƯỚC ĐƯA DU LỊCH TRỞ THÀNH NGÀNH KINH TẾ QUAN TRỌNG

Tuyeân Quang, vuøng ñaát giaøu
truyeàn thoáng caùch maïng, vôùi

hôn 500 di tích lòch söû, vaên hoùa,
tænh Tuyeân Quang ñöôïc ví nhö moät
“baûo taøng caùch maïng” cuûa caû
nöôùc. Laø nôi ñöôïc thieân nhieân ban
taëng nhieàu caûnh ñeïp neân thô.
Ñoàng thôøi coøn laø nôi khôûi phaùt, hoäi
tuï, giao thoa cuûa vaên hoaù caùc daân
toäc thieåu soá vuøng nuùi phía Baéc vôùi
nhieàu leã hoäi ñaëc saéc, nhöõng truyeàn
thuyeát, nhöõng laøn ñieäu daân ca
thaém ñöôïm tình ngöôøi. Coù theå noùi
Tuyeân Quang hoäi tuï ñuû caùc theá
maïnh ñeå phaùt trieån caùc loaïi hình
du lòch: Lòch söû, vaên hoùa, taâm linh,
sinh thaùi vaø nghæ döôõng...

Vôùi tieàm naêng saün coù, nhieàu
nhieäm kyø qua, tænh luoân xaùc ñònh
du lòch laø khaâu ñoät phaù, töøng böôùc
ñöa du lòch trôû thaønh ngaønh kinh teá
quan troïng, goùp phaàn taïo vieäc
laøm, naâng cao ñôøi soáng nhaân daân.
Vôùi söï vaøo cuoäc quyeát lieät cuûa caû
heä thoáng chính trò vaø baèng nhieàu
giaûi phaùp thieát thöïc, du lòch Tuyeân
Quang ñaõ ñaït ñöôïc keát quaû nhaát
ñònh, ñoù laø: Tænh ñaõ hoaøn thaønh
quy hoaïch toång theå phaùt trieån du
lòch vaø quy hoaïch toång theå 3 khu:
Khu du lòch lòch söû, vaên hoùa vaø
sinh thaùi Quoác gia Taân Traøo, Khu
du lòch suoái khoaùng Myõ Laâm, Khu
du lòch sinh thaùi na Hang. Caùc
phaân khu chöùc naêng trong khu du
lòch ñang trieån khai hoaøn thieän;
ñoàng thôøi tænh ñaõ ban haønh nhieàu
cô cheá, chính saùch öu ñaõi ñaàu tö;
thaønh laäp Quyõ hoã trôï phaùt trieån du
lòch tænh Tuyeân Quang taïo ñieàu
kieän thuaän lôïi cho caùc toå chöùc, caù
nhaân ñöôïc hoã trôï kinh phí trong
trieån khai moät soá noäi dung thöïc
hieän caùc chöông trình, döï aùn phaùt
trieån du lòch…Thoâng qua ñoù, tænh
ñaõ môøi goïi ñöôïc moät soá nhaø ñaàu
tö chieán löôïc thöïc hieän caùc döï aùn
phaùt trieån du lòch, xaây döïng cô sôû
löu truù ñaït chaát löôïng cao taïi
Tuyeân Quang, nhö: Trung taâm
Thöông maïi, nhaø phoá thöông maïi
(Shop-house) Vincom Tuyeân
Quang, Döï aùn Vinpearl Tuyeân
Quang (cuûa Taäp ñoaøn Vingroup),

Khaùch saïn Möôøng Thanh Grand
Tuyeân Quang (cuûa Taäp ñoaøn
khaùch saïn Möôøng Thanh), Taäp
ñoaøn FLC vaø nhieàu nhaø ñaàu tö
ñang tìm hieåu, trieån khai döï aùn ñaàu
tö taïi huyeän Sôn Döông, naø Hang,
Laâm Bình.

Taäp trung xaây döïng ñöôïc caùc
saûn phaåm du lòch, noåi baät laø Leã
hoäi thaønh Tuyeân ñaõ trôû thaønh saûn
phaåm du lòch ñaëc saéc, rieâng coù do
chính nhaân daân saùng taïo, khôûi
xöôùng. Leã hoäi ñöôïc toå chöùc
thöôøng nieân gaén vôùi caùc söï kieän
vaên hoùa caáp quoác gia vaø khu vöïc,
thu huùt ñoâng ñaûo nhaân daân vaø du
khaùch tham döï vaø ñaõ ñöôïc Kyû luïc
Guiness Vieät nam xaùc nhaän Leã
hoäi coù nhieàu moâ hình ñeøn trung
thu ñoäc ñaùo, haáp daãn, lôùn nhaát
Vieät nam. Tænh ñaët muïc tieâu xaây
döïng Leã hoäi Thaønh Tuyeân trôû
thaønh saûn phaåm du lòch mang taàm
thöông hieäu quoác gia vaø quoác teá
ñeå giôùi thieäu vôùi du khaùch trong
vaø ngoaøi nöôùc veà hình aûnh mieàn
ñaát, con ngöôøi caùc giaù trò di saûn
vaên hoùa cuûa Tuyeân Quang, ñaëc
bieät laø nhöõng giaù trò ñaëc saéc veà
lòch söû, vaên hoùa queâ höông caùch
maïng, “Thuû ñoâ khu giaûi phoùng” -

“Thuû ñoâ khaùng chieán”, goùp phaàn
thuùc ñaåy du lòch cuûa tænh ngaøy
caøng phaùt trieån.

Laø maûnh ñaát cuûa nhieàu ñeàn,
chuøa noåi tieáng, thích hôïp cho vieäc
phaùt trieån loaïi hình du lòch vaên hoùa
taâm linh, Tuyeân Quang ñaõ khaúng
ñònh ñöôïc thöông hieäu laø “Vuøng
ñaát linh thieâng”, “Mieàn ñaát Maãu”
ñöôïc nhieàu khaùch haønh höông,
chieâm baùi nhaéc tôùi. nhieàu baûn hoäi
ñaõ gaén boù vaø trôû thaønh löôïng
khaùch thöôøng xuyeân ñoái vôùi caùc
ñeàn thôø Maãu ôû Tuyeân Quang, ñaëc
bieät haèng naêm vaøo thaùng 2 aâm
lòch, Leã hoäi Ñeàn Haï, Ñeàn Thöôïng,
Ñeàn yÛ La - moät leã hoäi coù truyeàn
thoáng hôn 300 naêm toân vinh
nhöõng giaù trò vaên hoùa cuûa nhaân
daân thaønh phoá Tuyeân Quang ñöôïc
toå chöùc, thu huùt ñoâng ñaûo nhaân
daân vaø du khaùch tham döï. Vôùi giaù
trò noåi baät veà vaên hoùa, Leã hoäi ñeàn
Thöôïng, ñeàn Haï vaø ñeàn yÛ La ñaõ
ñöôïc Boä Vaên hoùa, Theå thao vaø Du
lòch coâng nhaän laø Di saûn vaên hoùa
phi vaät theå quoác gia vaøo naêm
2016. nhaèm ñöa du lòch taâm linh
Tuyeân Quang trôû thaønh moät trong
nhöõng trung taâm du lòch taâm linh
vuøng Trung du vaø mieàn nuùi phía

Khaùnh DuY

t

Homestay Taøi Ngaøo, xaõ Thöôïng Laâm, huyeän Laâm Bình.   AÛnh: Chi Yeán

Vaên hoùa - Du lòch
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Baéc, UÛy ban nhaân daân tænh ñaõ pheâ
duyeät Ñeà aùn phaùt trieån du lòch taâm
linh treân ñòa baøn tænh Tuyeân Quang
ñeå gaén keát vôùi caùc saûn phaåm du
lòch ñaëc tröng laø theá maïnh cuûa tænh
nhö du lòch lòch söû vaên hoùa, du lòch
sinh thaùi, du lòch nghæ döôõng, ñoàng
thôøi goùp phaàn baûo toàn vaø phaùt huy
baûn saéc vaên hoùa vaø baûo toàn caùc
giaù trò lòch söû treân ñòa baøn tænh.

Phaùt trieån du lòch sinh thaùi vaø
nghæ döôõng cuõng laø theá maïnh cuûa
tænh. Hieän nay Khu du lòch suoái
khoaùng Myõ Laâm ñaõ thu huùt moät soá
doanh nghieäp lôùn ñang ñaàu tö phaùt
trieån dòch vuï du lòch, trong ñoù coù
Döï aùn Khu du lòch nghæ döôõng
Vinpearl Tuyeân Quang, ñaàu tö
haïng muïc: Khu bieät thöï nghæ
döôõng; khu dòch vuï khaùm chöõa
beänh baèng lieäu phaùp trò lieäu nöôùc
khoaùng noùng; khu khoaùng noùng;
khu dòch vuï Clubhouse; saân Golf
Myõ Laâm. Döï aùn ñaàu tö xaây döïng
saân golf vaø laøng du lòch sinh thaùi
Mimosa… Ñaây seõ laø ñieàu kieän ñeå
ñöa Khu du lòch suoái khoaùng Myõ
Laâm trôû thaønh khu du lòch dòch vuï
toång hôïp cao caáp, taïo ñaø thuùc ñaåy
du lòch cuûa tænh phaùt trieån beàn
vöõng. Ngoaøi ra, Khu du lòch ñaõ xaây
döïng nhaõn hieäu (logo) “Nöôùc
khoaùng thieân nhieân Myõ Laâm” ñöôïc
Cuïc Sôû höõu trí tueä - Boä Khoa hoïc
vaø Coâng ngheä caáp, laø ñieàu kieän
thuaän lôïi ñeå xaây döïng thöông hieäu
saûn phaåm nöôùc khoaùng cuõng nhö
quaûng baù giaù trò nguoàn nöôùc
khoaùng, taïo thöông hieäu ñieåm ñeán,
naâng cao khaû naêng caïnh tranh cuûa
khu du lòch. 

Vôùi heä sinh thaùi ña daïng, ñoäc
ñaùo, nhaát laø Khu baûo toàn thieân
nhieân Na Hang - Laâm Bình coù
nhieàu caûnh ñeïp, vôùi nhöõng caùnh
röøng nguyeân sinh, doøng thaùc, hang
ñoäng kyø thuù, heä ñoäng thöïc vaät
phong phuù, nhieàu loaøi ñöôïc ghi
trong saùch ñoû Vieät Nam nhö: Trai,
nghieán, laùt hoa, ñinh, thoâng tre,
hoaøng ñaøn, traàm gioù, thoâng paø...
ñaëc bieät nôi ñaây vaãn coøn giöõ ñöôïc
caây nghieán nghìn naêm tuoåi vôùi
ñöôøng kính roäng töø 4 - 5 m. Vôùi
nhöõng giaù trò noåi baät, Khu baûo toàn
thieân nhieân Na Hang - Laâm Bình
ñaõ ñöôïc Thuû töôùng Chính phuû xeáp
haïng danh thaéng quoác gia ñaëc bieät
vaø ñaõ trôû thaønh moät ñieåm ñeán cuûa
ñoâng ñaûo du khaùch trong vaø ngoaøi
nöôùc; ñoàng thôøi laø ñieàu kieän thuaän
lôïi ñeå tænh phoái hôïp vôùi tænh Baéc
Kaïn xaây döïng hoà sô Khu Di saûn

thieân nhieân Ba Beå (tænh Baéc Kaïn) -
Na Hang (tænh Tuyeân Quang) ñeå
trình UNESCO coâng nhaän laø di saûn
thieân nhieân theá giôùi. 

Laø tænh coù ñoâng ñoàng baøo daân
toäc thieåu soá, moãi daân toäc laïi coù
nhöõng neùt vaên hoùa rieâng cuûa mình,
caùc huyeän, thaønh phoá ñaõ chuù troïng
khai thaùc, baûo toàn vaø phaùt huy baûn
saéc vaên hoùa daân toäc, taäp trung
trieån khai xaây döïng ñeà aùn phaùt
trieån du lòch coäng ñoàng vaø ñaõ hình
thaønh moät soá ñieåm thu huùt ñoâng
ñaûo khaùch du lòch tham quan, traûi
nghieäm, nhö: Ñieåm du lòch coäng
ñoàng taïi thoân Baûn Ba, xaõ Trung Haø
(huyeän Chieâm Hoùa); thoân Naø
Toâng, xaõ Thöôïng Laâm, thoân Naëm
Ñíp, xaõ Laêng Can (huyeän Laâm
Bình); thoân Naø Khaù xaõ Naêng Khaû,
thoân Khau Traøng xaõ Hoàng Thaùi
(huyeän Na Hang); thoân Gieáng
Tanh, xaõ Kim Phuù (thaønh phoá
Tuyeân Quang)... 

