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Chương I

DỰNG ĐẶT CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

Danh xưng Tuyên Quang bắt đầu từ 
tên sông Tuyên Quang1. Sách An Nam chí 
(nguyên) của Cao Hùng Trưng thời Minh 
(Trung Quốc) chép: Sông Tuyên Quang ở 
huyện Khoáng2, trên tiếp với sông Bình 
Giang, qua phủ trị, ở dưới thông với sông 
Tuyên3. Sông Tuyên Quang là một đoạn 
của sông Lô4. Sông Lô chép trong Dư địa 
chí của Nguyễn Trãi là sông Lô ngày nay, 
còn có tên là Thanh Giang, phát nguyên từ 
Vân Nam (Trung Quốc), qua các tỉnh Hà 
Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc rồi chảy 
vào sông Hồng5. 

Theo sách An Nam chí lược của Lê 
Tắc và bài ký trên quả chuông của Thông 
Thánh quán ở Bạch Hạc (Phú Thọ) soạn 
năm Đại Khánh thứ 8 (1321) thì danh xưng 
Tuyên Quang đã xuất hiện với tư cách một 

đơn vị hành chính là “Tuyên Hóa giang 
lộ”6, “Tuyên Quang chư lộ”7.  

1. Thời Hùng Vương - An Dương 
Vương

Thời Hùng Vương, Tuyên Quang 
thuộc nước Văn Lang. Phạm vi nước Văn 
Lang gồm dải đất miền Bắc nước Việt Nam 
từ Hoành Sơn8 trở ra và một dải miền nam 
Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc) 
ngày nay. Đứng đầu nước Văn Lang là 
Hùng Vương. Ngôi Hùng Vương cha 
truyền con nối, theo truyền thuyết có 18 
đời vua Hùng. Nước Văn Lang được chia 
ra làm 15 bộ, tương ứng với địa bàn cư trú 
của 15 bộ lạc Việt. Cai quản các bộ lạc là 
các Lạc tướng, cũng cha truyền con nối. 

Bộ máy nhà nước theo hệ thống ba 
cấp: Trung ương - Bộ (hay bộ lạc) - Công 

1. Xem Nguyễn Đức Nhuệ: Một vài nét về tên gọi - duyên cách hành chính Tuyên Quang trong lịch sử, 
Tạp chí Nghiên cứu lịch sử, số 10 (341), 2004. 

2. Huyện Khoáng: Nay thuộc đất hai huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang.
3. Xem Cao Hùng Trưng: An Nam chí (nguyên), Tư liệu Viện Sử học, bản dịch đánh máy, Quyển I, 

tr. 71.
4. Xem Đặng Xuân Bảng: Sử học bị khảo, Viện Sử học và Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 1997, tr.195. 
5. Xem Hà Văn Tấn: Hiệu đính và chú thích “Ức Trai di tập Dư địa chí”, Nxb. Sử học, Hà Nội, 1960, 

tr.122.
6. Xem Lê Tắc: An Nam chí lược, Nxb. Thuận hóa và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây, Hà 

Nội, 2002, tr. 56. Cuốn sách An Nam chí lược từ đầu thế kỷ XIV đã được nhiều người đề tựa và giới thiệu. 
Lời của tác giả viết vào năm 1333, nhưng trước đó (khoảng từ năm 1307) đã có lời tựa của các danh nhân 
thời Nguyên.

7. Dẫn theo Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên Mông thế kỷ XIII; 
Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1972, tr. 205.

8. Dãy Hoành Sơn ở giáp giới tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Quảng Bình ngày nay.
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xã nông thôn. Công xã nông thôn là những 
đơn vị dân cư liên kết bởi quan hệ huyết 
thống và quan hệ láng giềng, trong đó 
quan hệ láng giềng là chủ yếu. Đứng đầu 
công xã nông thôn là Bồ chính (già làng). 
Bên cạnh Bồ chính là một hội đồng các 
thành viên được cử ra để tổ chức mọi hoạt 
động của công xã. 

Thục An Dương Vương đã thống 
nhất các tộc người Âu Việt và Lạc Việt, 
lập nên Nhà nước Âu Lạc, dời kinh đô về 
Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội). Nước Âu 
Lạc là bước kế tục và phát triển cao hơn 
của nước Văn Lang. 

Thời Hùng Vương - An Dương 
Vương: Sách Dư địa chí của Nguyễn Trãi 
chép Tuyên Quang thuộc bộ Tân Hưng1; 
sách Khâm định Việt sử thông giám cương 
mục của Quốc sử quán triều Nguyễn lại 
chép Tuyên Quang thuộc bộ Vũ Định2.

2. Thời Bắc thuộc

Thời Bắc thuộc kéo dài hơn 1.000 năm, 
trải qua các triều đại: Triệu, Hán (Tây Hán 
và Đông Hán), Ngô, Ngụy, Tấn, Tống, 
Tề, Lương, Tùy, Đường kế tiếp nhau xâm 
chiếm và đô hộ, biến nước Âu Lạc thành 
quận, huyện. 

Năm 179 trước Công nguyên, Triệu Đà 
đánh chiếm nước Âu Lạc, sáp nhập vào 
nước Nam Việt, chia đất đai nước Âu Lạc 
làm hai quận: Giao Chỉ và Cửu Chân (Bắc 
Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nay).

Năm 111 trước Công nguyên, nhà Hán 
tấn công tiêu diệt nước Nam Việt của con 
cháu Triệu Đà, lập ra bộ Giao Chỉ gồm 9 
quận: 4 quận ở miền Nam Trung Quốc 
là Nam Hải, Thương Ngô, Uất Nhĩ, Hợp 
Phố; 2 quận ở đảo Hải Nam là Châu Nhai, 

Đạm Nhĩ; 2 quận thuộc Âu Lạc cũ là Giao 
Chỉ, Cửu Chân và lấy thêm đất ở phía nam 
quận Cửu Chân đặt làm quận Nhật Nam 
(từ Hoành Sơn đến Quảng Nam). 

Năm 106 trước Công nguyên, nhà Hán 
lại tách 7 quận ở lục địa lập châu Giao Chỉ, 
trị sở đặt tại quận Giao Chỉ. Đứng đầu 
châu Giao Chỉ có một viên thứ sử. Đứng 
đầu mỗi quận có một viên thái thú trông 
coi về hành chính và một viên đô úy phụ 
trách quân sự. Dưới quận là huyện, phần 
nhiều vẫn do các lạc tướng cai trị như cũ. 

Từ năm 43, sau khi lật đổ chính quyền 
tự chủ của Hai Bà Trưng, nhà Hán mới 
đặt quan trực tiếp cai trị ở cấp huyện. Nhà 
Hán sụp đổ, Trung Quốc rối loạn, dẫn đến 
cục diện Tam quốc. Nước ta bị nhà Ngô 
đô hộ. Năm 226, nhà Ngô lấy từ Hợp Phố 
về bắc làm châu Quảng (gồm 4 quận: Hợp 
Phố, Thương Ngô, Quế Lâm, Nam Hải); 
từ Giao Chỉ về nam làm châu Giao (gồm 
3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam); 
sau lại hợp châu Quảng với châu Giao 
như cũ. Năm 264, nhà Ngô lại chia ra làm 
châu Quảng và châu Giao. Trị sở của châu 
Quảng đặt tại Phiên Ngung. Trị sở của 
châu Giao đặt tại Long Biên. Đến cuối thời 
Tam quốc, châu Giao gồm 6 quận. 

Nhà Tấn đổ, Trung Quốc diễn ra cục 
diện Nam - Bắc triều (420-589). Nước ta bị 
đặt dưới ách đô hộ của Nam triều (Tống, 
Tề, Lương). Tại châu Giao, nhà Tống đặt 
thêm quận Nghĩa Xương và quận Tống 
Bình. Nhà Lương nâng quận lên hàng 
châu: châu Hoàng, châu Ái, châu Đức, 
châu Lợi, châu Minh. 

Nhà Tùy (589 - 618) chia lại quận, 
huyện. Lúc đầu gom các châu huyện nhỏ 
làm châu huyện lớn, sau lại bỏ đơn vị châu, 

1. Xem Nguyễn Trãi: Ức Trai di tập Dư địa chí, Nxb. Sử học, Hà Nội, 1960, tr.38.
2. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 

1998, tr. 1086. (Bản dịch của Viện Sử học).
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lập quận. Nước ta bị chia làm 6 quận với 
36 huyện: Giao Chỉ (9 huyện), Cửu Chân 
(7 huyện), Nhật Nam (8 huyện), Tỷ Ảnh 
(4 huyện), Hải Âm (4 huyện), Lâm Ấp 
(4 huyện). 

Nhà Đường thay thế nhà Tùy, sửa lại 
toàn bộ chế độ hành chính và sự phân chia 
châu huyện, đặt 12 châu. 

Theo Cương mục, Tuyên Quang thời 
kỳ nhà Tần thuộc quận Nam Hải; thời kỳ 
nhà Hán thuộc quận Giao Chỉ; thời kỳ nhà 
Ngô thuộc Giao Châu; thời kỳ nhà Đường 
là Dương Châu1. 

3. Từ họ Khúc đến nhà Đinh - nhà 
Tiền Lê - nhà Lý 

Năm 905, nhân cơ hội nhà Đường suy 
yếu, Khúc Thừa Dụ là một hào trưởng, 
được nhân dân ủng hộ đã tự xưng làm 
Tiết độ sứ, giành được quyền làm chủ đất 
nước. Năm 907, Khúc Thừa Dụ mất, con là 
Khúc Hạo nối nghiệp cha, tiến hành một 
số cải cách quan trọng: Đổi hương làm giáp, 
lập thêm 150 giáp, nâng tổng số giáp lên 
314 và đặt mỗi giáp một Quản giáp và một 
Phó tri giáp; đồng thời chia cả nước thành 
các đơn vị hành chính lệ thuộc từ lớn đến 
nhỏ là lộ, phủ, châu, giáp, xã; đặt ra các 
chức Chánh lệnh trưởng, Tá lệnh trưởng 
để trông coi các xã; lại định ra hộ tịch, lập 
sổ khai hộ khẩu kê rõ họ, tên, quê quán.

Năm 938, Ngô Quyền đánh bại quân 
Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt 
hơn 1.000 năm Bắc thuộc. Hệ thống các 
đơn vị hành chính thời Ngô (938 - 965) vẫn 
như thời kỳ họ Khúc nắm quyền cai trị. 
Nhà Đinh (968-980) lập hệ thống quản lý 
hành chính gồm bốn cấp: Triều đình (cấp 
trung ương), đạo (thay cho lộ), phủ - châu 

và cấp cơ sở gồm giáp, xã. Nhà Tiền Lê 
(980-1009) vẫn giữ nguyên các đơn vị hành 
chính như thời Đinh. 

Nhà Lý (1009 - 1225) đổi 10 đạo thời 
Đinh - Tiền Lê thành 24 lộ (hay phủ). 
Trong chính sử chỉ ghi tên 12 lộ, chưa 
rõ vị trí các lộ như thế nào. Đơn vị hành 
chính địa phương thời Lý gồm có lộ, phủ, 
châu, hương, giáp và thôn. Ở Kinh đô có 
đơn vị phường. Ở miền núi có các đơn vị 
như châu, trại. Tuy có sự thay đổi như vậy 
nhưng qua tài liệu ghi chép trong các sách 
sử ở thời kỳ này vẫn thấy một hiện tượng 
là việc gọi các đơn vị hành chính chưa 
thống nhất, thí dụ: Ái châu (Thanh Hóa), 
Hoan châu (Nghệ An) có lúc đổi thành trại 
nhưng sau này lại gọi là châu Nghệ An và 
phủ Thanh Hóa. Khu vực vùng sông Đà 
vẫn dùng đơn vị đạo (giống thời Đinh, Lê), 
như đạo Lâm Tây.

Sử thần triều Hậu Lê và sử thần triều 
Nguyễn khi ghi chép về các cuộc nổi dậy 
ở vùng dân tộc thiểu số thời kỳ nhà Lý, có 
ghi rất rõ địa danh xảy ra các cuộc nổi dậy:

Đại Việt sử ký toàn thư chép: Mùa đông, 
tháng 10 năm Quý Sửu (1013), châu Vị 
Long làm phản, hùa theo người Man [Nam 
Chiếu]. Vua thân đi đánh. Thủ lĩnh là Hà Án 
Tuấn sợ, đem đồ đảng trốn vào rừng núi2. 

Cương mục chép: Tháng 10, mùa đông 
năm Quý Sửu (1013), châu mục Vị Long là 
Hà Trắc Tuấn làm phản. Nhà vua tự cầm 
quân đi đánh, Trắc Tuấn chạy trốn3. Tháng 
2 năm Ất Mão (1015), Hà Trắc Tuấn lại nổi 
lên làm phản ở các châu Vị Long, Đô Kim, 
Thường Tân và Bình Nguyên. Nhà vua sai 
Dực Thánh vương và Vũ Đức vương đi 
đánh, bắt được Trắc Tuấn điệu về kinh đô, 
chém đầu, bêu ở chợ Cửa Đông4. 

1, 3, 4. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sđd, t.I, tr. 1086, 
291, 293 (bản dịch của Viện Sử học).

2. Xem Đại Việt sử ký toàn thư, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1993, t.I, tr. 243.



ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG320

Cương mục chú: 
- Vị Long: Tên châu. Nhà Đinh, nhà Tiền 

Lê gọi là Vị Long. Nhà Lý, nhà Trần vẫn theo 
như thế. Khi thuộc Minh đổi là Đại Man. Về 
sau, nhà Hậu Lê vẫn để tên ấy. Bây giờ là đất 
châu Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang1. 

