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Thời sự - Chính trị

t

THƯỜNG TRỰC TỈNH ủy LÀM VIỆC 
VỚI SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Ngày 09/8/2021, Thường trực
Tỉnh uỷ làm việc với Sở Văn

hóa, Thể thao và Du lịch. Đồng
chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Dự buổi làm việc có các đồng chí:
Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn,
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
UBND tỉnh; lãnh đạo Hội đồng
nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân
tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một
số sở, ban, ngành của tỉnh; bí thư
các huyện ủy, thành ủy và một số
doanh nghiệp hoạt động du lịch,
dịch vụ trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe báo cáo đánh giá
kết quả thực hiện công tác văn
hóa, thể thao và du lịch 7 tháng;
nhiệm vụ, giải pháp 5 tháng còn
lại của năm 2021 và dự kiến một
số nội dung, công việc trọng tâm
giai đoạn 2022 - 2025 của Sở Văn

hóa Thể thao và Du lịch, các đại
biểu đã trao đổi, thảo luận, làm rõ
những hạn chế, khó khăn, vướng
mắc và đưa ra các giải pháp thực
hiện một số nhiệm vụ trọng tâm
của ngành Văn hóa, Thể thao và
Du lịch trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, đồng
chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí
thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu
Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu
dương và đánh giá cao những kết
quả đạt được của ngành Văn hóa,
Thể thao và Du lịch trong thời gian
qua. Đặc biệt là trong 7 tháng
năm 2021, mặc dù khối lượng
công việc lớn, quá trình triển khai
nhiệm vụ công tác gặp nhiều khó
khăn, nhất là ảnh hưởng của đại
dịch Covid-19, nhưng toàn ngành
đã tập trung triển khai thực hiện
và cơ bản hoàn thành các chương
trình, kế hoạch công tác của tỉnh,
của ngành về lĩnh vực văn hóa,
thể thao và du lịch. Chủ động
tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban

nhân dân tỉnh xây dựng và ban
hành Nghị quyết về phát triển du
lịch trở thành ngành kinh tế quan
trọng của tỉnh; Đề án phát triển du
lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm
2025, định hướng đến năm 2030;
tích cực triển khai dự án Bảo
quản, tu bổ, phục hồi và phát huy
giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc
biệt Tân Trào gắn với phát triển du
lịch đến năm 2025; lập Quy hoạch
bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị
danh lam thắng cảnh quốc gia
đặc biệt Khu bảo tồn thiên nhiên
Na Hang - Lâm Bình, gắn với phát
triển du lịch đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050; Quy hoạch
bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát
huy giá trị di tích lịch sử quốc gia
đặc biệt Kim Bình - Chiêm Hóa;
tích cực triển khai các giải pháp về
phát triển du lịch; tổ chức tốt các
hoạt động văn hóa, thể thao chào
mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện
chính trị quan trọng của đất nước,
của tỉnh và phục vụ nhân dân.
Công tác cải cách hành chính,

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
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ứng dụng công nghệ thông tin
trong giải quyết công việc được
tăng cường. Công tác xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền được
quan tâm, chú trọng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết
quả đạt được, công tác văn hóa,
thể thao và du lịch vẫn còn một số
tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó
là: Việc tham mưu triển khai các
nhiệm vụ, giải pháp về phát triển
văn hóa, thể thao và du lịch một
cách chuyên sâu, bài bản, đáp
ứng yêu cầu trong tình hình mới
còn hạn chế; việc khai thác, phát
huy các giá trị các di sản văn hóa,
di tích lịch sử của địa phương, gắn
với phát triển du lịch hiệu quả
chưa cao; các giải pháp khắc
phục, ngăn chặn những tác động
tiêu cực của xã hội đến đời sống
văn hóa trong cộng đồng dân cư
còn hạn chế. Phong trào văn hóa,
văn nghệ, thể dục, thể thao quần
chúng ở cơ sở phát triển chưa thật
sự sâu rộng; đầu tư, phát triển một
số môn thể thao trọng điểm, thế
mạnh của tỉnh chưa đáp ứng yêu
cầu; quản lý, khai thác các thiết
chế văn hóa trọng điểm (bảo tàng
tỉnh, thư viện...) chưa hiệu quả;
các giải pháp có tính đột phá,
sáng tạọ nhằm khai thác, phát
huy tiềm năng, lợi thế để phát
triển nhanh, bền vững du lịch của
tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu. Việc
huy động xã hội hóa, thu hút đầu
tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao
và du lịch còn thấp…

Về phương hướng, nhiệm vụ 5
tháng cuối năm 2021; định hướng,
nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn
2022 - 2025, đồng chí Bí thư Tỉnh
ủy yêu cầu tập thể lãnh đạo Sở và
cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch phát huy hơn nữa
tinh thần đoàn kết, thống nhất để
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển
khai thực hiện tốt các nhiệm vụ
công tác năm 2021 đảm bảo hoàn
thành và hoàn thành vượt mức kế
hoạch đã đề ra. Căn cứ vào Nghị
quyết và các chương trình, đề án,
kế hoạch thực hiện Nghị quyết đại
hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị
quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ
tỉnh lần thứ XVII và tình hình thực
tế để xác định phương hướng,

nhiệm vụ, xây dựng chương trình,
kế hoạch cụ thể với những giải
pháp phù hợp, sáng tạo, hiệu quả
để tổ chức thực hiện tốt công tác
văn hóa, thể thao và du lịch trong
cả giai đoạn 2022 - 2025, tập
trung vào một số nội dung trọng
tâm sau:

Một là: Chủ động tham mưu
cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân,
Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo,
chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu
quả các chủ trương, định hướng
của Trung ương Đảng, Chính phủ
và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch về phát triển văn hóa, thể thao
và du lịch. 

Hai là: Tập trung thực hiện hiệu
quả các chủ trương, chính sách
của Đảng, Nhà nước về xây dựng
và phát triển văn hóa, con người
Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát
triển bền vững đất nước; nghiên
cứu tham mưu, đề xuất bộ tiêu chí
chuẩn mực văn hóa của con
người Tuyên Quang có trí tuệ, có
tinh thần vì cộng đồng, có khát
vọng vươn lên, trong sáng, lành
mạnh; khơi dậy tinh thần yêu
nước, phát huy truyền thống quê
hương cách mạng… Đẩy mạnh
phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa” gắn
với xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh. Nâng cao chất
lượng hoạt động các thiết chế văn
hóa từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng
phát triển các mô hình hoạt động
văn hóa, thể dục, thể thao đặc
trưng nhằm bảo tồn, phát huy các
giá trị văn hóa, nét đẹp truyền
thống của con người Tuyên
Quang; đẩy lùi các biểu hiện suy
thoái về tư tưởng, đạo đức, lối
sống; kiên quyết đấu tranh với lối
sống thực dụng, vô cảm, thiếu
trách nhiệm với xã hội, tệ nạn xã
hội, hủ tục trong đời sống văn hóa
của nhân dân; làm tốt công tác
phòng, chống bạo lực gia đình,
giảm thiểu tình trạng ly hôn...

Tổ chức tốt các hoạt động văn
hoá, thể thao chào mừng kỷ niệm
các ngày lễ lớn, các sự kiện chính
trị quan trọng của đất nước, của
tỉnh và phục vụ nhân dân đảm
bảo ý nghĩa, thiết thực, phù hợp
với tình hình thực tế. Đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin, số

hóa quản lý và quảng bá, giới
thiệu các di sản văn hóa của tỉnh. 

Thực hiện hiệu quả việc quản lý
hoạt động quảng cáo ngoài trời;
phối hợp với các cơ quan, đơn vị,
địa phương nghiên cứu, đề xuất
quy hoạch, thiết kế phương án lắp
dựng biển quảng cáo của các tổ
chức, cá nhân, hộ kinh doanh ở
các khu dân cư, tuyến phố tập
trung theo hướng đồng bộ, đặc
sắc, tạo điểm nhấn về không gian;
quy hoạch, xây dựng các tuyến
phố, khu dân cư văn minh, có
những hoạt động văn hóa, thể
thao đặc trưng, ấn tượng.  

Ba là: Triển khai hiệu quả công
tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích
lịch sử, danh lam thắng cảnh, văn
hóa truyền thống các dân tộc
trong tỉnh gắn với phát triển du
lịch. Trọng tâm là, phát huy giá trị
lịch sử Khu di tích quốc gia đặc
biệt Tân Trào, Khu di tích quốc gia
đặc biệt Kim Bình; xây dựng các
khu di tích này trở thành trung tâm
giáo dục truyền thống, lịch sử
cách mạng quan trọng gắn với
phát triển du lịch. Rà soát, xây
dựng các đề án, dự án, kế hoạch
bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa
truyền thống đặc sắc của các dân
tộc, nhất là dân tộc thiểu số, xây
dựng thành các sản phẩm du lịch
đặc trưng...

Bốn là:  Đẩy mạnh phát triển
phong trào thể dục, thể thao quần
chúng sâu rộng trong các cơ
quan, đơn vị, trường học, khu dân
cư, trong cán bộ, đảng viên và
nhân dân góp phần bảo vệ sức
khỏe, nâng cao tầm vóc, thể lực
con người Tuyên Quang, tăng
cường khối đại đoàn kết trong
nhân dân. Đề xuất đăng cai và tổ
chức tốt một số giải thể thao gắn
với phát triển du lịch. Tiếp tục
tham mưu giải pháp đầu tư phát
triển các môn thể thao trọng điểm,
là thế mạnh của tỉnh (bóng đá
thiếu niên, nhi đồng, pencaksilat,
vật...). Khuyến khích các tổ chức,
cá nhân đầu tư vào cơ sở hạ tầng,
đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện
thể dục, thể thao. Đề xuất giải
pháp huy động nguồn lực đầu tư
xây dựng khu Liên hợp thể thao

t

(Xem tiếp trang 7)
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CáCH mạng Tháng Tám
1945 là sự phát triển sáng

tạo của khoa học nghệ thuật khởi
nghĩa của Đảng, Bác Hồ, đặc biệt
là sự chủ động xử lý đúng đắn
tình thế và thời cơ cách mạng. Là
thành quả của sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc, của ý chí
tự lực, tự cường và khát vọng độc
lập tự do của dân tộc Việt Nam.
Thủ đô Khu giải phóng, mà căn
cứ địa Tân Trào là trung tâm
đóng vai trò hết sức to lớn vào
thành công của Cách mạng
Tháng Tám...

Lịch sử mãi mãi ghi nhớ cái tết
Tân Tỵ - ngày 28/1/1941, sau 30
năm hoạt động cách mạng ở
nước ngoài, tìm được con đường
cứu nước, cứu dân đúng đắn,
lãnh tụ Nguyễn ái Quốc - Bác Hồ
trở về Tổ quốc, tại cột mốc 108
biên giới Cao Bằng của Việt Nam
và Trung Quốc, để trực tiếp lãnh
đạo sự nghiệp đấu tranh giải
phóng dân tộc của nhân dân ta.

Tháng 5 năm 1941, tại khu
rừng Khuổi Nậm, Pác Bó (Cao
Bằng), Bác Hồ chủ trì Hội nghị
Trung ương lần thứ 8 của Đảng.
Hội nghị quyết định thành lập Mặt
trận Việt Nam Độc lập Đồng minh
(gọi tắt là Mặt trận Việt Minh); ra
tờ báo Việt Nam Độc lập để tuyên
truyền chủ trương của Mặt trận,
giác ngộ, cổ vũ quần chúng làm
cách mạng... Lúc này, Mặt trận
Việt Minh dưới sự lãnh đạo của
Đảng là tổ chức lãnh đạo và chỉ
đạo, lôi cuốn, tập hợp quần
chúng đứng lên làm cách mạng
giải phóng...

Đêm 9/3/1945, Nhật đảo
chính Pháp độc chiếm Đông

Dương, ngày 12/3/1945, Trung
ương Đảng ra Chỉ thỉ “Nhật -
Pháp bắn nhau và hành động
của chúng ta”, phát động cao
trào kháng Nhật, cứu nước.
Trước đó, ngày 10/3/1945, dưới
sự lãnh đạo “nhạy bén, kiên
quyết, kịp thời, sáng tạo” của
Phân khu ủy Phân khu Nguyễn
Huệ, cuộc khởi nghĩa Thanh La
(nay là xã Minh Thanh, huyện
Sơn Dương - Tuyên Quang)
giành thắng lợi nhanh gọn. Thừa
thắng tiến lên,  Phân khu quyết
định giải phóng huyện lỵ Sơn
Dương và các xã lận cận, thành
lập châu Tự Do và Ủy ban cách
mạng lâm thời châu Tự Do, bao
gồm các xã vùng thượng huyện
Sơn Dương. Cuộc khởi nghĩa đã
mở đầu cho tiến trình khởi nghĩa
cục bộ từng phần ở châu Sơn
Dương, các xã trong vùng Phân
khu của tỉnh Tuyên Quang và
các tỉnh trong khu vực phía đông
bắc Việt Nam; tạo đà giành chính

quyền cấp xã, cấp châu/huyện
trong toàn khu vực, hình thành
nên vùng giải phóng rộng lớn,
căn cứ địa vững chắc - điều kiện
quan trọng nhất và tiên quyết để
Tân Trào (Tuyên Quang) trở
thành Thủ đô khu giải phóng, với
vai trò là vị trí trung tâm.

Trước tình hình mới, để có điều
kiện thuận lợi chỉ đạo kịp thời
phong trào cách mạng đang lên
cao trong cả nước, Bác Hồ giao
đồng chí Võ Nguyên giáp “mở
một con đường Nam tiến” phát
triển phong trào cách mạng từ
Pác Bó (Cao Bằng) về Chợ Chu
(Thái Nguyên) và Tuyên Quang.
Nhận thấy Tân Trào hội đủ các
yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân
hòa”, ngày 4/5/1945, Bác Hồ
rời Pác Bó (Cao Bằng) về Tân
Trào, huyện Sơn Dương (Tuyên
Quang) cùng Trung ương Đảng
xây dựng trung tâm căn cứ địa
cách mạng để lãnh đạo, chỉ
đạo chuẩn bị tổng khởi nghĩa.
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Ngày 21/5/1945, Bác Hồ đến Tân
Trào. Làng nhỏ Kim Long (thôn
Tân Lập ngày nay) với hơn chục
nóc nhà sàn của đồng bào Tày,
ẩn mình dưới chân dãy núi Hồng
hùng vĩ, vinh dự đươc đón khách
quý - cán bộ “Thượng cấp” (người
dân quen gọi là Ông Ké) về ở và
làm việc tại nhà ông Nguyễn Tiến
Sự, Chủ nhiệm Việt Minh xã. Sau
đó khoảng một tuần Bác chuyển
ra ở và làm việc tại căn lán Nà
Nưa. Tại căn lán nhỏ đơn sơ này,
với những nhận định đúng đắn,
những quyết sách kịp thời, táo
bạo về thời cơ cách mạng, Bác
Hồ cùng Trung ương Đảng đã
chỉ đường cho toàn dân vươn
tới một bước ngoặt có ý nghĩa
lịch sử vĩ đại - dân tộc Việt
Nam chấm dứt những ngày
tháng nô lệ, lầm than, bước
sang kỷ nguyên độc lập, tự do
và chủ nghĩa xã hội. Tại đây,
thực hiện chỉ thị của Bác Hồ,
ngày 4/6/1945, Tổng bộ Việt
Minh triệu tập Hội nghị cán bộ
quyết định thành lập Khu giải
phóng, gồm 6 tỉnh: Cao - Bắc -
Lạng - Thái - Tuyên - Hà, lấy
Tân Trào (Tuyên Quang) làm
trung tâm Khu giải phóng -
hình ảnh một nước Việt Nam
mới cho thế trận tổng khởi
nghĩa giành chính quyền.

Cuối tháng 7, đầu tháng 8
năm 1945, do điều kiện làm việc
hết sức gian khổ và thiếu thốn,
cộng với tình hình sức khỏe đã
giảm sút nhiều trong thời gian bị
giam cầm ở nhà tù đế quốc, Bác
Hồ bị ốm nặng,... Tại căn lán Nà
Nưa, một đêm, tỉnh lại sau cơn
sốt, biết tin phát xít Đức đầu
hàng Hồng quân Liên Xô, Bác
Hồ chỉ thị cho đồng chí Võ
Nguyên giáp: “Lúc này thời cơ
thuận lợi đã tới, dù hy sinh tới
đâu, dù phải đốt cháy cả dãy
Trường Sơn cũng phải kiên quyết
giành cho được độc lập”. Những
lời dặn dò của Người, khẳng định
quyết tâm và tấm lòng khao khát
giành độc lập dân tộc khi thời cơ
chín muồi. Đó là kết tinh ý chí
của toàn Đảng và khát vọng độc
lập tự do của cả dân tộc.

Ngày 13/8/1945, Nhật Hoàng
Hirôhito tuyên bố đầu hàng Đồng
minh vô điều kiện. Mặc dù còn
yếu mệt, nhưng Bác Hồ đã chỉ thị
“cần phải tranh thủ từng giây,
từng phút, tình hình sẽ chuyển
biến nhanh chóng, không thể để
lỡ cơ hội” và triệu tập Hội nghị
cán bộ toàn quốc của Đảng (từ
ngày 13 đến 15/8). Hội nghị
quyết định phải kịp thời phát động
và lãnh đạo toàn dân tổng khởi
nghĩa giành chính quyền, bảo
đảm 3 nguyên tắc chỉ đạo là: Tập
trung, thống nhất, kịp thời; thành
lập Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc;
Bộ Tư lệnh giải phóng quân Việt
Nam. 23 giờ ngày 13/8/1945, Ủy
ban khởi nghĩa toàn quốc ra bản
Quân lệnh số 1, hạ lệnh tổng khởi
nghĩa trong toàn quốc.

Ngày 16/8/1945, Quốc dân
Đại hội Tân Trào được tổ chức tại
đình Tân Trào. Đại hội đã nhiệt
liệt tán thành chủ trương tổng
khởi nghĩa của Đảng và Tổng bộ
Việt Minh. Đại hội quyết định toàn
dân đoàn kết đứng lên vũ trang
khởi nghĩa giành chính quyền;
thông qua Mười chính sách lớn
của Việt Minh; bầu Ủy ban dân
tộc giải phóng Việt Nam (tức
Chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Hồ
Chí Minh làm Chủ tịch; thống
nhất quy định Quốc hiệu, Quốc
kỳ, Quốc ca của nước Việt Nam
mới. Thay mặt Ủy ban dân tộc
giải phóng Chủ tịch Hồ Chí Minh
gửi thư kêu gọi đồng bào toàn
quốc trước giờ tổng khởi nghĩa:
“Hỡi đồng bào yêu quý! 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. Tiến lên! Tiến lên!
Dưới lá cờ Việt Minh, đồng bào
hãy dũng cảm tiến lên!”.

Quốc dân Đại hội Tân Trào đã
hoàn thành nhiệm vụ như một
Quốc hội dân cử. “...Phát động
phong trào giải phóng dân tộc;
lập lên một Chính phủ cách mạng
của nước Việt Nam Dân chủ cộng
hòa theo tinh thần dân chủ.
Chính phủ đó do Quốc dân Đại

hội cử lên”. Đại hội thể hiện sự
đoàn kết nhất trí của toàn thể dân
tộc Việt Nam trong Mặt trận Việt
Minh, tin tưởng tuyệt đối sự lãnh
đạo của Đảng và lãnh tụ Hồ Chí
Minh; biểu thị ý chí và quyết tâm
đưa cuộc tổng khởi nghĩa đến
thắng lợi hoàn toàn vào ngày
19/8/1945 tại Thủ đô Hà Nội để
ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc
Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra
nước Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, và trịnh trọng tuyên bố với
thế giới rằng: “... Nước Việt Nam
có quyền hưởng tự do và độc lập,
và sự thật đã thành một nước tự
do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt
Nam quyết đem tất cả tinh thần
và lực lượng, tính mạng và của
cải để giữ vững quyền tự do, độc
lập ấy”.

Nói về vị trí, vai trò của căn cứ
địa Tân Trào, các nhà khoa học
và nghiên cứu lịch sử, đều thống
nhất nhận định: Thủ đô khu giải
phóng, mà căn cứ địa Tân Trào
đóng vai trò hết sức to lớn vào
thành công của Cách mạng
Tháng Tám, là trung tâm chỉ
đạo Tổng khởi nghĩa giành
chính quyền thắng lợi trong
phạm vi cả nước.