Ñeå du lòch Tuyeân Quang thöïc söï
trôû thaønh ngaønh kinh teá quan troïng,
caàn phaûi tieáp tuïc ñoåi môùi, naâng cao
nhaän thöùc, tö duy veà phaùt trieån du
lòch trong coäng ñoàng vaø caû heä thoáng
chính trò. Ñaåy maïnh coâng taùc thoâng
tin, xuùc tieán, quaûng baù tieàm naêng,
theá maïnh phaùt trieån du lòch cuûa tænh
theo höôùng chuyeân nghieäp, hieän
ñaïi. Chuù troïng toå chöùc, ñaêng cai toå
chöùc caùc söï kieän vaên hoùa, theå thao,
du lòch caáp quoác gia vaø khu vöïc; caùc
chöông trình khaûo saùt, xaây döïng
tua, tuyeán, ñieåm du lòch cho caùc
doanh nghieäp löõ haønh, caùc cô quan
thoâng taán, baùo chí coù uy tín trong vaø
ngoaøi nöôùc quaûng baù tieàm naêng du

lòch cuûa tænh. Taêng cöôøng hôïp taùc,
lieân keát vôùi caùc tænh, thaønh phoá
troïng ñieåm veà du lòch, caùc doanh
nghieäp löõ haønh ñeå xaây döïng caùc
chöông trình keát noái tua, tuyeán du
lòch, goùp phaàn naâng cao vò theá, söùc
caïnh tranh cuûa du lòch Tuyeân
Quang, gaén ñieåm ñeán Tuyeân
Quang vaøo chuoãi giaù trò du lòch lieân
tænh, lieân vuøng.

Taäp trung nguoàn löïc ñaàu tö
phaùt trieån heä thoáng keát caáu haï
taàng vaø cô sôû vaät chaát kyõ thuaät
ngaønh du lòch, öu tieân caùc khu du
lòch troïng ñieåm, ñoäng löïc nhö: Khu
di tích lòch söû quoác gia ñaëc bieät
Taân Traøo; Danh lam thaéng caûnh
quoác gia ñaëc bieät Khu baûo toàn
thieân nhieân Na Hang - Laâm Bình;
thaønh phoá Tuyeân Quang vaø vuøng
phuï caän. Töøng böôùc xaây döïng
Khu du lòch suoái khoaùng Myõ Laâm
trôû thaønh khu nghæ döôõng, sinh
thaùi cao caáp cuûa khu vöïc. Taêng
cöôøng thöïc hieän quy hoaïch vaø
ñaàu tö xaây döïng caùc ñieåm du lòch
treân ñòa baøn huyeän, thaønh phoá ñeå
taïo söï keát noái phaùt trieån.

Gaén keát chaët cheõ vieäc phaùt trieån
du lòch vôùi baûo toàn, nhaát laø baûo toàn
vaø phaùt huy caùc giaù trò taøi nguyeân
thieân nhieân, di saûn vaên hoùa, lòch söû
vaø baûn saéc vaên hoùa caùc daân toäc.
Naâng cao chaát löôïng caùc saûn phaåm
du lòch hieän coù, tieáp tuïc xaây döïng
caùc saûn phaåm du lòch ñoäc ñaùo, khaùc
bieät, coù khaû naêng caïnh tranh cao
döïa treân theá maïnh veà taøi nguyeân vaø
vò trí, töøng böôùc khaúng ñònh thöông

t

(Xem tieáp trang 22)

Höôùng daãn vieân treân thuyeàn du lòch loøng hoà Thuûy ñieän Tuyeân Quang.

AÛnh: Ngoïc chieáN
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Tuyên Quang: Tổ chức kết nối doanh nghiệp, kích cầu du lịch Tuyên Quang năm 2020, 
hưởng ứng Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

Ngày 14-6, tại Khách sạn
Mường Thanh Tuyên Quang,

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phối hợp với Trung tâm Xúc tiến
đầu tư tỉnh tổ chức buổi kết nối
doanh nghiệp, kích cầu du lịch
Tuyên Quang năm 2020, hưởng
ứng Chương trình “Người Việt
Nam đi du lịch Việt Nam” do Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát
động. Đến dự có các đồng chí:
Nguyễn Thế giang, Ủy viên Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quý
Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành,
Tổng cục Du lịch; Trương Quốc
Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ
hành UNESCO Hà Nội; thành
viên Ban Chỉ đạo phát triển du
lịch tỉnh; lãnh đạo các huyện,
thành phố; 40 doanh nghiệp du
lịch, các cơ quan báo chí truyền
thông trong và ngoài tỉnh...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ và Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch về phát động
Chương trình “Người Việt Nam đi
du lịch Việt Nam” góp phần khôi
phục nhanh hoạt động du lịch nội
địa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
nói riêng và cả nước nói chung,
ngày 14/6, tại Khách sạn Mường
Thanh, Tuyên Quang, Sở Văn
hóa Thể thao và Du lịch tỉnh
Tuyên Quang phối hợp với Trung
tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh tổ chức
Chương trình Kết nối doanh
nghiệp, kích cầu du lịch tỉnh
Tuyên Quang năm 2020 hưởng
ứng Chương trình “Người Việt
Nam đi du lịch Việt Nam”.

Du lịch được cho là ngành bị
ảnh hưởng nặng nề nhất khi dịch
bệnh Covid-19 xảy ra. Tổng cục
Du lịch Việt Nam ước tính thiệt hại
cho ngành du lịch Việt Nam trong
giai đoạn từ tháng 2 đến tháng
4/2020 có thể lên đến 5,9 - 7,7 tỷ
USD. Du lịch Tuyên Quang cũng
không nằm ngoài tầm ảnh hưởng
đó, với những diễn biến phức tạp
và nguy hiểm của dịch bệnh đã
ảnh hưởng đến hoạt động du lịch,
số lượng khách du lịch đến các

khu, điểm du lịch của Tuyên
Quang đã giảm mạnh, theo thống
kê lượng khách du lịch và thu
nhập xã hội về du lịch trong 4
tháng đầu năm 2020, giảm trên
70%, một số cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch đang hoạt động
phải cắt giảm nhân viên, cho
nhân viên nghỉ luân phiên để
giảm thiểu tối đa chi phí..., có cơ
sở lưu trú tạm ngừng hoạt động.
Hoạt động kinh doanh nhà hàng,
trung tâm thương mại, khu vui
chơi cũng bị ảnh hưởng.

Tại Chương trình, các doanh
nghiệp công ty du lịch đã thảo
luận đưa ra giải pháp nhằm thu
hút du khách, phát triển du lịch tại
Tuyên Quang. Đa số ý kiến đều
cho rằng Tuyên Quang cần tạo ra
nhiều cơ chế chính sách thông
thoáng để thu hút đầu tư phát
triển du lịch: Đầu tư hệ thống giao
thông, cơ sở hạ tầng; xúc tiến,
quảng bá mạnh mẽ về du lịch của
tỉnh trên nhiều phương tiện thông
tin và mạng xã hội; cần có chủ đề,
slogan ấn tượng về du lịch Tuyên
Quang trong tình hình mới. Ngoài
ra, tỉnh cũng nên có chính sách
áp dụng riêng cho doanh nghiệp

lữ hành đưa khách đến Tuyên
Quang đến hết năm 2020. 

Đồng chí Nguyễn Thế giang,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên
Quang nhấn mạnh, thời gian tới
tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Văn hóa Thể
thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang,
Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh
phối hợp với UBND các huyện
thành phố, các sở, ngành liên
quan đẩy mạnh các hoạt động
xúc tiến, quảng bá du lịch, giới
thiệu về du lịch Tuyên Quang là
điểm đến an toàn, thân thiện, hấp
dẫn bằng nhiều hình thức, nội
dung, nhất là ứng dụng công
nghệ trong hoạt động xúc tiến
quảng bá du lịch. Trước mắt tập
trung thu hút khách du lịch nội
địa, với các điểm nhấn du lịch hè
và Lễ hội Thành Tuyên năm
2020; kêu gọi các doanh nghiệp,
các cơ sở kinh doanh trên địa bàn
tỉnh tích cực hưởng ứng tham gia
Chương trình “Người Việt Nam đi
du lịch Việt Nam”, kích cầu du lịch
với nội dung cụ thể, thiết thực
như: giảm giá dịch vụ, nâng cao
chất lượng phục vụ…; tổ chức các
hoạt động văn hóa, thể thao để
thu hút khách du lịch. Đồng thời,

Thu hà
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Du khaùch tham quan treân hoà Thuûy ñieän Tuyeân Quang.

AÛnh: Döông giang
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tỉnh tiếp tục nâng cao chất
lượng đào tạo nguồn nhân lực
phục vụ cho phát triển du lịch;
giao Sở Văn hóa Thể thao và
Du lịch phối hợp với Trung tâm
xúc tiến đầu tư tỉnh thành lập
đường dây nóng để tiếp nhận
thông tin phản hồi của du
khách, kiểm tra, giám sát việc
thực hiện cam kết của các đơn
vị tham gia Chương trình. Tại
Chương trình, Lãnh đạo Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Trung
tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Câu
lạc bộ Lữ hành UNESCO Hà
Nội và 6 đơn vị kinh doanh du
lịch trên địa bàn tỉnh đã ký kết
Chương trình kích cầu du lịch
tỉnh Tuyên Quang năm 2020.
Trước đó, ngày 13/6/2020, hơn
50 doanh nghiệp, cơ quan báo
chí truyền thông trong và ngoài
tỉnh đã đi khảo sát các khu,
điểm du lịch huyện Na Hang và
Lâm Bình. 

Tuyên Quang là tỉnh có nhiều
tiềm năng, lợi thế du lịch đặc
trưng và đang là điểm đến được
nhiều du khách trong và ngoài
nước lựa chọn với các loại hình
du lịch phong phú như: Du lịch
lịch sử - văn hóa; du lịch tâm
linh, du lịch sinh thái, nghỉ
dưỡng; du lịch cộng đồng...
Trong những năm qua, tỉnh
Tuyên Quang đã triển khai thực
hiện nhiều giải pháp nhằm thúc
đẩy phát triển du lịch, hoạt động
du lịch đạt được những kết quả
đáng khích lệ. Ủy ban nhân dân
tỉnh ban hành Kết luận, Chương
trình hành động, kế hoạch, đề
án thực hiện nhằm triển khai

đồng loạt giải pháp phát triển du
lịch phù hợp với điều kiện thực
tế từng địa bàn, từng thời điểm.
Các nhiệm vụ trọng tâm trong
phát triển du lịch đã triển khai
rộng khắp, phát huy được thế
mạnh của các địa phương, đang
dần hình thành hình ảnh các
điểm du lịch cũng như bước đầu
tạo dựng thương hiệu một số
sản phẩm du lịch của tỉnh, tiêu
biểu như Khu di tích quốc gia
đă�c biê�t Tân Tra�o; Di tích quốc
gia đặc biệt Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ II của Đảng;
Khu du li�ch nghỉ dươ�ng suô�i
khoa�ng Mỹ Lâm; Khu du lịch
sinh thái Na Hang - Lâm Bình;
Điểm du li�ch sinh tha�i tha�c Bản
Ba; Lễ hô�i Tha�nh Tuyên; hê�
thô�ng di tích đền, chùa nổi tiếng
linh thiêng; các điểm du lịch
cộng đồng huyện Lâm Bình, Na
Hang... Năm 2019, tỉnh đã thu
hút được gần 2 triệu lượt khách,
đạt 104% kế hoạch, tăng trên
10% so với năm 2018, doanh
thu xã hội về du lịch đạt trên
1.700 tỷ đồng….

Bên cạnh đó, tỉnh Tuyên
Quang cũng mong muốn được
liên kết chặt chẽ với các doanh
nghiệp, công ty kinh doanh lữ
hành trong cả nước, các cơ
quan báo chí, truyền thông trong
nước để giới thiệu, quảng bá về
du lịch Tuyên Quang, với  những
sản phẩm du lịch mới có sức
hấp dẫn, tạo điểm nhấn để thu
hút khách du lịch, đê�n Tuyên
Quang - mô�t thị trường đầy hứa
hẹn, là điểm đến đang đón chào
các nhà đầu tư và du khách. 

t

Ñeâm hoäi Thaønh Tuyeân naêm 2019.                     AÛnh: Chi Yeán

hieäu du lòch Tuyeân Quang treân baûn ñoà
du lòch Vieät Nam vaø quoác teá. 