- Đô Kim: Theo Đường thư Địa lý chí, 
nhà Đường đặt châu Đô Kim, rồi lại chia 
ra, cho lệ thuộc vào các châu khác. Bây giờ 
là đất tổng Đô Kim, huyện Hàm Yên, tỉnh 
Tuyên Quang2.

- Bình Nguyên: Từ khi thuộc Minh về 
trước gọi là châu Bình Nguyên. Nhà Lê ban 
đầu vẫn để tên cũ, rồi đổi là Vị Xuyên. Bây 
giờ là châu Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang3.

- Châu Thường Tân: Không khảo được4.
Như vậy, phạm vi hành chính của 

Tuyên Quang thời Lý được chia ra khá 
nhiều châu, như châu Vị Long (nay là các 
huyện Chiêm Hóa, Nà Hang, Lâm Bình, 
tỉnh Tuyên Quang); châu Đô Kim (nay là 
các huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang); 
châu Bình Nguyên (nay là tỉnh Hà Giang). 

Cách gọi lộ, phủ, châu không thống 
nhất là do cách thức quản lý và chính sách 
của triều đình Trung ương đối với từng 
vùng dân cư và địa lý có khác nhau. 

Đứng đầu lộ, phủ là Tri phủ, Phán phủ 
(có tài liệu ghi là Thông phán)5.

Mỗi phủ, lộ chia làm nhiều châu, 
huyện. Người đứng đầu đơn vị hành chính 
cấp huyện thường gọi là Huyện lệnh.

4. Thời kỳ nhà Trần - nhà Hồ

Nhà Trần (1226 - 1400) xếp đặt lại các 
đơn vị hành chính địa phương gồm 3 cấp: 

phủ lộ, huyện châu, hương xã6. Sách sử 
chép, thời kỳ đầu nhà Trần đổi 24 lộ thời 
Lý làm 12 lộ, nhưng không chép rõ danh 
sách các lộ. Đầu triều Trần, châu Tuyên 
Quang thuộc lộ Quốc Oai7.

Cương mục và các tài liệu khác đều 
chép: Châu Tuyên Quang thời Trần thuộc 
lộ Quốc Oai, năm Quang Thái thứ 10 (1397) 
đời Trần Thuận Tông đổi làm trấn. Trước 
khi trở thành một trấn, Tuyên Quang đã 
được nâng từ cấp châu lên cấp lộ là đơn vị 
hành chính địa phương trực thuộc trung 
ương thời Lý và đầu thời Trần. Tuy chưa 
tìm được tài liệu nào cho biết năm đổi 
châu Tuyên Quang thành lộ Tuyên Quang, 
nhưng theo nội dung bài minh chuông ở 
Thông Thánh quán soạn năm Đại Khánh 
thứ 8 (1321) thì vào cuối đông năm Giáp 
Thân (1285), quân Nguyên sang xâm lược 
nước ta lần thứ hai, Tuyên Quang là một 
lộ mà Trấn thủ là Khai Quốc vương Trần 
Nhật Duật, một vị tướng lừng danh thời 
Trần. Vậy thì muộn nhất là năm 1321, 
Tuyên Quang đã trở thành một lộ.

Sách Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn 
(soạn cuối thế kỷ XVIII) ở quyển 6, mục 
Phong vực chép: “Triều nhà Trần đặt 3 trấn 
Tuyên Quang, Quy Hóa và Đà Giang, cử 
chức Phiêu kỵ đại tướng quân thống lĩnh...”8.

Sách Đại Nam nhất thống chí (Quốc sử 
quán triều Nguyễn biên soạn cuối thế 
kỷ XIX) chép về tỉnh Tuyên Quang: “đời 
Trần gọi là châu Tuyên Quang thuộc lộ 
Quốc Oai, sau đổi làm trấn”9. 

Như vậy, trấn Tuyên Quang thời Trần 
từ năm Quang Thái thứ 10 (1397) gồm 

1.  Quốc sử quán triều Nguyễn: Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sđd, t.I, tr.291.
2, 3, 4. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Khâm định Việt sử thông giám cương mục ương mục, Sđd, t.I, tr.293.
5. Xem Ủy ban Khoa học xã hội: Thơ văn Lý - Trần, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1978, t.I, tr.374.
6. Có tài liệu ghi lộ, rồi đến hương và cuối cùng là xã.
7. Xem Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời, Nxb. Thuận hóa, Huế, 1994, tr. 119.
8. Lê Quý Đôn toàn tập (Kiến văn tiểu lục), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1977, t.II, tr. 295.
9. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam nhất thống chí, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1971, t.IV, tr.317- 

318 (bản dịch của Viện sử học).
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phần lớn đất đai tỉnh Tuyên Quang và một 
số huyện thuộc Cao Bằng, Yên Bái và toàn 
bộ tỉnh Hà Giang ngày nay. Trải qua các 
đời, tuy có ít nhiề̀u thay đổi, nhưng về cơ 
bản, địa bàn trấn Tuyên Quang thời Trần 
vẫn ổn định đến cuối thế kỷ XIX1 trước khi 
thực dân Pháp chia tách các tỉnh Bắc Kỳ để 
thành lập các Quân khu rồi Đạo quan binh 
cai trị bằng chế độ quân quản.

5. Thời kỳ nhà Minh đô hộ

Năm 1407 nhà Minh diệt nhà Hồ. Minh 
Thành Tổ xuống chiếu đổi nước ta làm 
quận Giao Chỉ như một địa phương của 
quốc gia phong kiến nhà Minh. Dưới quận, 
nhà Minh lập ra 15 phủ gồm 36 châu, 181 
huyện và 5 châu trực thuộc thẳng vào quận. 

Theo Minh thực lục, năm Vĩnh Lạc 
thứ 5 (1407): Đổi trấn Tuyên Quang thành 
châu Tuyên Hóa. Châu Tuyên Hóa lĩnh 
9 huyện: Khoáng, Đương Đạo, Văn Yên, 
Bình Nguyên, Để Giang, Thu Vật, Đại 
Man, Dương, Ất2. Năm Vĩnh Lạc thứ 6 
(1408): Thăng châu Tuyên Hóa thành phủ 
Tuyên Hóa3, vẫn gồm 9 huyện như trước. 
Năm Vĩnh Lạc thứ 17 (1419): Sáp nhập 
huyện Văn Yên vào huyện Khoáng; huyện 
Ất vào huyện Để Giang4.

Trong Phương Đình dư địa chí Nguyễn 
Văn Siêu cũng chép: “Tuyên Quang là 
nước Văn Lang xưa, nhà Hán thuộc quận 
Giao Chỉ, đầu nhà Trần thuộc lộ Quốc Oai, 

gọi là Tuyên Quang châu, sau đổi là Trấn. 
Nhà Minh đổi là Tuyên Quang phủ (9 
huyện là Khoáng huyện, Đương Đạo, Văn 
Yên, Bình Nguyên, Để Giang, Thu Vật, Đại 
Man, Dương huyện, Ất huyện)... Xét sách 
Thiên hạ lợi bệnh toàn thư chép: Năm thứ 
5 niên hiệu Vĩnh Lạc mới đặt nguyên là 
Tuyên Quang trấn đổi làm châu, trực thuộc 
Bố chánh ty, lĩnh 9 huyện. Năm thứ 6 mới 
thăng làm phủ, năm thứ 17 gồm huyện 
Văn Yên vào Khoáng huyện, Ất huyện vào 
Để Giang huyện”5.

Như vậy, thời kỳ nhà Minh cai trị đã 
đổi trấn Tuyên Quang thời Trần làm châu 
Tuyên Hóa, rồi nâng lên thành phủ Tuyên 
Hóa. Châu, phủ có 9 huyện là Đương Đạo, 
Văn Yên, Bình Nguyên, Để Giang, Thu 
Vật, Đại Man, Khoáng, Dương, Ất6.

Trong 9 huyện kể trên: 
- Huyện Đương Đạo: Năm Minh Mệnh 

thứ 14 (1833) nhập vào huyện Sơn Dương. 
Nay thuộc huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên 
Quang. 

- Huyện Văn Yên: Là huyện Sóc Sùng 
thời Lý - Trần. Năm Vĩnh Lạc thứ 17 (1419) 
sáp nhập vào huyện Khoáng. Đầu thời 
Lê đổi là huyện Sùng Yên. Năm Quang 
Thuận 7 (1466), đổi là huyện Phúc Yên, 
thuộc phủ Yên Bình. Thời Nguyễn, đời Gia 
Long (1802-1819) vẫn theo cũ, năm Minh 
Mệnh thứ 3 (1822) đổi là huyện Hàm Yên. 
Như vậy, huyện Hàm Yên thời Nguyễn là 

1. Theo Đồng Khánh địa dư chí (1886-1887), tỉnh Tuyên Quang thống hạt 2 phủ gồm 8 châu, huyện là:
- Phủ Yên Bình gồm Thu Châu, châu Lục Yên (nay thuộc tỉnh Yên Bái), huyện Hàm Yên (nay thuộc 

tỉnh Tuyên Quang) và huyện Vĩnh Tuy (nay thuộc tỉnh Hà Giang).
- Phủ Tường Yên gồm các huyện Vĩnh Điện, Để Định (nay thuộc tỉnh Cao Bằng), Vị Xuyên (nay 

thuộc tỉnh Hà Giang) và châu Chiêm Hóa (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang).
2, 3. Xem Minh thực lục: Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV - XVII, Nxb. Hà Nội, 2010, 

t.1, tr. 266, 312.
4. Xem Minh thực lục: Quan hệ Trung Quốc - Việt Nam thế kỷ XIV-XVII, Sđd, t.2, tr. 69. 
5. Nguyễn Siêu: Phương Đình dư địa chí - Bản dịch của Ngô Mạnh Nghinh, Cơ sở báo chí và xuất bản 

Tự do, in lần thứ nhất, Sài Gòn, 1960, tr. 253-254.
6. Trong tác phẩm Tuyên Quang tỉnh phú của Đặng Xuân Bảng có nêu tên 9 huyện: Khoáng, Dương, 

Văn Giang, Bình Nguyên, Để Giang, Thu Châu, Đại Man, Yết, Ất.
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huyện Sóc Sùng thời Lý - Trần và huyện 
Văn Yên, huyện Khoáng thời kỳ nhà Minh 
đô hộ. Nay là hai huyện Hàm Yên, Yên 
Sơn và thành phố Tuyên Quang.

- Huyện Bình Nguyên: Thời nhà Lê đổi 
là Vị Xuyên. Sang thời Nguyễn, năm Minh 
Mệnh thứ 16 (1835) chia ra làm 2 huyện Vị 
Xuyên và Vĩnh Tuy. Bao gồm đất của toàn 
bộ tỉnh Hà Giang ngày nay.

- Huyện Để Giang: Nhà Lê đổi là Sơn 
Dương.

- Huyện Thu Vật: Năm Minh Mệnh thứ 3 
(1822) đổi là Thu châu. Nay là đất huyện 
Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Huyện Đại Man: Thời Đinh, Lê, Lý gọi 
là châu Vị Long. Thời thuộc Minh gọi là 
huyện Đại Man. Thời Lê đổi là châu Đại 
Man. Năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) đổi 
là châu Chiêm Hóa. Nay là đất các huyện 
Chiêm Hóa, Nà Hang và Lâm Bình, tỉnh 
Tuyên Quang.

- Huyện Khoáng: Nay thuộc huyện 
Hàm Yên, huyện Yên Sơn và thành phố 
Tuyên Quang.

6. Thời kỳ nhà Lê, nhà Mạc và nhà 
Tây Sơn

Sau khi đánh đuổi được quân Minh, 
khôi phục độc lập, Lê Lợi chia cả nước 
làm 5 đạo: Nam đạo, Bắc đạo, Đông đạo, 
Tây đạo, Hải đạo và chia các lộ, trấn, phủ, 
châu, huyện lệ thuộc vào các đạo. Tây đạo 
gồm các trấn Tam Giang, Tuyên Quang, 
Hưng Hóa, Gia Hưng. 

Sách Dư địa chí1 chép: “Tuyên Quang 
tức là đất Việt Tuấn bộ Tân Hưng2 ngày 
xưa; đông và bắc giáp Cao Lạng; tây và 
nam giáp Sơn, Hưng; có 1 lộ phủ, 1 thuộc 
huyện, 5 châu, 282 xã. Đấy là phên dậu 
thứ ba ở phương tây vậy”. Lời cẩn án của 
Nguyễn Thiên Tích cho biết cụ thể: 

“Phủ Yên Bình có 1 huyện, 5 châu, 282 xã
Huyện Phúc Yên3: 73 xã
Châu Thu Vật4: 55 xã
Châu Lục Yên5: 40 xã
Châu Đại Man6: 34 xã
Châu Vị Xuyên7: 60 xã
Châu Bảo Lạc8: 20 xã”. 

1. Nguyễn Trãi: Dư địa chí: Còn gọi An Nam vũ cống. Tác phẩm địa chí nước Đại Việt, do Nguyễn Trãi 
viết năm 1435 dâng lên vua Lê Thái Tông. Sách còn có lời tập chú của Nguyễn Thiên Túng, cẩn án của 
Nguyễn Thiên Tích và thông luận của Lý Tử Tấn là những tác gia đương thời. Sách gồm 54 mục, trình 
bày vị trí địa lý, hình thế núi sông, lịch sử, thổ nhưỡng, đặc sản, nghề thủ công, tập quán cư dân và tên 
gọi, số lượng các phủ, huyện, xã, thôn của các đạo - Bản dịch, Nxb. Sử học, Hà Nội, 1960.