Bảy mươi sáu năm đã qua, khí
thế cách mạng Tháng Tám trào
dâng vẫn như vẹn nguyên mỗi
khi mùa Thu tháng tám tràn về
Tân Trào. Bởi hơn ai hết trong
mỗi chúng ta - những người con
dân đất Việt, trong đó có nhân
dân các dân tộc Tuyên Quang
đều thấm đậm tình cảm và thấu
hiểu sâu sắc sự lãnh đạo sáng
suốt, tài tình, đúng đắn và công
lao to lớn của Đảng, Bác Hồ với
Cách mạng Tháng Tám. Phát
huy truyền thống quê hương Tân
Trào - trung tâm căn cứ cách
mạng, Thủ đô Khu giải phóng,
“nước Việt Nam mình sinh ra
giữa chốn đây”, Đảng bộ và
nhân dân các dân tộc Tuyên
Quang đang ra sức phấn đấu
xây dựng Tuyên Quang thành
tỉnh phát triển khá, toàn diện,
bền vững trong khu vực miền núi
phía Bắc.

t
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SaU năm 1954, với âm mưu
chia cắt lâu dài đất nước ta,

các thế lực cầm quyền của đế
quốc Mỹ và tay sai đã ngang
nhiên xóa bỏ Hiệp định giơ-ne-vơ,
đưa quân xâm lược, biến miền
Nam Việt Nam thành thuộc địa
kiểu mới và căn cứ quân sự, làm
bàn đạp tấn công miền Bắc.
Trước tình hình đó, ngày
19/5/1959 Đảng ta đã thành lập
“Đoàn công tác quân sự đặc biệt”
(đơn vị tiền thân của Đoàn 559)
với nhiệm vụ xây dựng tuyến chi
viện chiến lược trên bộ và trên
biển cho miền Nam. Đầu năm
1960, cùng với phong trào Đồng
khởi Bến Tre, phong trào cách
mạng của các tỉnh đồng bằng
Nam Bộ chuyển mạnh lên thế tiến
công và trở thành cao trào đồng
khởi rộng khắp. Để đáp ứng yêu
cầu vận chuyển vũ khí, hàng hóa
chi viện cho chiến trường Nam Bộ
và Nam Trung Bộ, Tổng Quân ủy
tiếp tục chỉ đạo Bộ Tổng Tham
mưu khẩn trương nghiên cứu đề
án mới về xây dựng và tổ chức lực
lượng vận tải biển chi viện cho
chiến trường Nam Bộ và Khu 5;
Bộ Chính trị chỉ thị cho Trung
ương Cục miền Nam chỉ đạo các
tỉnh ven biển ở miền Trung và
Nam Bộ chủ động chuẩn bị bến,
bãi và tổ chức đưa thuyền vượt
biển ra miền Bắc, vừa thăm dò,
nắm tình hình địch, nghiên cứu
tuyến vận chuyển trên biển, vừa
nhận vũ khí để kịp thời cung cấp
cho cách mạng miền Nam. Từ
giữa năm 1961 đến giữa năm
1962, lãnh đạo của Mặt trận Dân
tộc giải phóng miền Nam Việt
Nam ở các tỉnh Bến Tre, Cà Mau,
Trà Vinh và Bà Rịa đã cử 5 thuyền
gỗ từ miền Nam ra miền Bắc để
báo cáo tình hình, xin tiếp tế vũ
khí và sau đó trực tiếp vận chuyển
vũ khí, dẫn đường cho các tàu tiếp

tế giả dạng tàu đánh cá từ Bắc
vào Nam. 

Ngày 23/10/1961, Bộ Tổng Tư
lệnh ra Quyết định số 97/QP
thành lập Đoàn 759 vận tải thủy.
Quyết định thành lập Đoàn 759
thể hiện tầm nhìn chiến lược và
sáng tạo của Bộ Chính trị mà trực
tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ
Tổng tư lệnh, đánh dấu mốc lịch
sử quan trọng, mở ra bước phát
triển mới của tuyến đường vận tải
chiến lược trên biển chi viện cho
chiến trường miền Nam. Ngày
23/10 trở thành Ngày truyền
thống của Đoàn 759, tiền thân Lữ
đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 -
Quân chủng Hải quân ngày nay,
đồng thời là Ngày mở Đường Hồ
Chí Minh trên biển.

Đã 60 năm trôi qua, Đường Hồ
Chí Minh trên biển là một thiên
anh hùng ca bất tử, một bộ phận
quan trọng của hệ thống vận tải
quân sự chiến lược trong cuộc
kháng chiến chống xâm lược, giải
phóng đất nước, xây dựng nên
truyền thống vẻ vang.

Một là, trung thành vô hạn với
Đảng, với Tổ quốc, với chế độ xã

hội chủ nghĩa và nhân dân; nêu
cao ý chí quật cường, dũng cảm;
khát vọng độc lập, tự do và niềm
tin vào thắng lợi cuối cùng; sẵn
sàng xả thân chiến đấu hy sinh
để hoàn thành xuất sắc mọi
nhiệm vụ được giao.

Thực hiện quyết tâm chiến lược
của Đảng mở đường vận chuyển
chi viện cho chiến trường miền
Nam, lực lượng vận tải quân sự
đường biển đã nêu cao ý chí quật
cường, dũng cảm vượt qua mọi
khó khăn, thử thách ác liệt và chiến
thắng vẻ vang. Tiêu biểu như Tàu
41, 42, 154... các đồng chí Bông
Văn Dĩa, Phan Văn Nhờ (tức Tư
Mau), Nguyễn Phan Vinh, Nguyễn
Văn Hiệu,... là điển hình của
những tập thể, cá nhân anh hùng;
và biết bao người con ưu tú của Tổ
quốc đã anh dũng hy sinh ở lại với
con đường biển mang tên Chủ tịch
Hồ Chí Minh. Họ đã làm rạng rỡ
truyền thống vẻ vang của Hải quân
nhân dân Việt Nam anh hùng, góp
phần to lớn vào thắng lợi vĩ đại
của cuộc kháng chiến chống Mỹ,
cứu nước, giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước, trong sự
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nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hai là, phát huy sức mạnh tổng
hợp, chỉ huy tập trung thống nhất,
hiệp đồng chặt chẽ với các lực
lượng, chính quyền và Nhân dân
các địa phương, sự giúp đỡ của
bạn bè quốc tế để hoàn thành
xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Công tác vận chuyển chi viện
cho chiến trường miền Nam là
công việc vô cùng khó khăn, ác
liệt, nhưng với tinh thần quả cảm
và trình độ nghiệp vụ tinh thông,
trình độ tổ chức, chỉ huy thống
nhất, kiên quyết, bí mật, hiệp
đồng chặt chẽ, kết hợp chiến
thuật với kỹ thuật, bảo đảm thông
tin liên lạc thông suốt; cán bộ,
chiến sĩ tuyến vận tải biển của
Hải quân nhân dân Việt Nam đã
được sự đùm bọc, chở che của
các lực lượng, chính quyền và
Nhân dân các địa phương hai
miền Nam - Bắc; được sự giúp đỡ
của bạn bè quốc tế trong chuyên
chở, tiếp nhận hàng hóa, vũ khí,
cung cấp lương thực, thực phẩm,
sửa chữa tàu, thuyền, cấp cứu
cán bộ, chiến sĩ bị thương, ốm
đau,... Tất cả những yếu tố đó đã
tạo nên sức mạnh tổng hợp, làm
nên huyền thoại của một con
Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Ba là, nêu cao ý thức độc lập, tự
chủ, tự lực, tự cường; đoàn kết,
thống nhất, kỷ luật nghiêm minh;
nắm vững khoa học kỹ thuật; khắc

phục khó khăn, phá thế bao vây
của địch; linh hoạt, mưu trí, sáng
tạo, liên tục tiến công, quyết chiến,
quyết thắng; tìm ra nhiều phương
thức vận chuyển có hiệu quả.

Ra đời và trưởng thành trong
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước, ngày đầu lực lượng vận tải
quân sự trên biển chỉ có 4 tàu gỗ
thô sơ gắn máy và 38 cán bộ,
chiến sĩ làm nòng cốt, cán bộ, với
trang bị hàng hải thô sơ, nhưng
bằng trình độ và kinh nghiệm dày
dạn, đã nắm vững kỹ thuật điều
khiển tàu và khả năng phán đoán
thời tiết, nắm vững địa hình, hàng
hải thiên văn, giữ nghiêm kỷ luật
chiến trường; mưu trí, khéo léo kết
hợp với cải dạng, ngụy trang, nghi
binh, tạo nên yếu tố bí mật, bất
ngờ; kết hợp giữa hoạt động bí mật
và công khai, giữa du kích và hiện
đại, giữa sức mạnh dân tộc và sức
mạnh quốc tế, sáng tạo ra chiến
thuật độc đáo trong vận tải. Sau
một thời gian hoạt động đã trở
thành lữ đoàn vận tải, đảm đương
hướng chiến lược trên biển, với
những trang bị từng bước hiện đại,
đưa vũ khí đạn dược và đưa, đón
cán bộ, chiến sĩ vào các chiến
trường đúng lúc, đúng thời cơ; góp
phần duy trì, phát triển chiến tranh
cách mạng, làm nên thắng lợi của
cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước, giải phóng miền Nam, thống
nhất đất nước, đưa cả nước tiến
lên chủ nghĩa xã hội.

Với những thành tích xuất sắc
đã đạt được, tháng 9/1963, Đoàn
759 đã được tặng thưởng Huân
chương Chiến công hạng Hai; Tàu
41 được tặng Huân chương Quân
công hạng Nhất; các tàu 43, 54, 55
và 56 được tặng Huân chương
Chiến công hạng Nhất; các tàu 42,
67 và 68 được tặng Huân chương
Chiến công hạng Nhì. Đoàn 125
được tặng thưởng Huân chương
Quân công hạng Nhất ngày
30/4/1966, Danh hiệu đơn vị anh
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
lần thứ nhất ngày 01/01/1967 và
lần thứ hai ngày 03/6/1976. Tổng
kết đợt hoạt động “Chiến dịch CQ-
88” (năm 1988), Lữ đoàn 125 có 2
tập thể: Tàu HQ505, tàu HQ931
và 1 cá nhân được tuyên dương
danh hiệu anh hùng Lực lượng vũ
trang nhân dân. Lữ đoàn 125 được
tặng thưởng Huân chương Quân
công hạng Nhất (năm 2011),
Huân chương Bảo vệ Tổ quốc
hạng Nhì (năm 2016).

Phát huy truyền thống vẻ vang
trong sự nghiệp xây dựng và bảo
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ
nghĩa giai đoạn hiện nay, trước
tình hình thế giới, khu vực tiếp tục
diễn biến hết sức nhanh chóng,
phức tạp, khó lường; tranh chấp
chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền
biển, đảo diễn ra căng thẳng,
quyết liệt hơn, nhiệm vụ xây dựng,
bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm
lục địa của Tổ quốc và giữ vững
môi trường hòa bình, ổn định trên
các vùng biển, đảo đã và đang đặt
ra những yêu cầu mới, đòi hỏi cấp
ủy đảng, chính quyền các cấp,
cán bộ, đảng viên và các lực lượng
làm nhiệm vụ trên biển, đảo phát
huy truyền thống Đường Hồ Chí
Minh trên biển, nêu cao ý thức độc
lập, tự chủ, tự lực, tự cường, xây
dựng nền quốc phòng, an ninh,
đối ngoại vùng biển và ven biển
vững mạnh. Kết hợp chặt chẽ các
hình thức, biện pháp đấu tranh
chính trị, ngoại giao, pháp lý, kinh
tế, quốc phòng trong quản lý, bảo
vệ vùng trời, vùng biển, đảo, thềm
lục địa của Tổ quốc. 

(Dựa theo Tài liệu tuyên truyền
kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường
Hồ Chí Minh trên biển của Ban
Tuyên giáo Trung ương)

t

Sơ đồ đường Hồ Chí Minh trên biển. Ảnh: tư liệu
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của tỉnh; phối hợp các sở, ngành
liên quan, các huyện, thành phố
lập, tham mưu kế hoạch xây dựng
nhà thi đấu thể thao đa năng, sân
vận động tại các huyện, thành
phố phù hợp với tình hình thực tế
của địa phương.

Năm là: Khẩn trương xây dựng
chương trình, kế hoạch cụ thể hóa
Nghị quyết số 29-NQ/TU ngày
16/6/2021 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch
trở thành ngành kinh tế quan trọng
của tỉnh. Tham mưu, đề xuất giải
pháp khuyến khích, thu hút các
doanh nghiệp đầu tư vào phát triển
dịch vụ du lịch, nhất là tại Khu di
tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào,
Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim
Bình; Khu du lịch suối khoáng Mỹ
Lâm; khu danh lam thắng cảnh
Quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm
Bình... Huy động nguồn lực phát
triển hạ tầng các khu, điểm du lịch
trọng điểm của tỉnh. Tham mưu
xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ
phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh
đến năm 2025.Triển khai thực
hiện có hiệu quả Đề án du lịch
thông minh; hoàn thiện và triển
khai Đề án phát triển sản phẩm du

lịch đặc trưng tỉnh Tuyên Quang;
khẩn trương nghiên cứu, đề xuất
phương án xây dựng làng văn hóa
các dân tộc cấp tỉnh. Phối hợp,
hướng dẫn mỗi huyện, thành phố
xây dựng ít nhất 01 làng văn hóa
đặc trưng gắn với phát triển du
lịch; xây dựng từ 01 đến 02 sản
phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn,
thu hút khách du lịch. Tăng cường
hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành
phố trọng điểm về du lịch, các
doanh nghiệp lữ hành để xây dựng
các chương trình kết nối tua, tuyến
du lịch.

Nâng cao hiệu quả xúc tiến,
quảng bá tiềm năng, thế mạnh
phát triển du lịch của tỉnh bằng
nhiều kênh thông tin, trong đó chú
trọng ứng dụng công nghệ thông
tin, tuyên truyền qua mạng xã hội.
Mời gọi các doanh nghiệp và
những người uy tín, phạm vi có
ảnh hưởng lớn tham gia tuyên
truyền, quảng bá; tổ chức bình
chọn, vinh danh các cá nhân, tổ
chức có nhiều đóng góp cho công
tác quảng bá, giới thiệu du lịch
của tỉnh. Làm tốt công tác đào tạo,
bồi dưỡng, nâng cao trình độ
nguồn nhân lực quản lý nhà nước,

quản trị doanh nghiệp và lao động
trực tiếp làm du lịch.

Sáu là: Chú trọng nâng cao
chất lượng công tác xây dựng
Đảng; tập trung nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ . Thực hiện
nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê
bình và phê bình theo tinh thần
Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI,
khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn
Đảng gắn với học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Thực hiện hiệu quả việc
đột phá, đổi mới, mở rộng giao
việc đột phá, đổi mới đối với lãnh
đạo, cán bộ quản lý cấp phòng,
đơn vị trực thuộc Sở. Rà soát, sắp
xếp tổ chức bộ máy các đơn vị trực
thuộc Sở bảo đảm tinh gọn hoạt
động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức gương
mẫu trong xây dựng nếp sống văn
hóa, trách nhiệm, tận tụy, hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tại buổi làm việc, Thường trực
Tỉnh ủy cũng đã xem xét và giao
cho Ban cán sự đảng Ủy ban
nhân dân tỉnh chỉ đạo giải quyết
theo quy định các kiến nghị, đề
xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, trọng tâm là: bố trí kinh
phí lập quy hoạch và thực hiện
một số chương trình, dự án về bảo
tồn và phát huy các di tích lịch sử,
di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh;
huy động nguồn lực đầu tư xây
dựng Khu liên hợp thể thao tỉnh,
trước mắt tập trung xây dựng sân
tập bóng đá, Nhà thi đấu đa năng,
nhà làm việc của Trung tâm Huấn
luyện và Thi đấu thể dục thể thao
tỉnh và Khu nội trú cho học viên
các lớp đội tuyển...; cơ chế, chính
sách đầu tư, hỗ trợ phát triển các
môn thể thao thành tích cao; bố trí
chuyên viên quản lý du lịch cho
Phòng Văn hóa và Thông tin,
phân bổ số lượng người làm việc
từ nguồn biên chế đươc̣ giao cho
vị trí viên chức hoạt động lĩnh vực
văn hóa, thể thao tại các Trung
tâm Văn hóa, Truyền thông và
Thể thao huyện, thành phố đảm
bảo phù hợp.../. 

THƯỜNG TRỰC TỈNH ủy LÀM VIỆC... 
(Tiếp theo trang 2)

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ảnh: ngọc chiến
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Kỷ niệm 190 năm Ngày thành
lập tỉnh (04/11/1831-

04/11/2021) và 30 năm tái lập tỉnh
Tuyên Quang (1991-2021) là sự
kiện chính trị có ý nghĩa quan
trọng để cùng ôn lại truyền thống
vẻ vang của đảng bộ, chính
quyền và nhân dân các dân tộc
tỉnh Tuyên Quang trong sự nghiệp
đấu tranh giành độc lập dân tộc,
xây dựng và bảo vệ đất nước
trong chặng đường 190 năm qua,
đặc biệt là những thành tựu to lớn
đã đạt được trên các lĩnh vực kinh
tế, văn hóa - xã hội, an ninh -
quốc phòng, trong sự nghiệp đổi
mới và hội nhập quốc tế.

Để tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, tạo không khí vui
tươi, phấn khởi trong các tầng lớp
nhân dân hướng về ngày kỷ
niệm, ngày 06/8/2021 Ủy ban
nhân dân tỉnh đã ban hành kế
hoạch số 125/KH-UBND về việc
tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm
Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831-
04/11/2021) và 30 năm tái lập
tỉnh Tuyên Quang (1991-2021).

Theo đó, kế hoạch bao gồm
các hoạt động chủ yếu sau:

- Tổ chức Lễ kỷ niệm: Lễ kỷ
niệm 190 năm Ngày thành lập
tỉnh (04/11/1831 - 04/11/2021) và
30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang
(1991-2021) được tổ chức trọng
thể vào sáng ngày 04/11/2021 tại
Hội trường Trung tâm Hội nghị
tỉnh. Trong chương trình Lễ kỷ
niệm sẽ tổ chức biểu diễn chương
trình nghệ thuật với chủ đề
"Tuyên Quang trên đường mới",
tái hiện lịch sử 190 năm thành lập
và những thành tựu của tỉnh trong
thời kỳ hội nhập và phát triển. 

- Tổ chức Cuộc thi trực tuyến
"Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang -
190 năm hình thành và phát triển

(1831 - 2021)” do Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy tổ chức trong thời
gian từ tháng 8/2021 đến hết
tháng 10/2021.

- Xuất bản, phát hành cuốn
sách “Tuyên Quang - 30 năm đổi
mới và phát triển (1991-2021)” do
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì
thực hiện. 

- Tổ chức Triển lãm ảnh
"Tuyên Quang xưa và nay" do Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phối hợp với Hội Văn học - Nghệ
thuật trong thời gian 02 ngày,
ngày 03, 04/11/2021 tại Quảng
trường Nguyễn Tất Thành.

Cùng với các hoạt động nêu
trên, công tác thông tin, tuyên
truyền về mục đích, ý nghĩa của
Lễ kỷ niệm 190 năm Ngày thành
lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021)
và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên
Quang (1991-2021) cần sớm
triển khai sâu rộng đến các tầng

lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh,
tạo không khí vui tươi, phấn khởi,
có ý nghĩa giáo dục truyền thống,
đảm bảo an toàn trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-
19; đồng thời giới thiệu, quảng bá
các tiềm năng kinh tế - xã hội tỉnh
Tuyên Quang trong thời kỳ phát
triển và hội nhập. Trong quá trình
tổ chức Lễ kỷ niệm cần gắn với
tuyên truyền, triển khai thực hiện
các chương trình hành động thực
hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ
các cấp, Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng,... thông qua các hình thức
như: Cổ động trực quan (pa nô,
áp phích, băng rôn khẩu hiệu),
triển lãm, trên các phương tiện
thông tin đại chúng, các trang
mạng xã hội,... Thời gian tuyên
truyền tập trung từ ngày 30/9 đến
ngày 04/11/2021; cao điểm từ
15/10 đến 04/11/2021. 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 190 năm

Ngày thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021) 
và 30 năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991 - 2021)

Kỷ Niệm 190 NĂm tHàNH lập tỉNH tUYêN QUANG (04/11/1831-04/11/2021)

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với nhân dân tại đình Tân Trào năm 1961.
Ảnh: tư liệu

tHươNG NGUYỄN
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THeo các thư tịch cổ, ngay từ
buổi đầu các Vua Hùng dựng

nước, vùng đất Tuyên Quang
nằm trong bộ Vũ Định của nhà
nước Văn Lang. Là vùng đất cổ,
“luôn luôn là phên dậu của Trung
châu, cũng là nơi địa đầu quan
yểu ” của Tổ quốc, Tuyên Quang
là một đơn vị hành chính được
xác lập từ rất sớm. Thời Lý, địa
danh Tuyên Quang chưa xuất
hiện nhưng trong 24 châu, lộ của
cả nước đã xuất hiện một số
châu mà địa bàn các châu ấy
thuộc tỉnh Tuyên Quang ngày
nay, như châu Vị Long (huyện
Chiêm Hóa) và châu Đô Kim
(huyện Hàm yên).