Chuù troïng xaây döïng, saûn xuaát caùc
saûn phaåm, quaø taëng, haøng löu nieäm
du lòch, aåm thöïc truyeàn thoáng mang
thöông hieäu ñaëc tröng cuûa Tuyeân
Quang; xaây döïng vaø trieån khai keá
hoaïch phaùt trieån caùc saûn phaåm coâng
nghieäp, tieåu thuû coâng nghieäp, laøng
ngheà vaø ngheà truyeàn thoáng, xaây
döïng caùc trang traïi, gia traïi noâng
nghieäp haøng hoùa phuïc vuï du lòch;
ñaåy maïnh xuaát khaåu taïi choã thoâng
qua du lòch.

Taïo moâi tröôøng thuaän lôïi cho
doanh nghieäp vaø coäng ñoàng phaùt
trieån du lòch. Tieáp tuïc môøi goïi, thu huùt
caùc doanh nghieäp coù tieàm löïc ñaàu tö
vaøo khai thaùc hoaït ñoäng du lòch, dòch
vuï taïi tænh. Khuyeán khích thaønh laäp
caùc doanh nghieäp löõ haønh. Coù chính
saùch hoã trôï doanh nghieäp khôûi nghieäp
kinh doanh du lòch; hoã trôï ngöôøi daân
tröïc tieáp tham gia kinh doanh vaø
höôûng lôïi töø du lòch. Khuyeán khích caùc
doanh nghieäp ñaàu tö phaùt trieån caùc
loaïi hình du lòch sinh thaùi nghæ döôõng
gaén lieàn vôùi saûn xuaát noâng nghieäp.
Taêng cöôøng caùc bieän phaùp huy ñoäng
nguoàn quyõ vaø naâng cao hieäu quaû Quyõ
Hoã trôï phaùt trieån du lòch cuûa tænh, taïo
ñieàu kieän thuaän lôïi cho caùc toå chöùc,
caù nhaân ñöôïc hoã trôï kinh phí thöïc
hieän caùc chöông trình, döï aùn phaùt
trieån du lòch. Naâng cao chaát löôïng
nguoàn nhaân löïc caû veà quaûn lyù nhaø
nöôùc, quaûn trò doanh nghieäp vaø lao
ñoäng ngheà du lòch, ñaëc bieät laø naâng
cao kyõ naêng ngheà, ngoaïi ngöõ vaø ñaïo
ñöùc ngheà nghieäp cho löïc löôïng lao
ñoäng ngaønh du lòch; chuù troïng boài
döôõng nghieäp vuï du lòch cho coäng
ñoàng daân cö taïi caùc baûn laøng, caùc
ñieåm du lòch.

Chuùng ta tin töôûng raèng thôøi gian
tôùi, vôùi söï vaøo cuoäc cuûa caû heä thoáng
chính trò vaø toaøn theå nhaân daân, ñaëc
bieät laø söï ñaàu tö cuûa caùc doanh
nghieäp, taäp ñoaøn lôùn coù uy tín, ñuû
tieàm löïc xaây döïng hoaøn thaønh caùc döï
aùn khu nghæ döôõng, khu sinh thaùi, khu
vui chôi giaûi trí, khu thöông maïi - dòch
vuï cao caáp, saân golf, keát noái caùc tua,
tuyeán du lòch…  du lòch seõ phaùt trieån
ñoät phaù, thöïc söï trôû thaønh ngaønh kinh
teá quan troïng, töông xöùng vôùi tieàm
naêng, theá maïnh cuûa tænh.

Tuyên Quang...
(Tieáp theo trang 20)
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Nghị quyết Đại hội đại biểu
Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang

lần thứ XV, XVI đã xác định phát
triển du lịch là một trong những
lĩnh vực đột phá kinh tế - xã hội
của tỉnh. Từ đó, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh
ban hành Kết luận, Chương trình,
kế hoạch, đề án, dự án thực hiện
và triển khai đồng loạt các giải
pháp phát triển du lịch phù hợp
với điều kiện thực tế từng địa bàn,
từng thời điểm, phát huy được thế
mạnh của từng địa phương, dần
tạo dựng hình ảnh của điểm đến,
đặc biệt đã xây dựng một số sản
phẩm du lịch nổi trội của tỉnh, đáp
ứng nhu cầu đa dạng của du
khách, vì thế lượng khách đến các
khu, điểm du lịch ngày càng tăng;
trong giai đoạn 2016 - 2020, dự
kiến thu hút được gần 9 triệu lượt
khách, góp phần tạo việc làm cho
doanh nghiệp và thu nhập cho
người dân, thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, từng bước đưa du
lịch trở thành ngành kinh tế quan
trọng của tỉnh.

Xây dựng các sản phẩm du lịch
nổi trội thu hút du khách

Sản phẩm du lịch nổi trội là sản
phẩm du lịch có tính hấp dẫn, đặc
trưng, nguyên bản và đại diện cho
tài nguyên du lịch của một điểm
du lịch, một địa phương, một
vùng, một quốc gia; thỏa mãn
nhu cầu du khách và tạo ấn tượng
sâu đậm, khó quên. Như vậy, với
tiềm năng du lịch của tỉnh phong
phú, đa dạng, trong thời gian qua
cùng với sự nỗ lực của cả hệ
thống chính trị, cộng đồng doanh
nghiệp và nhân dân Tuyên
Quang đã và đang chú trọng tập
trung xây dựng sản phẩm du lịch
nổi trội, bước đầu tạo được chỗ
đứng trên thị trường, tiêu biểu như
du lịch lịch sử - văn hóa; du lịch lễ
hội, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ
dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch
cộng đồng.

Du lịch lịch sử, văn hóa: Với
mục tiêu bảo tồn, tôn tạo khu di
tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân
Trào, gắn với phát triển du lịch,

Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch) phối hợp với
tỉnh Tuyên Quang xây dựng, trình
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Quy hoạch tổng thể phát triển
Khu du lịch quốc gia Tân Trào,
đến năm 2030 Khu du lịch Tân
Trào cơ bản đáp ứng các tiêu chí
của Khu du lịch quốc gia. Đồng
thời tỉnh đã tập trung kêu gọi xã
hội hóa và bố trí nguồn lực để
triển khai thực hiện Quy hoạch
tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi
và phát huy giá trị di tích lịch sử
quốc gia đặc biệt Tân Trào, tỉnh
Tuyên Quang gắn với phát triển
du lịch đến năm 2025, với các
hạng mục công trình: Xây dựng
Nhà bảo tàng và Phòng chiếu
phim; Khu tưởng niệm các vị tiền
bối cách mạng; Cải tạo nâng cấp
Quảng trường Tân Trào và xây
dựng Khu đón tiếp khách... Cùng
với đó, công tác xúc tiến quảng bá
được tăng cường thông qua nhiều
hình thức như lập website riêng
của Khu du lịch quốc gia song
ngữ Việt - Anh; trang bị phòng
cung cấp thông tin trình chiếu
phục vụ khách du lịch; phát hành

tờ rơi, tập gấp, sách ảnh về khu
du lịch; tổ chức tuyên truyền, hội
thảo khẳng định giá trị khu di tích;
kịp thời tu bổ, tôn tạo các điểm di
tích; nâng cao chất lượng hướng
dẫn, thuyết minh phục vụ du
khách; mở rộng tuyến tham quan.
Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim
Bình (huyện Chiêm hóa); Khu di
tích Làng Ngòi - Đá Bàn (Yên
Sơn)... từng bước được đầu tư tôn
tạo, thu hút khách tham quan. 

Du lịch tâm linh đã khẳng định
thương hiệu “Vùng đất linh
thiêng", "Miền đất Mẫu" được
nhiều khách hành hương, chiêm
bái nhắc tới là các điểm tâm linh:
Đền Ỷ La, đền  Thượng, đền hạ -
đền Kiếp Bạc, đền Mỏ Than, đền
Cảnh Xanh, đền ghềnh Quýt,
đền Cấm, chùa hương Nghiêm
(thành phố Tuyên Quang); đền
Minh Lương (huyện Yên Sơn);
đền Thượng Đăng Châu (huyện
Sơn Dương); các đền Bắc Mục,
Thác Cái (huyện hàm Yên); đền
Bách Thần, chùa Bảo Ninh Sùng
Phúc (huyện Chiêm hóa); đền
Pác Tạ (huyện Na hang); đền Pú
Bảo (Lâm Bình). Nhiều bản hội đã

Tuyên Quang tập trung xây dựng sản phẩm du lịch 
đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách 

NguyễN Huế
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gắn bó và trở thành lượng khách
thường xuyên đối với các đền thờ
Mẫu ở Tuyên Quang. Nhằm đưa
du lịch tâm linh Tuyên Quang trở
thành một trong những trung tâm
du lịch tâm linh vùng Trung du và
miền núi phía Bắc, Ủy ban nhân
dân tỉnh đã phê duyệt Đề án phát
triển du lịch tâm linh trên địa bàn
tỉnh Tuyên Quang.

Du lịch lễ hội: Nổi bật là lễ hội
Thành Tuyên với cách thức tổ
chức ngày càng chuyên nghiệp,
gắn với các sự kiện văn hóa cấp
quốc gia, khu vực đã tạo được
điểm nhấn và trở thành sản phẩm
du lịch độc đáo, riêng có của tỉnh.
Đã đầu tư một trang website riêng
www.lehoithanhtuyen.com.vn để
quảng bá và có hiệu quả nhất
định, đặc biệt đã mở rộng công
tác quảng bá diễn diễu mô hình
trung thu trực tiếp tại thành phố
Hà Nội trước lễ hội thành hoạt
động thường niên tạo sự lan tỏa,
kích cầu du lịch hiệu quả. Các
huyện, thành phố tiếp tục duy trì
các lễ hội truyền thống, đồng thời
chú trọng khai thác và phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống
của địa phương để xây dựng sản
phẩm du lịch lễ hội mang đặc
trưng riêng, phục vụ khách du
lịch, tiêu biểu như Lễ hội nhảy lửa
của người Pà Thẻn, xã Hồng
Quang, huyện Lâm Bình.

Du li�ch sinh tha�i va�nghỉ d��ng:
Khu du li�ch suô�i khoa�ng M� Lâm

có nguồn suối khoáng nóng trong
lòng đất, từ nhiều năm nay đã nổi
danh về giá trị phục hồi sức khỏe,
làm đẹp đang thu hu�t một số
doanh nghiê�p lơ�n đang đâ�u tư
pha�t triển di�ch vu�du li�ch, trong đo�
co�Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng
Vinpearl Tuyên Quang, đâ�u tư
hạng mục: Khu biệt thự nghỉ
dưỡng; khu dịch vụ khám chữa
bệnh bằng liệu pháp trị liệu nước
khoáng nóng; khu khoáng nóng;
khu dịch vụ Clubhouse; sân Golf
M� Lâm. Dư�a�n đâ�u tư xây dư�ng
sân golf va�la�ng du li�ch sinh tha�i
Mimosa… Đây sẽ là điều kiện để
đưa Khu du lịch suối khoáng Mỹ
Lâm trở thành khu du lịch dịch vụ
tổng hợp cao cấp, tạo đà thúc đẩy
du lịch của tỉnh phát triển bền
vững. Ngoài ra, đã xây dựng nhãn
hiệu (logo) "Nước khoáng thiên
nhiên Mỹ Lâm" được Cục Sở hữu
trí tuệ - Bộ Khoa học và Công
nghệ cấp, là điều kiện thuận lợi
để xây dựng thương hiệu sản
phẩm nước khoáng cũng như
quảng bá giá trị nguồn nước
khoáng, tạo thương hiệu điểm
đến, nâng cao khả năng cạnh
tranh của khu du lịch. Khu bảo
tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm
Bình đã được Thủ tướng Chính
phủ công nhận danh thắng quốc
gia đặc biệt và đã trở thành một
điểm đến của đông đảo du khách;
tỉnh đã phối hợp với tỉnh Bắc Kạn
xây dựng hồ sơ Khu Di sản thiên

nhiên Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) - Na
Hang (tỉnh Tuyên Quang) đệ trình
UNESCO công nhận là di sản
thiên nhiên thế giới. 