2. Tên một bộ trong 15 bộ của nước Văn Lang thời kỳ Hùng Vương - An Dương Vương.
3. Theo Đại Nam nhất thống chí, xưa là huyện Sóc Sùng, thời thuộc Minh là huyện Văn Yên thuộc 

châu trực lệ Tuyên Hóa, sau nhập vào huyện Khoáng. Thời Lê sơ gọi là huyện Sùng Yên, sau mới đổi là 
Phúc Yên. Năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) đổi là huyện Hàm Yên; nay là huyện Hàm Yên, huyệnYên Sơn 
và thành phố Tuyên Quang.

4. Năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) đổi châu Thu Vật ra Thu Châu; hiện nay là đất huyện Yên Bình, 
tỉnh Yên Bái.

5. Châu Lục Yên thời Lê là đất huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái hiện nay.  
6. Châu Đại Man thời Đinh, Tiền Lê, Lý gọi là châu Vị Long. Thời thuộc Minh gọi là huyện Đại Man 

(thuộc phủ Tuyên Hóa). Thời Lê đổi là châu Đại Man. Năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) đổi là châu Chiêm 
Hóa. Hiện nay là ba huyện Chiêm Hóa, Nà Hang, Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.

7. Châu Vị Xuyên, thời Lý gọi là châu Bình Nguyên, thời Lê đổi là châu Vị Xuyên. Châu Vị Xuyên 
thời Lê gồm toàn bộ tỉnh Hà Giang hiện nay. Năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) chia châu Vị Xuyên ra 
làm hai huyện: Vĩnh Tuy (hữu ngạn sông Lô) và Vị Xuyên (tả ngạn sông Lô).

8. Châu Bảo Lạc thời Lê là tên huyện thời Lý. Năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) chia châu Bảo Lạc ra 
làm hai huyện: Vĩnh Điện (phía nam) và Để Định (phía bắc). Hiện nay là đất hai huyện Bảo Lạc, Bảo 
Lâm tỉnh Cao Bằng.
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Năm Quang Thuận thứ 7 (1466), Lê 
Thánh Tông chia cả nước làm 12 Đạo thừa 
tuyên và Trung Đô (phủ Phụng Thiên)1; 
đổi lộ làm phủ, đổi trấn làm châu. Tuyên 
Quang là 1 đạo thừa tuyên. Đến năm 
Quang Thuận thứ 10 (1469), thì định lại 
bản đồ cả nước để thống thuộc các phủ 
huyện vào các thừa tuyên. Theo Bản đồ 
Hồng Đức2, cả nước gồm Kinh đô (phủ 
Phụng Thiên, 2 huyện) và 13 thừa tuyên. 
Trong đó, thừa tuyên Tuyên Quang có 1 
phủ là Yên Bình, gồm 1 huyện, 5 châu, 223 
xã, 11 hương, 2 thôn, 1 trang, 7 động:

Huyện Phúc Yên3: 58 xã
Châu Thu Vật4: 40 xã
Châu Lục Yên5: 11 hương, 34 xã
Châu Đại Man6: 38 xã
Châu Bình Nguyên7: 52 xã, 1 thôn, 1 trang
Châu Bảo Lạc8: 1 xã, 7 động.
Ở mỗi Đạo thừa tuyên, nhà Lê cho đặt 

hai ty: Đô ty và Thừa ty. Đô ty gồm các 
chức Tổng binh và Phó tổng binh. Ở Thừa 
ty có chức Thừa chánh sứ và Thừa chánh 
phó sứ; ở phủ có chức Tri phủ và Đồng Tri 
phủ; ở huyện, châu có chức Tri huyện, Tri 
châu; ở xã có Xã trưởng.

Năm Hồng Đức thứ 21 (1490), Lê 
Thánh Tông chia cả nước làm 13 xứ và 
Trung Đô. Thừa tuyên Tuyên Quang đổi 
thành xứ Tuyên Quang.

Năm Hồng Thuận thứ 4 (1512), đổi xứ 
Tuyên Quang làm trấn Minh Quang.

Năm 1527, Mạc Đăng Dung phế bỏ 
vua Lê, lên ngôi Hoàng đế, lập ra nhà Mạc.

Hệ thống chính quyền địa phương 
thời Mạc duy trì cách xếp đặt của Lê 
Thánh Tông, chia cả nước làm 13 đạo thừa 
tuyên; trong đó có đạo thừa tuyên Tuyên 
Quang. Hệ thống chính quyền địa phương 
thời Mạc gồm 4 cấp: Đạo hoặc lộ, bên dưới 
là cấp phủ, dưới phủ là huyện hay châu và 
cấp xã là đơn bị hành chính cơ sở.

Từ năm 1533 (thời Lê Trung hưng), 
Tuyên Quang hợp với Hưng Hóa. Năm 
Vĩnh Thịnh thứ 10 (1714) thời Lê Dụ Tông 
lại chia Hưng Tuyên ra làm hai trấn: Hưng 
Hóa và Tuyên Quang như cũ, ở mỗi trấn 
đều đặt chức Lưu thủ. Đặng Xuân Bảng, 
nguyên Bố chánh tỉnh Tuyên Quang, trong 
Tuyên Quang tỉnh phú9 cũng viết như sau: 

“Từ khi nhà Lê lập quốc, [Tuyên 
Quang] trở thành nơi quan trọng, khi thì 
do Hưng Hóa kiêm quản, khi thành một 
trấn riêng. Năm Thuận Thiên thời Lê Thái 
Tổ đặt vào Tây Đạo. Đời Lê Thánh Tông, 
năm Quang Thuận đặt thành thừa tuyên 
Tuyên Quang. Từ đó trở nên một trấn 
chủ yếu, thống lĩnh 1 phủ (Yên Bình), 1 
huyện (Sùng Yên), và 5 châu (Thu Châu, 
Đại Man, Bình Nguyên, Bảo Lạc, Lục Yên), 
sau đó đổi là Minh Quang, Trung Dục, do 
Vũ Công Mật ở Đại Đồng chuyên chế cả 
Hưng và Tuyên. Khi triều đình đưa văn 

1. Phủ Phụng Thiên gồm hai huyện là Quảng Đức và Thọ Xương.
2. Tập bản đồ nước Đại Việt, vào năm Hồng Đức thứ 21 [1490] triều Lê Thánh Tông. Có bản đồ cả 

nước, bản đồ Trung đô và bản đồ 13 thừa tuyên; gồm 52 phủ, 178 huyện, 50 châu, 20 hương, 36 phường, 
685 xã, 322 thôn, 637 trang, 40 sách, 40 động, 30 nguyên, 30 trường.

3. Huyện Phúc Yên: Thời Minh là huyện Văn Yên; năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) đổi là Hàm Yên.
4. Châu Thu Vật: Năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) đổi là Thu Châu. Nay là đất huyện Yên Bình, tỉnh 

Yên Bái.
5. Châu Lục Yên: Là đất huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái ngày nay.
6. Châu Đại Man: Nay là các huyện Chiêm Hóa, Nà Hang, Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.
7. Châu Bình Nguyên: gồm đất toàn bộ tỉnh Hà Giang ngày nay. 
8. Châu Bảo Lạc: Sau đổi làm huyện Để Định. Năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) chia huyện Để Định 

ra làm hai huyện Vĩnh Điện và Để Định. Nay là đất hai huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm tỉnh Cao Bằng.
9. Tác phẩm Tuyên Quang tỉnh phú (Bài phú về tỉnh Tuyên Quang) viết năm Tự Đức thứ 14 (1860) 

bản dich của Trung tâm Unesco Thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam.
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thư xuống thì gọi là dinh An Tây. Đến năm 
Vĩnh Thịnh thứ 6 đời vua Dụ Tông [1710], 
sau khi Công Mật, Đồng Nguyện mất mới 
đặt chức Lưu thủ Tuyên Quang. Hưng Hóa 
và Tuyên Quang chia ra 2 trấn bắt đầu từ 
đây. Đất Sùng Yên xưa gọi là Lạc Yên, đời 
Lê đổi là Sùng Yên, sau đó lại đổi là Phúc 
Yên. Đất Lục Yên đời Lý gọi là Mậu Châu, 
nay ở châu ấy còn có xã Nguy Mậu”.

Theo Dư địa chí1 của Phan Huy Chú, 
cuối thế kỷ XVIII, Tuyên Quang có 1 phủ 
Yên Bình, gồm 1 huyện, 5 châu, 270 xã:

- Huyện Phúc Yên: 70 xã.
- Châu Thu Vật: 38 xã.
- Châu Lục Yên: 23 xã.
- Châu Đại Man: 45 xã.
- Châu Vị Xuyên: 63 xã.
- Châu Bảo Lạc: 31 xã.
Như vậy, thừa tuyên hay xứ, trấn 

Tuyên Quang, Minh Quang thời Lê vẫn 
trên địa bàn trấn Tuyên Quang thời Trần. 

7. Thời kỳ nhà Nguyễn

Đặng Xuân Bảng đã viết trong Tuyên 
Quang tỉnh phú2 như sau:

“Khi triều ta [Nguyễn] mở nước, đức 
ý của nhà vua đã thể hiện rõ khi tuần thú 
ra miền Bắc, ngài chấn hưng vùng đất có 
hai con sông dài bên tả bên hữu, dựng hai 
phủ sừng sững nhìn nhau đăng đối thống 
lĩnh cả 3 châu và 5 huyện.

Gia Long năm thứ nhất [1802] đặt xứ 
Tuyên Quang. Đời Minh Mệnh đổi châu 
Thu Vật và huyện Phúc Yên thành huyện 
Hàm Yên. Năm thứ 12 (1831) đổi trấn 
Tuyên Quang thành tỉnh Tuyên Quang. 
Năm Minh Mệnh 14 [1833], viên thổ tù 
người thiểu số là Nông Văn Vân làm phản, 
đến năm thứ 16 [1835] bình định xong, 

đem huyện Bảo Lạc chia ra làm 2 huyện 
Để Định và Vĩnh Điện. Lại đổi Đại Man 
làm Chiêm Hóa, đặt thêm phủ Yên Ninh, 
lấy đất hữu ngạn sông Lô là Vĩnh Tuy, 
Hàm Yên, Lục Châu, Thu Châu cho thuộc 
Yên Bình, và các đất vùng tả ngạn gồm Vị 
Xuyên, Chiêm Hóa, Vĩnh Điện, Để Định 
cho thuộc vào Yên Ninh. Năm Thiệu Trị 
thứ 2 [1842], đổi Yên Ninh làm Tương Yên. 
Năm Tự Đức thứ 4 [1850] bỏ bớt huyện 
Lục Yên. Năm thứ 5 [1851] bớt huyện Để 
Định, quy về phủ ấy kiêm lý. Vậy tỉnh gồm 
2 phủ, 3 châu, 5 huyện, 4 tổng, 12 xã, phố, 
phường, trại, vạn [đơn vị hành chính nhỏ], 
gồm 251 đơn vị”.

Bộ máy hành chính địa phương đầu 
triều Nguyễn và suốt thời Gia Long gần 
như giữ nguyên theo cách tổ chức cũ của 
triều Lê - Trịnh (miền Bắc). Ngoài đất Kinh 
kỳ bao gồm cả bốn dinh là Quảng Bình, 
Quảng Trị, Quảng Đức và Quảng Nam, 
còn lại toàn bộ đất nước chia làm 23 dinh, 
trấn. Tuyên Quang là một trong 11 trấn 
thuộc Bắc Thành và được xếp vào ngoại 
trấn cùng với Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái 
Nguyên, Yên Quảng và Hưng Hóa. Đứng 
đầu trấn có chức Trấn thủ và các chức Hiệp 
trấn, Tham hiệp giúp việc. 

Trấn Tuyên Quang khi đó có 1 phủ 
là Yên Bình, 1 huyện là Phúc Yên (sau 
đổi thành Hàm Yên), 5 châu là Đại Man 
(sau đổi thành Chiêm Hóa), Thu Vật (sau 
đổi là Thu Châu), Vị Xuyên, Bảo Lạc (sau 
chia làm 2 huyện Để Định và Vĩnh Điện), 
Lục Yên.

Tháng 8-1802, triều đình cử Lê Văn 
Thái làm Trấn thủ Tuyên Quang, giúp việc 
có Hiệp trấn Nguyễn Trí Hòa và Tham 
hiệp Nguyễn Văn Hiệp.

1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Nxb. Sử học, Hà Nội, 1960, t.I, tr.119.
2. Đặng Xuân Bảng: Tuyên Quang tỉnh phú, Tlđd,



Phêìn thûá ba: LÕCH SÛÃ 325

Nhằm thống nhất về chính trị trên 
phạm vi toàn quốc, ngay sau khi vừa thiết 
lập vương triều, Gia Long cho đặt phủ, 
huyện ở Bắc Hà. Nguyên từ thời Lê, các 
trấn đều đặt phủ, huyện, đến đời Tây Sơn 
không đặt phủ nữa, chỉ đặt văn thì phân 
chi, võ thì phân suất, chia làm việc huyện. 
Khi Bắc Hà đã định, Gia Long mới sai chia 
đặt quan chức. Phủ Phụng Thiên (tức phủ 
Hoài Đức) thuộc Bắc Thành đặt một An 
phủ sứ và một Tuyên phủ sứ thống trị hai 
huyện. Các trấn Sơn Nam thượng hạ, Kinh 
Bắc, Hải Dương, Sơn Tây, Thanh Hoa nội 
ngoại, Nghệ An mỗi phủ đặt một Quản 
phủ, một Tri phủ, kiêm lý một huyện, mỗi 
huyện đặt một Tri huyện. 