Đầu thời Trần, địa danh Tuyên
Quang xuất hiện với tư cách là
một châu thuộc lộ Quốc oai, sau
đó được nâng lên thành lộ Tuyên
Quang. Năm Quang Thái thứ 10
(1397), sau cải cách hành chính
của Hồ Quý Ly, lộ Tuyên Quang
được đặt làm trấn gồm các huyện:
Khoáng, Đương Đạo, Văn yên
(an), Bình Nguyên, Thu Vật, Đại
Man, Dương, át và Đáy giang.

Thời Lê, Tuyên Quang có
nhiều sự thay đổi về tên gọi và
địa giới hành chính. Năm 1428
cả nước được chia làm 5 đạo:
Nam đạo, Bắc đạo, Đông đạo,
Tây đạo, Hải Tây đạo. Trấn
Tuyên Quang cùng với các trấn
Tam giang, Hưng Hóa, gia Hưng
thuộc Tây đạo. Năm Quang
Thuận thứ 7 (1466), cả nước

được chia làm 12 đạo thừa tuyên,
trong đó có đạo thừa tuyên
Tuyên Quang.

Năm Quang Thuận thứ 10
(1469), triều đình nhà Lê cho
định bản đồ của Trung đô và 12
thừa tuyên trong nước. Thừa
tuyên Tuyên Quang có 1 phủ, 1
huyện và 5 châu: phủ yên Bình,
huyện Phúc yên, châu Thu Vật,
châu Lục yên, châu Đại Man,
châu Bình Nguyên, châu Bảo
Lạc. Năm Hồng Đức thứ 21
(1490), thừa tuyên Tuyên Quang
đổi thành xứ Tuyên Quang.

Thời Lê Trung Hưng (từ năm
1533 về sau), gia Quốc Công Vũ
Văn Mật được triều đình cho giữ
quyền cai quản trấn Tuyên
Quang, từ đó, họ Vũ cha truyền
con nối được năm đời. Đến năm
1672, Vũ Công Tuấn làm phản
chống lại triều đình. Sau khi đã
diệt được Công Tuấn, năm 1689,
triều đình lại gộp hai trấn Hưng
Hóa và Tuyên Quang làm một
gọi là Tuyên Hưng. Năm 1713,
lại chia thành hai trấn Tuyên
Quang và Hưng Hóa. Năm 1802,
triều Nguyễn được thiết lập.

Sự kiện thành lập tỉnh Tuyên Quang năm 1831
Bước ngoặt lịch sử trong quá trình phát triển của tỉnh

tHươNG NGUYỄN

t

Một góc thị xã Tuyên Quang xưa. Ảnh: tư liệu
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Tuyên Quang là một trấn, đứng
đầu trấn có chức Trấn thủ và các
chức Hiệp trấn, Tham hiệp giúp
việc. Trấn Tuyên Quang có 01
phủ là yên Bình, huyện là Phúc
yên và 5 châu là Đại Man, Thu
Vật, Vị Xuyên, Là Lạc, Lục yên.

Năm 1831, vua Minh Mệnh
tiến hành cải cách bộ máy hành
chính toàn quốc, chia định địa hạt
từ Quảng Trị trở ra thành 18 tỉnh:
Hà Nội, Ninh Bình, Nam Định,
Hưng yên, Hải Dương, Sơn Tây,
Quảng yên, Hưng Hóa, Tuyên
Quang, Bắc Ninh, Thái Nguyên,
Lạng Sơn, Cao Bằng, Kinh sư
(Huế), Bình Định, Nghệ an,
Quảng Bình, Thanh Hóa. Thời
điểm này được ghi chép trong Đại
Nam thực lục chính biên: "...Tân
Mão, năm Minh Mệnh thứ 12,
mùa đông, tháng 10, ngày mồng
1 làm lễ Đông hưởng...". Đối
chiếu theo dương lịch và âm lịch
thì tháng 10 âm lịch năm Tân
Mão đổi ra dương lịch bắt đầu từ
ngày 04/11/1831 đến ngày
03/12/1831.

Tỉnh Tuyên Quang lúc đó có 1
phủ, 1 huyện và 5 châu, gồm:
phủ yên Bình; huyện Hàm yên,
châu Vị Xuyên (gồm toàn bộ tỉnh
Hà giang hiện nay), châu Thu
Vật (huyện yên Bình, tỉnh yên
Bái hiện nay), châu Đại Man
(huyện Chiêm Hoá và huyện Na
Hang, tỉnh Tuyên Quang hiện
nay), châu Lục yên (huyện Lục
yên, tỉnh yên Bái hiện nay), châu
Bảo Lạc (huyện Bảo Lạc và
huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng
hiện nay), về địa giới hành chính,
tỉnh Tuyên Quang phía bắc giáp
tỉnh Quảng Tây và Vân Nam
(Trung Quốc), phía Đông giáp
tỉnh Cao Bằng và Thái Nguyên,
phía Nam giáp Sơn Tây và Hưng
Hóa, phía Tây giáp Lào Cai.

Như vậy, tên gọi Tuyên Quang
xuất hiện từ thời Trần và tồn tại
đến ngày nay. Tuy nhiên, trước
năm 1831, Tuyên Quang chưa
được gọi là tỉnh mà gọi là châu,
trấn, thừa tuyên, xứ... Từ năm
1831, Tuyên Quang mới chính
thức trở thành một tỉnh trực thuộc
triều đình phong kiến Việt Nam.

Năm 1833, châu Bảo Lạc được
chia làm 2 huyện Vĩnh Điện và
Để Định; châu Vị Xuyên chia làm

2 huyện Vĩnh Tuy và Vị Xuyên;
đổi châu Đại Man làm châu
Chiêm Hóa, đặt thêm phủ yên
Ninh. Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842),
đổi phủ yên Ninh thành phủ
Tương yên.

Tháng 5/1884, thực dân Pháp
đánh chiếm Tuyên Quang; từ đây
tỉnh tuyên Quang đặt dưới sự đô
hộ của thực dân Pháp. Trong thời
kỳ Pháp thống trị, địa bàn tỉnh
Tuyên Quang luôn có sự thay đổi.
Năm 1888, thực dân Pháp sáp
nhập phủ Đoan Hùng (gồm các
huyện Ngọc Quang, Hùng Quan
và Sơn Dương) tách ra khỏi Sơn
Tây để nhập vào tỉnh Tuyên
Quang, năm 1890, châu Lục yên
tách ra khỏi tỉnh Tuyên Quang để
sáp nhập vào tỉnh Lào Cai.

Năm 1891, Toàn quyền Đông
Dương ra Nghị định xóa bỏ tỉnh
Tuyên Quang, trong thời gian
này phần lớn diện tích tỉnh Tuyên
Quang nằm trong Đạo quan binh
3 và Đạo quan binh 2. Năm
1900, Toàn quyền Đông Dương
ra Nghị định lành lập lại tỉnh
Tuyên Quang địa bàn gồm phủ
yên Bình, hai huyện Hàm yên,
Sơn Dương và châu Chiêm Hóa
tách ra từ Tiểu quân khu Tuyên
Quang (Đạo quan binh 3), đặt
dưới quyền trực tiếp của Thống
sứ Bắc Kỳ.

Là một trong những địa
phương đã được các triều đình
phong kiến nhiều lần khẳng định,
xác lập là đơn vị hành chính trực
thuộc Trung ương trong lịch sử,
đến khi thực dân Pháp tạm chiếm
nước ta, Tuyên Quang có những
thay đối khác về địa giới hành
chính, song sự kiện năm 1831
Tuyên Quang được thành lập với
tư cách là một tỉnh của Nhà nước
Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt
sâu sắc trong tiến trình lịch sử
của Tuyên Quang (năm 1831 lần
đầu tiên xuất hiện tên gọi tỉnh
Tuyên Quang và là năm thành
lập đơn vị hành chính chính thức
trong cơ cấu chính quyền của
triều Nguyễn). Đây là dấu mốc
quan trọng khẳng định sự phát
triển về mọi mặt của vùng đất
này đã sánh ngang với các tỉnh
trong cả nước, khẳng định vị thế,
tầm vóc của một vùng đất gốc,
cốt lõi của quốc gia, đồng thời

cũng mở ra một thời kỳ phát triển
mới với những trang sử vẻ vang
của Tuyên Quang.

Trải qua chặng đường vẻ
vang 190 năm xây dựng, trưởng
thành và đồng hành cùng những
mốc son lịch sử của đất nước,
Đảng bộ và nhân dân các dân
tộc tỉnh Tuyên Quang tự hào về
những thành tích, đóng góp to
lớn trong suốt quá trình xây
dựng quê hương, đấu tranh giải
phóng dân tộc, xây dựng bảo vệ
Tổ quốc và những phần thưởng
cao quý mà Đảng, Nhà nước và
các ban, bộ ngành Trung ương
trao tặng: Huân chương Sao
Vàng, Huân chương Hồ Chí
Minh; tỉnh và 16 tập thể được
phong tặng danh hiệu anh hùng
lực lượng vũ trang nhân dân; 03
tập thể được phong tặng danh
hiệu anh hùng Lao động; 04 cá
nhân được phong tặng anh
hùng lực lượng vũ trang nhân
dân; 01 cá nhân được phong
tặng anh hùng Lao động; hơn
800 gia đình được tặng "Bảng
vàng danh dự", trên 14.000 gia
đình được tặng bằng "gia đình
vẻ vang"; 196 bà mẹ được
phong tặng và truy tặng danh
hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh
hùng”; gần 20 nghìn tập thể, cá
nhân được tặng thưởng Huân
chương, Huy chương các loại...

Với quyết tâm chính trị cao,
Đảng bộ, chính quyền, các lực
lượng vũ trang và Nhân dân
Tuyên Quang tiếp tục phát huy
cao độ truyền thống cách mạng
vẻ vang, Thủ đô khu giải phóng,
Thủ đô kháng chiến, tỉnh anh
hùng, nêu cao tinh thần đoàn
kết, nỗ lực phấ đấu, vượt qua
khó khăn, thách thức, thực hiện
thắng lợi mục tiêu đưa Tuyên
Quang trở thành tỉnh phát triển
khá, toàn diện, bền vững trong
các tỉnh miền núi phía Bắc và
Nghị quyết đại hội đại biểu
đảng bộ tỉnh lần thứ XVII,
nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra,
góp phần cùng cả nước thực
hiện thắng lợi mục tiêu dân
giàu, nước mạnh, xã hội dân
chủ, công bằng, văn minh.

(Theo Tài liệu tuyên truyền
của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

t
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THIếT thực chào mừng kỷ niệm 190 năm Ngày
thành lập tỉnh (04/11/1831-04/11/2021) và 30

năm tái lập tỉnh Tuyên Quang (1991-2021), ngày
26/8/2021 Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang
đã ban hành Kế hoạch số 18-KH/BTgTU tổ chức
Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang -
190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)”.
Theo đó, đối tượng tham gia cuộc thi là toàn thể
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao
động, đoàn viên, thanh niên, hội viên, chiến sỹ lực
lượng vũ trang, học sinh (từ 11 tuổi trở lên), sinh
viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học
tập và lao động trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Cuộc thi được tổ chức làm 02 đợt, mỗi đợt 15
ngày, cụ thể như sau:

- Đợt 1: Từ 08 giờ ngày 01/9/2021 đến 16 giờ
30 phút ngày 15/9/2021.

- Đợt 2: Từ 08 giờ ngày 16/9/2021 đến 16 giờ
30 phút ngày 30/9/2021.

Nội dung cuộc thi tập trung trả lời các câu hỏi
liên quan đến các nội dung về địa lý - địa danh;
lịch sử - sự kiện; danh nhân; Bác Hồ với Tuyên
Quang; kinh tế - chính trị; văn hóa - xã hội,... trong
190 năm hình thành và phát triển của tỉnh Tuyên
Quang. Trong đó, đợt 1 tập trung sâu vào các nội
dung có liên quan đến địa lý - địa danh; lịch sử -
sự kiện; danh nhân; Bác Hồ với Tuyên Quang...

trong giai đoạn từ năm 1975 trở về trước. Đợt 2,
tập trung sâu vào các nội dung có liên quan đến
lịch sử - sự kiện; kết quả nổi bật về kinh tế - chính
trị, văn hóa - xã hội,... trong giai đoạn từ năm 1976
đến nay. 

Đề thi mỗi đợt gồm 15 câu hỏi trắc nghiệm và
01 câu hỏi về dự đoán số lượt người trả lời đúng.
Người tham gia dự thi trả lời câu hỏi tại phần mềm
trực tuyến cuộc thi trên Cổng thông tin điện tử
Đảng bộ tỉnh: https://tuyenquang.dcs.vn, Cổng
thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang:
http://tuyenquang.gov.vn, Báo Tuyên Quang điện
tử: https://baotuyenquang.com.vn. Người dự thi
được thực hiện làm và gửi bài thi không quá 05
lần/đợt thi.

Thông qua Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu tỉnh
Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển
(1831-2021)”, nhằm tuyên truyền, giáo dục các
tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trên địa bàn
tỉnh hiểu rõ hơn về lịch sử hình thành và phát triển
tỉnh Tuyên Quang, đồng thời, góp phần nâng cao
nhận thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá
trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương,
đất nước; nâng cao hơn nữa niềm tin và lòng tự
hào về truyền thống cách mạng của quê hương;
cổ vũ quyết tâm chính trị của các tầng lớp nhân
dân xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương,
đất nước trong thời kỳ mới. N.t

TUyÊN QUANG TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUyẾN
"TÌM HIỂU TỈNH TUyÊN QUANG - 190 NĂM HÌNH THÀNH VÀ pHÁT TRIỂN (1831-2021)"

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến 
“Tìm hiểu tỉnh Tuyên Quang - 190 năm hình thành và phát triển (1831-2021)” trên thiết bị di động.

Ảnh: ngọc chiến
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tư tưởng bác hồ
về tự lực, tự cường

TRoNg quá trình tìm đường
cứu nước, cứu dân cũng như

lãnh đạo cách mạng Việt Nam,
Bác Hồ luôn đề cao tinh thần tự
lực, tự cường, tự lực cánh sinh, coi
đó là phương châm hành động
của cách mạng Việt Nam. Nhờ
đường lối đúng đắn đó, cách
mạng Việt Nam đã giành được
những thắng lợi rất vĩ đại...

Tự lực, tự cường, tự chủ là những
phẩm chất tốt đẹp của mỗi con
người, mỗi dân tộc, vì chứa đựng
trong đó lòng tự trọng, ý chí vươn
lên và khát vọng khẳng định bản
thân. Là người tìm được con
đường cứu nước, cứu dân đúng
đắn và dẫn đường cho dân tộc ta
đấu tranh giành độc lập, tự do,
Bác Hồ luôn đề cao tinh thần tự
lực, tự cường và coi tự lực, tự
cường là tiền đề của độc lập tự do.
Ngay từ khi rời bến cảng Nhà
Rồng (tháng 6/1911), ra đi tìm
đường cứu nước, Bác Hồ đã có
một quyết định lịch sử vô cùng
đúng đắn, sáng tạo, đó là không
“Đông du” theo con đường và lời
mời của các bậc tiền nhân mà
“Tây du” theo sự mách bảo của trí
tuệ, của một tư duy khoa học kết
hợp với khát vọng, hoài bão “tự
mình” giải phóng đồng bào mình.

Sau 30 năm hoạt động cách
mạng ở nước ngoài, ngày
28/1/1941, Bác Hồ về nước để
cùng Trung ương Đảng trực tiếp
lãnh đạo cách mạng Việt Nam,
giành lấy độc lập tự do cho dân tộc.
Trong Thư kêu gọi đồng bào cả
nước, tháng 6/1941, Bác Hồ đã thể
hiện rõ tư tưởng tự lực, tự cường
giải phóng dân tộc: “...Chúng ta
phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế
quốc và bọn Việt gian đặng cứu
giống nòi ra khỏi nước sôi lửa
bỏng... Việc cứu quốc là việc

chung, ai là người Việt Nam đều
phải kề vai gánh vác một phần
trách nhiệm: Người có tiền góp
tiền, người có của góp của, người
có sức góp sức, người có tài góp tài
năng. Riêng phần tôi, xin đem hết
tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng
bào mưu giành tự do độc lập, dẫu
phải hy sinh tính mệnh cũng không
nề”. Chủ động chuẩn bị mọi lực
lượng cho phong trào cách mạng;
am hiểu sâu sắc về thời cơ cách
mạng; dự báo chính xác, nắm bắt
kịp thời, chớp thời cơ đúng đắn,
Bác Hồ cùng Trung ương Đảng đã
phát động cuộc Tổng khởi nghĩa
Cách mạng Tháng Tám 1945
thắng lợi của tinh thần: “... Toàn
quốc đồng bào hãy đứng dậy đem
sức ta mà tự giải phóng cho ta...”
giành lấy nền độc lập thiêng liêng
cho quốc gia, dân tộc.

Từ kinh nghiệm và bài học thực
tế của cách mạng Việt Nam, Bác
Hồ khẳng định: “Một dân tộc
không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi

chờ dân tộc khác giúp đỡ thì
không xứng đáng được độc lập”.
Sau cách mạng Tháng Tám,
giành được chính quyền, Bác Hồ,
với tư cách là Chủ tịch Chính phủ
lâm thời của nước Việt Nam mới
đã tìm mọi cách để giữ gìn nền
độc lập, tự chủ của nhân dân ta,
Người nói: “Độc lập nghĩa là
chúng tôi điều khiển lấy mọi công
việc của chúng tôi, không có sự
can thiệp ở ngoài vào”. Khi động
viên toàn dân hăng hái tham gia,
ủng hộ kháng chiến, Bác Hồ nêu
rõ: “Mỗi một người dân phải hiểu:
Có tự lập mới độc lập, có tự
cường, mới tự do”.

Tiếp thu, vận dụng sáng tạo
chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều
kiện cụ thể của Việt Nam, Bác Hồ
đã giúp cách mạng, nhân dân Việt
Nam thoát khỏi tâm lý thụ động, từ
đó phát huy truyền thống tự lực, tự
cường của dân tộc để giành
những thắng lợi vĩ đại trong suốt
các thời kỳ cách mạng. Khi cuộc

HọC tập Và làm tHeo tư tưởNG, Đạo ĐứC, pHoNG CáCH Hồ CHí miNH

Việt tHANH

t

Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa I, 
họp tại Hội trường Nguyễn Ái Quốc 

ở xóm Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (năm 1953).
Ảnh: tư liệu
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kháng chiến chống thực dân Pháp
xâm lược thắng lợi, theo Bác, Việt
Nam ta không chỉ cần tự lực, tự
cường trong cuộc kháng chiến,
giành độc lập mà còn phải tự lực,
tự cường cả trong việc xây dựng
chế độ mới, đưa miền Bắc vững
bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Người yêu cầu: “Trước đây, nhân
dân ta đã nêu cao tinh thần tự lực
cánh sinh, trường kỳ kháng chiến,
thì ngày nay chúng ta càng phải
nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh,
cần kiệm xây dựng nước nhà”.
Bác căn dặn, trong mọi hoàn
cảnh, luôn phải: “Lấy tự lực cánh
sinh làm gốc để ứng phó với mọi
phát triển của tình hình; dù tình
hình ấy thuận lợi hay gay go thì ta
vẫn chủ động”.

Sức mạnh của dân tộc được
quy tụ bởi sức của mỗi con người
nên phát huy tinh thần tự lực, tự
cường của mỗi cá nhân trong xã
hội là quan điểm nhất quán của
Bác Hồ. Vì thế, Người cho rằng,
tinh thần tự lực, tự cường của dân
tộc phải đươc bồi đắp bằng ý chí tự
lực, tự cường, tự lực cánh sinh của
mỗi cá nhân. Tinh thần dân tộc là
sự kết tinh ý chí, sức mạnh của
toàn dân nên việc phát huy tinh
thần tự lực, tự cường không chỉ là

trách nhiệm của các cấp lãnh đạo
mà là của mọi người dân. Tính tự
lực, tự cường không chỉ giúp mỗi
con người thành công trong công
việc mà còn giúp họ trở thành
những người có lòng tự trọng, hiểu
biết và có một cuộc sống hữu ích.
Bác Hồ cho rằng, tự lực, tự cường
là phẩm chất, quyền lợi mang tính
người và nếu con người không có
quyền tự chủ thì không còn là con
người nữa. Được tự chủ, làm chủ
cuộc đời là hạnh phúc lớn nhất,
nên khi cách mạng thành công,
chế độ dân chủ ra đời, Bác Hồ đã
căn dặn nhân dân ta: Dân chủ
không có nghĩa là muốn ăn bao
nhiêu thì ăn, muốn làm bao nhiêu
thì làm mà phải có tinh thần chủ
động khắc phục khó khăn.