Du lịch cộng đồng: Các huyện
đã tập trung triển khai xây dựng
đề án phát triển du lịch cộng đồng
và đã hình thành một số điểm thu
hút đông đảo khách du lịch tham
quan, trải nghiệm, tiêu biểu như:
Điểm du lịch cộng đồng tại thác
Bản Ba (huyện Chiêm Hóa); thôn
Nà Tông, Nà Đông xã Thượng
Lâm, thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can
(huyện Lâm Bình); thôn Nà Khá
xã Năng Khả, thôn Khau Tràng
xã Hồng Thái (huyện Na Hang);
thôn Giếng Tanh, xã Kim Phú
(thành phố Tuyên Quang)...
Thông qua đó, người dân đã nhìn
nhận thấy lợi ích tích cực của du
lịch cộng đồng mang lại, tập trung
đầu tư, chỉnh trang nhà cửa tiếp
tục phát triển, mở rộng các mô
hình homestay để đón khách du
lịch. Đã có doanh nghiệp lữ hành
liên kết đầu tư cùng khai thác
phát triển cộng đồng bước đầu đã
phát huy hiệu quả (Công ty
TNHH Thương mại và Du lịch
Năm Sao chi nhánh tại Tuyên
Quang đầu tư tại thôn Nặm Đíp xã
Lăng Can, thôn Bản Bon xã Phúc
Yên huyện Lâm Bình).

Mặc dù có nguồn tài nguyên
du lịch phong phú, đa dạng,
nhưng thu hút khách du lịch chưa
cao, việc khai thác các sản phẩm
du lịch của tỉnh chưa tương xứng
với tiềm năng, thế mạnh sẵn có,
sản phẩm và dịch vụ tại một số
khu, điểm du lịch vẫn còn đơn
điệu; chưa xây dựng thương hiệu
sản phẩm du lịch một cách bài
bản, bền vững; kết nối các điểm
du lịch với các công ty lữ hành
còn hạn chế; chất lượng dịch vụ,
nhất là dịch vụ bổ trợ như ăn,
nghỉ, vui chơi giải trí, mua sắm
còn thiếu nên ảnh hưởng chất
lượng sản phẩm du lịch, làm giảm
sức hút đối với du khách. Để hoạt
động du lịch có bước phát triển
mới, trong thời gian tới Tuyên
Quang triển khai đồng bộ các giải
pháp phát triển du lịch, đặc biệt
chú trọng giải pháp đa dạng hóa
và phát triển sản phẩm du lịch
chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu
của du khách, tạo dựng vị trí bền
vững trên bản đồ du lịch trong
nước và thế giới.

t

Thôø Maãu ôû Tuyeân Quang seõ trôû thaønh moät trong nhöõng trung taâm 
du lòch taâm linh vuøng Trung du vaø mieàn nuùi phía Baéc.  AÛnh: Quyù Döông
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ỞGiếng Tanh (nay địa giới
hành chính là các thôn 12,

13, 15 xã Kim Phú, thành phố
Tuyên Quang), theo gia phả của
họ Hoàng thì người Cao Lan đến
sinh sống ở vùng này ước tính
khoảng trên 100 năm. Các cụ già
ở Giếng Tanh kể lại thì người tìm
ra mảnh đất này và đưa bà con
đến định cư là cụ Tiêu Hiệp
Phượng, khi đó Giếng Tanh còn
là vùng đồi đất trống, cây cối rậm
rạp, um tùm. Ngày đầu khai phá
vùng đất này mới chỉ có 5 đến 6
nóc nhà, rồi tăng đến khoảng 15
- 20, hình thành một làng nhỏ,
tiếng Cao Lan gọi là “bán”. Lúc
đó, khung cảnh làng bản còn rất
hoang sơ, nguồn nước sinh hoạt
là giếng (do cụ Tiêu Hiệp
Phượng phát hiện), các nhà tụ cư
ven khu vực giếng đó - nước
giếng được đùn lên từ một mạch
nước ngầm, lúc nào cũng có
nước và mặt nước bao giờ cũng
cao hơn mặt ao và ruộng ở xung
quanh, nước giếng trong và có vị
tanh, các cụ già kể lại rằng vì thế
mà làng gọi là giếng Tanh, tên

giếng thường gọi cũng được đặt
cho tên làng, đến nay cũng
không rõ được do ai đặt tên, mà
chỉ truyền miệng tên gọi đó. Sau
này, tên gọi đó có sự thay đổi, có
lúc gọi là làng, có thời điểm gọi là
xã, có lúc gọi là xóm, thôn. Theo
thời gian, dân cư đông đúc dần
lên, dân làng khai phá vùng đất
xung quanh và tìm đến những
vùng liền kề để khai phá những
mảnh đất màu mỡ, những cánh
đồng lúa rộng. Đi đôi với việc
trồng lúa nước, đồng bào thường
phát một ít nương rẫy để trồng
lúa, ngô, khoai và các loại hoa
màu khác. Từ đó xuất hiện và
hình thành 2 địa danh ở vùng này
mà người dân địa phương từ xưa
đến nay vẫn thường gọi là gò
gianh và Trại Khách.

Người Cao Lan ở Giếng Tanh
có các họ: Hoàng, Tiêu, Trần,
Âu, Nịnh, Thạch, Lâm. Trong
truyền thống, người Cao Lan duy
trì hình thái kinh tế cổ truyền là
trồng lúa nước, các loại cây lương
thực khác và chăn nuôi, săn bắt,
hái lượm... Ngôi nhà cổ truyền

của họ là nhà sàn, với tập quán
cư trú tập trung theo bản làng.
Nét văn hóa đặc trưng truyền
thống của người Cao Lan ở vùng
này được thể hiện thông qua
trang phục, nhà ở, công cụ sản
xuất và đồ dùng sinh hoạt, phong
tục về ăn uống, tri thức dân gian
về chữa bệnh, tín ngưỡng, tục lệ
trong chu kỳ đời người... mà tâm
điểm văn hóa là lễ hội Đình làng
Giếng Tanh với những nghi lễ
truyền thống đặc sắc của người
Cao Lan như nghi thức cúng tế
tại đình làng, múa dân gian, sình
ca, các trò chơi dân gian.

Trong những năm gần đây,
những nét văn hóa truyền thống
của dân tộc Cao Lan nói chung và
ở Giếng Tanh nói riêng đã có
nhiều biến đổi, thể hiện rõ nét
trong tập quán sản xuất, không
gian bản làng, kiến trúc nhà, ẩm
thực dân gian, tập quán trong chu
kỳ đời người, dân ca, dân vũ ...
điều này có thể lý giải khi khu vực
xã Kim Phú là nơi tập trung nhiều
tộc người sinh sống, giữa họ có sự
giao lưu văn hóa với người Kinh,
Tày và Hoa sống xen kẽ ở vùng
này. Giữa các tộc người có sự tiếp
xúc, giao thoa và điều này có thể
dẫn tới biến đổi. Sự tiếp xúc, giao
lưu văn hóa có thể đóng vai trò
nhân tố kích thích giúp hình thành
hoặc nảy sinh các hiện tượng văn
hóa mới. Nếu yếu tố nội sinh
mạnh, quá trình chọn lọc sẽ diễn
ra và sau đó sẽ bản địa hóa
những yếu tố văn hóa mới tiếp thu
từ cộng đồng khác để làm phong
phú thêm văn hóa của mình. Thực
trạng trên đặt ra câu hỏi là nên
được nhìn nhận và lý giải như thế
nào? Đây có phải là sự mất gốc
văn hóa của người Cao Lan hay
không? có nên cho đó là một hiện
tượng đáng “báo động”? từ văn
hóa truyền thống, nhìn nhận thực
trạng trong sự biến đổi, cho đến
khai thác vốn văn hóa truyền
thống đặc sắc để phục vụ phát
triển du lịch như thế nào? có nên
lựa chọn làng Giếng Tanh để xây
dựng thành một điểm văn hóa du
lịch cộng đồng phục vụ tại chỗ và
kết nối với các điểm du lịch khác
trong vùng hay không? t

Giếng Tanh
Tiềm năng du lịch cộng đồng

Đinh huyền Trang

Hoäi thaûo khoa hoïc Baûo toàn vaø phaùt huy giaù trò vaên hoùa truyeàn thoáng 
Laøng vaên hoùa Gieáng Tanh. AÛnh: Döông giang
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Câu trả lời là thực tế về sự bảo
tồn và phát huy giá trị văn hóa của
người Cao Lan vẫn đang tiếp biến
và phát triển ở vùng này, mà
người dân địa phương là chủ nhân
của sự bảo tồn và phát triển.
Người Cao Lan luôn có ý thức gìn
giữ những giá trị trong truyền
thống cũng như đương đại thông
qua các nghi lễ, phong tục tập
quán, nhiều loại hình sinh hoạt
văn hóa dân gian như hát sình ca,
tri thức về ẩm thực, trang phục,
tạo sự gắn kết, duy trì nòi giống,
cố kết cộng đồng, góp phần làm
nên những giá trị văn hóa đặc
sắc, riêng có của họ. Theo tiến
trình lịch sử, văn hóa truyền thống
không ngừng biến đổi bởi xu thế
phát triển kinh tế - xã hội, bởi sự
giao lưu văn hóa. Ở mỗi mốc thời
gian, người Cao Lan lại có những
thay đổi trong thực hành văn hóa
và họ tự điều chỉnh cho phù hợp
với dòng chảy của cuộc sống
đương đại. Trên nền tảng của
thực hành văn hóa truyền thống,
cộng đồng người Cao Lan đã có
thay đổi một cách tự nguyện,
trong đó có sự tiếp nhận một số
yếu tố mới của các nền văn hóa
khác, đặc biệt là người Kinh. Sự
biến đổi trong thực hành văn hóa
như hiện nay không làm mất đi
những giá trị văn hóa của họ, đó
chính là “sự sáng tạo truyền
thống” cho phù hợp thay đổi hoàn
cảnh, được đa số người dân thừa
nhận và hưởng ứng. Người Cao
Lan chỉ đơn giản lược bớt những
nghi lễ ít quan trọng, hay tiếp thu
thêm các trang phục mới, hay
chuyển đổi không gian văn hóa...
nhưng vẫn giữ bản chất của
những nghi lễ truyền thống,
những giá trị về nghệ thuật, tri
thức dân gian chứa đựng những
quan niệm, suy nghĩ, đặc trưng
tộc người và đó chính là cốt lõi tiếp
tục truyền thống. Những nét đẹp
trong thực hành văn hóa truyền
thống luôn được họ thừa nhận và
khẳng định là văn hóa của mình,
tuy nhiên, có thể là họ chỉ lưu giữ
trong tiềm thức để khi cần có thể
đưa ra, thể hiện, hoặc trình diễn
lại trước những ai quan tâm.

Chúng tôi cho rằng có lẽ cần phải
có khái niệm cởi mở hơn trong
nhìn nhận thế nào là truyền thống.
Qua những vấn đề biến đổi trong
thực hành văn hóa của người Cao
Lan mà vẫn có thể coi là những
truyền thống được sáng tạo, góp
phần làm cho phong phú và phù
hợp hơn trong đời sống của nhiều
người dân hiện nay. Quá trình
sáng tạo vẫn đảm bảo những
truyền thống kết hợp chặt chẽ với
những hình ảnh, những quan
niệm văn hóa hay khát khao của
con người hiện tại và tạo nên
những hình thức, chức năng văn
hóa mới phù hợp.

Làng Giếng Tanh cách Khu du
lịch nghỉ dưỡng Suối khoáng Mỹ
Lâm cũng chưa đến chục km.
Đây là một thuận lợi về vị trí địa
lý, đồng thời vốn văn hóa truyền
thống của người Cao Lan ở vùng
này đang được gìn giữ và phát
huy, là tiềm năng để phát triển du
lịch cộng đồng.

Tuy những ngôi nhà sàn
truyền thống còn rất ít, thay vào
đó là những ngôi nhà đã bê tông
hóa, nhưng vẫn còn giữ nguyên
kiến trúc nhà truyền thống. Lễ
hội, các nghi lễ theo chu kỳ đời
người, làn điệu sình ca, những
điệu múa dân gian, ẩm thực
truyền thống… một số hộ gia đình
đã bắt đầu tiếp cận với làm dịch
vụ homestay... Đây là yếu tố để
xây dựng Giếng Tanh thành làng

văn hóa mang đậm bản sắc của
dân tộc Cao Lan, có thể khai
thác những giá trị văn hóa truyền
thống để xây dựng thành một
điểm du lịch nghỉ dưỡng, du lịch
cộng đồng, trong bối cảnh thực
tế cơ sở hạ tầng phục vụ khách
du lịch ở Tuyên Quang còn hạn
chế, cơ sở lưu trú không đủ điều
kiện tiếp đón khách du lịch vào
dịp các ngày lễ, sự kiện lớn. Du
khách có thể đến nghỉ dưỡng, trải
nghiệm những sinh hoạt văn hóa
của dân tộc Cao Lan như nghe
hát sình ca, thưởng thức những
điệu múa dân gian, thưởng thức
những món ăn truyền thống và
trải nghiệm những sinh hoạt văn
hóa và lao động sản xuất của
người Cao Lan. 