Cũng trong tháng 8-1802, triều đình 
cho các phủ, huyện, châu ở Quảng Yên, 
Thái Nguyên, Hưng Hóa, Tuyên Quang, 
Lạng Sơn, Cao Bằng và Thanh Nghệ được 
phép lấy người dân tộc thiểu số làm Thổ 
quan quản lĩnh1.

Như vậy, về tổ chức bộ máy chính 
quyền ở cấp trấn, xứ vẫn giữ nguyên như 
cũ. Đứng đầu trấn, xứ vẫn là các chức 
Trấn thủ, Tham trấn, Hiệp trấn và Cai bạ. 
Bộ phận giúp việc là đội ngũ Thư lại. Tại 
các phủ, huyện, châu, nhà Nguyễn vẫn sử 
dụng chế độ thổ quan thế tập để cai trị. 
Khi nhà Nguyễn mới thành lập, đội ngũ 
quan lại này phần nhiều còn nghi ngại 
vương triều mới. Vua Gia Long phải dùng 

cáo văn để vỗ yên, sai tuyên bố dụ bảo cho 
những điều họa phúc, sau đó các thổ tù 
mới đua nhau đến hành tại bái yết2. Năm 
1803, phiên thần các trấn Sơn Nam, Thái 
Nguyên, Tuyên Quang, Cao bằng là Đinh 
Công Thể, Ma Thế Cố vào bái kiến ở hành 
tại. Vua Gia Long bèn sai các đình thần 
bàn định trao cho các quan chức theo thứ 
bậc khác nhau.

Sự kiện thành lập tỉnh Tuyên Quang:
Tháng Mười âm lịch năm Tân Mão, tức 

tháng 11-1831, 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: Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Thanh Hóa, Hà Nội, Ninh Bình, Nam 
Định, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Yên, 
Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Bắc 
Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Cao Bằng. 
Tỉnh Tuyên Quang vẫn bao gồm các phủ, 
huyện, châu như trấn, xứ Tuyên Quang 
thời kỳ cuối nhà Lê đầu nhà Nguyễn, địa 
giới hành chính vẫn như trước. 

Theo các sách: Các tổng trấn xã danh bị 
lãm3, Đại Nam nhất thống chí4, Đồng Khánh 
địa dư chí5 và tài liệu lưu trữ6, thời Nguyễn 
Tuyên Quang được chia định về hành 
chính các cấp như sau: 

1. Đầu thế kỷ XIX, Tuyên Quang là 
một trấn (hoặc xứ7) trực thuộc Bắc Thành, 
có 1 phủ, gồm 1 huyện, 5 châu, 38 tổng, 
256 xã, thôn, phường, vạn, phố: 

1. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2004, t.III, 
tr.691 - 692.

2. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, Sđd, t.I, tr.516.
3. Dương Thị The - Phạm Thị Thoa (dịch và biên soạn): (Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX (Các 

tổng trấn xã danh bị lãm), Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1981. Sách được biên soạn đầu thế kỷ XIX, 
viết tắt là Bị lãm.

4. Bộ sách địa lý do Quốc sử quán triều Nguyễn đời Tự Đức biên soạn từ năm 1864 đến năm 1875.
5. Bộ sách địa lý dưới thời vua Đồng Khánh (1885-1889).
6. Tài liệu lưu trữ về làng xã Bắc Kỳ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia I (Hà Nội).
7. Có sách chép là xứ Tuyên Quang, có sách chép là trấn Tuyên Quang (đều là đơn vị hành chính 

cấp tỉnh như hiện nay).
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* Phủ Yên Bình1:
- Huyện Phúc Yên2: 10 tổng, 75 xã, 

thôn, phường, vạn, trại, phố, bến.
- Châu Lục Yên3: 4 tổng, 25 xã.
- Châu Thu Vật4: 7 tổng, 38 xã, thôn, 

phường.
- Châu Vị Xuyên5: 9 tổng, 52 xã, phố.
- Châu Bảo Lạc6: 4 tổng, 21 xã. 
- Châu Đại Man7: 4 tổng, 45 xã, phố, 

vạn, trại, xóm.
Năm 1831, Minh Mệnh cải cách hành 

chính, Tuyên Quang trở thành một tỉnh 

dưới quyền kiểm soát của Tổng đốc Sơn - 
Hưng - Tuyên. Đến năm Minh Mệnh thứ 16 
(1835), tách phủ Yên Bình thành lập phủ 
Yên Ninh, đến tháng 2 năm 1843 lại đổi 
tên thành phủ Tường Yên, vì trùng với 
tên một xã thuộc phủ Thừa Thiên vốn là 
đất phong cho Yên Ninh bá Nguyễn Ngọc 
Huyên. Phủ Tường Yên gồm các châu Đại 
Man, Bảo Lạc8 và huyện Vị Xuyên9.

2. Nửa cuối thế kỷ XIX, Tuyên Quang 
là một tỉnh, gồm 2 phủ, 5 huyện, 3 châu, 
43 tổng, 250 xã, thôn: 

1. Phủ Yên Bình: Đặt từ thời Lê, là phủ duy nhất của xứ Tuyên Quang thời Lê và trấn Tuyên Quang 
trước năm 1831 (năm thành lập tỉnh Tuyên Quang), gồm huyện Phúc Yên và 5 châu: Thu Vật, Lục Yên, 
Bình Nguyên, Đại Man, Bảo Lạc. Năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) chia ra 2 phủ là phủ Yên Bình (gồm: 
Thu Châu, châu Lục Yên và 2 huyện Hàm Yên, Vĩnh Tuy) và phủ Yên Ninh (gồm: 2 châu Đại Man, Bảo 
Lạc cũ và huyện Vị Xuyên mới tách từ huyện Vị Xuyên cũ). Nay là 2 huyện Yên Bình, Lục Yên (tỉnh Yên 
Bái); 2 huyện Hàm Yên, Yên Sơn và thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang); 3 huyện Bắc Quang, 
Hoàng Su Phì và Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang); huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng).

2. Huyện Phúc Yên: Thời Lý - Trần là huyện Sóc Sùng. Thời kỳ nhà Minh cai trị là huyện Văn Yên 
và huyện Khoáng thuộc phủ Tuyên Hóa. Đầu thời Lê đổi là huyện Sùng Yên. Năm Quang Thuận thứ 7 
(1466) đổi là huyện Phúc Yên, thuộc phủ Yên Bình. Thời Nguyễn, đời Gia Long vẫn theo cũ; năm Minh 
Mệnh thứ 3 (1822) đổi là huyện Hàm Yên. Nay là đất huyện Hàm Yên, huyện Yên Sơn và thành phố 
Tuyên Quang.

3. Châu Lục Yên: Là châu được thành lập năm Quang Thuận thứ 7 (1466) thuộc phủ Yên Bình (nay 
là huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái).

4. Châu Thu Vật: Vốn là tên châu từ thời thuộc Minh; đến thời Lê, Nguyễn vẫn giữ nguyên (năm 
1945 đổi thành huyện Yên Bình, nay là huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái).

5. Châu Vị Xuyên: Thời kỳ nhà Minh cai trị là huyện Bình Nguyên thuộc phủ Tuyên Hóa. Nhà Lê, 
năm Quang Thuận thứ 7 (1466) đổi đặt là châu Bình Nguyên thuộc phủ Yên Bình. Nhà Mạc, kiêng húy 
Mạc Phúc Nguyên (1547-1561) đổi làm châu Vị Xuyên. Năm Minh Mệnh thứ 14 (1833) chia làm 2 huyện 
Vị Xuyên và Vĩnh Tuy. Năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) tách huyện Vị Xuyên sang phủ Yên Ninh (sau đổi 
là phủ Tương Yên). Nay là huyện Vị Xuyên và phần phía bắc huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. 

6. Châu Bảo Lạc: thời Lý là huyện Bảo Lạc; thời Lê là châu Bảo Lạc thuộc phủ Yên Bình. Năm Minh 
Mệnh thứ 14 (1833) tách châu Bảo Lạc làm 2 huyện Vĩnh Điện và Để Định, lúc đầu vẫn thuộc phủ Yên 
Bình, tỉnh Tuyên Quang. Năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) sáp nhập vào phủ Yên Ninh mới lập. Nay là 
huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng.

7. Châu Đại Man: Thời Lý - Trần là châu Vị Long. Thời kỳ nhà Minh cai trị là huyện Đại Man. Các 
triều từ Lê sơ đến đầu Nguyễn đều đặt là châu Đại Man, thuộc phủ Yên Bình. Năm Minh Mệnh thứ 16 
(1835) đổi là châu Chiêm Hóa và đặt thuộc phủ Yên Ninh mới lập cùng năm. Nay là các huyện Chiêm 
Hóa, Nà Hang, Lâm Bình tỉnh Tuyên Quang.

8. Châu Bảo Lạc: Là châu thuộc phủ Yên Bình từ thời Lê, đến năm 1835 tách thành 2 huyện Để Định 
và Vĩnh Điện (nay thuộc huyện Bảo Lạc tỉnh Cao Bằng).

9. Huyện Vị Xuyên: thời Minh là châu Bình Nguyên, sang thời Mạc (thế kỷ XVI) đổi thành huyện Vị 
Xuyên, đến năm Minh Mệnh thứ 14 (1833), chia tách huyện Vị Xuyên thành 2 huyện: hữu ngạn sông Lô 
là huyện Vĩnh Tuy (nay là huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang) và tả ngạn sông Lô là huyện Vị Xuyên 
(nay là huyện Bắc Quang tỉnh Hà Giang).
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* Phủ Yên Bình1 gồm 2 châu, 2 huyện, 
30 tổng, 159 xã, thôn.

- Thu Châu2: 8 tổng, 39 xã, thôn.
- Châu Lục Yên: 6 tổng, 27 xã, thôn.
- Huyện Hàm Yên: 10 tổng, 73 xã, thôn.
- Huyện Vĩnh Tuy3: 6 tổng, 20 xã, thôn. 
* Phủ Tương Yên4 gồm 3 huyện, 1 

châu, 13 tổng, 91 xã, thôn:
- Huyện Vĩnh Điện: 2 tổng, 11 xã.
- Huyện Để Định: 2 tổng, 9 xã.
- Huyện Vị Xuyên: 5 tổng, 31 xã.
- Châu Chiêm Hóa: 4 tổng, 40 xã, thôn.
3. Cuối thế kỷ XIX, tỉnh Tuyên Quang 

thống hạt 2 phủ, gồm 8 châu, huyện; 43 
tổng, 255 xã, phố, phường, vạn, trại.

* Phủ Yên Bình: gồm 30 tổng, 164 xã, 
phố, phường, trại.

- Thu Châu do phủ kiêm lý: 8 tổng, 40 
xã, phường.

- Châu Lục Yên: 6 tổng, 27 xã.
- Huyện Hàm Yên: 10 tổng, 70 xã, phố, 

phường, trại.
- Huyện Vĩnh Tuy: 6 tổng, 27 xã.
* Phủ Tương Yên, gồm 3 huyện, 1 

châu, 13 tổng, 91 xã, phố, vạn, trại.
- Huyện Vĩnh Điện: 2 tổng, 11 xã.
- Huyện Để Định: 2 tổng, 9 xã.
- Huyện Vị Xuyên: 5 tổng, 31 xã.

- Châu Chiêm Hóa: 4 tổng, 40 xã, phố, 
vạn, trại.

8. Thời kỳ Pháp thuộc

Ngày 31-5-1884, quân Pháp do Đại 
tá Đuysenơ chỉ huy tấn công đánh chiếm 
Tuyên Quang. Đến năm 1885 vẫn chỉ làm 
chủ được tỉnh lỵ, đến tháng 5-1886 mới 
chiếm được Chiêm Hóa và mãi đến ngày 
1-9-1887 mới chiếm được Hà Giang và 
năm 1893 mới đặt được đồn Yên Bình.

Trong thời kỳ Pháp thống trị, địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang thời kỳ nhà Nguyễn có 
những thay đổi như sau:

1/ Sáp nhập phủ Đoan Hùng, gồm các 
huyện Ngọc Quang, Hùng Quan và Sơn 
Dương của tỉnh Sơn Tây vào tỉnh Tuyên 
Quang (Nghị định của Thống sứ Bắc Kỳ 
ngày 18-4-1888).

2/ Sáp nhập châu Lục Yên (nguyên 
thuộc phủ Yên Bình) vào tỉnh Lào Cai (Nghị 
định của Kinh lược Bắc Kỳ ngày 6-6-1890).

3/ Thực hiện chính sách vừa bình định 
vừa chiếm đóng, thực dân Pháp đã phân 
chia địa bàn từ Thanh Hóa trở ra làm 14 
quân khu, mỗi quân khu do một sĩ quan 
cấp tá hoặc cấp tướng trực tiếp chỉ huy. 
Tuyên Quang thuộc Quân khu 3, do Thiếu 
tá Misô (Michaud) chỉ huy5.

1. Phủ Yên Bình: Tách ra từ phủ Yên Bình cũ năm Minh Mệnh thứ 16 (1835), gồm: Thu Châu, châu 
Lục Yên và 2 huyện Hàm Yên, Vĩnh Tuy. Năm 1890, châu Lục Yên sáp nhập vào tỉnh Lào Cai. Năm 1891, 
thực dân Pháp thành lập các Đạo quan binh ở các tỉnh Bắc Kỳ thì Thu Châu (do phủ Yên Bình kiêm lý) 
và huyện Hàm Yên thuộc Tiểu quân khu Tuyên Quang (Đạo quan binh 3). Huyện Vĩnh Tuy thuộc Tiểu 
quân khu Yên Bái (Đạo quan binh 3).