Trong hoàn cảnh đất nước còn
nhiều khó khăn, Bác Hồ căn dặn:
“Cứ chờ Đảng, chờ Chính phủ
giúp đỡ, thì không đúng đâu.
Đảng, Chính phủ đề ra chính
sách, phái cán bộ về hướng dẫn,
thế là giúp đỡ. Nhưng đó là phụ.
Lực lượng nhân dân tổ chức nhau
lại là chính. Không nên ỷ lại, mà
phải tự lực cánh sinh”. Người yêu
cầu tinh thần này phải được lan
tỏa và trở thành ý thức tự giác của
mọi tầng lớp nhân dân.

Sau 35 năm thực hiện công
cuộc đổi mới, đất nước ta đã có vị
thế, tiềm lực to lớn chưa từng có.
Những thành tưu đáng tự hào đó
hội tụ của nhiều yếu tố, trong đó
phải kể đến sức mạnh của ý chí tự
lực, tự cường - truyền thống văn
hóa Việt Nam đã được Bác Hồ
phát huy, phát triển lên một tầm
cao mới. Thấm nhuần tư tưởng Hồ
Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường,
Đại hội XIII của Đảng đã coi phát
huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường là
một trong những động lực quan
trọng để phát triển đất nước hiện
nay. Năm 2021 và cả nhiệm kỳ
2021-2025 Đảng ta xác định triển
khai thực hiện chuyên đề: “Học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh về ý chí
tự lực, tự cường và khát vọng phát
triển đất nước phồn vinh, hạnh
phúc”. Những tư tưởng quý giá của
Bác Hồ về ý chí tự lực, tự cường sẽ
tiếp tục soi đường cho dân tộc ta
trong hành trình vươn tới một Việt
Nam giàu mạnh, hùng cường
“sánh vai với các cường quốc năm
châu”, như khát vọng lớn lao của
Bác Hồ hằng mong ước.

(Theo: Tài liệu của 
Ban Tuyên giáo TW)

t

NHằM tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh", thực hiện Văn bản số 435-CV/BTgTU
ngày 28/6/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về
việc phát động triển khai giải thưởng sáng tác,
quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và
báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn
2021-2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã
tiếp tục tổ chức phát động sáng tác, quảng bá
các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về
chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh" giai đoạn 2021 -2025
đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Đồng
thời, vận động, khuyến khích đảng viên, công
chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia
hưởng ứng; Chỉ đạo  Phòng Văn hóa và Thông

tin; Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể
thao các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, phổ biến nội dung phát động, triển
khai giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác
phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề
"Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh" đến đông đảo Nhân dân.

Các tập thể và cá nhân có thành tích trong
công tác quảng bá, tuyên truyền nhiệm vụ của
cơ quan, đơn vị gắn với chủ đề "Học tập và làm
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh" viết báo cáo thành tích và có hình ảnh
hoạt động kèm theo gửi Tiểu ban quảng bá qua
phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch để xét, chọn vòng sơ khảo: Đợt 1: Từ
tháng 6/2020 đến tháng 9/2022; Đợt 2: Từ tháng
10/2022 đến tháng 9/2024.

V.H

TIẾP TỤC PHÁT ĐỘNG SÁNG TÁC, QUẢNG BÁ CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT VÀ BÁO CHÍ CHỦ ĐỀ 
“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH” GIAI ĐOẠN 2021-2025
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GiA KHáNH

Ngày 08/9/2021, Ủy ban
nhân dân tỉnh đã ban hành

định hướng nội dung hương ước,
quy ước thôn, tổ dân phố trên địa
bàn tỉnh Tuyên Quang (kèm theo
Quyết định số 550/QĐ-UBND).
Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh
đã định hướng 8 nhóm nội dung
làm cơ sở để các thôn, tổ dân phố
trên địa bàn tỉnh xây dựng hương
ước, quy ước. Tuỳ theo đặc điểm
và yêu cầu tự quản của từng địa
bàn dân cư mà hương ước, quy
ước thôn, tổ dân phố có thể gồm
một, một số hoặc tất cả các nội
dung được định hướng và các nội
dung khác theo nhu cầu của
thôn, tổ dân phố nhưng phải phù
hợp với mục đích, nguyên tắc xây
dựng, thực hiện hương ước, quy
ước quy định tại Điều 3 và Điều 4
Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg
ngày 08/5/2018 của Thủ tưởng
Chính phủ. Sau đây là khái quát
những nội dung cốt lõi được định
hướng để xây dựng hương ước,
quy ước thôn, tổ dân phố trên địa
bàn tỉnh:  

thứ nhất: Phát huy quyền làm
chủ của nhân dân; xây dựng hệ
thống chính trị, tổ chức tự quản,
các tổ chức chính trị - xã hội thôn,
tổ dân phố vững mạnh: Quy ước
đề ra các biện pháp, phương thức
thích hợp giúp dân cư trên địa bàn
khu dân cư tham gia quản lý nhà
nước, quản lý xã hội, bảo đảm và
phát huy quyền tự do, dân chủ
của nhân dân; động viên và tạo
điều kiện để nhân dân thực hiện
tốt các quyền và nghĩa vụ công
dân; xây dựng thôn vững mạnh,
Ban công tác mặt trận, các tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức tự
quản hoạt động tốt; Tổ hòa giải và
các hòa giải viên hoạt động theo
quy định của pháp luật; các tranh
chấp, mâu thuẫn, xích mích nhỏ
trong nhân dân phải thông qua
phương thức hòa giải cơ sở; các
bên nghiêm chỉnh, tự giác thực

hiện kết quả hòa giải thành; huy
động, vận động nhân dân đóng
góp các loại quỹ, các khoản đóng
góp theo quy định của pháp luật
và phù hợp với khả năng đóng
góp của nhân dân. Việc quản lý,
sử dụng quỹ, các khoản thu phải
được công khai theo quy định. 

thứ hai: Bảo vệ an ninh, trật
tự, an toàn xã hội; phòng chống
tội phạm và tệ nạn xã hội: Quy
ước đề ra các biện pháp để nhân
dân trong thôn chấp hành tốt việc
đăng ký thường trú, tạm trú, thay
đổi nơi cư trú, đăng ký hộ tịch,
khai sinh, khai tử theo quy định
của pháp luật; tham gia phòng
ngừa, đấu tranh chống tội phạm
và các tệ nạn xã hội; phòng,
chống việc lợi dụng tín ngưỡng,
tôn giáo để trục lợi, gây mất trật
tự trị an, chia rẽ khối đại đoàn kết
dân tộc; tham gia quản lý, giám
sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp
hành xong hình phạt tù và người
thi hành án treo, cảnh cáo, cải tạo
không giam giữ tại cộng đồng

dân cư; nghiêm chỉnh chấp hành
pháp luật về an toàn giao thông.

thứ ba: Bảo vệ môi trường, tài
nguyên thiên nhiên: Quy ước đề
ra biện pháp thích hợp nhằm vận
động, khuyến khích các tổ chức,
hộ gia đình, cá nhân tích cực tham
gia bảo vệ môi trường, thực hiện
tốt phong trào “Tuyên Quang
chung tay xử lý rác thải và chống
rác thải nhựa”. Việc chăn nuôi gia
súc, gia cầm phải bảo đảm hợp
vệ sinh; thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh, không
làm lây lan dịch bệnh. Việc sử
dụng các thức ăn, hóa chất trong
chăn nuôi, trồng trọt và chế biến,
bảo quản, tiêu thụ sản phẩm phải
đảm bảo đúng quy trình, tiêu
chuẩn kỹ thuật, không làm ảnh
hưởng đến sức khỏe con người,
không gây ô nhiễm môi trường.
Đề ra các biện pháp nhằm bảo vệ
mùa màng; sử dụng đất đúng
mục đích, tận dụng đất đai được
giao để thâm canh, tăng gia sản
xuất, không bỏ đất hoang hóa;...

định hướng nội dung
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố

t

Đoàn viên Đoàn phường Tân Hà tích cực tham gia bảo vệ môi trường,
thực hiện tốt phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống
rác thải nhựa”. Ảnh: tôN DươNG
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Đối với thôn có rừng, có khoáng
sản, quy ước cần đề ra các biện
pháp nhằm bảo vệ và phát triển
rừng, bảo vệ động vật hoang dã,
bảo vệ khoáng sản, quy định
quyền và nghĩa vụ của các thành
viên trong cộng đồng tham gia
quản lý, bảo vệ và phát triển rừng,
bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng
sản theo quy định của pháp luật. 

gắn biển báo cấm hút thuốc
lá tại các địa điểm công cộng;
vận động các cá nhân ký cam
kết không hút thuốc lá trong
cộng đồng.

thứ tư: Phát triển kinh tế, nâng
cao đời sống nhân dân: Quy ước
đề ra các biện pháp nhằm phát
triển kinh tế, sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, khuyến khích
phát triển các sản phẩm đặc sản
của địa phương; duy trì và phát
triển các làng nghề, ngành nghề
truyền thống của nhân dân địa
phương; giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau
về vốn, kiến thức, kinh nghiệm
trong sản xuất, chăn nuôi, trồng
trọt, dạy nghề, tạo việc làm... 

thứ năm: Xây dựng nông thôn
mới, xây dựng đô thị văn minh:
Quy ước đề ra các nội dung, biện
pháp vận động nhân dân tích cực
hưởng ứng, thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng

nông thôn mới. Đề ra biện pháp
bảo vệ đê điều, đập nước, kênh
mương, đường dây tải điện,
đường dây thông tin liên lạc, hệ
thống đèn chiếu sáng đô thị, cây
xanh, các công trình công cộng
(nếu có), tiết kiệm điện, nước; duy
trì đường làng, ngõ xóm sáng,
xanh, sạch; bảo vệ  không gian,
kiến trúc, cảnh quan đô thị; xây
dựng tuyến phố văn minh đô thị.

thứ sáu: Xây dựng và phát
triển xã hội lành mạnh, văn minh: 

Về giáo dục - đào tạo: Quy
ước đề ra biện pháp vận động
các hộ gia đình trong khu dân cư
chăm lo, tạo điều kiện cho con
em được đi học đúng độ tuổi;
người trong độ tuổi lao động được
đào tạo nghề, có việc làm và thu
nhập ổn định; tích cực tham gia
phong trào khuyến học, khuyến
tài, xây dựng xã hội học tập.
Khuyến khích con cháu chăm
học, chăm làm, thật thà, lễ phép,
hiếu thảo, kính trọng ông, bà,
cha, mẹ, thầy, cô; ông, bà, cha,
mẹ sống mẫu mực. 

Về văn hóa: Quy ước đề ra các
biện pháp giữ gìn và phát huy
thuần phong mỹ tục, thực hiện nếp
sống văn minh trong ứng xử, giao
tiếp, ăn ở, đi lại, xóa bỏ hủ tục lạc
hậu, chống lãng phí; phát triển các

hoạt động văn hóa lành mạnh. Xây
dựng và phát huy tình làng, nghĩa
xóm, đoàn kết, tương thân, tương
ái, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng
dân cư. Bảo vệ và phát huy giá trị
các di tích lịch sử, văn hóa, di sản
văn hóa truyền thống của dân tộc.
Đẩy mạnh thực hiện và nâng cao
chất lượng Phong trào “Toàn dân
đoàn kết xây dựng đời sống văn
hóa”. Hàng năm, tổ chức tốt “Ngày
Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở
khu dân cư”; tổ chức đăng ký, bình
xét danh hiệu “gia đình văn hóa”
theo quy định. Xây dựng và duy trì
hoạt động của nhà văn hóa, khu
thể thao thôn/tổ dân phố hoặc liên
thôn/tổ dân phố; phát triển và nâng
cao hiệu quả hoạt động của các
đội văn nghệ quần chúng và các
loại hình câu lạc bộ văn hóa.
Khuyến khích xây dựng tủ sách
của thôn; vận động nhân dân ủng
hộ sách, báo, tạp chí và tham gia
đọc sách. Thực hiện quyền tự do
tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định
của pháp luật. Chấp hành nghiêm
các quy định về thực hiện nếp
sống văn minh trong việc cưới,
việc tang và lễ hội. Đề ra các hình
thức tuyên truyền, vận động để
người dân có ý thức tránh xa các tệ
nạn xã hội, như: cờ bạc, rượi chè,
mê tín dị đoan…

t

Thành phố Tuyên Quang được công nhận là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Tuyên Quang năm 2021.
Ảnh: n.c

(Xem tiếp trang 17)
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Mồ hôi xứ Tuyên

Cuoái thu roài laù cöù xanh ngaên ngaét

Hình nhö caây coøn nuoái tieác xuaân thì

Nhöõng taêm caù boùng chim giôø tít taép

Nhôù nhung veà goïi naéng kheùp bôø mi

Naéng thì vaãn cöù vaøng leân röïc rôõ

Caùi caây buoàn con ngoõ ñöùng leû ñoâi

Vaøi con chim boãng giaät mình di truù

Caùi caây buoàn nhö ñöùa treû moà coâi

Trôøi trôû daï côn gioù muøa phô phaát

Laù treân caønh cöù ngaên ngaét maø xanh

Hôi may goïi moät voøng tay e aáp

Laù caây run nhö moät cuoäc lìa caønh

Nhöõng taêm caù boùng chim giôø tít taép

Chieàu hanh hao vöøa ñuû moät say meâ

Côn côù gì laù cöù xanh ngaên ngaét

Nghe heo may goïi nhung nhôù quay veà.

Cuối thu

Ñinh Thaønh Trung

Ñinh Coâng Thuûy

Nhöõng doøng moà hoâi

Rôi ñaày treân bôø ñaát

Chaúng ñôïi naéng ban chieàu vuït taét

Vaãn töøng gioït töøng gioït tí taùch rôi.

Xöù luùa ñaày ñoàng

Baït ngaøn maøu xanh möôùt

Nay ñoåi môùi goàng mình ñi tröôùc

Bao khoù khaên choàng chaát giöõa meânh moâng.

Ngaøy ñeâm coá gaéng

Noâng thoân môùi thaønh coâng

Maùy caøy töøng ñoäi giöõa caùnh ñoàng

Naém tay nhau boán nhaø cuøng ñoaøn keát.

Vöõng tin tieán böôùc

Chung söùc ñeán töông lai

Tuyeân Quang ôi röïc rôõ ngaøy mai

Laïi cöôøi töôi vaïn nuï nhö hoa nôû.

Người dân xã Thắng Quân tích cực phát triển kinh tế
xây dựng nông thôn mới. Ảnh: tôN DươNG
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thứ bẩy: Thực hiện chính sách dân số, gia
đình, trẻ em; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân
dân; thực hiện bình đẳng giới; phòng, chống bạo
lực gia đình, bạo hành, ngược đãi trẻ em: Quy
ước đề ra các biện pháp và vận động nhân dân
thực hiện tốt chính sách về dân số, kế hoạch
hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, xây
dựng quy mô gia đình ít con theo quy định của
pháp luật; phụ nữ trong thời kỳ mang thai thực
hiện khám thai, tiêm phòng đầy đủ và sinh con
tại các cơ sở y tế. Vận động nhân dân trong thôn
khi bị ốm đau đến cơ sở y tế để khám bệnh,
chữa bệnh; tham gia các hình thức bảo hiểm y
tế, bảo hiểm xã hội phù hợp; thường xuyên
luyện tập thể dục thể thao. Trẻ em trong độ tuổi
được tiêm chủng mở rộng đầy đủ; bảo vệ trẻ em
không bị lạm dụng tình dục; không bị hút thuốc
lá thụ động. Vận động nhân dân tích cực xây
dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ;
không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống;
phòng, chống bạo lực gia đình. Nghiêm cấm lựa
chọn giới tính khi sinh. Tránh phân biệt và phải
có cách ứng xử phù hợp, tiến bộ đối với các gia
đình sinh con gái hoặc sinh con một bề là trẻ em
gái. Không phân biệt đối xử giữa nam và nữ
trong việc tham gia vào lĩnh vực giáo dục và đào
tạo, lao động việc làm và phân chia tài sản thừa
kế. Không có hành vi ngược đãi, xâm hại, bạo
lực, bóc lột đối với trẻ em (cả thể chất và tinh
thần). Tạo điều kiện để trẻ có sân chơi bổ ích,
lành mạnh. Cộng đồng không vô cảm trước
những nguy cơ trẻ em bị xâm hại, bạo hành.

thứ tám: Khen thưởng và xử lý vi phạm: Quy
ước quy định các biện pháp khen thưởng của
cộng đồng, chủ yếu là khuyến khích về tinh
thần, tôn vinh gương người tốt, việc tốt; khuyến
khích, động viên công dân thực hiện tốt các nội
dung hương ước, quy ước. Đồng thời, có các
biện pháp phê bình, nhắc nhở khi vi phạm
hương ước, quy ước, như: Thông tin rộng rãi,
kiểm điểm tại họp thôn, tổ dân phố hoặc trên loa
truyền thanh của thôn, tổ dân phố; không ưu
tiên xét công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu để
khen thưởng; không được hỗ trợ, giúp đỡ khi gia
đình tổ chức lễ ăn hỏi, lễ cưới; chặt cây thì phải
trồng lại; để gia súc phá hoại hoa màu phải
trồng, cấy lại, hoặc chăm bón;…

Chi tiết về định hướng nội dung hương ước,
quy ước thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang được đăng tải trên trang thông tin điện tử
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại địa chỉ:
http://sovhttdltuyenquang.vn/quan-ly-nha-
nuoc/van-ban-chi-dao-dieu-hanh.html./. 

Đêm hát Sình ca
hoaøng Thò Chieán

Toâi veà thaêm queâ noäi Tuyeân Quang
Noãi nieàm yeâu thöông trong aùnh maét
Trôøi Tuyeân Quang chieàu thu xanh ngaét
Nhôù thu xöa caùch maïng phaát cao côø

Haùt Sình ca xao xuyeán töï bao giôø
Töø thoân xoùm suoái vaøng, ñaù döïng
Khuùc Sình ca ñeâm ñeâm vang voïng
Baûn Cao Lan nay xoùa ñoùi ngheøo

Tuyeân Quang mình suoái khoaùng vang reo
Ñaát du lòch ñi leân töø dòch vuï
Cuoäc soáng moãi ngaøy theâm no ñuû
Theâm saùng töôi saéc thaém queâ höông

Xaây döïng noâng thoân môùi baûn möôøng
Naêng suaát vöôït leân theo ngaøy thaùng
Tieâu chí beàn thuaän loøng daân yù Ñaûng
Ñeâm Sình ca giaøu baûn saéc daân gian!

Ñieän, ñöôøng, tröôøng, traïm ñaõ khang trang
Nhaø vaên hoùa töng böøng hoäi ñoaøn keát
Ñeâm thao thöùc baûn laøng vui nhö Teát
Noâng thoân chuyeån mình vöôn tôùi töông lai!

Định hướng nội dung...
(Tiếp theo trang 15)

Hát Sình ca dân tộc Cao Lan. Ảnh: chi Yến
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Nhạc và lời: Y Jang Tuyn

Ca sĩ y Jang Tuyn là một ca sĩ gốc người dân
tộc Bana mang trong mình mạch chảy của

núi rừng Tây Nguyên. Sở hữu chất giọng khỏe
khoắn, tràn đầy nội lực của một người con mang

niềm tự hào đến với quê hương - vùng đất cội
nguồn đậm nét di sản văn hóa cồng chiêng. y
Jang Tuyn vốn sinh ra trong một gia đình làm
nghệ thuật, bố anh là một diễn viên của Đoàn
nghệ thuật Đam San, tỉnh gia Lai. Có lẽ vì thế mà
nó ảnh hưởng ít nhiều đến con đường âm nhạc mà
anh đã lựa chọn.