Giếng Tanh có tiềm năng về
văn hóa truyền thống và không
gian văn hóa, cảnh quan thiên
nhiên để trở thành một điểm du
lịch cộng đồng để khách du lịch
có thể lưu trú và trải nghiệm.
Đồng thời là một điểm du lịch có
thể kết nối du lịch tâm linh với
thành phố Tuyên Quang và du
lịch nghỉ dưỡng tại suối khoáng
Mỹ Lâm, kết nối với các điểm
tham quan du lịch khác như: Khu
du lịch lịch sử văn hóa và sinh
thái Tân Trào, Khu du lịch sinh
thái Nà Hang, Lâm Bình và các
điểm di tích lịch sử văn hóa và
danh lam thắng cảnh khác trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

t

Muùa Xuùc teùp, moät trong nhöõng ñieäu muùa truyeàn thoáng cuûa ngöôøi Cao Lan.

AÛnh: Chi Yeán
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5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 
xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao và khuôn viên

Tường Vy

Qua 5 năm triển khai thực hiện
Nghị quyết số 15/NQ-TU

ngày 22/5/2016 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về xây dựng nhà văn
hóa thôn, bản, tổ nhân nhân gắn
với sân thể  thao và khuôn viên
giai đoạn 2016 - 2025 trên địa
bàn tỉnhtheo phương châm “Nhân
dân la�m, nha�nươ�c hỗ trơ�” các cấp
ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở
đã quan tâm triển khai thực hiện
có hiệu quả và đồng bộ, bước đầu
đem lại những kết quả quan trọng
trong việc phát triển hệ thống thiết
chế văn hóa, thể thao cơ sở, nâng
cao đời sống văn hóa, tinh thần
cho nhân dân.

Để cụ thể hóa Nghị quyết số
15/NQ-TU ngày 22/5/2016 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng
nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị
quyết số 03/2016/NQ-HĐND

ngày 13/7/2016 về quy định mức
hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương,
bê tông hóa đường giao thông nội
đồng, xây dựng nhà văn hóa
thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân
thể thao, khuôn viên và một số
công trình hạ tầng kinh tế - xã hội
nông thôn thuộc Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang, giai đoạn 2016 - 2020;
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quyết định số 307/QĐ-UBND
ngày 15/9/2016 vê� việc phê
duyê�t Đề án xây dư�ng nhà văn
hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với
sân thể thao và khuôn viên giai
đoạn 2016 - 2025 trên địa bàn
tỉnh Tuyên Quang. Kết quả: Từ
năm 2016 đến hết năm 2019
toàn tỉnh đã hoàn thành xây dựng
và đưa vào sử dụng 505/595 nhà

văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân
gắn với sân thể thao và khuôn
viên, cụ thể: Năm 2016, 122 nhà;
năm 2017, 149 nhà; năm 2018,
163 nhà; năm 2019, 71 nhà; năm
2020 dự kiến xây dựng 44 nhà,
nâng tổng số nhà văn hóa thôn,
bản, tổ dân phố đạt chuẩn theo
quy định của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch dự kiến đến hết
năm 2020 lên 1.183 nhà/1.739
nhà đạt 68,02%, vượt mục tiêu
Nghị quyết số 15 là 28,02%.
Tổng kinh phí đã bố trí để đầu tư
xây dựng nhà văn hóa thôn, bản,
tổ dân phố gắn với sân thể thao
và khuôn viên thực hiện trong giai
đoạn (2016 - 2020) ước tính:
255.313,000 triệu đồng. Trong đó
kinh phí nhà nước hỗ trợ là
140.353,000 triệu đồng, kinh phí
nhân dân đóng góp ước tính t

Nhaø vaên hoùa thoân Thanh Sôn, xaõ Hôïp Hoøa, huyeän Sôn Döông.                           AÛnh: Ngoïc chieáN
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khoảng 114.960,000 triệu đồng.
Để đạt được kết quả đó, ngay từ khi
triển khai thực Nghị quyết, công tác
tuyên truyền, vận động, đã được
triển khai rộng rãi để nhân dân
hiểu được chủ trương, mục đích,
hiệu quả của chương trình và
phương thức thực hiện, nhằm tạo
nên sự đồng thuận và tích cực
hưởng ứng tham gia, kết hợp phổ
biến kinh nghiệm triển khai thực
hiện, đồng thời tham quan học tập
thực tế để làm cơ sở nhân ra diện
rộng. Quá trình triển khai thực hiện
luôn có sự quan tâm vào cuộc của
các cấp ủy Đảng, chính quyền từ
tỉnh đến cơ sở, kịp thời giải quyê�t
những kho�khăn, vươ�ng mắc và
khắc phục các tồn tại ở cơ sở. Đặc
biệt dân chủ ở cơ sở được tổ chức
thực hiện nghiêm túc, công khai kế
hoạch huy động nguồn lực, tổ chức
thực hiện và kết quả đầu tư để
nhân dân biết, dân bàn, tạo điều
kiện để người dân cùng tham gia
quản lý, giám sát theo quy chế dân
chủ ở cơ sở.

Có thể thấy, Nghị quyết số
15/NQ-TU ngày 22/5/2016 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI)
về chủ trương xây dựng nhà văn
hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với
sân thể thao và khuôn viên là phù
hợp với nhu cầu của người dân và
điều kiện thực tế của địa phương
được nhân dân đồng tình hưởng
ứng. Các quy định phân cấp tổ
chức thực hiện phù hợp với điều
kiện và năng lực thực tế của các
cấp, các ngành. Các hướng dẫn
của ngành, liên ngành đảm bảo kịp
thời, thống nhất, đồng bộ từ tỉnh
đến cơ sở đã góp phần thúc đẩy
phát triển hệ thống thiết chế văn
hóa thể thao cơ sở, nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần của
nhân dân, là cơ sở để hoàn thành
các mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện
Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2016 - 2020, tạo tiền đề vững chắc
để thực hiện các mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển hệ thống thiết chế văn
hóa, thể thao cơ sở gắn với xây
dựng nông thôn mới cho giai đoạn
tiếp theo.

t

Nhằm đẩy mạnh công tác
tuyền truyền, hưởng ứng

Tháng hành động vì trẻ em
năm 2020, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch đã có kế hoạch
về việc thực hiện Tháng hành
động vì trẻ em năm 2020.
Theo đó, Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch yêu cầu các
phòng, đơn vị trực thuộc Sở,
Phòng Văn hóa và Thông tin;
Trung tâm Văn hóa, Thông tin
và Truyền thông các huyện,
thành phố tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Tháng hành
động vì trẻ em trên địa bàn tỉnh
với chủ đề "Chung tay bảo vệ
trẻ em, phòng, chống xâm hại
trẻ em" từ ngày 01/6 đến ngày
30/6/2020.

Các nội dung triển khai bao
gồm: Triển khai thực hiện có
hiệu quả các quy định của Luật
trẻ em về bảo vệ thực hiện các
quyền trẻ em, đặc biệt là quy
định về bảo vệ trẻ em; lồng
ghép tuyên truyền hưởng ứng
Tháng hành động vì trẻ em với
Tháng hành động quốc gia về
phòng, chống bạo lực gia đình
và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
năm 2020, gắn nội dung phòng,
chống xâm hại trẻ em với nội
dung công tác gia đình, đẩy
mạnh tuyên truyền, vận động
các bậc cha mẹ, người nuôi
dưỡng, người giám hộ quan

tâm, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ
bản thân cho con em trong gia
đình. Tuyên truyền, phổ biến
rộng rãi về Tổng đài điện thoại
quốc gia bảo vệ trẻ em 111 và
các chính sách, pháp luật,
chương trình, kế hoạch, dự án
về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; hỗ
trợ cho trẻ em nghèo, trẻ em
dân tộc thiểu số, trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt và các biện pháp
bảo vệ trẻ em. Tổ chức hướng
dẫn trẻ em về kỹ năng sống, kỹ
năng tự bảo vệ, phòng, chống
xâm hại trẻ em, tố cáo hành vi
bạo lực, xâm hại trẻ em và
phòng, chống tai nạn, thương
tích trẻ em đảm bảo hiệu quả;
việc tổ chức các hoạt động thúc
đẩy sự tham gia của trẻ em cần
tuân thủ các quy định về
phòng, chống dịch Covid-19
theo quy định.

Ngoài ra, các đơn vị sẽ tăng
cường phối hợp giữa các ngành
với nhà trường và chính quyền
địa phương, các tổ chức xã hội
trong việc tổ chức các hoạt
động sinh hoạt hè, văn hóa, vui
chơi, giải trí, thể dục, thể
thao,... bảo đảm an toàn, lành
mạnh, phòng, chống tai nạn
thương tích đặc biệt là phòng,
chống tai nạn đuối nước trong
dịp hè và đảm bảo an toàn
phòng, chống dịch Covid-19.

Tường Vy

Tuyên truyền hưởng ứng 
Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

Hoïc sinh Tröôøng THPT Chieâm Hoùa ñoïc saùch trong giôø ra chôi.
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THƯƠNG NGUYỄN

Kết quả thực hiện Đề án "Đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa,
vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 - 2020" ở Tuyên Quang

Trong những năm qua, Đảng
và nhà nước ta đã có nhiều cơ

chế, chính sách ưu tiên phát triển,
nâng cao chất lượng đời sống văn
hóa cho đồng bào miền núi, vùng
sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu
số thông qua các chương trình, đề
án được thực hiện lồng ghép với
các nguồn lực, dự án phát triển
kinh tế - xã hội của các địa phương
trong cả nước. Thực hiện chủ
trương đó, ngày 31/12/2013, Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch đã ban hành Quyết định số
4685/QĐ-BVHTTDL về việc phê
duyệt Đề án "Đưa các chương trình
hoạt động văn hóa, nghệ thuật
phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng
biên giới, hải đảo, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 -
2020". Đây là Đề án được Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch xác định
có ý nghĩa, vai trò quan trọng trong
việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn
hóa dân tộc, tăng cường khối đại
đoàn kết giữa các dân tộc, địa
phương trong cả nước, đồng thời,
đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn
hóa ngày càng cao của nhân dân,
đặc biệt là nhân dân vùng sâu,
vùng xa, vùng biên giới, hải đảo,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại tỉnh Tuyên Quang, để triển
khai thực hiện việc đưa các
chương trình hoạt động văn hóa,
nghệ thuật phục vụ vùng sâu,
vùng xa, vùng đồng bào dân tộc
thiểu số giai đoạn 2013 - 2020,
ngành văn hóa, thể thao và du lịch
đã tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành các chương
trình, kế hoạch, quy hoạch phát
triển sự nghiệp văn hóa, thể thao
và du lịch tại địa phương, tổ chức
thành công nhiều hoạt động văn
hóa quy mô khu vực và toàn quốc
được tỉnh đăng cai tổ chức. Các
hoạt động, sự kiện văn hóa từ cấp
tỉnh đến cơ sở được triển khai, tổ
chức phù hợp với đặc điểm dân
tộc, vùng và điều kiện thực tế của
từng địa phương được nhân dân
hưởng ứng và tích cực tham gia,
nhằm giới thiệu, quảng bá về
truyền thống lịch sử cách mạng, về

bản sắc văn hóa và con người
Tuyên Quang với bạn bè trong
nước và quốc tế. 

Các đơn vị chức năng thuộc
ngành văn hóa, thể thao và du lịch
đã thực hiện tốt nhiệm vụ hằng
năm, quan tâm xây dựng, tổ chức
các hoạt động văn hóa, văn nghệ
hướng về cơ sở vùng sâu, vùng xa,
vùng dân tộc thiểu số thông qua
các hình thức phong phú, đa dạng,
như: Biểu diễn nghệ thuật chuyên
nghiệp, tổ chức các ngày hội, liên
hoan văn hóa nghệ thuật quần
chúng các cấp; hoạt động chiếu
phim; trưng bày, triển lãm, hoạt
động sáng tác, phổ biến tác phẩm
ở cơ sở, phát triển văn hóa đọc,...