2. Thu Châu: Theo Đại Nam nhất thống chí là châu Thu Vật đặt từ thời Trần, qua các đời không thay 
đổi đến năm Minh Mệnh thứ 3 (1822) mới đổi là Thu Châu. Sau năm 1945 đổi gọi là huyện Yên Bình. Từ 
năm 1956, thành lập Khu tự trị Việt Bắc, sáp nhập vào tỉnh Yên Bái. Nay là huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

3. Huyện Vĩnh Tuy: Vốn là đất thuộc châu Vị Xuyên. Năm 1831, châu Vị Xuyên chia tách thành 2 
huyện: Vị Xuyên (thuộc phủ Tường An) và Vĩnh Tuy (thuộc phủ Yên Bình).

4. Phủ Tương Yên: Đặt năm Minh Mệnh thứ 16 (1835) là phủ Yên Ninh, gồm các châu, huyện tách 
từ phủ cũ Yên Bình, gồm 2 huyện Vĩnh Điện, Để Định (do tách châu Bảo Lạc), huyện Vị Xuyên (do tách 
châu Vị Xuyên), châu Chiêm Hóa (do đổi tên châu Đại Man ra). Năm Thiệu Trị thứ 2 (1842) đổi tên là 
phủ Tương Yên. Nay là đất huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm (tỉnh Cao Bằng), huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang), 
huyện Chiêm Hóa, Nà Hang, Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang). 

5. Theo Dương Kinh Quốc: Việt Nam - Những sự kiện lịch sử 1858-1918, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1999, tr.192.
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Ngày 6-8-1891, Toàn quyền Đông 
Dương ra nghị định thành lập các Đạo 
quan binh ở Bắc Kỳ, và bãi bỏ các Quân 
khu. Mỗi Đạo quan binh do một sĩ quan 
đứng đầu làm Tư lệnh, với đầy đủ quyền 
hành về quân sự và dân sự. Về quân sự, Tư 
lệnh Đạo quan binh được độc lập chỉ huy, 
tổ chức mọi cuộc hành quân đánh chiếm 
trong phạm vị Đạo, và chịu sự chỉ đạo tối 
cao của viên Tổng tư lệnh lực lượng viễn 
chinh Pháp tại Đông Dương. Về dân sự, 
Tư lệnh Đạo quan binh ngang với Thống 
sứ Bắc Kỳ, và chịu sự chỉ đạo tối cao của 
Toàn quyền Đông Dương1.

Ngày 20-8-1891, Toàn quyền Đông 
Dương ra nghị định thành lập tại Bắc Kỳ 
bốn Đạo quan binh. Đạo quan binh 1, đạo 
lỵ là Phả Lại; Đạo quan binh 2, đạo lỵ là 
Lạng Sơn; Đạo quan binh 3, đạo lỵ là Yên 
Bái; Đạo quan binh 4, đạo lỵ là Sơn La. 
Mỗi Đạo quan binh lại phân chia thành 
một số đơn vị nhỏ gọi là Tiểu quân khu. 
Đứng đầu Tiểu quân khu là một sĩ quan 
có quyền hành tương đương với Công sứ 
đầu tỉnh, và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của 
Tư lệnh Đạo quan binh2.

Tỉnh Tuyên Quang bị chia ra làm ba 
phần:

- Phủ Tương Yên (gồm các huyện: Vĩnh 
Điện, Để Định, Vị Xuyên và châu Chiêm 
Hóa) thuộc Tiểu quân khu Hà Giang (Đạo 
quan binh 2).

- Huyện Vĩnh Tuy (phủ Yên Bình) thuộc 
Tiểu quân khu Yên Bái (Đạo quan binh 3)3.

- Thu Châu (do phủ Yên Bình kiêm lý), 
huyện Hàm Yên (phủ Yên Bình) và phủ 
Đoan Hùng4 thuộc Tiểu quân khu Tuyên 
Quang (Đạo quan binh 3).

Ngày 20-2-1893, Toàn quyền Đông 
Dương ra nghị định: Chuyển Tiểu quân 
khu Hà Giang từ Đạo quan binh 2 sang 
Đạo quan binh 3. Chuyển Tiểu quân khu 
Yên Bái từ Đạo quan binh 3 sang Đạo quan 
binh 4. Ngày 24-8-1895, Toàn quyền Đông 
Dương ra nghị định tách phủ Đoan Hùng 
(trừ huyện Sơn Dương) khỏi Đạo quan 
binh 3 và sáp nhập vào tỉnh Hưng Hóa. 
Như vậy, Đạo quan binh 3 gồm hầu hết 
đất đai tỉnh Tuyên Quang (trừ huyện Vĩnh 
Tuy) với 2 Tiểu quân khu là Tuyên Quang 
và Hà Giang. Do đó đạo lỵ của Đạo này đã 
chuyển từ Yên Bái sang Tuyên Quang.

Ngày 17-9-1895, Toàn quyền Đông 
Dương ra nghị định chia Đạo quan binh 3 
ra làm ba Tiểu quân khu5:

- Tiểu quân khu Tuyên Quang gồm: 
châu Lục Yên6, huyện Hàm Yên, huyện 
Sơn Dương, châu Chiêm Hóa và 1 tổng 
của huyện Vị Xuyên.

- Tiểu quân khu Bắc Quang gồm: một 
số tổng của huyện Vĩnh Tuy và một số 
tổng của huyện Vị Xuyên.

- Tiểu quân khu Hà Giang: gồm huyện 
Vị Xuyên (trừ các tổng đã thuộc Tiểu quân 
khu Bắc Quang) và thêm một số tổng khác. 

1, 2. Theo Dương Kinh Quốc: Việt Nam - Những sự kiện lịch sử 1858-1918, Sđd, tr. 210, 210-211.
3. Tiểu quân khu Yên Bái (Đạo quan binh 3) gồm: huyện Vĩnh Tuy (phủ Yên Bình, tỉnh Tuyên 

Quang), châu Lục Yên (tỉnh Lào Cai), huyện Hạ Hòa (tỉnh Sơn Tây) và các huyện Cẩm Khê, Yên Lập, 
Trấn Yên (tỉnh Hưng Hóa).

4. Theo nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 24-8-1895: phủ Đoan Hùng (trừ huyện Sơn 
Dương) tách khỏi Đạo quan binh 3, sáp nhập vào tỉnh Hưng Hóa. 

5. Theo Vũ Văn Tỉnh: Những thay đổi về địa lý hành chính các tỉnh Bắc Kỳ trong thời kỳ Pháp thuộc, tạp 
chí Nghiên cứu lịch sử, số 135, tháng 11, 12-1970.

6. Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 25-2-1896: chuyển châu Lục Yên từ Đạo quan 
binh 3 sang Tiểu quân khu Bảo Hà thuộc Đạo quan binh 4 (Theo Vũ Văn Tỉnh, Tạp chí Nghiên cứu lịch 
sử, số 135, tháng 11, 12-1970).
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4/ Ngày 11-4-1900, Toàn quyền Đông 
Dương ra nghị định thành 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. Địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang tái lập ngày 11-4-
1900 hẹp hơn nhiều so với địa bàn các thừa 
tuyên, trấn, xứ, tỉnh Tuyên Quang các đời 
Trần - Lê - Nguyễn và rộng hơn địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang ngày nay.

Do việc tái lập tỉnh Tuyên Quang, lỵ sở 
của Đạo quan binh 3 không đặt tại Tuyên 
Quang nữa mà chuyển lên Hà Giang. 
Ngày 5-5-1900, Toàn quyền Đông Dương 
ra nghị định tổ chức lại các Đạo quan binh 
như sau:

- Đạo quan binh 3 trước có 3 Tiểu quân 
khu là Tuyên Quang, Bắc Quang và Hà 
Giang, nay chỉ còn 2 là Bắc Quang (gồm 
1 huyện Bắc Quang) và Hà Giang (gồm 1 
huyện Vị Xuyên). Ngày 28-2-1904, Toàn 
quyền Đông Dương lại ra nghị định xóa bỏ 
Tiểu quân khu Bắc Quang và sáp nhập vào 

Tiểu quân khu Hà Giang. Do đó, Đạo quan 
binh 3 chỉ còn một Tiểu quân khu Hà Giang 
bao gồm 2 huyện Bắc Quang và Vị Xuyên.

- Đạo quan binh 2 gồm có Tiểu quân 
khu Cao Bằng và Tiểu quân khu Bảo Lạc1.

Ngày 29-8-1916, Thống sứ Bắc Kỳ ra 
nghị định, kể từ ngày 1-1-1917, thành lập 
tại tỉnh Tuyên Quang một huyện mới là 
huyện Yên Sơn2, bao gồm các tổng: Sơn 
Đô, Yên Lĩnh, Bình Ca, Thường Túc, Lang 
Quán, Trung Môn, Đồng Yên, Điền Sơn 
(rút ra từ huyện Hàm Yên) và tổng Kim 
Quan (rút ra từ châu Sơn Dương).

Theo tài liệu lưu trữ năm 19263, tỉnh 
Tuyên Quang có 1 phủ, 1 huyện, 3 châu, 
gồm 38 tổng, 194 xã: 

- Phủ Yên Bình: 8 tổng, 40 xã.
- Huyện Yên Sơn: 9 tổng, 47 xã.
- Châu Chiêm Hóa: 7 tổng, 39 xã.
- Châu Hàm Yên: 4 tổng, 29 xã.
- Châu Sơn Dương: 10 tổng, 39 xã.
Theo báo cáo thanh tra tỉnh Tuyên Quang 

từ ngày 23 đến ngày 30-4-1944 của Thanh tra 
Vinay4, tỉnh Tuyên Quang có 5 phủ, châu với 
số tổng, xã, diện tích, dân số như sau:

1. Tiểu quân khu Bảo Lạc bao gồm: bộ phận đất đai còn lại của phủ Tương Yên (sau khi lập lại tỉnh 
Tuyên Quang và tách huyện Vị Xuyên ra để thành lập Tiểu quân khu Hà Giang) và châu Chợ Rã tách 
từ tỉnh Bắc Kạn sang.

2. Tập san Hành chính Bắc Kỳ (BAT), 1916, tr. 1135.
3. Địa danh và tài liệu lưu trữ về làng xã Bắc Kỳ - Cục Lưu trữ Nhà nước, Viện Viễn Đông bác cổ và 

Nxb. Văn hóa - Thông tin, 1999.
4. Hồ sơ lưu trữ số 69102, phông Phủ Thống sứ Bắc Kỳ (RST); tiêu đề hồ sơ: “Tách châu Chiêm Hóa 

và lập châu Nà Hang”.
5. Phủ (huyện) Yên Bình từ ngày 1-7-1956 sáp nhập vào tỉnh Yên Bái.

Tên phủ, châu

Số tổng, xã
Diện

tích (ha)

Dân số chia theo dân tộc

Tổng Xã Kinh
Thổ 

(Tày)
Mán 
(Dao)

Nùng Hoa Âu
Tổng 
cộng

Phủ Yên Sơn 9 70 104.100 19.000 3.000 4.100 - 95 50 26.245
Phủ Yên Bình5 8 55 76.800 9.000 4.000 2.800 490 50 3 16.343
Châu Chiêm Hóa 7 56 242.400 3.350 17.800 1.650 240 255 - 23.295
Châu Sơn Dương 10 48 69.000 2.550 2.780 4.460 30 10 4 9.834
Châu Hàm Yên 4 41 95.700 1.200 4.700 2.160 - 120 3 8.183
Cộng 38 270 588.000 35.100 32.280 15.170 760 530 60 83.900
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Ngày 15-11-1944, Thống sứ Bắc Kỳ 
ra nghị định tách châu Chiêm Hóa tỉnh 
Tuyên Quang ra làm hai vùng riêng biệt, 
được đặt tên là Chiêm Hóa và Nà Hang. 
Châu mới Chiêm Hóa gồm các tổng Cổ 
Linh, Đài Quan, Vĩnh Gia và Thổ Bình. 
Châu mới Nà Hang gồm các tổng Vĩnh 
Yên, Thượng Lâm và Côn Lôn. Trụ sở 
được ấn định ở Nà Hang. Đồn Bang tá ở 
Nà Hang bị xóa bỏ.

Như vậy, trong thời kỳ Pháp thống 
trị, tỉnh Tuyên Quang đã đi từ chỗ bị 
xóa để lập thành Đạo quan binh (năm 
1891 và năm 1893) đến chỗ được tái lập, 
nhưng bị thu nhỏ lại, rút ra một bộ phận 
lớn đất đai để lập thành Đạo quan binh 3, 
lỵ sở đặt tại Hà Giang và một bộ phận 
nhỏ khác để thành lập Tiểu quân khu 
Bảo Lạc thuộc Đạo quan binh 2, đạo lỵ là 
Cao Bằng (năm 1900).

Đến cuối năm 1944, tỉnh Tuyên Quang 
có 2 phủ1: Yên Sơn, Yên Bình; 4 châu: 
Chiêm Hóa, Nà Hang, Sơn Dương và Hàm 
Yên; gồm 38 tổng, 270 xã:

9. Từ sau Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945 đến nay

Theo Bản kê khai các huyện và xã 
tỉnh Tuyên Quang ngày 30-6-1948 của Ủy 
ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Tuyên 
Quang2, tỉnh Tuyên Quang có 6 huyện, 
132 xã:

- Huyện Chiêm Hóa: 21 xã
- Huyện Hàm Yên: 15 xã
- Huyện Nà Hang: 14 xã
- Huyện Sơn Dương: 21 xã
- Huyện Yên Bình: 25 xã
- Huyện Yên Sơn: 36 xã.