Bên cạnh công việc ca hát, y Jang Tuyn còn là
một nhạc sĩ tài ba, các sáng tác của anh được rất
nhiều khán giả chú ý đến. Tại cuộc vận động sáng
tác ca khúc, tiểu phẩm, thơ tuyên truyền về xây
dựng nông thôn mới tỉnh Tuyên Quang năm 2019
tác phẩm “Hát mừng nông thôn mới Tuyên Quang”
của  Nhạc sĩ, Ca sĩ y Jang Tuyn đã đạt giải Ba thể
loại sáng tác ca khúc tuyên truyền về xây dựng
nông thôn mới. Đặc san Văn hóa, Thể thao và Du
lịch Tuyên Quang giới thiệu ca khúc đến bạn đọc:

Cố Nhạc sĩ, Ca sĩ 

Mừng nông thôn mới Tuyên Quang

Y Jang Tuyn

Nhạc và lời: Y JANG tUYN
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LUậT Di sản văn hóa được
Quốc hội nước CHXHCN Việt

Nam Khóa X, Kỳ họp thứ 9 thông
qua ngày 29/6/2001 và được sửa
đổi, bổ sung tại Kỳ họp thứ 5,
Quốc hội Khóa XII ngày
18/6/2009. Sau 20 năm thực hiện,
công tác quản lý, bảo tồn và phát
huy giá trị di sản văn hóa, trong
toàn tỉnh có nhiều chuyển biến
tích cực, nhiều di sản văn hóa vật
thể và phi vật thể được quan tâm
bảo tồn có hiệu quả.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh
có 639 di tích lịch sử - văn hóa và
danh lam thắng cảnh nằm rải rác
trên địa bàn 7 huyện và thành
phố, trong đó có 180 di tích đã
được xếp hạng quốc gia; 260 di
tích được xếp hạng cấp tỉnh. Đặc
biệt, có 03 di tích và danh thắng
được Thủ tướng Chính phủ xêṕ
hạng di tích Quốc gia đặc biệt,
gồm: Khu di tích lịch sử Tân Trào,
huyện Sơn Dương; Khu di tích
Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ II của Đảng,
huyện Chiêm Hóa; Danh lam
thắng cảnh Khu bảo tồn thiên
nhiên Na Hang - Lâm Bình. 

Trong những năm qua, nhận
thức được tầm quan trọng, vai trò
trong đời sống sinh hoạt tinh thần
của nhân dân, tiềm năng trong
hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội,
các cấp chính quyền, đoàn thể và
nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã
chung tay góp sức bảo tồn các di
sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Công tác tu bổ, tôn tạo và phát
huy giá trị di tích được tỉnh quan
tâm chú trọng và thực hiện theo
đúng Luật Di sản văn hóa, các
quy định khác của pháp luật;
nhiều di tích quan trọng được đầu
tư tu bổ, tôn tạo bằng nguồn vốn
từ ngân sách địa phương và
Chương trình mục tiêu về phát
triển văn hóa, như: Lán Nà Nưa,
Cây đa Tân Trào, Đình Tân Trào,
Đình Hồng Thái, lán Hang Bòng,
Khấu Lấu - Vực Hồ, Đồng Man -

Lũng Tẩu, Chủ tịch phủ - Thủ
tướng phủ, Ban Thường trực Quốc
hội…; Địa điểm tổ chức Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ II của
Đảng; Làng Ngòi - Đá Bàn, Khu di
tích Kim Quan... Triển khai 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, với các hạng mục
quan trọng: Khu tưởng niệm các vị
tiền bối cách mạng; Bảo tàng Tân
Trào và Phòng chiếu phim;
Quảng trường Tân Trào, khu đón
tiếp khách tham quan... Thực hiện
khuyến khích xã hội hóa trong
công tác trùng tu, tôn tạo di tích,
tỉnh đã huy động được nhiều
nguồn lực, các di tích lịch sử là nơi
ở và làm việc của một số cơ quan
bộ, ban, ngành Trung ương được
đầu tư tôn tạo, như: Bộ Tài chính,
Bộ Công an, Bộ y tế, Bộ giáo dục
và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa,
Thể thao và Du lịch, Bộ giao
thông vận tải… Các di tích là cơ sở

tín ngưỡng, tôn giáo được đầu tư
chủ yếu bằng nguồn kinh phí do
nhân dân, các tổ chức ủng hộ,
đóng góp, tiêu biểu: Đền Hạ, đền
Thượng, đền ỷ La, chùa Trùng
Quang (thành phố Tuyên Quang);
đình Minh Cầm, chùa Phật Lâm
(huyện yên Sơn); đền Thác Cái,
Bắc Mục (huyện Hàm yên); chùa
Tam Đa, đình Thọ Vực (huyện
Sơn Dương); đền Pú Bảo (huyện
Lâm Bình)…

Đối với hoạt động bảo tồn di sản
văn hóa phi vật thể, hoàn thành
kiểm kê trên địa bàn tỉnh, trong đó
kiểm kê toàn diện 40 di sản văn
hóa phi vật thể tiêu biểu của đồng
bào dân tộc thiểu số; lập 15 hồ sơ
di sản văn hóa phi vật thể trình Bộ
văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa
vào Danh sách di sản văn hóa phi
vật thể Quốc gia, hiện nay đã có
10 di sản được công nhận; hồ sơ
"Thực hành Then của người Tày,
Nùng, Thái Việt Nam" được
UNeSCo công nhận là Di sản văn
hóa phi vật thể đại diện của nhân
loại. Nhiều lễ hội truyền thống của

Kết quả sau 20 năm thực hiện Luật Di sản văn hóa 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

NGUYỄN tHị tHúY HoA

Di saûn vaên hoùa

t

Rước Mẫu trong Lễ hội đền Hạ, đền Thượng, đền Ỷ La. 
Ảnh: ngọc chiến
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đồng bào dân tộc thiểu số được
phục dựng và phát huy; một số
nghề thủ công truyền thống được
đầu tư phục dựng, bảo tồn…

Năm 2010, công trình nhà Bảo
tàng tỉnh đã hoàn thành và được
đưa vào sử dụng. Năm 2015, Bảo
tàng được Ủy ban nhân dân tỉnh
Tuyên Quang xếp hạng là Bảo
tàng hạng II. Qua nhiều năm tích
cực nghiên cứu, sưu tầm, đến nay
tại Bảo tàng tỉnh đã có 24.903 tài
liệu, hiện vật (trong đó có 15.983
hiện vật, 8.920 tài liệu); trong đó
có 18.000 hiện vật được nhập
thông tin trên phần mềm quản lý,
phục vụ tốt cho công tác kiểm kê,
tra cứu, lưu giữ, khai thác thông
tin; đặc biệt Tuyên Quang có bảo
vật quốc gia bia Bảo Ninh Sùng
Phúc tại xã yên Nguyên, huyện
Chiêm Hóa. Các hiện vật được lưu
giữ là nguồn tài liệu, hiện vật quý
phục vụ nghiên cứu khoa học,
đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn
hóa của công chúng. 

Ngoài các di tích lịch sử văn
hóa, Tuyên Quang còn có hơn 40
di chỉ khảo cổ có giá trị, trong đó
có hơn 10 di chỉ đã được khai
quật hoặc đào thám sát như:
Hang Phia Vài, hang Phia Muồn,
hang Đá Đen, chùa Núi Man,
chùa Lang Đạo, chùa Phúc Lâm,
chùa Kim Ninh, Hang Núi Bút...
Tại đây, các nhà khảo cổ học đã
thu được hàng chục di tích bếp,
mộ táng; hàng nghìn công cụ lao
động bằng đồng, đá, các mảnh
gốm, đó là nguồn sử liệu quan
trọng để phác dựng bức tranh
nhiều màu sắc về khảo cổ học
tỉnh Tuyên Quang.

Từ những kết quả đạt được, có
thể khẳng định Luật Di sản văn
hóa được thực thi, phát huy hiệu
lực, hiệu quả trên địa bàn toàn
tỉnh. Tuy nhiên, việc thi hành
Luật vẫn đang gặp nhiều khó
khăn, cụ thể: 

- Ở một số nơi, ý thức chấp
hành pháp luật quy định về bảo vệ
giá trị di sản văn hóa của một bộ
phận dân cư còn hạn chế nên vẫn
còn xảy ra tình trạng vi phạm các
quy định về khoanh vùng bảo vệ
di tích. 

- Một số cấp ủy, chính quyền
địa phương chưa quan tâm đúng
mức đến công tác bảo tồn và phát
huy giá trị di sản văn hoá phi vật
thể, còn nhiều nguy cơ thất
truyền, mai một. Chưa có nhiều

cơ chế chính sách cho những
nghệ nhân, người nắm giữ, sưu
tầm, truyền dạy di sản văn hóa phi
vật thể. Việc thực hiện các chính
sách ưu đãi về thuế, vay vốn, hỗ
trợ tìm đầu ra cho sản phẩm,
quảng bá, giới thiệu sản phẩm ở
các làng nghề truyền thống còn
khó khăn.

- Phần lớn các di tích có kết cấu
vật liệu không bền vững, lại nằm ở
vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm
nên bị xuống cấp nhanh chóng.
Kinh phí bố trí cho công tác tu bổ,
tôn tạo di tích còn thấp, việc huy
động xã hội hóa đầu tư chưa đáp
ứng nhu cầu thực tế.

- Hệ thống trưng bày thiếu hấp
dẫn, hiện vật chưa phong phú, đa
dạng, chưa có nhiều sưu tập hiện
vật có giá trị; không có hệ thống
trưng bày ngoài trời; trang thiết bị
phục vụ cho công tác bảo quản
sưu tập, hiện vật, phương tiện hỗ
trợ cho hoạt động tuyên truyền
giáo dục còn thiếu và lạc hậu.
Nguồn nhân lực làm việc tại Bảo
tàng chưa đáp ứng kịp yêu cầu đổi
mới, nâng cao chất lượng hoạt
động bảo tàng. Chưa có nhiều
cán bộ chuyên sâu về công nghệ
thông tin để số hóa di sản văn
hóa, phục vụ công tác kiểm kê
bảo quản. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu
quả Luật Di sản văn hóa, trong
thời gian tới cần thực hiện một số
giải pháp cụ thể sau: 

Một là, tăng cường tổ chức có
hiệu quả các hoạt động tuyên
truyền giáo dục cho mọi cán bộ,
đảng viên và nhân dân trong việc
thực hiện Luật Di sản văn hóa;
quảng bá sâu rộng giá trị di sản
văn hóa và việc bảo tồn và phát
huy di sản văn hóa thông qua các
phương tiện thông tin đại chúng,
biểu diễn nghệ thuật, triển lãm,
xuất bản các ấn phẩm... 

Hai là, quan tâm bồi dưỡng, xây
dựng đội ngũ cán bộ làm công tác
bảo tồn và phát huy giá trị di sản
văn hóa thật sự tâm huyết, đáp
ứng yêu cầu chuyên môn. Tổ
chức đào tạo, đào tạo lại nhằm
nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, kiến thức pháp luật về
di sản văn hóa; đội ngũ quản lý,
bảo vệ và tổ chức hoạt động tại
các di tích; đào tạo đội ngũ hướng
dẫn viên tại các di tích lịch sử văn
hóa được xếp hạng phục vụ phát
triển du lịch.

Ba là, tăng cường công tác
hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, rà
soát lại các lễ hội, chấn chỉnh kịp
thời, xử lý nghiêm các hành vi lợi
dụng lễ hội để hoạt động trái
phép. Thường xuyên kiểm tra việc
quản lý di tích, để phát hiện kịp
thời các hoạt động tu bổ, tôn tạo di
tích không đúng quy định của
pháp luật.

Bốn là, tiếp tục nghiên cứu, lập
hồ sơ khoa học di tích lịch sử - văn
hóa và danh lam thắng cảnh, di
sản văn hóa phi vật thể trình các
cấp có thẩm quyền xếp hạng. Đẩy
mạnh công tác cắm mốc, khoanh
vùng bảo vệ gắn với việc quy
hoạch các di tích. 

Năm là, nghiên cứu, đầu tư,
bảo tồn một số làng văn hóa dân
tộc tiêu biểu, các làng, bản có
truyền thống để xây dựng trở
thành mô hình làng văn hóa cộng
đồng. Khuyến khích tạo điều kiện
cho tổ chức, cá nhân nghiên cứu,
bảo quản, truyền dạy và giới
thiệu di sản văn hóa phi vật thể;
áp dụng các biện pháp cần thiết
của chính quyền các cấp để bảo
vệ các giá trị văn hóa truyền
thống đặc sắc, ngăn chặn nguy
cơ làm mai một, sai lệch hoặc
thất truyền.

Sáu là, khuyến khích đồng bào
dân tộc thiểu số sưu tầm, lưu giữ
các tác phẩm văn học nghệ thuật,
ngữ văn truyền miệng, diễn xướng
dân gian...; duy trì những phong
tục tập quán lành mạnh; phục hồi
và phát triển các nghề thủ công
truyền thống có giá trị tiêu biểu;
khôi phục và nâng cao các lễ hội
truyền thống, bài trừ hủ tục đến
đời sống văn hóa của nhân dân;
chống các biểu hiện tiêu cực,
thương mại hóa trong tổ chức và
các hoạt động lễ hội.

Bảy là, tăng cường đầu tư kinh
phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị
cho công tác bảo tồn, phát huy giá
trị di sản văn hóa vật thể, phi vật
thể và hoạt động bảo tàng. Kết
hợp giữa đầu tư, tôn tạo di tích,
danh lam thắng cảnh với khai thác
phát triển du lịch.

Tám là, lựa chọn các di sản, di
tích ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo.
Huy động sự ủng hộ của các tổ
chức, cá nhân và xã hội tạo nguồn
lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm
vụ bảo tồn di sản văn hóa trên địa
bàn tỉnh.

t
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Để tổ chức thực hiện có hiệu
quả chính sách pháp luật về

công tác quản lý di sản văn hóa
đồng thời bảo tồn và phát huy di
sản văn hóa cho đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi, trong những
năm qua tỉnh Tuyên Quang đã
lãnh, chỉ đạo kịp thời thực hiện
công tác quản lý di sản văn hóa
thông qua việc ban hành các văn
bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai
thực hiện nhiệm vụ. Ngành văn
hóa, thể thao và du lịch đã thực
hiện tốt công tác tổ chức tập huấn,
tuyên truyền, phổ biến chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước, đặc biệt là nhân
dân các dân tộc vùng sâu, vùng
xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng
có đồng bào dân tộc sinh sống;
phối hợp với Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố tổ chức nhiều
hoạt động, giải pháp tích cực để
làm tốt công tác quản lý di sản văn
hóa, bảo tồn và phát huy các di
sản văn hóa đặc sắc của đồng bào
các dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã
khai mạc lớp tập huấn công tác
tuyên truyền về quản lý di sản văn
hóa cho đối tượng là các trưởng
thôn, bản, nghệ nhân, người uy tín,
vùng đồng bào dân tộc thiểu số
trên địa bàn tỉnh. 

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí
Nguyễn Văn Hòa, Phó giám đốc
Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Trưởng ban tổ chức lớp tập huấn;
lãnh đạo các phòng chuyên môn
thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, cùng các thành viên trong
Ban tổ chức lớp tập huấn và 40
học viên là trưởng thôn, bản, nghệ
nhân, người uy tín của 6 huyện,
thành phố trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn đã cung cấp đến
cho các học viên kiến thức, kỹ
năng cơ bản về bảo tồn, phát huy
giá trị di sản văn hóa trong đó
chú trọng việc bảo tồn và phát
huy di sản văn hóa phi vật thể
cho cộng đồng dân tộc thiểu số
tại địa phương.

Nội dung tập huấn tập trung vào
Phương pháp tuyên truyền, vận
động đồng bào tham gia giữ gìn,
bảo tồn và phát huy di sản văn hóa
truyền thống các dân tộc thiểu số,
đáp ứng yêu cầu phát triển của xã
hội trong thời kỳ mới. 

Thông qua lớp tập huấn giúp
các học viên nắm vững và vận
dụng có hiệu quả những kiến thức
đã tiếp thu để triển khai thực hiện
việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản
văn hóa trên địa bàn mình sinh
sống. Qua đó làm tốt hơn nữa
công tác bảo tồn, phát huy giá trị di
tích lịch sử văn hóa và danh lam
thắng cảnh; di sản văn hóa phi vật
thể trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sau 2 ngày (ngày 28 và 29
tháng 9) lớp tập huấn công tác
tuyên truyền về quản lý di sản văn
hóa cho trưởng thôn, bản, nghệ
nhân, người uy tín, vùng đồng bào
dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang, năm 2021 đã thành
công tốt đẹp hoàn thành mục tiêu,
kế hoạch đề ra./.

bùi pHươNG liNH 

Chùa Hang, thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Quý Dương

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý 

trên địa bàn tỉnh tuyên Quang
Di sản văn hóa
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SaU Cách mạng Tháng Tám
năm 1945, nước Việt Nam

Dân chủ Cộng hòa ra đời. Tuy
nhiên, do chính quyền cách
mạng còn non trẻ nên thực dân
Pháp đã âm mưu trở lại xâm lược
nước ta. Kiên quyết bảo vệ thành
quả cách mạng, giữ gìn nền độc
lập cho đất nước, toàn quân và
dân ta đã chiến đấu anh dũng ở
những nơi có thực dân Pháp
chiếm đóng. Nhiều chiến sỹ,
đồng bào đã bị thương và vĩnh
viễn nằm lại chiến trường. Để
góp phần xoa dịu nỗi đau mất
mát của gia đình các chiến sỹ,
đồng bào, Chính quyền Việt
Nam đã vận động thành lập một
tổ chức, lấy tên gọi là Hội giúp
binh sỹ tử nạn.

Ngày19/12/1946, kháng chiến
toàn quốc bùng nổ, hưởng ứng lời
kêu gọi cứu nước của Chủ tịch Hồ
Chí Minh, nhân dân cả nước nhất
tề đứng dậy kháng chiến với tinh
thần "Quyết tử cho Tổ quốc quyết
sinh". Số người bị thương và hy
sinh trong chiến đấu tăng lên.
Thương binh, liệt sỹ trở thành vấn
đề cần được quan tâm. Trước tình
hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã
ký Sắc lệnh số 20/SL ngày
16/2/1947 chính thức đặt chế độ
"Lương hưu thương tật" và "Tiền
tuất cho thân nhân tử sĩ". Đây là
văn bản pháp quy đầu tiên về
chính sách thương binh, liệt sỹ,
khẳng định vị trí quan trọng của
công tác thương binh liệt sỹ đối
với công cuộc kháng chiến cứu

nước của dân tộc. Để chỉ đạo và
thực hiện nhiệm vụ này, ngày
26/2/1947, Phòng Thương binh
thuộc Chính trị Cục Quân đội
Quốc gia Việt Nam được thành lập
và trực thuộc Bộ Quốc phòng.

Cùng với Bác Hồ, Trung ương
Đảng, Chính phủ, các cơ quan bộ,
ngành dời Thủ đô Hà Nội chuyển
lên chiến khu Việt Bắc thực hiện
phương châm kháng chiến lâu dài.
Bộ Quốc phòng trong đó có Phòng
Thương binh chuyển đến ở và làm
việc tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái
Nguyên. Tại đây, Cục Chính trị
Quân đội quốc gia Việt Nam phối
hợp với Tổng bộ Việt Minh, Trung
ương Hội Phụ nữ cứu quốc, Trung
ương Đoàn Thanh niên cứu quốc,
Nha Thông tin tuyên truyền tổ chức

Kỷ Niệm 74 NĂm NGàY tHươNG biNH liệt sỹ 27/7/1947 - 27/7/2021

t

Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh dâng hương 
tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tỉnh.

Ảnh: Dương giang

bộ Thương binh - Cựu binh
trong Kháng chiến chống thực dân PháP tại tuyên Quang

NGUYỄN tHị tHúY HoA



Số 168 (9-2021)24

họp bàn để thực hiện chỉ thị của
Chủ tịch Hồ Chí Minh là chọn ngày
kỷ niệm Thương binh Liệt sỹ và
bảo vệ công tác thương binh liệt
sỹ. Tại cuộc họp các đại biểu nhất
trí đề nghị Trung ương lấy ngày
27/7/1947 làm ngày thương binh
toàn quốc, là dịp để đồng bào tỏ
lòng hiếu nghĩa bác ái với thương
binh, bệnh binh và liệt sỹ.

Ngày 19/7/1947, Hội đồng
Chính phủ họp tại thôn Lập Binh,
xã Bình yên, huyệ̣n Sơn Dương,
tỉnh Tuyên Quang ra quyết định
thành lập Bộ Thương binh - Cựu
binh (nay là Bộ Lao động -
Thương binh và Xã hội). Hội đồng
Chính phủ quyết định cử ông Vũ
Đình Tụng làm Bộ trưởng, cụ Ngô
Tử Hạ giữ chức Thứ trưởng. Cuối
năm 1947, Bộ Thương binh - Cựu
binh chuyển từ Thái Nguyên đến
xã yên Nguyên, huyện Chiêm
Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Khoảng
đầu năm 1951, để đảm bảo an
toàn bí mật, Bộ Thương binh -
Cựu binh chuyển về thôn Tú Trạc,
xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương.
Cuối năm 1952, Bộ Thương binh -
Cựu binh chuyển về ở và làm việc
tại địa điểm gần đền ghềnh Quýt
thuộc xã Hoàn Long, huyện yên
Sơn (nay là xóm 4 xã Tràng Đà,
thành phố Tuyên Quang). Năm
1954, sau khi chiến dịch Điện
Biên Phủ giành thắng lợi, Bộ
Thương binh - Cựu binh về tiếp
quản Thủ đô Hà Nội.