Từ năm 2013 đến nay, mỗi năm,
Đoàn nghệ thuật dân tộc tỉnh tổ
chức thực hiện ít nhất từ 130 buổi
biểu diễn phục vụ nhân dân, phục
vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ
lớn, các sự kiện văn hóa, chính trị
của tỉnh, chú trọng phục vụ đồng
bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng
bào dân tộc thiểu số. Hằng năm,
trong các chương trình tập huấn
nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ
cho diễn viên, ca sỹ, nghệ sỹ, nhạc
công,... trong đó có trên 50% tiết
mục được khai thác dựa trên chất
liệu các dân tộc như: Tày, Dao, Cao

Lan, Mông,... Các nhạc sĩ, nghệ sĩ,
biên đạo đã sưu tầm, nghiên cứu,
khai thác chất liệu văn hóa dân
gian; sáng tác, dàn dựng và biểu
diễn các làn điệu dân ca, dân vũ
của các dân tộc thiểu số trong tỉnh,
tiêu biể như: Múa "nguồn cội" (dân
tộc Cao Lan), "ngẫu hứng triền
non", "Tiếng Chuông" (dân tộc
Dao); "nhịp điệu tang sành" (dân
tộc Cao Lan), múa "Một ngày trên
bản Mông" (dân tộc Mông); "Cù tê"
(dân tộc La Chí), Then cọi "gọi
trăng", "Mo nậm Quảng" (dân tộc
Tày); "Đỉnh Phượng Hoàng" (dân
tộc Pà Thẻn),... 

Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung
tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể
thao huyện, thành phố thường
xuyên tổ chức các hội thi, liên hoan
văn nghệ quần chúng, ngày hội văn
hóa, thể thao các dân tộc thiểu số từ
tỉnh đến cơ sở, nổi bật như: ngày
hội văn hóa, thể thao các dân tộc
huyện Lâm Bình, ngày hội văn hóa,
thể thao các dân tộc huyện Yên
Sơn, Liên hoan các Câu lạc bộ bảo
tồn và phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc; Liên hoan nghệ thuật hát
Then, đàn Tính; Liên hoan văn hóa,
thể thao khu căn cứ cách mạng Tân
Trào,... gắn với các sự kiện văn hóa,
chính trị, các ngày lễ lớn của đất t
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nước, của địa phương,... thu hút
đông đảo diễn viên quần chúng là
đồng bào dân tộc thiểu số, nghệ
nhân văn hóa dân gian tham gia.
Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt
động của 138/138 đội văn nghệ
quần chúng xã, phường, thị trấn;
2.638 tổ, đội văn nghệ quần chúng
ở thôn, bản, tổ dân phố, cơ quan,
trường học, lực lượng vũ trang; trên
50 câu lạc bộ đàn và hát dân ca;
trên 70 câu lạc bộ Hát Then - đàn
Tính; 06 câu lạc bộ hát Páo dung,
bảo tồn của dân tộc Dao; 13 câu lạc
bộ hát Sình ca của dân tộc Cao Lan
được duy trì hoạt động thường
xuyên, bình quân mỗi năm biểu
diễn trên 10.300 buổi phục vụ quần
chúng nhân dân. Qua đó, tạo được
phong trào văn hóa văn nghệ sôi
nổi, nhằm từng bước nâng cao mức
hưởng thụ văn hóa, xây dựng môi
trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt
là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

Ngành văn hóa, thể thao và du
lịch đã xây dựng kế hoạch, chương
trình tham gia các hoạt động văn
hóa cấp khu vực và toàn quốc do
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ
chức: Ngày hội văn hoá, thể thao
và du lịch các dân tộc vùng Đông
Bắc lần thứ XI, năm 2015 tại tỉnh
Bắc Kạn, Ngày hội văn hóa, thể
thao và du lịch các tỉnh vùng Đông
Bắc lần thứ X, năm 2018 tại tỉnh
Vĩnh Phúc; Ngày hội văn hóa dân
tộc Mông toàn quốc lần thứ II, năm
2016 tại tỉnh Hà Giang; Liên hoan
nghệ thuật hát Then - đàn Tính các

dân tộc Tày - Nùng - Thái toàn
quốc lần thứ VI, năm 2018 tại tỉnh
Hà Giang; Ngày hội văn hóa các
dân tộc Việt Nam năm 2013 tại tỉnh
Gia Lai,... Tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch đăng cai tổ
chức Liên hoan nghệ thuật hát
Then, đàn Tính các dân tộc Tày -
Nùng - Thái toàn quốc lần thứ V
gắn với Lễ hội Thành Tuyên năm
2015, Ngày hội văn hóa dân tộc
Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ
hội Thành Tuyên năm năm 2017;
Liên hoan trình diễn di sản văn hóa
phi vật thể quốc gia và Lễ hội
Thành Tuyên các năm: 2018,
2019,... Thông qua các cuộc Liên
hoan, Hội thi, Hội diễn và tham gia
hoạt động cấp khu vực và toàn
quốc, tỉnh đều chú trọng khai thác
các làn điệu dân ca, dân vũ của
các dân tộc thiểu số trên địa bàn
tỉnh và được Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch khen thưởng, đánh gia
cao, để lại nhiều ấn tượng, tình
cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè
trong nước và quốc tế, đồng thời
tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu
được hình ảnh đất và người Tuyên
Quang, truyền thống lịch sử và
những bản sắc văn hóa đặc trưng,
tiêu biểu của nhân dân các dân tộc
trong tỉnh.

Có thể nói, từ khi triển khai thực
hiện Đề án "Đưa các chương trình
hoạt động văn hóa, nghệ thuật
phục vụ vùng sâu, vùng xa, vùng
biên giới, hải đảo, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số giai đoạn 2013 -

2020" tại tỉnh Tuyên Quang đã đạt
được những kết quả đáng khích lệ.
Các hoạt động văn hóa của tỉnh
phát triển đúng định hướng, bám
sát chủ trương, đường lối của
Đảng, nhiệm vụ chính trị và thực
tiễn của tỉnh, nhiều chương trình,
kế hoạch, quy hoạch được tỉnh ban
hành và triển khai thực hiện có
hiệu quả, đặc biệt là các cơ chế,
chính sách xây dựng văn hóa vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số, góp phần quan trọng
trong việc giữ vững ổn định chính
trị, củng cố an ninh quốc phòng;
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần cho nhân dân. 

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, bên
cạnh những kết quả đạt được, trong
quá trình thực hiện các hoạt động
trong khuôn khổ Đề án, tỉnh Tuyên
Quang cũng gặp phải những khó
khăn, vướng mắc như: Tuyên
Quang là tỉnh miền núi, đời sống
kinh tế - xã hội còn rất nhiều khó
khăn, cơ sở hạ tầng còn nghèo nàn,
thiếu thốn, nhất là hệ thống thiết
chế văn hóa, thể thao và du lịch ở
vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số chưa đáp
ứng được nhu cầu hưởng thụ văn
hóa của nhân dân; Công tác tham
mưu tổ chức các hoạt động văn hóa
ở một số địa phương chất lượng
chưa cao, còn nặng về tính phong
trào, hình thức, đội ngũ cán bộ làm
công tác văn hóa ở cơ sở chưa được
đào tạo chuyên sâu, chưa được
chuẩn hóa theo vị trí việc làm,... 

Để tiếp tục đưa các hoạt động
văn hóa, văn nghệ phục vụ vùng
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân
tộc thiểu số trong những năm tiếp
theo, thiết nghĩ, tỉnh Tuyên Quang
nói riêng và các địa phương trong
cả nước nói chung cần có những
giải pháp thiết thực, phù hợp với
điều kiện tình hình thực tế địa
phương. Trước hết, cần tăng cường
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các
cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt
là vai trò tham mưu, quản lý nhà
nước của chính quyền các cấp
trong công tác gìn giữ và phát huy
giá trị văn hóa truyền thống. Có cơ
chế chính sách hợp lý; sự phối hợp
chặt chẽ và đồng bộ giữa các cấp,
các ngành, đoàn thể và các tổ
chức chính trị - xã hội trong việc tổ
chức các hoạt động văn hoá ở cơ
sở, ưu tiên phát triển văn hóa, văn
nghệ vùng sâu, vùng xa, vùng
đồng bào dân tộc thiểu số. 

t

Ngaøy hoäi vaên hoùa daân toäc Dao toaøn quoác laàn thöù nhaát. 

AÛnh: Quyù Döông
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Trong những năm trở lại đây,
việc đầu tư xây dựng và hoàn

thiện các thiết chế văn hóa - thể
thao cơ sở trên địa bàn tỉnh luôn
được các cấp ủy Đảng, chính
quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm
chỉ đạo triển khai thực hiện. Các
thiết chế Nhà văn hóa - Khu thể
thao được đầu tư xây dựng và
đưa vào sử dụng đã được các địa
phương quan tâm, từng bước khai
thác, phát huy phục vụ có hiệu
quả công tác tuyên truyền, phổ
biến các chủ trương, đường lối
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước là nơi tổ chức các
hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể
thao, vui chơi giải trí đáp ứng nhu
cầu sáng tạo và hưởng thụ văn
hóa tinh thần, nâng cao thể chất
của nhân dân. Thông qua các
hoạt động tại các thiết chế văn
hóa, thể thao cơ sở đã góp phần
nâng cao trình độ dân trí và xây
dựng đời sống văn hóa, thể thao
cơ sở ngày một phát triển; đóng
góp thiết thực cho các phong trào
xây dựng gia đình, thôn bản, tổ
dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa,
góp phần giữ gìn và phát huy bản
sắc văn hóa dân tộc.

Sau khi thực hiện việc sáp
nhập thôn, tổ dân phố theo Nghị
quyết số 02/HĐ-HĐND ngày
19/3/2019 của Hội đồng nhân dân
tỉnh, toàn tỉnh hiện có 1.739 thôn,
tổ dân phố, giảm 357 thôn, tổ dân
phố, trong đó có 1.640 thôn, bản,
tổ dân phố có nhà văn hóa;
1.139/1.640 thôn, bản, tổ nhân
dân có nhà văn hóa gắn với sân
thể thao và khuôn viên đạt chuẩn
theo quy định của Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, đạt trên 65%.
Tuy nhiên sau khi sáp nhập thôn,
tổ dân phố trên địa bàn tỉnh lại nảy
sinh một số khó khăn, bất cập
trong việc sử dụng và quản lý nhà
văn hóa thôn, tổ dân phố, cụ thể: 

1. Nhiều nhà văn hóa thôn, tổ
dân phố sau khi sáp nhập ít hoặc
không được sử dụng nên có thể
bị hư hỏng, xuống cấp, gây lãng
phí: Trong tổng số 1.640 thôn, tổ
dân phố có nhà văn hóa thì có
đến 156 thôn, tổ dân phố sau khi
sáp nhập có 2 nhà văn hóa
nhưng chủ yếu chỉ sử dụng 1
nhà; 13 thôn, tổ dân phố sau khi
sáp nhập, có 3 nhà văn hóa
nhưng chỉ sử dụng 1 nhà; các

nhà văn hóa ít được sử dụng
hoặc để không dẫn đến tình
trạng lãng phí.

2. Một số nhà văn hóa không
đảm bảo về diện tích, chỗ ngồi
để phục vụ nhu cầu sinh hoạt
của nhân dân. Sau khi sáp nhập
có nhiều thôn, tổ dân phố số
lượng nhân khẩu tăng lên gấp 2
đến 3 lần so với khi chưa sáp
nhập; hầu hết các nhà văn hóa
thôn, tổ dân phố đã được xây
dựng trước khi sáp nhập nên
không đủ diện tích, chỗ ngồi để
sinh hoạt, hội họp cho cả thôn.
Các thôn, tổ dân phố phải chia
nhỏ từ 2 đến 3 buổi để phổ biến
cùng một nội dung để truyền tải
đến nhân dân.

Trong thời gian tới, để quản lý
và khai thác có hiệu quả các nhà
văn hóa thôn, tổ dân phố sau khi
sáp nhập và nâng cao đời sống
văn hóa, tinh thần của người dân,
tránh lãng phí các địa phương
trên địa bàn tỉnh cần triển khai
thực hiện một số giải pháp sau:

Quản lý và khai thác có hiệu quả 
các nhà văn hóa sau sáp nhập thôn, tổ dân phố

Tường Vy

Taäp huaán haït nhaân vaên ngheä cô sôû naêm 2020.                               AÛnh: Chi Yeán

(Xem tieáp trang 34)
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Ngày 24/02/2020, Chính phủ
đã ban hành Nghị định số

24/2020/NĐ-CP Quy định chi
tiết một số điều của Luật Phòng,
chống tác hại của rượu, bia (nội
dung gồm 5 chương, 27 điều) về
một số biện pháp giảm mức tiêu
thụ và quản lý việc cung cấp
rượu, bia bao gồm địa điểm
công cộng không được uống
rượu, bia; hạn chế sử dụng hình
ảnh diễn viên uống rượu, bia
trong tác phẩm điện ảnh, sân
khấu, truyền hình; quản lý việc
quảng cáo rượu có độ cồn dưới
15 độ và bia; việc thực hiện biện
pháp ngăn ngừa người chưa đủ
18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm
kiếm thông tin và mua rượu, bia
trong hoạt động bán rượu, bia
theo hình thức thương mại điện
tử; nội dung, mức chi cho hoạt
động phòng, chống tác hại của
rượu, bia; trách nhiệm thực hiện
thông tin, giáo dục, truyền thông
và trách nhiệm quản lý nhà nước
về phòng, chống tác hại của
rượu, bia. 