Theo danh sách các tỉnh, huyện thuộc 
Liên khu Việt Bắc tháng 1-1950, tỉnh Tuyên 
Quang có 6 huyện (132 xã): Chiêm Hóa, 
Hàm Yên, Nà Hang, Sơn Dương, Yên 
Bình, Yên Sơn.

Từ 1-7-1956, Tuyên Quang thuộc Khu 
tự trị Việt Bắc. Huyện Yên Bình sáp nhập 
vào tỉnh Yên Bái. Tỉnh Tuyên Quang còn 
thị xã Tuyên Quang và 5 huyện: Chiêm 
Hóa, Hàm Yên, Nà Hang, Sơn Dương, 
Yên Sơn.

Nghị quyết Quốc hội khóa V, kỳ họp 
thứ hai ngày 27-12-1975: Bỏ cấp khu trong 
hệ thống các đơn vị hành chính của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Hợp nhất 
tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hà Giang thành 
một tỉnh mới, lấy tên là tỉnh Hà Tuyên. 
Tỉnh Hà Tuyên là cấp hành chính trực 
thuộc Trung ương.

Nghị quyết của kỳ họp thứ 9 Quốc 
hội khóa VIII ngày 12-8-1991: Chia tỉnh 
Hà Tuyên thành hai tỉnh, lấy tên là tỉnh 
Hà Giang và tỉnh Tuyên Quang. Tỉnh 
Tuyên Quang có diện tích tự nhiên 5.800 
km2, dân số 564.528 người; gồm sáu đơn 
vị hành chính là thị xã Tuyên Quang và 
năm huyện: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Nà 
Hang, Sơn Dương, Yên Sơn; tỉnh lỵ là thị 
xã Tuyên Quang.

Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 2-7-
2010 của Chính phủ: Thành lập thành phố 
Tuyên Quang (xem: Lược chí thành phố 
Tuyên Quang).

Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 28-1-2011 
của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới 
hành chính huyện Nà Hang và huyện 
Chiêm Hóa để thành lập huyện Lâm Bình 
thuộc tỉnh Tuyên Quang. Huyện Lâm Bình 

1. Thời kỳ này, phủ, châu, huyện là những đơn vị hành chính cùng cấp, đều trực thuộc tỉnh. 
2. Hồ sơ lưu trữ số 189, phông Bộ Nội vụ - Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Cục Lưu trữ Nhà nước.
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gồm 3 xã Hồng Quang, Thổ Bình, Bình An 
(nguyên thuộc huyện Chiêm Hóa) và 5 
xã Phúc Yên, Xuân Lập, Khuôn Hà, Lăng 
Can, Thượng Lâm (nguyên thuộc huyện 
Nà Hang). 

Hiện nay, tỉnh Tuyên Quang có thành 
phố Tuyên Quang và 6 huyện, gồm 7 
phường, 5 thị trấn, 129 xã1:

- Thành phố Tuyên Quang: 7 phường,            
6 xã

- Huyện Nà Hang: 1 thị trấn, 11 xã
- Huyện Chiêm Hóa: 1 thị trấn, 25 xã
- Huyện Lâm Bình: 8 xã
- Huyện Hàm Yên: 1 thị trấn, 17 xã
- Huyện Yên Sơn: 1 thị trấn, 30 xã
- Huyện Sơn Dương: 1 thị trấn, 32 xã.

1. Danh sách các phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Tuyên Quang và các huyện: xem Lược chí 
thành phố Tuyên Quang và các huyện. 
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I- KHÁI QUÁT 
Tuyên Quang là một vùng đất cổ. 

Những cuộc điều tra và khai quật khảo cổ 
ở đây cho thấy có một số lượng lớn các di 
tích và di vật phân bố dọc theo dòng chảy 
của sông Chảy, sông Gâm, sông Phó Đáy 
mà trục trung tâm của nó là sông Lô. Cho 
đến nay, Tuyên Quang đã phát hiện 7 di 
tích thuộc văn hóa Hòa Bình phân bố trên 
bậc thềm sông Gâm ở khu vực Nà Hang; 
khai quật một di tích có niên đại Hòa Bình 
sớm tại di chỉ hang Phia Vài, xã Xuân Tân, 
huyện Nà Hang (nay là xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình); khai quật hai di tích có 
niên đại Hòa Bình muộn tại hang Thẳm 
Vài, xã Phúc Sơn, huyện Chiêm Hóa; di 
tích hang Phia Muồn, xã Sơn Phú, huyện 
Nà Hang; những chiếc bôn đá thuộc loại 
hình văn hóa Hạ Long ở xã Thái Sơn và thị 
trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên và xã Xuân 
Vân, xã An Khang1, huyện Yên Sơn; di tích 
Bãi Soi, xã Bạch Xa, huyện Hàm Yên; di tích 
Pá Van, xã Vĩnh Yên2, huyện Nà Hang; di 
vật gốm thuộc văn hóa Phùng Nguyên ở 
đôi bờ sông Phó Đáy; thị trấn Sơn Dương; 
công cụ lao động, vũ khí, nhạc khí, đồ 
trang sức thuộc văn hóa Đông Sơn tại thị 
trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, thị trấn 
Tân Yên, huyện Hàm Yên; xã Xuân Vân, 

huyện Yên Sơn; xã Thiện Kế và xã Hồng 
Lạc, huyện Sơn Dương...

Các di tích mới phát hiện này không 
những góp phần khẳng định Tuyên Quang 
là vùng có mật độ phân bố cao các di tích 
văn hóa thời Tiền sử - Sơ sử mà còn làm 
phong phú thêm loại hình di tích di vật 
và khẳng định rõ ràng hơn sự kết nối các 
giai đoạn trước và sau của các nền văn hóa 
trong và ngoài khu vực.

Đặc biệt, đã phát hiện được nhiều di 
tích cổ sinh cách đây hàng chục vạn năm, 
như di tích hang Đá Đen ở thôn 2 Thống 
Nhất, xã Yên Phú, huyện Hàm Yên; chứng 
tỏ cách đây hàng chục vạn năm, Tuyên 
Quang đã có nhiều loài động vật như lợn 
rừng, hươu, nai, khỉ, vượn, nhím và một 
số động vật ăn thịt...

II- DẤU TÍCH NGƯỜI NGUYÊN THỦY - THỜI 
ĐẠI ĐÁ CŨ 

1. Di tích hóa thạch người và động 
vật thế Cánh Tân ở hang Đá Đen, huyện 
Hàm Yên:

Tháng 5-2004, Viện Khảo cổ học Việt 
Nam phối hợp với Bảo tàng Tuyên Quang 
tiến hành một cuộc điều tra khảo cổ ở 
huyện Hàm Yên. Qua khảo sát 17 hang tại 
3 xã Bạch Xa, Yên Phú, Minh Dân đã phát 

Chương II

TUYÊN QUANG THỜI TIỀN SỬ - SƠ SỬ

1. Xã này nay thuộc thành phố Tuyên Quang.
2. Xã này từ năm 2002 nằm trong lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, đã giải thể.
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hiện đ ược một số di tích thuộc thời đại đồ 
đá; đặc biệt phải kể đến hang Đá Đen tại 
thôn 2 Thống Nhất, xã Yên Phú. Đây là một 
trong số ít địa điểm cổ sinh quan trọng ở 
vùng núi phía bắc n ước ta. Tại Đá Đen, đã 
phát hiện một lớp trầm tích màu xám sẫm 
dày 1,2m, có khối l ượng gần 10m3, đ ược 
tạo thành ngay trên l ưng chừng vách hang, 
chứa nhiều x ương răng động vật hóa thạch. 
Những hóa thạch này đều nằm trong một 
khối trầm tích đồng nhất. Nền hang khá 
bằng phẳng, đã bị san làm nơi tránh bom 
đạn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 
nước. Đây là một hang động karst nhỏ nằm 
ở dãy núi Đá Đen, đ ược hình thành cách 
đây ít nhất hàng chục triệu năm. Hang Đá 
Đen nằm cách Quốc lộ 2 khoảng 500m về 
phía đông, gần như  đối diện với hang Tiên - 
một danh thắng nổi tiếng trong vùng - qua 
một thung lũng rộng, cao hơn mặt thung 
lũng 8m. Cửa hang quay về hư ớng bắc 
chếch tây 100. Hang có một buồng, diện tích 
khoảng hơn 20m2, trần hang thấp. Đây là 
một di chỉ cổ sinh vật quan trọng thuộc thế 
Cánh Tân, chứa các hóa thạch tiêu biểu của 
thời kỳ này. 

So sánh quần động vật hang Đá Đen 
với một số quần động vật ở miền Bắc Việt 
Nam và Đông Nam Á, b ước đầu đưa lại 
những nhận thức mới về quần động vật 
Cánh Tân muộn ở Việt Nam trong mối liên 
hệ với các quần động vật đư ơng đại trong 
khu vực. 

Tại hang Đá Đen, đã tìm thấy hóa 
thạch răng pong go (pongidae) và voi răng 
kiếm (stegodon orientalis). Đây là những 
hóa thạch quý giúp chúng ta nhận thức 
về diện hình của quần động vật ở n ước ta 
trong bư ớc chuyển từ Cánh Tân sang Toàn 
Tân. Đây là quần động vật đặc tr ưng cho 
môi tr ường sinh thái nhiệt đới nóng ẩm.

Hóa thạch răng người khôn ngoan 
sớm (Homosapien) ở Đá Đen chứng tỏ trên 

mảnh đất Tuyên Quang, ngay từ buổi bình 
minh của lịch sử đã có con nguời sinh sống.

Hang Đá Đen là một di tích cổ sinh 
quý, có vị trí quan trọng trong việc nghiên 
cứu nguồn gốc con ng ười trên đất n ước ta 
và những diễn biến của môi tr ường trong 
thời Tiền sử ở Việt Nam và Đông Nam Á. 

2. Dấu tích thời đại Đá cũ trên thềm 
cổ sông Lô vùng Hàm Yên: 

Ở s ườn và chân các đồi hình bát úp, tại 
xã Bạch Xa và Yên Phú, huyện Hàm Yên 
có vỉa cuội. Trong đó, có những viên cuội 
có hình dáng rất đẹp, cầm vừa tay, nhưng 
chất liệu phần lớn là quarz, không phải 
là loại đá mà cư  dân thời Tiền sử th ường 
dùng để chế tạo công cụ. Với loại đá này, 
những nhát ghè của cuội bị vỡ vụn mà 
không tạo thành l ưỡi sắc. Vì vậy, ở đây có 
nhiều cuội, nhưng công cụ cuội ghè đẽo 
lại rất hiếm.

Tuy thế, trong đợt khảo sát vào tháng 
5-2004, đã phát hiện đ ược 5 công cụ trên 
gò Gốc Kheo thuộc thôn Đồn Bầu, xã Yên 
Phú, huyện Hàm Yên. Nguyên đây là bậc 
thềm sông cổ (thềm bậc II), tạo thành gò 
lớn nằm ở bờ trái sông Lô, cao hơn mặt 
nư ớc sông hơn 20m, cách sông khoảng 
200m về phía tây. Những công cụ này tìm 
thấy trên bề mặt gò, không có di vật khác 
kèm theo. Phần lớn di vật đều phủ một 
lớp patin dày, chứng tỏ chúng đã bị chôn 
vùi lâu d ưới đất và chính hoạt động canh 
tác đã làm xuất lộ chúng. Năm công cụ đá, 
gồm: 3 công cụ ghè đẽo thô và 2 mũi nhọn. 

Ba công cụ ghè đẽo thô có kích cỡ vừa 
phải với các hình dáng khác nhau. Ng ười 
xưa đã gia công ở một rìa ngang viên cuội, 
hoặc trên rìa dọc và trên một mặt cuội, tạo 
thành rìa tác dụng lồi hoặc lõm. Kỹ thuật 
tạo l ưỡi khá đơn giản, chỉ bằng một lớp 
ghè với vài ba nhát ghè mạnh liên tiếp 
đã tạo ra một rìa lưỡi khá cân đối, gần 



ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG334

vuông góc với trục dọc của viên cuội. Đầu 
đối diện với phần l ưỡi th ường được giữ 
nguyên vỏ cuội để làm đốc cầm. Những 
di vật trên đều là những công cụ lao động 
của ng ười Tiền sử; đ ược chế tác từ những 
viên cuội sông suối, bằng kỹ thuật ghè đẽo 
còn thô sơ. Những công cụ cuội ghè đẽo 
ở gò Gốc Kheo có tuổi x a nhất đ ược phát 
hiện trên đất Tuyên Quang.

III- THỜI ĐẠI ĐÁ MỚI 
1. Các di chỉ trong hang động

1- Di chỉ hang Phia Vài: Ở trên sườn 
núi đá vôi thuộc thôn Cốc Ngận, xã Xuân 
Tân, huyện Nà Hang (nay là xã Khuôn 
Hà, huyện Lâm Bình), tỉnh Tuyên Quang. 
Hang ở toạ độ 1050 18’ kinh đông và 220 32’ 
vĩ bắc. Cửa hang hình vòm cung khá rộng, 
quay hướng tây hơi chếch bắc khoảng 50. 
Trước mặt, dưới chân núi là suối Cốc 
Ngận, một chi lưu nữa chảy từ phía tây 
nhập lại thành ngã ba suối ngay trước cửa 
hang rồi chảy theo hướng nam - bắc đổ 
vào sông Gâm cách hơn 1km về phía đông 
bắc. Chiều rộng của hang tính theo độ che 

mưa là 60m (dài 15m, rộng 4m) chỗ cao 
nhất của trần hang khoảng 4m, trần mái 
đá cao khoảng 20m.