Thời kỳ tại Tuyên Quang, Bộ
Thương binh - Cựu binh do ông Vũ
Đình Tụng làm Bộ trưởng, đồng
chí Trần Văn Lai giữ chức Thứ
trưởng (thay cụ Ngô Tử Hạ) cùng
khoảng 20 cán bộ nhân viên. Cơ
quan được chia làm hai khối: Khối
Văn phòng do đồng chí Lưu Thị
Phương Mai phụ trách gồm có các
phòng Văn thư Viên chức; Kiểm
tra; Chính trị Tổ chức; Tuyên
truyền Vận động. Khối sự vụ gồm
các phòng Quản lý kế toán và vật
tư; Nhân sự và hưu bổng; phòng
Chuyên môn. Tại đây, Bộ Thương
binh - Cựu binh đã kết hợp với Ty
Thương binh ở địa phương quản lý
các trại thương binh, đón tiếp,
chăm lo đời sống cho các thương

binh, bệnh binh; thường xuyên
phát động các phong trào thi đua
trong quần chúng nhân dân. Ở các
địa phương trong tỉnh Tuyên
Quang nói riêng, trên cả nước nói
chung, các mẹ, các chị phụ nữ
tham gia phong trào "Hội mẹ chiến
sỹ", "Mùa đông binh sỹ", thi đua
vận động quyên góp lương thực,
quần áo gửi ra tiền tuyến, nhận đỡ
đầu kết nghĩa đối với các chiến sỹ,
thương binh, bệnh binh. Hội thanh
niên tham gia phong trào "Hội
Thanh niên cứu quốc", thi đua
tòng quân giết giặc. Tầng lớp thiếu
niên tham gia phong trào "Thiếu
niên Trần Quốc Toản" thi đua học
tập và giúp mọi công việc cho các
gia đình có thương binh liệt sỹ.
Hưởng ứng lời kêu gọi Thi đua ái
quốc và phong trào "Đón thương
binh về làng" do Chủ tịch Hồ Chí
Minh phát động, Bộ Thương 
binh - Cựu binh đã triển khai hoạt
động đến khắp các địa phương
trong cả nước và đạt được những
kết quả đáng kể. Những thương
binh thương tật nhẹ còn có khả
năng lao động được tiếp nhận
vào làm việc trong các cơ quan
Nhà nước. Thương binh bị thương
tật nặng được đưa vào điều trị tại
các khu điều dưỡng, an dưỡng.
Hơn 80% thương bệnh binh đã
được các địa phương đón nhận

chăm sóc và điều dưỡng tại địa
phương và gia đình.

Ngoài ra, Bộ Thương binh - Cựu
binh luôn bám sát tình hình thực tế
để đề ra những chính sách kịp thời
đối với công tác thương binh liệt sỹ;
thường xuyên gặp gỡ, động viên
các gia đình thương binh liệt sỹ vượt
qua khó khăn, nén đau thương, tích
cực tham gia phong trào ái quốc;
sắp xếp, bố trí dạy nghề cho các
thương binh sau khi đã phục hồi
sức khỏe; tổ chức trao tặng Bằng
Tổ quốc ghi công, cải tạo mộ phần
của liệt sỹ, xây dựng nghĩa trang liệt
sỹ ở các địa phương; ưu tiên chia
cấp ruộng đất, miễn giảm thuế
nông nghiệp, miễn dân công nghĩa
vụ, giúp đỡ thương binh, bệnh binh
có cuộc sống ổn định; hoàn thành
tốt công tác hậu phương quân đội,
động viên sức mạnh của cả nước,
góp phần nhanh chóng đưa cuộc
kháng chiến chống thực dân Pháp
đến thắng lợi.

Với ý nghĩa lịch sử và tầm quan
trọng của di tích, năm 2006, Di
tích Bộ Thương binh - Cựu binh đã
được lập hồ sơ khoa học, khoanh
vùng bảo vệ cùng các di tích trên
địa bàn tạo thành quần thể tham
quan du lịch hấp dẫn, góp phần
thiết thực vào công tác giáo dục
truyền thống cách mạng cho thế
hệ trẻ.

t

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh 
trao quà cho các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 74 năm 

Ngày Thương binh - liệt sỹ  (1947 - 2021).
Ảnh: ngọc chiến
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vaên hoùa - Du lòch

NHằM triển khai thực hiện hiệu
quả các mục tiêu, nhiệm vụ,

giải pháp tại Nghị quyết số 29-
NQ/TU ngày 16/6/2021 của Ban
Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa
XVII) về phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế quan trọng của tỉnh,
UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ký
Quyết định số 462/QĐ-UBND
ngày 30/7/2021 ban hành Đề án
phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang
đến năm 2025, định hướng đến
năm 2030, với mục tiêu sớm đưa
du lịch trở thành ngành kinh tế
quan trọng của tỉnh, góp phần
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao
động, tạo việc làm, nâng cao thu
nhập cho người dân và doanh
nghiệp, tăng thu ngân sách cho địa
phương; du lịch là ngành dịch vụ
tổng hợp việc phát triển du lịch góp
phần thúc đẩy các ngành kinh tế
khác phát triển… 

Mục tiêu đến năm 2025, Tuyên
Quang đón trên 03 triệu lượt khách
du lịch; tổng thu xã hội từ du lịch
đạt trên 4.800 tỷ đồng; đóng góp
cho gRDP từ 6% trở lên; tạo việc
làm cho trên 25.000 lao động. Đến
năm 2030, đón trên 5,5 triệu lượt
khách du lịch; đóng góp vào
gRDP toàn tỉnh từ 10% trở lên; tạo
việc làm cho trên 35.000 lao động.  

Đề án xác định, định hướng,
mục tiêu phát triển du lịch Tuyên
Quang theo không gian du lịch với
các loại hình, sản phẩm du lịch tại
các địa bàn, khu, điểm du lịch như:
xây dựng Khu di tích Quốc gia đặc
biệt Tân Trào cơ bản đáp ứng các
tiêu chí Khu du lịch quốc gia; Khu
du lịch suối khoáng Mỹ Lâm là khu
du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao
cấp; xây dựng, phát triển Lễ hội
Thành Tuyên là sản phẩm du lịch
đặc trưng, riêng có, mang thương
hiệu cấp quốc gia; Danh thắng
Quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm
Bình là trung tâm du lịch sinh thái,
du lịch cộng đồng, du lịch khám

phá có thương hiệu cấp quốc gia,
tiến tới thương hiệu quốc tế; xây
dựng, nâng cao chất lượng sản
phẩm du lịch tâm linh tạo thành
điểm nhấn thu hút khách du lịch;
xây dựng 01 (một) làng văn hóa
dân tộc cấp tỉnh đồng bộ, bài bản,
có bản sắc đặc trưng riêng. Mỗi
huyện, thành phố xây dựng ít nhất
01 làng văn hóa tiêu biểu gắn với
phát triển du lịch; xây dựng từ 01
đến 02 sản phẩm du lịch đặc trưng,
hấp dẫn, thu hút khách du lịch

Định hướng phát triển thị trường
khách du lịch trong giai đoạn 
2021 - 2025, Tuyên Quang sẽ tập
trung thu hút thị trường khách nội
địa và khách du lịch một số nước
dịch CoVID-19 được kiểm soát,
kiềm chế. giai đoạn 2026 - 2030,
chú trọng thu hút thị trường khách
quốc tế đến từ Trung Quốc, Hàn
Quốc, Nhật Bản, Pháp, các nước
Châu Âu...

Đề án cũng đề ra 8 nhóm giải
pháp để hiện thực hóa mục tiêu đề
án, cụ thể như: nhóm tăng cường
sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy,
chính quyền; phát huy vai trò của

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức
chính trị - xã hội; nâng cao nhận
thức về phát triển du lịch. Thực
hiện tốt công tác quy hoạch và
quản lý quy hoạch; huy động hiệu
quả nguồn lực đầu tư xây dựng kết
cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ
thuật phục vụ phát triển du lịch.
Huy động hiệu quả nguồn lực đầu
tư xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở
vật chất kỹ thuật phục vụ phát
triển du lịch. Nâng cao chất lượng
và phát triển sản phẩm du lịch, ưu
tiên các sản phẩm du lịch đặc
trưng, riêng có đáp ứng thị trường.
Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và
công nghệ; đổi mới và nâng cao
hiệu quả xúc tiến, thu hút đầu tư;
nâng cao hiệu quả quảng bá du
lịch; tăng cường liên kết, hợp tác
phát triển du lịch. Xây dựng, ban
hành các cơ chế, chính sách hỗ
trợ, tạo môi trường thuận lợi cho
phát triển du lịch. Nâng cao chất
lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn
nhân lực du lịch. Bảo vệ tài
nguyên, cảnh quan môi trường.
Tăng cường quản lý nhà nước về
du lịch. 

ban hành đề án

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang

NGUYỄN HUế

Chương trình du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021.         Ảnh: Quý Dương
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Tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc năm 2021.
Ảnh: chi Yến

Phát triển sản phẩm 
phục vụ du lịch 

lưu niệm, quà tặng 
NGUYỄN HUế

TRoNg những năm gần đây du
lịch Tuyên Quang được quan

tâm, tập trung huy động nguồn lực
đầu tư, từng bước phát huy, hình
thành được một số khu, điểm du
lịch với các sản phẩm du lịch đặc
trưng như Khu du lịch Quốc gia
Tân Trào, Khu di tích Quốc gia đặc
biệt Kim Bình, Khu du lịch suối
khoáng Mỹ Lâm, Khu du lịch sinh
thái Na Hang -  Lâm Bình, Lễ hội
Thành Tuyên, điểm du lịch sinh
thái Bản Ba, các điểm du lịch cộng
đồng huyện Lâm Bình, huyện Na
Hang... thu hút du khách trong và
ngoài nước đến tham quan, trải
nghiệm; dịch vụ phục vụ du lịch
như hệ thống khách sạn, nhà
hàng, khu vui chơi giải trí, siêu thị...
phát triển nhanh, từng bước đáp
ứng nhu cầu của du khách; việc
bảo vệ, phát huy hiệu quả tài
nguyên du lịch, nhất là giá trị di sản
lịch sử, văn hóa, không gian, cảnh
quan được quan tâm và thực hiện
tốt; công tác xúc tiến, quảng bá,
giới thiệu tiềm năng, lợi thế và các
sản phẩm du lịch được chú trọng,
huy động được sự tham gia tích
cực của các doanh nghiệp, tổ
chức, cá nhân, hộ gia đình làm du
lịch... Tuy nhiên, sản phẩm lưu
niệm, quà tặng du lịch của tỉnh vẫn

nghèo nàn về chủng loại, kém hấp
dẫn, chưa có sản phẩm đặc trưng
đáp ứng nhu cầu thị trường khách
du lịch. 

Vấn đề phát triển các sản phẩm
lưu niệm mang tính đặc trưng là
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát
triển du lịch của tỉnh. Sản phẩm
lưu niệm và quà tặng du lịch là một
trong những nhân tố góp phần kích
thích du khách khám phá, tìm hiểu
điểm đến, thúc đẩy chi tiêu và đặc
biệt thông qua sản phẩm lưu niệm
tăng thêm hiệu quả quảng bá hình
ảnh du lịch của tỉnh. Ngoài ra, phát
triển sản phẩm lưu niệm du lịch
còn tạo thêm việc làm cho người
lao động tại các làng nghề, góp
phần gìn giữ nghề truyền thống
của các địa phương. Nhằm phát
triển, khuyến khích nhà đầu tư
tham gia phát triển sản phẩm lưu
niệm, thời gian qua các cơ quan,
UBND các huyện, thành phố đã tổ
chức Cuộc thi sáng tác mẫu “Sản
phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch”;
“thiết kế sản phẩm lưu niệm du
lịch” và đã lựa chọn, trao giải một
số sản phẩm như: Bộ sản phẩm
mây tre đan; hai bộ ảnh Lễ hội Đền
Hạ và Đêm hội Thành Tuyên;
nhóm sản phẩm nhà sàn, thành
nhà Mạc, Đài Tưởng niệm bằng gỗ

và bằng tre; Tượng đài Bác Hồ với
nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên
Quang bằng chất liệu đá; Quả còn;
Đàn tính; cây đa Tân Trào; mô
hình nhà sàn; móc chìa khóa....
Đây là hướng đi tích cực để lựa
chọn, phát triển và giới thiệu, nhân
rộng các sản phẩm lưu niệm du
lịch tới du khách. Tuy nhiên, thực tế
cho thấy việc phát triển các sản
phẩm lưu niệm và quà tặng du lịch
còn rất hạn chế. Mặc dù thông qua
các cuộc thi, một số mẫu sản
phẩm đã được chọn nhưng các
sản phẩm này được du khách biết
tới chưa nhiều. Nguyên nhân do sự
kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành
dẫn khách với các làng nghề, điểm
đến chưa chặt chẽ; chỉ có số ít các
khách sạn bày bán các sản phẩm
lưu niệm như khách sạn Mường
Thanh, khách san Hoa Mai...; tại
quầy bán hàng các khu, điểm du
lịch các sản phẩm lưu niệm tương
đối sơ sài, mẫu mã đơn điệu, các
mặt hàng na ná của địa phương
khác, chủ yếu là áo phông, quần
áo thổ cẩm trẻ em, vòng tay, móc
khóa... phần lớn là hàng nhập
khẩu, rất ít sản phẩm mang đặc
trưng của tỉnh, thậm chí còn bày
bán cả sản phẩm lưu niệm của tỉnh
khác. Vì vậy, du khách rất khó tìm
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thấy những sản phẩm hàng lưu
niệm đặc trưng, độc đáo của tỉnh
hoặc một số sản phẩm có chất
liệu, kích cỡ chưa phù hợp với sản
phẩm hàng lưu niệm hoặc giá
thành cao nên chưa tạo được hiệu
quả trong việc thu hút du khách
mua sản phẩm. Hiện nay, một số
hợp tác xã trên địa bàn các huyện
như Hợp tác xã Dịch vụ xây dựng
thiết kế mỹ thuật ánh Dương (yên
Sơn); Hợp tác xã Nhật Minh (Lâm
Bình); Tổ hợp tác mây tre đan
Hùng Mỹ (Chiêm Hóa)... cũng tập
trung sản xuất hàng thủ công mỹ
nghệ, sản phẩm hàng lưu niệm
phục vụ du khách, tiêu biểu một số
sản phẩm như: mây tre đan, hàng
thủ công mỹ nghệ, hoạt động điêu
khắc... Đối với hàng quà tặng du
lịch, nhiều sản phẩm mang tính
đặc trưng, đặc sản của tỉnh đã
được các doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ sản xuất, triển khai thực
hiện đánh giá xếp hạng sao theo
tiêu chuẩn của Chương trình
oCoP với mẫu mã, chất lượng,
tem nhãn sản phẩm đảm bảo như
Trà Ngọc Thúy, chè xanh Ngọc
Thúy của HTX Dịch vụ sản xuất
nông nghiệp Sử anh (yên Sơn);
chè Shan tuyết 1 tôm 1 lá Hồng
Thái, chè Shan tuyết Hồng Thái
lộc trà của Hợp tác xã Sơn Trà
(Na Hang); cam sành Hàm yên
của Công ty cổ phần Cam sành
Hàm yên; Hồng mọng Tràng Đà
của Hợp tác xã Dịch vụ nông
nghiệp Tràng Đà, Xóm 5, xã
Tràng Đà (thành phố)... Tuy
nhiên, các sản phẩm quà tặng
chưa thực sự hấp dẫn du khách vì
mẫu mã bao bì chưa đặc sắc, các
điểm bán, trưng bày giới thiệu sản
phẩm rất ít, khó tiếp cận để mua
làm quà tặng người thân trong
hành trình du lịch tại tỉnh. 

Để nâng cao doanh thu từ sản
phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch,
các sản phẩm phải đáp ứng nhu
cầu của du khách và sản phẩm có
sức cạnh tranh, do đó cần có giải
pháp cụ thể khắc phục hạn chế:
Thứ nhất, có cơ chế hỗ trợ về vốn
để thu hút nhà đầu tư nghiên cứu,
sản xuất sản phẩm đáp ứng thị
trường. Thứ hai, các sản phẩm lưu
niệm, quà tặng du lịch phải mang
tính biểu tượng đặc trưng của tỉnh,
phản ánh giá trị, hình ảnh điểm
đến. Sản phẩm thể hiện sự khác
biệt với sản phẩm lưu niệm của
các địa phương khác, nên du
khách muốn lưu giữ ấn tượng và
kỷ niệm về nơi họ từng đặt chân
đến. Thứ ba, các sản phẩm có

kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng,
thẩm mỹ, giá thành hợp lý. Thị
hiếu của du khách ngày càng đa
dạng, phong phú nên đòi hỏi sản
phẩm phải đáp ứng tiêu chí giá trị
thẩm mỹ cao, giá trị sử dụng,
cùng với đó giá cả hợp lý. Du
khách thường có xu hướng đi du
lịch mua sản phẩm lưu niệm tặng
người thân nên giá cả, giá trị sản
phẩm được du khách lựa chọn,
quyết định. Thứ tư, nguyên liệu
sản phẩm phải thân thiện môi
trường, nên tận dụng nguyên liệu
đặc trưng tại chỗ của địa phương
để phát triển bền vững, đồng thời
sản phẩm dễ đóng gói, vận
chuyển, xách tay, bảo quản và an
toàn cho sức khỏe con người. Thứ
năm, phát triển rộng khắp hệ

thống các cửa hàng bày bán, giới
thiệu sản phẩm lưu niệm, quà tặng
du lịch tại trung tâm, khu điểm du
lịch tạo thuận lợi du khách dễ tiếp
cận tìm hiểu, mua bán sản phẩm.
Thứ sáu, làm tốt công tác kết nối
giới thiệu sản phẩm giữa doanh
nghiệp lữ hành với đơn vị cung cấp
sản phẩm như hợp tác xã sản
xuất, cửa hàng bán hàng lưu
niệm... giúp du khách tìm hiểu,
mua sản phẩm dễ dàng, thuận lợi.
Thứ bảy, các cấp, các ngành, cơ
quan, đơn vị tăng cường tuyên
truyền, tổ chức các cuộc thi, nhằm
khích lệ tìm kiếm ý tưởng thiết kế
mẫu sản phẩm đặc trưng của tỉnh
để góp phần nâng cao giá trị của
du lịch Tuyên Quang trong thời
gian tới.

t

Giới thiệu ấn phẩm du lịch Tuyên Quang tại Chương trình du lịch 
qua những miền di sản Việt Bắc lần thứ XII.

Sản phẩm thổ cẩm truyền thống được khách du lịch ưa thích.
Ảnh: tôn Dương
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Từ giữa tháng 7 Âm lịch hàng
năm, các em nhỏ ở khắp mọi

nơi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
lại náo nức chuẩn bị đón Tết
Trung thu, được bố mẹ cho dạo
phố xem các mô hình, lựa chọn
những món đồ chơi yêu thích như:
đèn ông sao truyền thống, đèn
lồng, con lân, mặt nạ, rồi những
thứ đồ chơi hiện đại… Năm nay, dù
Tết Trung thu đã cận kề, nhưng
những hình ảnh ấy không còn rộn
ràng như trước, thay vào đó là
tiếng loa tuyên truyền “Người dân
thực hiện nghiêm túc thông điệp
5K của Bộ y tế, để phòng, chống
dịch bệnh Covid-19”. 

gần 50 năm gắn bó với nghề
làm đèn ông sao cho dịp Tết
Trung thu, chưa khi nào ông
Nguyễn Xuân Liễu, tổ 11, phường
Tân Hà (TP Tuyên Quang) rảnh
rỗi như năm nay. Ông bảo, chưa
khi nào gặp phải tình trạng việc
sản xuất, tiêu thụ mặt hàng chủ
lực, được xem là “linh hồn” của Tết
Trung thu “ế ẩm” như hiện nay.
Trong 02 năm trở lại đây, do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19
diễn biến phức tạp, hơn nữa
Tuyên Quang cũng không tổ chức
Lễ hội Thành Tuyên, nên lượng
khách hàng, cũng như các trường
học cũng không có nhu cầu đặt
đèn nhiều so với các năm trước.
Ông chỉ làm từ 350 - 500 chiếc
đèn ông sao đủ kích cỡ cung cấp
cho thị trường trong tỉnh. Vì dịch
nên không thể xuất bán ra các
tỉnh lân cận được như mọi năm.
Có lẽ điều khiến ông nhớ nhất là
những chiếc xe đạp, xe máy của
các bà, các mẹ, các chị chầm
chậm tiến ra đường quốc lộ với vài
chục chiếc đèn rực rỡ buộc phía
sau. Mỗi chuyến xe hàng ấy lại
thấy Trung thu về gần thêm một

chút. Ông tâm sự: “Tết Trung thu
mà vắng đi hình ảnh chiếc đèn
ông sao thì không còn là Trung
thu nữa! Dù thế nào thì ông cũng
sẽ gắn bó với nghề và coi đó như
tài sản vô giá của cha ông để lại,
không vì khó khăn bởi dịch bệnh
mà bỏ được. Bởi những chiếc đèn
vẫn có sức hấp dẫn lạ kỳ đối với
thiếu nhi, chứa đựng “tâm hồn” và
bản sắc dân tộc Việt ở trong đó".