Theo đó, địa điểm công cộng
không được uống rượu, bia; hạn
chế sử dụng hình ảnh diễn viên
uống rượu, bia trong tác phẩm
điện ảnh, sân khấu, truyền hình và
một số biện pháp quản lý quảng
cáo rượu có nồng độ cồn dưới 15
độ và bia được quy định tại các
điều 3, 4 và 5 của Nghị định
24/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Về địa điểm công cộng không
được uống rượu, bia (Điều 3): 

Ngoài các địa điểm không
uống rượu, bia được quy định từ
khoản 1 đến khoản 6 Điều 10
Luật Phòng, chống tác hại của
rượu, bia, Nghị định 24/2020/NĐ-
CP đã cụ thể hóa khoản 7 Điều
10 của Luật này về các địa điểm
công cộng không được uống
rượu, bia, gồm: 

1. Công viên, trừ trường hợp
nhà hàng trong phạm vi khuôn
viên của công viên đã được cấp
phép kinh doanh rượu, bia trước
ngày Nghị định này có hiệu lực. 

2. Nhà chờ xe buýt. 
3. Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ

sở văn hóa, thể thao trong thời
gian tổ chức các hoạt động theo
chức năng, nhiệm vụ và công
năng sử dụng chính của các địa
điểm này, trừ trường hợp tổ chức
các lễ hội ẩm thực, văn hóa có sử
dụng rượu, bia.

Về hạn chế hình ảnh diễn viên
uống rượu, bia trong tác phẩm
điện ảnh, sân khấu, truyền hình
(Điều 4)

1. Việc sử dụng hình ảnh diễn
viên uống rượu, bia trong tác
phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền
hình phải bảo đảm các yêu cầu
sau đây:

a) Không thể hiện các hành vi
bị nghiêm cấm được quy định tại
Điều 5, hành vi uống rượu, bia ở
các địa điểm được quy định tại
Điều 10, hành vi bán rượu, bia ở
các địa điểm được quy định tại
Điều 19 Luật Phòng, chống tác
hại của rượu, bia hoặc hành vi
uống rượu, bia trong tác phẩm
sân khấu, điện ảnh, truyền hình
dành cho người dưới 18 tuổi; trừ
trường hợp nhằm phê phán, lên
án các hành vi này;

b) Không ca ngợi tổ chức, cá
nhân thành công từ sản xuất,
kinh doanh rượu, bia;

c) Việc sử dụng hình ảnh diễn
viên uống rượu, bia nhằm mục
đích nghệ thuật chỉ được thực
hiện trong trường hợp cần thiết để
khắc họa hình tượng nhân vật lịch
sử hoặc tái hiện một giai đoạn lịch
sử nhất định hoặc phê phán, lên
án hành vi uống rượu, bia;

d) Việc sử dụng hình ảnh diễn
viên uống rượu, bia nhằm mục
đích nghệ thuật ngoài các trường
hợp quy định tại điểm c khoản
này phải được cơ quan có thẩm
quyền duyệt phim chấp thuận

Quy định về điểm công cộng không được uống rượu bia; hạn chế hình ảnh 
diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình 

và một số biện pháp quản lý việc quảng cáo rượu có nồng độ cồn dưới 15 độ và bia
Gia Khánh

t

Hình aûnh röôïu, bia seõ bò haïn cheá trong taùc phaåm ñieän aûnh, saân khaáu,
truyeàn hình. AÛnh: KT

PHOÅ BIEÁN PHAÙP LUAÄT
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trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định phim
theo quy định của Luật Điện ảnh hoặc được cơ quan
có thẩm quyền cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ
thuật chấp thuận theo quy định tại Nghị định số
15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số
79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ
quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời
trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh
doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu.
Việc chấp thuận hình ảnh diễn viên uống rượu, bia
nhằm mục đích nghệ thuật được thực hiện lồng
ghép trong quá trình thẩm định, cấp phép, phê
duyệt tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình
theo quy định của pháp luật và bảo đảm không phát
sinh thêm thủ tục hành chính.

2. Mức độ xuất hiện cảnh diễn viên uống rượu,
bia trong các trường hợp quy định tại điểm c, điểm
d khoản 1 Điều này là tiêu chí phân loại phim để
phổ biến phim theo lứa tuổi phù hợp, được lồng
ghép trong tiêu chí phân loại phim theo hướng dẫn
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về một số biện pháp quản lý việc quảng cáo
rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia (Điều 5):

1. Ngoài trường hợp quy định tại điểm c khoản 3
Điều 12 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia,
trường hợp được quảng cáo rượu, bia có độ cồn
dưới 5,5 độ trên báo nói, báo hình trong thời gian
từ 18 giờ đến 21 giờ hằng ngày bao gồm các
quảng cáo rượu, bia của đơn vị tài trợ tại địa điểm
diễn ra chương trình đại hội thể thao, giải thi đấu
thể thao quy mô khu vực, châu lục hoặc thế giới tổ
chức tại Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên
báo nói, báo hình.

2. Quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ
trên phương tiện quảng cáo ngoài trời phải tuân thủ
các quy định sau đây:

a) Kích thước biển quảng cáo thực hiện theo
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phương tiện
quảng cáo;

b) Bảo đảm khoảng cách tối thiểu 200m tính từ
điểm đặt phương tiện quảng cáo đến ranh giới gần
nhất của khuôn viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ
sở giáo dục phổ thông, cơ sở, khu vực chăm sóc,
nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa
đủ 18 tuổi; tối thiểu 100m tính từ điểm đặt phương
tiện quảng cáo đến ranh giới gần nhất của khuôn
viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại
học; trừ trường hợp biển hiệu của cơ sở kinh doanh
rượu, bia. Trường hợp đã có quảng cáo rượu, bia
trên phương tiện quảng cáo ngoài trời đặt trong
phạm vi khoảng cách trên trước ngày Nghị định này
có hiệu lực thì tiếp tục được thực hiện đến khi hợp
đồng về việc đặt quảng cáo đó hết hiệu lực và
không được gia hạn hợp đồng.

3. Quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia
phải có cảnh báo để phòng, chống tác hại của

rượu, bia bảo đảm các quy định sau đây:
a) Có một trong các nội dung cảnh báo: "uống

rượu, bia có thể gây tai nạn giao thông", "uống
rượu, bia có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi",
"người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia";

b) Quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình,
đài phát thanh, sản phẩm quảng cáo rượu, bia ghi
âm, ghi hình phải đọc rõ nội dung cảnh báo theo
quy định tại điểm a khoản này với tốc độ đọc tương
đương tốc độ đọc các nội dung khác trong cùng
một quảng cáo;

c) Quảng cáo rượu, bia trên báo hình, báo điện
tử, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, đài phát
thanh có hình, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối
và thiết bị viễn thông khác có hình ảnh, sản phẩm
quảng cáo rượu, bia ghi hình phải thể hiện nội dung
cảnh báo theo quy định tại điểm a khoản này bằng
chữ viết có màu tương phản với màu nền bảo đảm
dễ nhìn, chiếm tối thiểu 10% diện tích quảng cáo.
Trường hợp quảng cáo rượu, bia trên truyền hình thì
cảnh báo bằng chữ viết phải thể hiện theo hết chiều
ngang của màn hình;

d) Quảng cáo tại địa điểm kinh doanh rượu, bia
phải có nội dung cảnh báo theo quy định tại điểm a
khoản này bằng chữ viết bảo đảm rõ nét, dễ nhìn
hoặc bản ghi âm, ghi hình quảng cáo đáp ứng yêu
cầu quy định tại điểm b, điểm c khoản này;

đ) Quảng cáo rượu, bia khác ngoài các trường
hợp quy định tại các điểm b, c và điểm d khoản này
phải có nội dung cảnh báo theo quy định tại điểm a
khoản này bằng chữ viết bảo đảm rõ nét, dễ nhìn.

4. Quảng cáo rượu, bia trên báo điện tử, trang
thông tin điện tử, mạng xã hội, phương tiện điện tử,
thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác phải có
hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiểm soát
tuổi của người truy cập để ngăn ngừa người chưa
đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về
rượu, bia bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Không hiển thị quảng cáo trước khi người truy
cập, tìm kiếm thông tin khai báo tuổi;

b) Quảng cáo không được liên kết, quảng bá
đến các tài khoản người dùng chưa đủ 18 tuổi;
các trang, kênh, phương tiện thông tin khác trên
môi trường mạng dành riêng cho người chưa đủ
18 tuổi hoặc có đa số người sử dụng, truy cập
chưa đủ 18 tuổi;

c) Trường hợp quảng cáo rượu, bia được thực
hiện trước khi Nghị định này có hiệu lực chưa đáp
ứng yêu cầu quy định tại điểm a, điểm b khoản này
thì tiếp tục được thực hiện đến khi hợp đồng quảng
cáo hết hiệu lực và không được gia hạn hợp đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày
24/02/2020. Xem chi tiết toàn bộ nội dung của Nghị
định tại địa chỉ: https://thuvienphapluat.vn/van-
ban/the-thao-y-te/Nghi-dinh-24-2020-ND-CP.

t
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Thứ nhất: Trên cơ sở các nhà văn hóa thôn, tổ
dân phố hiện có, rà soát nhà văn hóa nào còn phù
hợp thì duy trì tổ chức cho nhân dân sinh hoạt; đối
với các nhà văn hóa không đủ diện tích để hội họp,
dư thừa, không sử dụng đến thì có phương án sắp
xếp, chuyển đổi mục đích sử dụng. Quy hoạch, xây
dựng mới những nhà văn hóa thôn, tổ dân phố
chưa đạt chuẩn hoặc đã bị xuống cấp không sử
dụng được, đảm bảo theo quy chuẩn của Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch và đáp ứng nhu cầu sinh
hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân theo số nhân
khẩu tăng lên sau khi sáp nhập.

Thứ hai: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động và phổ biến sâu rộng chủ trương,
chính sách về xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa -
thể thao để các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ

chức đoàn thể nhân dân và mỗi người dân nhận
thức đúng, đầy đủ về chủ trương xã hội hóa.
Khuyến khích các tổ chức, tập thể, cá nhân và
nhân dân tại địa phương tham gia đóng góp, tài trợ
kinh phí để tổ chức hoạt động Nhà văn hóa - khu
thể thao thôn, tổ dân phố phát huy công năng và
hiệu quả cao nhất.

Thứ ba: Các cấp, các ngành liên quan thường
xuyên quan tâm mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập
huấn nghiệp vụ cho những người trực tiếp tham gia
quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao
tại cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh.

Thứ tư: Vận dụng linh hoạt cách thức tổ chức
hoạt động trên cơ sở thiết chế văn hóa, thể thao
hiện có, tránh để nhà văn hóa bị bỏ hoang, gây
lãng phí. Đẩy mạnh, tăng cường công tác chỉ đạo,
hướng dẫn tổ chức các hoạt động giao lưu, liên
hoan, hội thi, hội diễn, các giải thi đấu thể dục thể
thao quần chúng các cấp nhằm thúc đẩy phong
trào văn hóa, thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh
ngày càng phát triển.

Quản lý và khai thác...
(Tieáp theo trang 31)

- Đề xuất các giải pháp kiểm
soát, quản lý và phát triển cho từng
lô đất trong khu vực; các quan điểm,
thông số, quy định về kiến trúc,
cảnh quan đối với các lô đất và hệ
thống các trục không gian chính của
khu vực di tích. Giải pháp quy hoạch
các công trình trọng điểm, điểm
nhấn, các quần thể kiến trúc hoặc
kiến trúc, cảnh quan khác.

- Đề xuất giải pháp bảo tồn,
phục hồi và phát huy giá trị các di
sản văn hóa phi vật thể gắn với
việc tôn vinh giá trị di tích, phù
hợp với điều kiện thực tiễn của
địa phương.

đ) Xác định kế hoạch thực hiện
quy hoạch

- Đề xuất lộ trình thực hiện
quy hoạch.

- Xác định kế hoạch công tác
cắm mốc giới cho khu vực danh
lam thắng cảnh sau khi có quyết
định phê duyệt đồ án Quy
hoạch và các hoạt động khác
theo quy định.