Tại di chỉ hang Phia Vài, Bảo tàng 
Tuyên Quang và Viện Khảo cổ học khai 
quật (tháng 4, 5-2005) được bộ di cốt 
người nguyên thuỷ mà theo giới chuyên 
môn thì đó là hài cốt của người chết được 
chôn theo tư thế nằm ngửa bó gối, một 
trong những tư thế mai táng quen thuộc 
của cư dân văn hóa Hòa Bình, Đa Bút, 
Quỳnh Văn.

Dựa vào kết quả nghiên cứu nhân trắc 
học, có thể cho rằng đó là bộ xương của 
một người đàn bà khoảng 45 - 50 tuổi, cao 
chừng 1,56m.

Về loại hình chủng tộc, có thể cho rằng 
sọ Phia Vài và sọ Đú Sáng ở tỉnh Hoà Bình 
là những bằng chứng đầu tiên về sự xuất 
hiện những sọ Monggoloid đầu tròn và 
ngắn. Đây là nhận thức hoàn toàn mới về 
cư dân văn hóa Tiền sử Việt Nam, trong 
đó có chủ nhân văn hóa Hoà Bình.

Điều đặc biệt có giá trị khoa học cao 
là trong khi xử lý ở hốc mắt, đã phát hiện 
2 vỏ ốc nằm gọn trong hốc mắt của người 

Công cụ đồ đá cũ, tìm thấy năm 1990 ở xã Ngọc Hội (huyện Chiêm Hóa)  
có niên đại cách đây khoảng 10.000 năm
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đàn bà. Đây là loại ốc biển có tên khoa học 
là Cyprea arabica mà tên Việt Nam gọi là ốc 
loa hay ốc lợn. Con ốc nằm ngửa trong hốc 
mắt trái, dài 27,61mm, rộng 16mm. Con 
ốc trong hốc mắt phải, dài 21,61mm, rộng 
13,13mm nằm hơi chúi đầu xuống phía 
dưới. Trong mộ còn tìm được vài con ốc 
giống hệt 2 con ốc trên. Người xưa thường 
dùng loại ốc này làm đồ trang sức, đôi khi 
là vật trao đổi hàng hóa, nên gọi là ốc tiền. 
Trong lúc khâm liệm người chết, người ta 
đã đặt lên mỗi mắt một con ốc, để khi phần 
da thịt tiêu đi thì con ốc sẽ tụt xuống hốc 
mắt như thay cho con mắt. Dựa vào vị trí 
của xương tay, xương sườn, chậu hông và 
các đốt bàn tay, bàn chân, có thể cho rằng 
đây là di cốt chôn nguyên dạng (chôn lần 
đầu), không phải mộ cải táng. Trong lịch sử 
nghiên cứu các cốt sọ Tiền sử ở Việt Nam và 
Đông Nam Á, chưa hề thấy cách khâm liệm 
đặt ốc vào hốc mắt. Đây là bộ xương đầu 
tiên phát hiện được ở tỉnh Tuyên Quang và 
Đông Nam Á - một phát hiện cực kỳ quan 
trọng, về mặt cổ nhân học.

Tại đây, đã thu được gần 100 mảnh 
xương răng động vật và khá nhiều vỏ 
nhuyễn thể và loài giáp xác như ốc núi, 
trai, cua. Di cốt động vật gồm hai tập hợp 
chưa hóa thạch và bán hóa thạch, di cốt 
bán hóa thạch nhiều hơn hẳn so với chưa 
hóa thạch. 

Công cụ đá ở hang Phia Vài được làm 
từ cuội sông suối ngay trước cửa hang 
và có thể ở ven sông Gâm, nơi cách hang 
khoảng hơn 1km về phía đông - bắc. Cuội 
làm công cụ có nhiều kích thước và độ mài 
mòn khác nhau, phần lớn có kích thước 
trung bình vừa tay cầm, độ mài mòn khá 
tốt, thường dùng làm công cụ ghè đẽo và 
chày nghiền; số ít hơn có kích thước khá 
lớn, độ mài mòn kém thì dùng làm công 
cụ chặt đập thô và hòn kê. Hang Phia Vài 
cũng tồn tại một số lượng đáng kể nguyên 

liệu đá sa thạch phiến, loại này có lẽ được 
lấy từ các mạch đá nằm xen kẽ với đá vôi 
xuất lộ ngay tại các vách đá trong hang. 
Cuội có độ mài mòn tốt thì có lẽ phần lớn 
được khai thác từ bãi cuội ven sông, còn 
cuội lớn và độ mài mòn kém được khai 
thác từ ven suối.

Trong số 1.557 di vật đá (kể cả đá có 
vết gia công và mảnh tước) được thống kê 
và phân loại về chất liệu có: 789 chiếc là đá 
basalt, 53 chiếc là đá rhyolith, 215 chiếc là 
đá quartz, 40 chiếc là phiến sét, 25 chiếc là 
sa thạch phiến, 58 chiếc là các loại đá khác, 
số còn lại là công cụ không qua chế tác.

Chất liệu đá của các nhóm di vật rất 
khác nhau, nhóm công cụ ghè đẽo phổ 
biến là đá basalt và đá rhyolith; đá quartz 
thường dùng làm hòn ghè đập, các mảnh 
thổ hoàng đều là phiến sét, các mảnh sa 
thạch phiến có thể dùng làm bàn mài.

Hang Phia Vài có hơn 1.500 di vật. 
Nhóm công cụ cuội nguyên (không qua 
chế tác) có 267 chiếc, chiếm 17,19% tổng 
số hiện vật. Như vậy, đây là nhóm hiện vật 
kết hợp kiểu truyền thống và nhóm công 
cụ mang phong cách kỹ thuật chế tác và 
loại hình kiểu văn hóa Hoà Bình, có các 
loại hình công cụ: rìa lưỡi ngang, rìa dọc, 
rìa xiên, mũi nhọn, công cụ 1/4 cuội.

Bộ sưu tập đá của di chỉ có các công 
cụ hình móng ngựa, hình chữ U, hình 
đĩa, hình bầu dục và công cụ không định 
hình. Những loại hình công cụ kiểu đặc 
trưng Hoà Bình ở đây không nhiều, trong 
đó có một số hình đĩa, bầu dục hay oval 
ghè đẽo xung quanh trên một mặt kiểu 
Sumatralith. Công cụ hình chữ U hay còn 
gọi là rìu ngắn ở đây không chuẩn xác như 
ở các địa điểm Hoà Bình khác; nhóm công 
cụ này phân bố chủ yếu ở lớp cư trú sớm 
của di chỉ.

Nhóm công cụ mảnh có 92 chiếc, chiếm 
5,92% tổng số hiện vật. Đây là nhóm hiện 
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vật được gia công từ những mảnh cuội bổ 
có kích cỡ vừa phải và hình dạng hình học. 
Người xưa đã bổ tách đôi hòn cuội, phần 
lớn những mảnh này có điểm ghè tách ở 
rìa dọc của viên cuội. Nhóm này có các 
loại công cụ hình đĩa, công cụ hình bầu 
dục, hình bán nguyệt, hình thang. Ngoài 
một số công cụ hình bầu dục hay oval kích 
thước khá lớn có thể sử dụng với chức 
năng chặt; còn phần lớn đều nhỏ, mỏng 
dùng để cắt nạo. Công cụ mảnh cuội cũng 
là một trong những đặc trưng của di chỉ 
này, vì nhóm này phân bố đồng đều ở cả 
lớp văn hóa sớm và muộn của di chỉ. 

Nhóm công cụ không qua chế tác 
chiếm 6,38%. Loại hình công cụ của nhóm 
này gồm: hòn ghè, chày nghiền, bàn 
nghiền, bàn mài. Những hòn ghè đập 
thường dùng đá quartz. Chày nghiền khá 
nhiều với các hình dạng khác nhau, còn 
bàn nghiền thì rất hiếm. Bàn mài ở Phia 
Vài thường làm bằng các mảnh sa thạch 
dạng phiến, có thể khai thác ngay trong 
các mạch đá nằm xen kẽ với đá vôi. Ở đây, 
bàn mài thường phẳng, vết mài sơ qua, 
nhiều khi lẫn với mặt nhẵn tự nhiên của 
đá phiến. Nhóm này phân bố chủ yếu ở 
lớp văn hóa muộn của di chỉ.

Nhóm mảnh đá có vết ghè và mảnh 
tước có 1.022 di vật, chiếm 65,81% tổng số 
hiện vật. Trong số đó, mảnh tước đầu tiên 
có 130 tiêu bản, mảnh tước thế thứ có 473 
tiêu bản. Nhóm này phân bố đồng đều ở 
cả lớp văn hóa sớm và muộn của di chỉ. 
Mảnh đá có vết ghè ở Phia Vài chủ yếu là 
những mảnh cuội có vết gia công nhưng 
chưa tạo thành rìa lưỡi hoặc những phế 
vật loại bỏ của quá trình chế tác. Số lượng 
mảnh đá có vết ghè ở Phia Vài khá nhiều, 
điều đó chứng tỏ việc chế tác công cụ đá 
ở đây diễn ra thường xuyên; sự lãng phí 
nguyên liệu cũng lớn, có lẽ do sẵn nguồn 
nguyên liệu tại chỗ. Mảnh tước ở Phia 

Vài không nhiều so với tỷ lệ công cụ; kích 
thước mảnh tước thường hơi lớn và vừa, 
hiếm mảnh tước nhỏ. Điều này càng góp 
phần khẳng định kỹ thuật ghè đẽo công cụ 
ở Phia Vài khá đơn giản, bởi chỉ vài nhát 
ghè là có thể thành một công cụ; việc tu 
chỉnh hình dáng và rìa lưỡi cũng ít được 
chú ý.

Trong số di vật đá ở Phia Vài, những 
vật dùng vào việc trang trí hay nghi lễ như 
thổ hoàng khá phổ biến. Ngoài ra, còn có 
một viên cuội phiến sét đục lỗ dùng để đeo 
làm đồ trang sức hoặc nhu cầu tín ngưỡng 
nào đó.

Kỹ thuật chủ đạo trong chế tác công cụ 
của người Phia Vài là ghè đẽo trực tiếp. Kỹ 
thuật tu chỉnh ít phổ biến và thiếu hẳn kỹ 
thuật tách mảnh tước từ hạch đá. 

Kỹ thuật ghè đẽo đặc trưng khác ở 
Phia Vài là ghè xung quanh, hướng tâm 
viên cuội (kỹ thuật Sumatralith). Thủ 
pháp này đã tạo nên những loại hình công 
cụ Sumatralith với các dạng hình bầu dục, 
hình đĩa, rìu ngắn,... ở sưu tập Phia Vài, 
kỹ thuật Sumatralith kết hợp chặt chẽ với 
kỹ thuật bổ cuội, và chúng tỷ lệ thuận với 
nhau trong loại hình rìu ngắn.

Kỹ thuật chặt bẻ là một thủ pháp hữu 
hiệu nhằm tạo ra loại hình công cụ lao 
động. Chặt bẻ là bước kỹ thuật thứ hai tiếp 
theo sau khi đã tạo ra được các công cụ có 
rìa lưỡi, rìa dọc, công cụ 1/4 cuội, công cụ 
hình bầu dục tạo công cụ rìu ngắn.

Một kỹ thuật khác khá phổ biến ở Phia 
Vài là kỹ thuật ghè đẽo hạn chế ở rìa cạnh 
của cuội, trên một mặt, theo một hướng. 
Với kỹ thuật này, đã tạo ra những công 
cụ chặt thô hoặc mũi nhọn thô. Đây là kỹ 
thuật khá cổ, rất phổ biến từ thời đại Đá 
cũ và là kỹ thuật đặc trưng trong văn hóa 
Sơn Vi - một văn hóa hậu kỳ Đá cũ ở nước 
ta. Rất hiếm chế phẩm được ghè lưỡi từ 
hai mặt.



Phêìn thûá ba: LÕCH SÛÃ 337

Phia Vài là di chỉ - xưởng - mộ táng, 
vết tích cư trú thể hiện rất rõ qua tầng văn 
hóa chứa công cụ lao động, than tro, bếp. 
Bước đầu đã xác định đây là nơi cư trú 
khá liên tục của cư dân thời Tiền sử trải 
qua vài ngàn năm, nhưng số lượng dân cư 
không lớn lắm.

Vết tích chế tác công cụ lao động tại 
nơi cư trú khá rõ, thể hiện qua số lượng 
khá lớn mảnh tước nhỏ tách ra từ việc đẽo 
lại rìa lưỡi công cụ; một số hòn ghè đập, 
bàn mài... Song rõ ràng đây không phải 
là công xưởng thật sự chuyên chế tác đá. 
Phia Vài cũng như nhiều di tích văn hóa 
hang động khác là nơi tái chế công cụ lao 
động nên ý nghĩa xưởng là ở đó.

Vết tích mộ táng thể hiện rõ ở sự hiện 
diện của ngôi mộ chứa di cốt bán hóa 
thạch người cổ Homosapiens. Người xưa 
đã đặt mộ ngay nơi cư trú với nghi thức 
mai táng rất độc đáo và cổ sơ.

Cư dân cổ Phia Vài sống trong hang 
động và khai thác nguồn thức ăn từ động 
thực vật; chế tác công cụ lao động và tín 
ngưỡng về cơ bản giống với cư dân hệ 
thống văn hóa Hoà Bình. Những công cụ 
hình bầu dục, hình đĩa, oval, hình chữ U 
dạng rìu ngắn mặc dù không đậm đặc 
nhưng hoàn toàn mang dáng dấp truyền 
thống của loại hình và kỹ thuật Hoà 
Bình. Hơn nữa, những di vật như chày 
nghiền, đá có lỗ vũm, thổ hoàng ở Phia 
Vài cũng luôn hiện diện trong các di tích 
Hoà Bình. Do đó, có thể kết luận: Phia 
Vài là một di chỉ thuộc hệ thống văn hóa 
Hoà Bình.