Ông Nguyễn Văn Phúc, tổ 2,
phường Tân Quang (TP Tuyên
Quang) được bà con tôn là “nghệ
nhân” làm mô hình đèn Trung thu
siêu to khổng lồ, ngộ nghĩnh như
“Hoa thơm bướm lượn"; "Đường
lên tiên cảnh"; "Con ong chăm
chỉ”,… để tham gia Lễ hội Thành
Tuyên nhiều năm, ông cảm thấy
rất buồn do 02 năm nay (2020,
2021) Trung thu Tuyên Quang

không được tổ chức do dịch bệnh,
nếu không giờ này thì tổ của ông
đông lắm vì mọi người tập trung
nhau làm mô hình, mỗi người một
việc. Điều đặc biệt hơn trẻ con
háo hức, ánh mắt vui mừng đón
nhận những mô hình đầy sắc màu
lung linh. Không riêng gì trẻ nhỏ,
người lớn như ông cũng háo hức
đón chờ một Lễ hội nhộn nhịp
cùng gia đình và bạn bè chung vui
phá cỗ. Ông chỉ mong dịch bệnh
nhanh hết để mọi người trở lại
cuộc sống bình thường và Lễ hội
Thành Tuyên lại được tổ chức, để
Tuyên Quang được đón du khách
đến tham quan cùng trải nghiệm
Lễ hội. 

Còn với chị Đào Thị Huệ, chủ
quán đồ chơi HanMark, tổ 16,
phường Phan Thiết khi thấy có
khách đến hỏi đèn ông sao mới lôi

Đồ chơi Trung thu
giữa dịch Covid-19

ghi chép: miNH tHủY

Một gia đình trẻ chọn đồ chơi truyền thống cho con tại quán đồ chơi
HanMark, tổ 16, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang). 

Ảnh: k.t
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từ túi ni lông ra đèn vẫn còn
nguyên đai, nguyên kiện. Chị Huệ
bảo chỉ còn hơn một tuần nữa là
đến Tết Trung thu nhưng chưa
năm nào thị trường phục vụ Trung
thu lại vắng khách như năm nay.
Chị Huệ cho rằng, nguyên nhân
chính có lẽ là do ảnh hưởng của
dịch Covid-19, khiến người dân
một phần phải thắt chặt chi tiêu,
phần khác do chưa biết tình hình
dịch diễn biến như thế nào, có
được tập trung rước đèn, phá cỗ
như mọi năm hay không nên
nhiều gia đình vẫn chần chừ, trẻ
nhỏ cũng không mấy hào hứng
như trước. 

Dạo quanh nhiều tuyến đường
chính tại khu vực trung tâm các
huyện, thành phố Tuyên Quang
những ngày này, thị trường đồ
chơi trẻ em cũng không mấy nhộn
nhịp. Chị Nguyễn Thị Thái, cửa
hàng đồ chơi trẻ em Thái Tân tại
tổ dân phố Tân Bắc, thị trấn Sơn
Dương chia sẻ, do ảnh hưởng của
dịch bệnh Covid-19, nên việc
nhập hàng từ nước ngoài khó
khăn, chính vì vậy mà cửa hàng
chị bày bán chủ yếu là đồ chơi do
trong nước sản xuất. Chị kinh
doanh đến 80% sản phẩm đồ chơi
Trung thu truyền thống như đèn
ông sao, đầu lân, mặt nạ, đèn kéo
quân,... Đây là các sản phẩm
được sản xuất tại làng nghề Việt
Nam, gắn liền với văn hóa Việt, có

nguồn gốc rõ ràng nên an tâm
chất lượng được nhiều người tiêu
dùng lựa chọn. Không những vậy,
nhận thức của người tiêu dùng
hiện cũng đã thay đổi rất nhiều so
với trước khi lựa chọn đồ chơi cho
con em mình. Họ chủ yếu chọn
các loại đồ chơi truyền thống được
sản xuất trong nước. 

Có mặt trên tuyến đường Đại lộ
Tân Trào để cùng con gái chọn đồ
chơi Trung thu, chị Nguyễn Hồng
Thắm, tổ 3, phường Tân Quang
(TP Tuyên Quang) bày tỏ, những
đồ chơi hiện đại chị dành cho con
dịp khác để tặng. Vào Tết Trung
thu, chị muốn mua cho con những
món đồ chơi truyền thống, dạy
con về văn hóa xưa của Việt Nam.
Điều đặc biệt là năm nay dịch
bệnh nên các món đồ chơi truyền
thống có cả những thông điệp 5K
được dán vào các hình ông sao,
đèn lồng, đèn kéo quân, cũng rất
bắt mắt và ấn tượng cho các con. 

Cùng con trai lựa chọn đèn
lồng in hình thông điệp 5K do Việt
Nam sản xuất, anh Phạm Văn
Quang, thôn Kim Sơn, xã Chân
Sơn (yên Sơn) nói, chỉ nguyên
đèn lồng cũng có nhiều loại, kiểu
dáng như: Siêu nhân, ô tô, người
máy, các con vật, nhân vật trong
truyện cổ tích,… được trang trí sắc
màu sặc sỡ và có thể chuyển
động khi xách trên tay hay đặt
dưới mặt đất. Các mặt hàng này,

chiếm đa phần là của Trung Quốc
nên anh thuyết phục con trai mình
lựa chọn đồ chơi truyền thống.
Mặc dù năm nay, tình hình dịch
Covid-19 diễn biến phức tạp,
Tuyên Quang không có rước các
mô hình khổng lồ trên tuyến phố
nhưng gia đình sẽ tổ chức Tết
Trung thu cho con tại nhà để tạo
không khí ấm áp và hướng con
đến các biện pháp phòng dịch để
an toàn cho chính bản thân các
cháu và gia đình nhà mình. 

Theo Chi cục Quản lý thị trường
tỉnh, Tết Trung thu là dịp lượng đồ
chơi được tiêu thụ mạnh nhất
trong năm. Đây cũng là cơ hội để
các đối tượng buôn lậu vận
chuyển đồ chơi nguồn gốc xuất xứ
không rõ ràng, đồ chơi bạo lực
tuồn từ nước ngoài qua biên giới
về tiêu thụ trong nước. Trước thực
tế đó, cùng với việc kiểm tra thị
trường bánh Trung thu và các nhu
yếu phẩm phục vụ nhu cầu ăn
uống dịp Tết Trung thu, Chi cục
cũng phối hợp với lực lượng chức
năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi
phạm đối với các tổ chức, cá nhân
kinh doanh mặt hàng đồ chơi trẻ
em. Trong đó quan tâm kiểm tra
các loại giấy tờ về nguồn gốc, xuất
xứ, hóa đơn, chứng từ, ghi nhãn
hàng hóa, chứng nhận hợp quy và
các quy định khác của pháp luật
trong kinh doanh mặt hàng đồ
chơi. Kiên quyết xử lý nghiêm các
cửa hàng vi phạm.

Trước khó khăn chung của nền
kinh tế và trong bối cảnh dịch
Covid-19 vẫn diễn biến khó lường
thì việc thị trường phục vụ Tết
Trung thu kém sôi động là điều dễ
hiểu. Theo tinh thần chỉ đạo
chung của Thủ tướng Chính phủ
và UBND tỉnh, thì việc hạn chế tập
trung đông người trong giai đoạn
này vẫn rất cần thiết. Chính vì thế,
mỗi người, mỗi gia đình, đơn vị,
địa phương cần cân nhắc việc tổ
chức Trung thu cho các cháu sao
cho phù hợp. Chỉ cần chúng ta an
toàn, khỏe mạnh, được bên cạnh
những người thân yêu, cùng cắt
miếng bánh trong tối hôm Rằm,
nói với nhau những lời yêu thương,
cũng đủ để mỗi người, nhất là còn
trẻ cảm nhận được về một Trung
thu ý nghĩa.

Các em lựa chọn đồ chơi truyền thống tại cửa hàng đồ chơi Thái Tân, tổ
dân phố Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương (Sơn Dương). Ảnh: k.t
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TRoNg những năm gần đây,
cùng với sự phát triển của đất

nước, hoạt động tuyên truyền cổ
động trực quan phục vụ các nhiệm
vụ chính trị và hoạt động quảng cáo
ngoài trời trên địa bàn tỉnh Tuyên
Quang đã có những bước phát triển
mạnh mẽ cả về chất và lượng. 

Ngay từ những năm đầu triển khai
thực hiện Luật Quảng cáo và các văn
bản hướng dẫn thi hành Luật, Ủy ban
nhân dân tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với
các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân
các huyện, thành phố tham mưu lập
Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên
địa bàn tỉnh Tuyên Quang đến năm
2020, định hướng đến năm 2030,
tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh
triển khai văn bản thi hành Luật
Quảng cáo và các văn bản hướng
dẫn thi hành Luật. Hằng năm, ban
hành văn bản tăng cường công tác
quản lý nhà nước về hoạt động
quảng cáo, kiểm tra, chấn chỉnh biển
hiệu quảng cáo trên địa bàn tỉnh
Tuyên Quang.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
thực hiện công tác tiếp nhận, thẩm
định và chấp thuận thông báo sản
phẩm quảng cáo của các tổ chức,
cá nhân đảm bảo theo đúng quy
định của Luật Quảng cáo và các
văn bản hướng dẫn thi hành Luật.
Kết quả: Từ năm 2013 đến tháng
9/2021, Sở đã tiếp nhận và giải
quyết trên 670 hồ sơ thông báo sản
phẩm quảng cáo. Các hồ sơ thông
báo sản phẩm quảng cáo của các
tổ chức, cá nhân được thực hiện
chủ yếu dưới hình thức: Bảng
quảng cáo tấm lớn; bảng quảng
cáo nhỏ (đặt tại các cửa hàng);
băng rôn, phướn và đoàn người
quảng cáo,… tập trung nhiều nhất là
thành phố Tuyên Quang.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 10
doanh nghiệp và trên 20 hộ kinh
doanh hoạt động dịch vụ quảng
cáo, tập trung chủ yếu ở các loại
hình quảng cáo truyền thống, như:
biển hiệu, bảng quảng cáo, băng
rôn,... các tổ chức, cá nhân và toàn
thể nhân dân trên địa bàn tỉnh
nghiêm túc chấp hành, thực hiện

các quy định về quảng cáo, đáp ứng
nhu cầu thông tin, bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của người tiêu
dùng, của tổ chức cá nhân trong
hoạt động quảng cáo, góp phần
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo an  ninh - quốc phòng tại
địa phương.

Hoạt động tuyên truyền, quảng
cáo ngoài trời đã phát huy được hiệu
quả, phục vụ cho công tác tuyên
truyền nhiệm vụ chính trị, phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuyên
truyền, quảng cáo đã thể hiện được
vai trò là kênh thông tin quan trọng,
truyền tải một cách kịp thời, sinh
động, hiệu quả các chủ trương,
chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nước cũng như các sản phẩm
tiêu dùng của doanh nghiệp, tổ
chức xã hội đến với các tầng lớp
Nhân dân trong tỉnh.

Thực hiện chủ trương về xã hội
hóa tuyên truyền nhiệm vụ chính trị
kết hợp quảng cáo thương mại được
các doanh nghiệp quan tâm triển
khai thực hiện tại thành phố Tuyên
Quang và trung tâm các huyện điển
hình như: Trung tâm kinh doanh
VNPT Tuyên Quang, Ngân ngàng
TMCP Công thương Việt Nam - Chi
nhánh Tuyên Quang,…

Có thể nói, sau khi Luật Quảng
cáo có hiệu lực và các văn bản

hướng dẫn ra đời, đã tạo ra một
hành lang pháp lý thống nhất, đồng
bộ, góp phần nâng cao hiệu quả
trong hoạt động quảng cáo. Công
tác tiếp nhận hồ sơ thông báo sản
phẩm quảng cáo trên bảng quảng
cáo và băng rôn thực hiện quảng
cáo đúng quy định, góp phần quan
trọng vào việc cải cách thủ tục hành
chính, nâng cao chất lượng phục vụ,
tạo thuận lợi cho các tổ chức, doanh
nghiệp và cá nhân. Công tác tiếp
nhận và thẩm định nội dung hồ sơ
thông báo sản phẩm quảng cáo
được quan tâm, chỉ đạo chặt chẽ, rõ
ràng và theo đúng quy định của
pháp luật. Từ đó, hoạt động quảng
cáo trên bảng quảng cáo và băng
rôn quảng cáo cũng như công tác
tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tương
đối ổn định, không có những sai
phạm nghiêm trọng; các hình thức
quảng cáo ngoài trời trên địa bàn
tỉnh đã phần nào đáp ứng được vai
trò quảng bá, hỗ trợ đầu ra cho sản
phẩm, góp phần giới thiệu sản
phẩm, hàng hóa dịch vụ của các
doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh
đến người dân. Việc triển khai thực
hiện quy hoạch quảng cáo ngoài trời
đã đáp ứng được mục tiêu chính là
tăng cường công tác quản lý Nhà nước
trong hoạt động tuyên truyền,
quảng cáo theo quy định của pháp luật;

Kết quả triển khai thực hiện Luật Quảng cáo 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

sau 8 năm nhìn lại
Vũ HUY

Bảng quảng cáo Siêu thị điện máy MediaMart trên đường Bình Thuận,
thành phố Tuyên Quang. Ảnh: Quý Dương
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tđịnh hướng rõ ràng cho các hoạt
động tuyên truyền, cổ động, quảng
cáo trên địa bàn toàn tỉnh, giữ gìn
cảnh quan đô thị, đảm bảo an toàn
giao thông, trật tự công cộng góp
phần tăng nguồn thu cho ngân
sách của tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh
những kết quả đạt được, việc triển
khai thực hiện Luật Quảng cáo trên
địa bàn tỉnh cũng còn nhiều bất
cập như:

Tình trạng xuống cấp của hệ
thống biển bảng quảng cáo, chiều
cao, tỷ lệ biển bảng không cân đối;
nhiều loại băng rôn, cờ, phướn treo
trên thân cây, cột điện, cột đèn,
quảng cáo rao vặt dán, in lộn xộn
trên tường, cột điện, nơi công cộng;
phát tờ rơi quảng cáo tại nút giao
thông, ngã 3, ngã 4, nơi có đèn tín
hiệu giao thông, gây mất mỹ quan
đô thị và mất an toàn giao thông.

Sự phối hợp quản lý giữa các
cấp, ngành trong việc định hướng
cho công tác tuyên truyền cổ động
trực quan, quảng cáo ngoài trời còn
chưa chặt chẽ, hiệu quả. Các văn
bản quy phạm pháp luật thiếu đồng
bộ, ban hành chậm nên đã ảnh
hưởng đến việc quản lý trong lĩnh
vực này. Công tác tuyên truyền cổ
động trực quan, quảng cáo ngoài
trời chưa được đầu tư, phát triển
ngang tầm với phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh.

Việc vận dụng và cụ thể hóa
chính sách xã hội hóa các hoạt
động văn hóa trong đó có lĩnh vực
tuyên truyền, quảng cáo của tỉnh
còn khó khăn, hạn chế, chưa thu hút
và huy động được nhiều nguồn vốn
của xã hội, đặc biệt là của doanh

nghiệp đầu tư thực hiện công tác
tuyên truyền, quảng cáo. Hầu hết
việc thực hiện các loại hình quảng
cáo không sinh lời, tuyên truyền
phục vụ nhiệm vụ chính trị và các sự
kiện văn hóa - thương mại - du lịch
của tỉnh (từ xây dựng, thiết kế, căng,
treo, thay mới,...) đều thực hiện
bằng nguồn ngân sách nhà nước. 

Doanh nghiệp tự ý thay đổi kích
thước, kiểu dáng hộp đèn xã hội hóa
trên dải phân cách tuyến đường Đại
lộ Tân Trào, đường Bình Thuận,
đoạn Quốc lộ 37 qua thành phố
Tuyên Quang; đường Nguyễn Tất
Thành (đường tránh thành phố
Tuyên Quang) nhưng không thông
báo đến cơ quan chức năng, gây
khó khăn, trở ngại cho công tác
quản lý nhà nước về hoạt động
quảng cáo.

Lợi ích về kinh tế của hệ thống
quảng cáo ngoài trời mang lại là rất
lớn, tuy nhiên đi kèm với đó là
những tồn tại, hạn chế như: việc lắp
dựng không theo quy hoạch chung
của tỉnh, chưa tuân thủ quy chuẩn
về kết cấu, hình thức, kích thước,
chưa đảm bảo độ an toàn và đạt
chuẩn thẩm mỹ,... gây tác động tiêu
cực đến mỹ quan đô thị và khó
khăn trong công tác quản lý Nhà
nước ở lĩnh vực này. Đây là tình
trạng chung của hầu hết các thành
phố lớn ở nước ta, trong đó có tỉnh
Tuyên Quang.

Công tác hậu kiểm sau khi các tổ
chức, cá nhân được chấp thuận cho
phép thực hiện quảng cáo ngoài trời
còn hạn chế. Nhiều quảng cáo có
liên quan đến nhiều sở, ngành nên
việc xét duyệt mới chỉ trên hồ sơ

giấy tờ và sau khi xét duyệt xong, có
phê duyệt đồng ý thì có thể coi như
hoàn tất. Việc theo dõi quy cách, số
lượng, thời gian treo quảng cáo hầu
như bị bỏ ngỏ. Nguyên nhân chính là
do thiếu nguồn nhân lực. Có những
trường hợp quảng cáo thương mại
nhưng lại trá hình dưới hình thức tổ
chức sự kiện văn hóa, thể thao và du
lịch... Những nội dung này cần được
bổ sung vào quy định để có cơ chế
quản lý cụ thể.

Để công tác quản lý hoạt động
quảng cáo thực hiện có hiệu quả
trong thời gian tới, cần tập trung vào
những giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công
tác tuyên truyền các văn bản pháp
luật quy định về hoạt động quảng
cáo bằng nhiều hình thức, phong
phú, đa dạng, kịp thời nhằm nâng
cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm
của các cấp ủy đảng, chính quyền,
các ngành chức năng, tổ chức, cá
nhân có liên quan và toàn thể Nhân
dân, làm cho các tổ chức, cá nhân
tham gia trong lĩnh vực quảng cáo
nhận thức rõ tầm quan trọng của
hoạt động quảng cáo trong sự phát
triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội,
mỹ quan đô thị của tỉnh.     

Hai là, tiếp tục tăng cường thực
hiện có hiệu quả việc quản lý quy
hoạch quảng cáo ngoài trời; phối
hợp nghiên cứu, đề xuất quy hoạch,
thiết kế phương án lắp dựng biển,
bảng quảng cáo của các tổ chức, cá
nhân, hộ kinh doanh ở các khu dân
cư, tuyến phố tập trung theo hướng
đồng bộ, đặc sắc, tạo điểm nhấn về
không gian gắn với xây dựng các
tuyến phố, khu dân cư văn minh có
hoạt động văn hóa, thể thao đặc
trưng, ấn tượng.

Ba là, tăng cường quản lý hoạt
động quảng cáo rao vặt, tích cực
tuyên truyền trên phương tiện thông
tin đại chúng; xây dựng các khu vực
dành cho quảng cáo rao vặt;
thường xuyên thanh tra, kiểm tra,
phối hợp xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm pháp luật về quảng cáo theo
thẩm quyền.