- Xác định các nhóm dự án
thành phần, dự án trọng điểm ưu
tiên đầu tư phù hợp với từng thời kỳ
quy hoạch và khả năng đảm bảo
nguồn lực thực hiện, gồm: Giải
phóng mặt bằng và tái định cư; bảo
tồn, tôn tạo di tích, bảo tồn cảnh
quan sinh thái gắn với di tích; bảo

tồn các giá trị di sản văn hóa phi
vật thể gắn với di tích và cộng đồng
dân cư ở khu vực; phát huy giá trị
di tích gắn với phát triển du lịch,
dịch vụ; xây dựng hệ thống kết cấu
hạ tầng.

- Đề xuất nguồn vốn, giải pháp
huy động vốn và các nguồn lực hợp
pháp để thực hiện quy hoạch, phân
bổ nguồn vốn và lộ trình đầu tư.

Tại Quyết định này, Thủ tướng
Chính phủ giao Ủy ban nhân dân
tỉnh Tuyên Quang bố trí nguồn vốn,

phê duyệt dự toán chi phí lập quy
hoạch và các chi phí khác có liên
quan đến công tác lập quy hoạch;
chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch và các bộ,
ngành liên quan tổ chức lập, trình
duyệt đồ án Quy hoạch bảo quản,
tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di
tích lịch sử quốc gia đặc biệt Địa
điểm tổ chức Đại hội đại biểu lần
thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa,
tỉnh Tuyên Quang theo quy định
của pháp luật./.

phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo quản...
(Tieáp theo trang 14)

Naêm 2019, Ngheä thuaät trang trí treân trang phuïc truyeàn thoáng cuûa ngöôøi
Dao ñoû ñöôïc coâng nhaän laø Di saûn vaên hoùa phi vaät theå quoác gia. 

AÛnh: TOÂN DöôNg
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Từ ngày 27 đến ngày 30/5/2020,
tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn

hóa, Thể thao thanh thiếu nhi, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ
chức Giải Bóng bàn tỉnh Tuyên
Quang năm 2020. Tham dự giải có
110 vận động viên đến từ 11 câu
lạc bộ Bóng bàn thuộc các huyện,
thành phố, cơ quan, đơn vị trên địa
bàn tỉnh. Các vận động viên tham
gia thi đấu ở các nội dung: Đồng đội
nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ,
đôi nam nữ phối hợp, đơn nam, đơn
nữ. Sau 4 ngày thi đấu sôi nổi, Ban
Tổ chức đã tặng cờ và tiền thưởng
cho các vận động viên xếp hạng
nhất, nhì, ba ở nội dung đồng đội
nam, đồng đội nữ và trao 24 bô�huy
chương và tiền thưởng cho các vận
động viên xếp hạng nhất, nhì, ba ở
các nội dung. Đây là hoạt động có ý
nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm
các ngày lễ lớn của đất nước trong
năm 2020, chào mừng Đại hội đảng

Giải bóng bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2020

Sáng ngày 26/5/2020, Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch

Tuyên Quang tổ chức hội nghị
tập huấn nghiệp vụ công tác gia
đình năm 2020 tại huyện Sơn
Dương. Đến dự hội nghị có đồng
chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám
đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du
lịch và các đồng chí đại biểu đại
diện tại địa phương. 

Tham gia hội nghị tập huấn có
180 đại biểu là công chức văn
hóa, xã hội; trưởng thôn của 12
xã, thị trấn và đại diện 5 Câu lạc
bộ phòng, chống bạo lực gia
đình của xã Thượng Ấm, huyện
Sơn Dương. Tại hội nghị tập
huấn, các học viên đã được
nghe đồng chí Hoa Hữu Vân,
nguyên Phó vụ trưởng Vụ gia
đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch phổ biến và hướng dẫn
triển khai một số chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước
về công tác gia đình; Chỉ thị của
Thủ tướng Chính phủ về đẩy
mạnh công tác phòng, chống
bạo lực gia đình; Hướng dẫn
triển khai Bộ tiêu chí ứng xử

trong gia đình; kỹ năng ứng xử
và phòng, chống bạo lực gia
đình. Hội nghị cũng dành nhiều
thời gian để trao đổi, thảo luận,
hỏi đáp về các nội dung trong
lĩnh vực công tác gia đình. 

Hội nghị tập huấn là dịp để
cán bộ làm công tác gia đình ở cơ

sở trao đổi, chia sẻ những kinh
nghiệm, cách làm hay, những
giải pháp thiết thực để thực hiện
có hiệu quả công tác quản lý nhà
nước về gia đình và phòng chống
các tệ nạn xã hội xâm nhập vào
gia đình trong thời gian tới.

Tường vy

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác gia đình năm 2020

bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
và đẩy mạnh Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại". Đồng thời, thông qua giải lần này, Ban Tổ
chức đã phát hiện và tuyển chọn những vận động viên có chất
lượng để bổ sung lực lượng cho đội tuyển bóng bàn của tỉnh.

vi đạo

Lieân hoan tieáng haùt gia ñình tænh Tuyeân Quang naêm 2020.

AÛnh: ngoïc chieán

Thi ñaáu boùng baøn noäi dung ñoâi nöõ.        AÛnh: Quyù Döông

TRANG TIN



Trang

l thôøi SÖï - chÍnh tRò
l Keát quaû kyø hoïp chuyeân ñeà, Hoäi ñoàng nhaân daân tænh Tuyeân

Quang khoùa XVIII. 1
l Ñaïi hoäi Ñaûng boä Sôû Vaên hoùa, Theå thao vaø Du lòch laàn thöù XIV,

nhieäm kyø 2020 - 2025 thaønh coâng toát ñeïp. haø linh 2

l hoïc taäp vaø laøm theo tÖ tÖôûng, Ñaïo ÑÖùc, 
phong caùch hoÀ chÍ minh

l Tö töôûng Baùc Hoà veà toân troïng nhaân daân, phaùt huy daân chuû,
chaêm lo ñôøi soáng nhaân daân. tuaán minh 4

l Tuyeân truyeàn, phoå bieán caùc vaên baûn luaät ñöôïc thoâng qua taïi 
kyø hoïp thöù 8, Quoác hoäi khoùa XIV. hÖng haø 5

l Tö töôûng Baùc Hoà veà ñaïo ñöùc. vieät thanh  6

l kyû nieäm 109 naêm ngaøy baùc hoÀ Ra Ñi tìm ÑÖôøng cÖùu nÖôùc
l Töø Beán Nhaø Roàng ñeán Taân Traøo. tRaÀn thaÉng  7

l kyû nieäm 130 naêm ngaøy Sinh chuû tòch hoÀ chÍ minh
l Nhöõng sinh nhaät Baùc Hoà ôû Tuyeân Quang.     vieät thanh 9
l Thöïc traïng vaø giaûi phaùp xaây döïng vaø phaùt trieån neàn vaên hoùa

tieân tieán, ñaäm ñaø baûn saéc daân toäc ôû Tuyeân Quang theo tö töôûng
Hoà Chí Minh. thÖông nguyeãn 11

l di Saûn vaên hoùa
l Pheâ duyeät nhieäm vuï laäp quy hoaïch baûo quaûn... tRaÀn thaÉng 13
l UBND tænh ban haønh keá hoaïch toå chöùc Leã ñoùn nhaän... chi yeán 15
l Moùn côm ñen ñoäc ñaùo trong Teát Thanh minh... thuùy hoa 16
l Baøi haùt: Laøng taèm cuûa toâi. taân ÑieÀu - Ñoaøn thò kyù 17
l Trang thô. 18       
l vaên hoùa - du lòch
l Tuyeân Quang phaùt huy tieàm naêng, lôïi theá, töøng böôùc ñöa du

lòch trôû thaønh ngaønh kinh teá quan troïng. khaùnh duy  19
l Tuyeân Quang: Toå chöùc keát noái doanh nghieäp... thu haø 21
l Tuyeân Quang taäp trung xaây döïng saûn phaåm du lòch ñaùp öùng

nhu caàu ña daïng cuûa du khaùch. nguyeãn hueá 23
l Gieáng Tanh tieàm naêng du lòch coäng ñoàng. huyeÀn tRang 25
l xaây dÖïng Ñôøi Soáng vaên hoùa

l 5 naêm trieån khai thöïc hieän Nghò quyeát soá 15 cuûa Ban Thöôøng vuï
Tænh uûy veà xaây döïng nhaø vaên hoùa thoân, baûn, toå daân phoá gaén vôùi
saân theå thao vaø khuoân vieân.                           tÖôøng vy  27

l Tuyeân truyeàn höôûng öùng Thaùng haønh ñoäng Vì treû em naêm 2020.
tÖôøng vy  28

l Keát quaû thöïc hieän Ñeà aùn “Ñöa caùc chöông trình... t.n 29
l Quaûn lyù vaø khai thaùc coù hieäu quaû caùc nhaø vaên hoùa sau saùp nhaäp

thoân, toå daân phoá. tÖôøng vy  31
l phoå bieán phaùp luaät

l Quy ñònh veà ñieåm coâng coäng khoâng ñöôïc uoáng röôïu bia... 32
l tRang tin

l Hoäi nghò taäp huaán nghieäp vuï coâng taùc gia ñình naêm 2020. t.v 35
l Giaûi boùng baøn tænh Tuyeân Quang naêm 2020.            vi Ñaïo 35

Sôû vaên hoùa, theå thao 
vaø du lòch tuyeân quang

xuaát baûn

chòu traùch nhieäm xuaát baûn
aâu thò mai

chòu traùch nhieäm noäi dung
leâ thanh Sôn

nguyeãn vaên hoøa

thö kyù
nguyeãn ngoïc chieán

bieân taäp
ngoïc chieán, 

tRaÀn hieáu, hoÀng Sôn,
nguyeãn hueá, ÑÖùc thaÉng

thieát keá vaø trình baøy
toân dÖông

Söûa baûn in
quang huy

lÑòa chæ:
- Soá 157, ñöôøng 17-8, phöôøng 
Minh Xuaân, thaønh phoá Tuyeân Quang
- ÑT: 02073.822.683

lGiaáy pheùp xuaát baûn:
Soá: 33/GP-XBÑS  ngaøy 20/3/2020
cuûa Cuïc Baùo chí.

l In taïi Coâng ty coå phaàn In vaø 
Dòch vuï Tuyeân Quang.

- Khuoân khoå: 20 x 28 cm. In xong
vaø noäp löu chieåu thaùng 6-2020.

l Bìa 1: Chöông trình ngheä thuaät bieåu
dieãn chaøo möøng Leã trao Giaûi thöôûng
Baùo chí tænh Tuyeân Quang laàn thöù II
naêm 2020; Giaûi saùng taùc, quaûng baù
caùc taùc phaåm vaên hoïc, ngheä thuaät,
baùo chí veà chuû ñeà “Hoïc taäp vaø laøm
theo tö töôûng, ñaïo ñöùc, phong caùch 
Hoà Chí Minh”; Giaûi Baùo chí tuyeân truyeàn
ñöa Nghò quyeát cuûa Ñaûng vaøo cuoäc soáng.

AÛnh: Chi Yeán

V¨n hãa, ThÓ thao
vµ Du lÞch
N¨m thø 39
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Quang caûnh Ñaïi hoäi Ñaûng boä Sôû Vaên hoùa, 
Theå thao vaø Du lòch laàn thöù XIV, 

nhieäm kyø 2020 - 2025

Ñoàng chí Traàn Vieät Huøng, Phoù Bí thö Ñaûng uûy 
Khoái caùc cô quan vaø doanh nghieäp tænh 

taëng hoa chuùc möøng Ñaïi hoäi.

Ban Chaáp haønh Ñaûng boä Sôû Vaên hoùa, Theå thao
vaø Du lòch laàn thöù XIV, nhieäm kyø 2020 - 2025.

Ñoàng chí Traàn Vieät Huøng, Phoù Bí thö Ñaûng uûy 
Khoái caùc cô quan vaø doanh nghieäp tænh vaø ñoàng chí AÂu Thò Mai,

Bí thö Ñaûng uûy, Giaùm ñoác Sôû VH, TT&DL taëng hoa 
caùc ñoàng chí uûy vieân BCH Ñaûng boä Sôû 

nhieäm kyø 2015 - 2020 khoâng tham gia BCH khoùa môùi.

Ñaïi hoäi bieåu quyeát thoâng qua Nghò quyeát Ñaïi hoäi.
Chöông trình vaên ngheä cuûa Ñoaøn Thanh nieân 

Sôû VH, TT&DL chaøo möøng Ñaïi hoäi.

Ñaïi hoäi Ñaûng boä Sôû Vaên hoùa, Theå Thao Vaø Du lòch
laàn Thöù XiV, nhieäm kyø 2020 - 2025

Trang aûnh: Ngoïc chieáN



Thaùc Khuoåi Nhi.                                                          AÛnh: Döông giang