Bốn là, khuyến khích các doanh
nghiệp đầu tư xây dựng và sử dụng
hệ thống công trình phục vụ công
tác tuyên truyền kết hợp quảng cáo
thương mại hiện đại trên địa bàn
tỉnh đúng vị trí, kiểu dáng, chất
liệu,... theo quy định. Bảo đảm
quyền và lợi ích hợp pháp của người
tiêu dùng, của tổ chức, cá nhân
tham gia hoạt động quảng cáo, góp
phần tích cực thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống
vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Pa nô quảng cáo trên dải phân cách trục đường Quốc lộ 37.
Ảnh: Dương giang
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NHằM khắc phục sự bất cập,
không theo kịp phương thức

phát triển của thị trường của các
quy định của pháp luật về quảng
cáo trên trang thông tin điện tử và
quảng cáo xuyên biên giới tại 
Luật Quảng cáo và Nghị định 
số 181/2013/NĐ-CP ngày
14/12/2013 của Chính phủ Quy
định chi tiết thi hành một số điều
của Luật Quảng cáo, ngày
20/7/2021, Chính phủ đã ban
hành Nghị định 70/2021/NĐ-CP
sửa đổi Nghị định 181/2013/NĐ-
CP hướng dẫn Luật Quảng cáo
với nhiều quy định mới liên quan
đến hoạt động cung cấp dịch vụ
quảng cáo xuyên biên giới (Sau
đây gọi tắt là Nghị định số
70/2021/NĐ-CP). Nghị định có
hiệu lực từ ngày 15/9/2021, đảm
bảo sự công bằng giữa các doanh
nghiệp hoạt động quảng cáo
trong và ngoài nước.

Đặc san Văn hóa, Thể thao và
Du lịch Tuyên Quang giới thiệu
một số điểm mới của Nghị định số
70/2021/NĐ-CP để bạn đọc
nghiên cứu, tham khảo:  

*Siết chặt quảng cáo xuyên
biên giới tại Việt Nam

Nghị định số 70/2021/NĐ-CP
quy định người kinh doanh dịch vụ
quảng cáo, người phát hành
quảng cáo và người quảng cáo ở
trong nước và ngoài nước tham
gia hoạt động cung cấp dịch vụ
quảng cáo xuyên biên giới tại Việt
Nam phải tuân thủ các quy định
của pháp luật Việt Nam về quảng
cáo, quy định về an ninh mạng và
quy định về quản lý, cung cấp, sử
dụng dịch vụ Internet và thông tin
trên mạng; phải nộp thuế theo quy
định pháp luật về thuế. Cụ thể: Kể
từ ngày 15/9/2021, các tổ chức, cá
nhân nước ngoài kinh doanh dịch
vụ quảng cáo xuyên biên giới tại
Việt Nam phải thông báo với Bộ
Thông tin và Truyền thông (Bộ
TT&TT): Tên tổ chức, tên giao
dịch, địa chỉ trụ sở chính nơi đăng
ký hoạt động cung cấp dịch vụ
quảng cáo; địa điểm đặt hệ thống
máy chủ chính cung cấp dịch vụ

và hệ thống máy chủ đặt tại Việt
Nam (nếu có). Cùng với đó là Đầu
mối liên hệ: tên tổ chức, cá nhân
đại diện tại Việt Nam (nếu có), địa
chỉ email, điện thoại liên hệ. Việc
thông báo phải thực hiện 15 ngày
trước khi bắt đầu kinh doanh dịch
vụ quảng cáo xuyên biên giới tại
Việt Nam.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân
nước ngoài kinh doanh dịch vụ
quảng cáo xuyên biên giới tại Việt
Nam không được đặt sản phẩm
quảng cáo vào nội dung vi phạm
pháp luật được quy định tại khoản
1 Điều 8 Luật an ninh mạng, Điều
28 Luật Sở hữu trí tuệ.

Cũng theo quy định tại Nghị
định số 70/2021/NĐ-CP, người
phát hành quảng cáo, người
quảng cáo khi tham gia giao kết
hợp đồng với người kinh doanh
dịch vụ quảng cáo (bao gồm tổ
chức, cá nhân trong nước và
ngoài nước cung cấp dịch vụ
quảng cáo xuyên biên giới) có
quyền và nghĩa vụ yêu cầu người
kinh doanh dịch vụ quảng cáo
không đặt sản phẩm quảng cáo
vào nội dung vi phạm pháp luật

được quy định tại khoản 1 Điều 8
Luật an ninh mạng, Điều 28 Luật
Sở hữu trí tuệ. Đồng thời, người
kinh doanh dịch vụ quảng cáo
phải có giải pháp kỹ thuật để
người phát hành quảng cáo, người
quảng cáo tại Việt Nam có thể
kiểm soát và loại bỏ các sản
phẩm quảng cáo vi phạm pháp
luật Việt Nam trên hệ thống cung
cấp dịch vụ.

Người kinh doanh dịch vụ
quảng cáo, người phát hành
quảng cáo, người quảng cáo
không hợp tác phát hành sản
phẩm quảng cáo với trang thông
tin điện tử đã được cơ quan chức
năng có thẩm quyền thông báo vi
phạm pháp luật công khai trên
Cổng thông tin điện tử của Bộ
Thông tin và Truyền thông.

* Nâng cao trách nhiệm quản lý
đối với hoạt động cung cấp dịch vụ
quảng cáo xuyên biên giới; phải xử
lý vi phạm trong vòng 24 giờ.

Nghị định số 70/2021/NĐ-CP
quy định Bộ TT&TT là cơ quan
tiếp nhận các thông báo về quảng
cáo xuyên biên giới vi phạm pháp
luật từ các bộ, ngành, địa phương

Điểm mới trong hoạt động quảng cáo 
xuyên biên giới tại Việt Nam

t

Ngày càng có  nhiều tổ chức, doanh nghiệp 
muốn quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới.

Ảnh: nc
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tvà là đầu mối liên hệ, gửi yêu cầu
xử lý quảng cáo vi phạm pháp luật
cho tổ chức, cá nhân nước ngoài
kinh doanh dịch vụ quảng cáo
xuyên biên giới.

Về việc xử lý vi phạm, sau khi
tiếp nhận bằng chứng quảng cáo
xuyên biên giới vi phạm pháp luật,
trong thời hạn 05 ngày, Bộ TT&TT
có trách nhiệm rà soát, kiểm tra nội
dung vi phạm và gửi yêu cầu xử lý
bằng văn bản hoặc qua phương
tiện điện tử cho tổ chức, cá nhân
nước ngoài kinh doanh dịch vụ
quảng cáo xuyên biên giới. Thông
tin về các quảng cáo vi phạm đã
được gửi cho tổ chức, cá nhân nước
ngoài kinh doanh dịch vụ quảng
cáo xuyên biên giới để xử lý sẽ
được thông báo công khai trên
Cổng Thông tin điện tử của Bộ
TT&TT.

Sau khi nhận được yêu cầu từ Bộ
Thông tin và Truyền thông, trong
thời gian 24 giờ, tổ chức, cá nhân
nước ngoài kinh doanh dịch vụ
quảng cáo xuyên biên giới thực
hiện việc xử lý quảng cáo vi phạm
theo yêu cầu. Sau thời hạn này,
nếu tổ chức, cá nhân nước ngoài
không xử lý quảng cáo vi phạm
theo yêu cầu mà không có lý do
chính đáng, Bộ TT&TT sẽ thực thi
các biện pháp ngăn chặn quảng
cáo vi phạm pháp luật.

Trong trường hợp phát hiện
quảng cáo xuyên biên giới vi phạm
pháp luật ảnh hưởng đến an ninh
quốc gia Việt Nam, cơ quan chức
năng có thẩm quyền của Việt Nam
thực hiện ngay các biện pháp ngăn
chặn quảng cáo vi phạm pháp luật.

Biện pháp ngăn chặn chỉ được
gỡ bỏ sau khi các quảng cáo vi
phạm đã được tổ chức, cá nhân
nước ngoài xử lý theo yêu cầu của
Bộ TT&TT.

*Nghiêm túc thực hiện báo cáo
theo quy định

Người kinh doanh dịch vụ quảng
cáo trong nước có hợp tác với tổ
chức, cá nhân nước ngoài kinh
doanh dịch vụ quảng cáo xuyên
biên giới tại Việt Nam thực hiện báo
cáo định kỳ hàng năm (vào trước
ngày 31 tháng 12) hoặc báo cáo
đột xuất khi có yêu cầu về hoạt
động cung cấp dịch vụ quảng cáo
xuyên biên giới tại Việt Nam cho Bộ
TT&TT theo Mẫu số 01, Nghị định
số 70/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

b.b.t

Tuyên Quang tổ chức Cuộc thi 
“Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2021

HưỞNg ứng phát động của Bộ
Văn hóa, Thể thao và Du lịch

về việc tiếp tục tổ chức Cuộc thi
“Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021”,
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
phối hợp với Sở giáo dục và Đào
tạo tổ chức phát động Cuộc thi
“Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2021,
từ tháng 3 đến hết ngày 10 tháng
7 năm 2021, Vòng Sơ khảo Cuộc
thi đã nhận được 8.126 bài và 14
video của học sinh thuộc 57
trường tham gia dự thi, trong đó, có
4.930 học sinh tiểu học, 2.085 học
sinh trung học cơ sở, 1.111 học
sinh trung học phổ thông tham gia.
Các bài dự thi đảm bảo đầy đủ
theo yêu cầu các đề của Ban Tổ
chức. Chất lượng và số lượng bài
dự thi năm nay đều được nâng cao
dưới nhiều hình thức thể hiện,
nhiều câu chuyện cảm động đã
được chia sẻ, nhiều tác phẩm có
giá trị khoa học và giá trị nghệ
thuật được lan tỏa đến cộng đồng.
Các câu chuyện, bài thơ khuyến
đọc đã được sáng tác, khẳng định
vai trò của sách báo và văn hóa
đọc, nhiều bài dự thi thể hiện dưới
dạng viết tay, trang trí, minh họa
đẹp mắt, khéo léo. Đặc biệt, một
số bài dự thi thể hiện sự sáng tạo,
độc đáo, mới lạ trong cách trình
bày dưới hình thức video, được
trang trí và thiết kế thành các mô
hình sống động, đẹp mắt.

Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc
năm 2021” là một trong những

hoạt động nằm trong kế hoạch tiếp
tục triển khai Đề án phát triển Văn
hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn
2021 - 2025 của Bộ Văn hóa, Thể
thao và Du lịch. Đây hoạt động
dành cho các em học sinh, sinh
viên trên toàn quốc nhằm khơi dậy
niềm đam mê, hứng thú đọc sách,
từ đó khuyến khích, thúc đẩy
phong trào đọc trong thế hệ trẻ,
hình thành thói quen và kỹ năng
đọc sách cho học sinh, sinh viên,
góp phần phát triển văn hóa đọc
trong nhà trường và cộng đồng,
yếu tố quan trọng để xây dựng nền
tảng tinh thần của xã hội. Thông
qua cuộc thi, các em được chia sẻ
những cuốn sách hay, sáng tác
các tác phẩm khích lệ việc đọc
sách, kinh nghiệm đọc sách hiệu
quả và xây dựng các kế hoạch
biện pháp để khuyến khích mọi
người đọc sách.

Kết thúc cuộc thi Ban Tổ chức
đã trao 2 giải tập thể cho trường có
nhiều thí sinh tham gia dự thi nhất
và trường có nhiều thí sinh đạt giải
nhất là Trường Tiểu học Đăng
Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh
Tuyên Quang; Trao 3 giải Nhất, 7
giải Nhì và 10 giải Ba cho các cá
nhân. Ban Tổ chức đã lựa chọn ra
20 bài xuất sắc nhất gửi tham dự
Vòng Chung khảo Cuộc thi “Đại
sứ Văn hóa đọc năm 2021” dự
kiến diễn ra vào cuối tháng 10
năm 2021 tại Hà Nội. 

tHúY HằNG

Ban Tổ chức trao giải cho các trường có đông thí sinh tham gia nhất và
trường có nhiều thí sinh đạt giải nhất vòng sơ khảo 

Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021. 
Ảnh: Dương giang
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Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch vừa ban hành Thông tư

06/2021/TT-BVHTTDL quy định
tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận
động viên thể thao thành tích
cao. Theo đó, Thông tư này áp
dụng đối với vận động viên
(VĐV) thể thao thành tích cao
từng môn thể thao; liên đoàn,
hiệp hội thể thao quốc gia; cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên
quan đến việc phong đẳng cấp
VĐV thể thao thành tích cao. 

Thông tư quy định đẳng cấp
VĐV thể thao thành tích cao gồm:
VĐV kiện tướng, VĐV cấp 1, VĐV
cấp 2. Nội dung quy định tiêu
chuẩn phong đẳng cấp VĐV thể
thao thành tích cao gồm tiêu
chuẩn chung và tiêu chuẩn
chuyên môn. 

Về tiêu chuẩn chung, Thông tư
quy định, VĐV phải là công dân

Việt Nam; có tư cách đạo đức tốt;
không đang trong thời gian bị áp
dụng biện pháp xử lý hành chính;
không bị truy cứu trách nhiệm
hình sự; đã được xóa án tích trong
trường hợp bị kết tội theo bản án,
quyết định của tòa án; không
trong thời gian thi hành kỷ luật của
liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc
gia, cơ quan quản lý VĐV.

Ngoài những tiêu chuẩn chung
nêu trên, Thông tư cũng nêu rõ
tiêu chuẩn chuyên môn gồm:
Tiêu chuẩn chuyên môn phong
đẳng cấp vận động viên thể thao
thành tích cao 52 môn thể thao
được quy định gồm: Bắn súng,
Bắn cung, Billiard-Snooker, Bi sắt
(Petanque), Bơi, Bóng bàn, Bóng
chuyền, Bóng đá, Bóng ném,
Bóng rổ, Boxing, Bowling,
Canoeing, Cầu lông, Cầu mây,
Cờ tướng, Cờ vây, Cờ vua, Cử tạ,

Đá cầu, Đấu kiếm, Điền kinh,
golf, Judo, Jujitsu, Karate,
Kickboxing, Khiêu vũ thể thao,
Kurash, Lặn, Lân sư rồng, Muay,
Pencak Silat, Quần vợt, Rowing,
Sailing, Sambo, Taekwondo, Thể
dục aerobic, TDDC, Thể dục
nghệ thuật, Thể dục nhào lộn trên
lưới, Thể hình, Thể thao điện từ,
Trượt băng, Vật, Vật dân tộc,
Vovinam, Võ cổ truyền, Xe đạp
thể thao, Wushu, yoga. Vận động
viên tham dự một trong các đại
hội thể thao: Đại hội olympic
(olympic), Đại hội Thể thao châu
á (asiad), Đại hội Thể thao Đông
Nam á (Sea games), Đại hội
olympic trẻ (olympic trẻ) được
phong đẳng cấp “Vận động viên
kiện tướng”.

Thông tư này có hiệu lực từ
ngày 15/9/2021.

HưNG Hà

Quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp 
vận động viên thể thao thành tích cao

THựC hiện Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL
ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và

Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu
“Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10;
Văn bản số 1692/BVHTTDL-TĐKT ngày
26/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
về việc hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ
Nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Quyết định
số 1235/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc thành lập Hội
đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân
dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 10 - năm 2021.

Ngày 27/8/202, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức
họp xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú" lần thứ
10 - năm 2021. Các thành viên Hội đồng cấp tỉnh
đã trao đổi, thảo luận, đánh giá về thành tích và
tiêu chuẩn của từng trường hợp, đồng thời tiến
hành bỏ phiếu, lựa chọn 02 hồ sơ đủ tiêu chí đề
nghị xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ ưu tú" cho các
cá nhân sau:

* bà phùng thị minh Hằng, Diễn viên chèo,
Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang;

* bà bà trần thị thu thảo, Đạo diễn nghệ
thuật, Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo
Tuyên Quang và Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh trong 07 ngày làm việc, hết thời gian quy
định không có ý kiến phản hồi của nhân dân về
02 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu
tú” nêu trên.

Hội đồng cấp tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội
đồng chuyên ngành cấp nhà nước đề nhị xét tặng
danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”  lần thứ 10 cho 02 nghệ
sĩ theo trường hợp đặc biệt quy định tại tiết d Điểm
4, Khoản 3, Điều 1 Nghị định số 40/2021/NĐ-CP
ngày 30/3/2021 của Chính phủ (Nghệ sĩ tích cực
tham gia nhiều hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính
trị lớn của địa phương và đất nước).

V.H

Kết quả xét tặng Danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú” 
lần thứ 10 - năm 2021 tỉnh Tuyên Quang
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THIếT thực lập thành tích
chào mừng kỷ niệm các

ngày lễ lớn của đất nước, kỷ
niệm 190 năm Ngày thành lập
tỉnh (04/11/1831 - 01/11/2021)
và 30 năm tái thành lập tỉnh
Tuyên Quang (1991 - 2021), từ
ngày 23/9 đến ngày 26/9/2021
tại Công ty Xăng dầu Tuyên
Quang, Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch phối hợp với Liên
đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức
giải Cầu lông công nhân viên
chức lao động, lực lượng vũ
trang tỉnh Tuyên Quang năm
2021. Đây là giải được tổ chức
thường niên hằng năm nhằm
đánh giá chất lượng phong trào
tập luyện môn cầu lông và trình
độ vận động viên, góp phần đẩy
mạnh phong trào tập luyện môn
cầu lông, nâng cao sức khỏe,
tăng cường thể lực, phục vụ
công tác, học tập lao động sản
xuất, xây dựng đời sống văn
hóa trong công nhân viên chức,
lao động. 

giải tổ chức thi đấu 5 nội
dung: Đôi nam (4 nhóm tuổi), đôi
nữ (2 nhóm tuổi), đôi nam, nữ
phối hợp, đơn nam (2 nhóm tuổi),
đơn nữ. Tham dự giải có 12 đoàn
với 135 vận động viên đến từ 7
huyện, thành phố và ngành
Công an, Công đoàn viên chức
tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh,
Công đoàn y tế, Công đoàn các
khu công nghiệp... Qua 4 ngày
thi đấu sôi nổi và đầy kịch tính.
Ban tổ chức giải đã trao 10 bộ
huy chương cho các vận động
viên; trao cờ và tiền thưởng cho
03 đơn vị: Nhất đoàn vận động
viên huyện yên Sơn, Nhì đoàn
vận động viên Thành phố Tuyên
Quang, Ba đoàn vận động viên
Công an tỉnh.

giải cầu lông Công nhân viên
chức lao động, lực lượng vũ
trang tỉnh Tuyên Quang năm
2021 được đánh giá là một giải
thành công có sự phối hợp chặt
chẽ giữa hai ngành trong công
tác chỉ đạo đôn đốc tổ chức giải

từ cơ sở đúng kế hoạch, đảm
bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả;
lực lượng vận động viên tham
gia đông, chất lượng chuyên
môn cao, xuất hiện những vận
động viên trẻ thi đấu tích cực,
trung thực và cao thượng đã tạo
nên những trận đấu sôi nổi, gay
cấn, kịch tính, nhiều trận đấu
hay, nhiều pha cầu đẹp. Thông
qua giải đấu đã tạo ra không khí
vui tươi phấn khởi trong công
nhân viên chức lao động, góp
phần giữ gìn bảo vệ và nâng cao

sức khỏe, đẩy lùi các tệ nạn xã
hội, xây dựng lối sống lành
mạnh. Chính từ những phong
trào này đã tiếp sức cho công
nhân viên chức lao động toàn
tỉnh tích cực phấn đấu học tập,
công tác, lao động và sản xuất,
phát huy tinh thần sáng tạo
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
cùng với nhân dân các dân tộc
tỉnh Tuyên Quang thực hiện
thắng lợi các chỉ tiêu phát triển
kinh tế - xã hội.

Vi Đạo

Tổ chức thành công giải Cầu lông CNVC, 
Lao động và lực lượng vũ trang tỉnh Tuyên Quang năm 2021

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Huy chương 
cho nội dung thi đấu đôi nam lứa tuổi 31 - 40.

Ảnh: ngọc chiến

Thi đấu nội dung đôi nam lứa tuổi 41 - 50. Ảnh: chi Yến 



Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh (điểm cầu Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch) nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các

Nghị quyết chuyên đề, các đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Diễn đàn trực tuyến tác động của đại dịch Covid-19, 
hành động quyết liệt của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội nghị tập huấn trực tuyến 
“Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực thư viện”

điểm cầu tỉnh Tuyên Quang.

Đồng chí Lê Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và 
đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo trao giải cho các thí sinh 

có bài dự thi đoạt giải nhất Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021.

Ban Tổ chức tặng hoa, cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên tham
gia Giải Cầu lông công nhân viên chức, lực lượng vũ trang năm 2021.

Thi đấu nội dung đôi nam lứa tuổi 31 - 40 tại Giải Cầu lông
công nhân viên chức, lực lượng vũ trang năm 2021.

Trang aûnh: Ngoïc chieáN



Tranh cổ động 190 năm thành lập tỉnh Tuyên Quang.