Tuy vậy, Phia Vài cũng có những điểm 
đặc thù. Ở đây, phần lớn là công cụ ghè 
đẽo thô sơ dạng chopper khá giống với đồ 
đá của giai đoạn hậu kỳ Đá cũ - loại hình 
và kỹ thuật Sơn Vi. Sự tương đồng trên có 
lẽ mang tính chất truyền thống. Vấn đề 
được lý giải ở đây chính là sự thích ứng 

kỹ thuật với môi trường sống. Trong điều 
kiện hệ sinh thái đa dạng, nguồn thức ăn 
phong phú cư dân cổ Phia Vài có nhiều 
thuận lợi trong hoạt động hái lượm, săn 
bắt, có nhiều hoạt động không cần đến 
công cụ. Nhu cầu cách tân kỹ thuật không 
bức xúc nên những loại công cụ truyền 
thống vẫn được duy trì khá lâu dài. Điều 
đó có lẽ cũng phù hợp với việc rất hạn chế 
sử dụng công cụ mài ở đây.

Về mặt niên đại, căn cứ vào trầm tích, 
cấu tạo, thành phần tích tụ và phân bố của 
các loại hình di vật, các nhà khảo cổ cho 
rằng Phia Vài có hai giai đoạn tiến triển 
văn hóa. 

Giai đoạn sớm tương ứng với lớp địa 
tầng mức dưới phân bố ở phía trong khu 
Bắc. Lớp địa tầng này đất kết vón chứa 
di cốt động vật bán hóa thạch trong đó 
có Pongo. Công cụ đá khá hiếm, chỉ gồm 
những loại hình ghè đẽo thô sơ. Niên đại 
tương đối cho giai đoạn này vào khoảng 
trên 10.000 năm đến 13.000 năm cách 
ngày nay. 

Giai đoạn muộn tương ứng với phân 
vị địa tầng mức trên phân bố chủ yếu ở 
phía tây - nam khu Bắc, khu Nam và khu 
Trong mức trên của Phia Vài. Trầm tích 
địa tầng lớp này khá bở rời, khu trong 
mức trên có một số công cụ nằm trong 
trầm tích nhũ vôi nhưng trầm tích này 
chỉ có tuổi sơ kỳ Cánh Tân, di cốt động 
vật chưa hóa thạch, công cụ đá xuất hiện 
nhiều với một số loại hình cánh tân và 
chuẩn xác hơn. Về cơ bản, loại trầm tích 
và đặc trưng công cụ đá của giai đoạn 
này tương đương với giai đoạn Hoà Bình 
muộn thường thấy ở nhiều di tích thuộc 
hệ thống văn hóa Hoà Bình. Khung niên 
đại tương đối của giai đoạn này xác định 
vào khoảng sau 10.000 năm đến khoảng 
6.000 năm cách ngày nay.
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Hiện đã có 4 niên đại C14 được xác định1 
từ các mẫu vỏ ốc núi trong địa tầng hang 
Phia Vài thuộc phân vị địa tầng mức trên; 
trong đó, 3 niên đại đầu tương ứng với địa 
tầng mức trên của di chỉ, nơi chứa những 
di vật văn hóa thuộc giai đoạn muộn của 
văn hóa Hoà Bình. Điều này cũng khá phù 
hợp với dự đoán: giai đoạn Hoà Bình sớm ở 
Phia Vài có tuổi khoảng trên 10.000 năm đến 
13.000 năm cách ngày nay và xác định Phia 
Vài là một di tích Hoà Bình sớm.

Như vậy, Phia Vài là di chỉ chứa vết tích 
văn hóa thuộc nhiều giai đoạn khác nhau 
của cư dân văn hóa Hoà Bình. Quá trình 
cư trú của cư dân Phia Vài trải qua 2 mức 
phát triển văn hóa sớm và muộn: Giai đoạn 
sớm, vết tích văn hóa của họ được lưu lại 
trong lớp chứa các di cốt động vật bán hóa 
thạch và một số công cụ đá. Kết cấu trầm tích 
lớp này mang đặc trưng của thời kỳ chuyển 
biến Cánh Tân - Toàn Tân. Những cư dân 
này chế tác và sử dụng công cụ cuội ghè đẽo. 
Ngoài công cụ đá, chưa tìm thấy vết tích văn 
hóa nào khác. Những cư dân này sống trong 
điều kiện cổ khí hậu nóng ẩm, hơi khô của 
giai đoạn chuyển tiếp Cánh tân - Toàn tân 
(Pleistocene - Holocene) không giống như 
hiện nay. Giai đoạn muộn, vết tích văn hóa 
tìm thấy trong lớp trầm tích chứa xương 
động vật chưa hóa thạch, số loại hình 
công cụ đá tăng lên với sự tiến bộ của việc 
gia công đồ đá. Về cơ bản, những cư dân 
này sống trong điều kiện khí hậu giống 
như hiện nay. Nhìn chung phương thức 
sinh hoạt kinh tế chủ yếu của cư dân Hoà 
Bình ở Phia Vài là săn bắt và hái lượm; 
chưa biết đến nông nghiệp, chưa biết làm 
gốm và có thể đã biết đến kỹ thuật mài ở 
giai đoạn cuối. 

Có thể vào giai đoạn muộn của cư dân 
văn hóa Hoà Bình ước khoảng 7.000 - 6.000 

năm cách ngày nay, khu vực này bị ảnh 
hưởng của những đợt địa chấn cục bộ, do 
vậy trần hang bị sập xuống. Cư dân Hoà 
Bình rời bỏ nơi này; mãi đến giai đoạn 
Kim khí, hang được sử dụng lại làm nơi 
chôn cất người chết.

Cư dân Phia Vài có mối giao lưu rộng 
với các nhóm cư dân cổ khác trong khu 
vực, nhưng vẫn bảo lưu nét riêng biệt sắc 
thái vùng: Qua phân tích di tích, di vật, các 
nhà khảo cổ cho rằng: Cư dân tiền sử Phia 
Vài có chung phương thức cư cú, phương 
thức kiếm sống, cách thức chôn cất người 
chết cũng như hành vi chế tác công cụ 
giống như bao cư dân Hoà Bình khác ở 
vùng Hoà Bình, Thanh Hóa, Sơn La,...

Trong bối cảnh khu vực, đồ đá ở Phia 
Vài có nhiều điểm tương đồng với các di 
chỉ hang động Hoà Bình ở khu vực huyện 
Bắc Mê (Hà Giang). Các di chỉ Đán Cúm 
và Nà Chảo cũng nằm ở lưu vực sông 
Gâm cách Phia Vài không xa, khoảng 40 - 
60km về phía thượng nguồn. Công cụ đá ở 
Đán Cúm và Nà Chảo cũng đều phổ biến 
những công cụ cuội ghè đẽo thô sơ kiểu 
chopper, chỉ ghè chút ít ở đầu cuội để làm 
rìa lưỡi, ít ghè tu chỉnh. Ngoài ra, ở hai di 
chỉ này cũng giống như Phia Vài khá phổ 
biến những công cụ mảnh đá dạng vỏ trai, 
một mặt còn vỏ cuội, sản phẩm của kỹ 
thuật bổ cuội. Nhìn chung, có thể xếp Phia 
Vài vào một phụ hệ thống kỹ thuật đặc 
thù, trong đó có Đán Cúm và Nà Chảo. 
Sự tương đồng này có thể giải thích bằng 
sự tương đồng về môi trường sinh thái 
nhưng cũng còn những nhân tố khác liên 
quan đến truyền thống nhân văn do sự 
gần gũi về mặt địa lý. Có thể coi Phia Vài, 
Đán Cúm và Nà Chảo là một dạng hình 
địa phương của văn hóa Hoà Bình lưu vực 
sông Gâm. Mặt khác, sự có mặt của vỏ ốc 

1. Niên đại C14: Giới hạn tính tuổi bằng phương pháp cacbon phóng xạ. 
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biển Cyprea arabica trong cách thức khâm 
liệm của người Phia Vài cũng cho thấy có 
mối giao lưu, trao đổi giữa cư dân ở đây 
với cư dân vùng biển. Đây là nét mới rất 
thú vị khi nghiên cứu mối quan hệ của 
người Phia Vài trong bối cảnh rộng hơn.

- Di chỉ hang Phia Muồn: Thuộc thôn 
Nà Lạ, xã Sơn Phú, huyện Nà Hang, tỉnh 
Tuyên Quang, tọa độ 220 25’vĩ bắc và 
1050 30’kinh đông, rộng hơn 100m2. Bề mặt 
hang khá bằng phẳng, dốc từ phía trong 
lòng hang ra ngoài, tầng văn hóa dày 
0,50 - 0,60m, chia làm hai lớp: Lớp văn hóa 
1 dày không đồng đều từ 0,15 đến 0,45m, 
có chỗ mỏng chừng 0,10m. Lớp đất có 
màu xám nhạt, kết cấu bở rời, nhiều mảnh 
đá vỡ nhỏ tự nhiên, chứa vỏ nhuyễn thể, 
mảnh xương động vật, công cụ đá ghè 
đẽo, rìu mài nhẵn và nhiều mảnh gốm vỡ, 
dấu vết của bếp lửa. Lớp văn hóa 2 dày 
không đồng đều từ 0,20 đến 0,35m là loại 
đất á sét, màu nâu sẫm, kết cấu cứng chắc, 
chứa nhiều xương răng động vật là những 
loại thú nhỏ cùng vỏ ốc núi, ốc suối và di 
vật đồ đá ghè đẽo. Bộ di vật đá mang đặc 
trưng của kỹ thuật văn hóa Hòa Bình, tiêu 
biểu là những công cụ chặt hình rìu ngắn, 

công cụ hình bầu dục được chế tác từ đá 
cuội sông, suối. Trong lớp văn hóa này còn 
tìm thấy vỏ ốc biển, dấu tích của bếp lửa 
và mộ táng.

Có 2 bếp lửa chia đều cho mỗi lớp văn 
hóa, đó là những đám đất cháy màu đỏ 
hình bầu dục, kích thước trung bình 1,30m x 
0,80m, trên có phủ lớp tro mỏng. Xương 
răng động vật gồm xương thú, vỏ nhuyễn 
thể, tìm thấy ở hầu khắp các lớp đào trong 
hố khai quật với số lượng không nhiều. Vỏ 
nhuyễn thể gồm loài ốc núi Cyclophorus, 
ốc suối Antimelania, trùng trục Lancealaria, 
cùng nhiều cua núi.

Có 12 mộ táng đều thuộc thời đại Đồ 
đá, trong đó có 4 mộ còn di cốt; số còn lại, 
xương cốt đã bị phân hủy, chỉ còn đồ tuỳ 
táng là những công cụ bằng đá và những 
tảng đá lớn dùng để đánh dấu mộ. Qua 
nghiên cứu ban đầu cho thấy, có ít nhất 2 
loại táng thức. Táng thức thứ nhất là chôn 
nằm co, bó gối, đồ tuỳ táng chôn theo 
là công cụ ghè đẽo và mảnh tước. Phần 
bên trên mộ có xếp nhiều tảng đá lớn để 
đánh dấu mộ. Táng thức thứ hai là di cốt 
được chôn trong tư thế nằm ngửa, hai tay 
buông xuôi, đồ tùy táng chôn theo là một 

Công cụ đồ đá mới, tìm thấy năm 1956 ở xã An Khang (huyện Yên Sơn),  
có niên đại khoảng 6.000 năm 



ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG340

vài chiếc rìu đá được mài nhẵn và đồ gốm 
văn thừng. Đáng chú ý là người tiền sử đã 
kè đá xung quanh di cốt người chết để tạo 
thành một huyệt mộ hình bầu dục. 

Có 65 công cụ cuội ghè đẽo, gồm: rìa 
lưỡi ngang, rìa lưỡi dọc, 1/4 cuội, công 
cụ hình đĩa, hình bầu dục, rìu ngắn, hình 
móng ngựa; công cụ mài, gồm rìu tứ giác, 
rìu, bôn có vai, dao đá: 8 hiện vật; công cụ 
mảnh tước: 20 di vật; chày nghiền, hòn kê: 
3 chiếc; mảnh tước: 557 mảnh; đồ trang 
sức: 8 thỏi đá mài tròn; đồ gốm: 187 mảnh, 
trong đó 112 mảnh có hoa văn. Về chất 
liệu, phần lớn thuộc loại gốm khá mịn, 
loại gốm thô chiếm tỷ lệ nhỏ. Gốm được 
chế tạo từ đất sét pha cát, phần lớn gốm có 
xương màu xám. Hoa văn phần lớn là loại 
văn thừng mịn. Đã xuất hiện hoa văn khắc 
vạch nhưng số lượng rất ít; cách trang trí 
hoa văn khá đơn giản.

 3- Di chỉ hang Thẳm Vài: Thẳm Vài 
là một hang lớn, nằm trên sườn dãy núi 
đá vôi thôn Bản Câm, xã Phúc Sơn, huyện 
Chiêm Hóa cao khoảng 40m so với chân 
núi. Cửa hang hình vòm cao lớn quay về 
hướng nam chếch tây, trông xuống một 
thung lũng rộng có một con suối chảy qua. 
Đường lên hang rất thuận tiện. Bề mặt 
hang khá bằng phẳng, rộng gần 1.000m2, 
trần hang hình vòm đầy nhũ rủ. Phần lớn 
diện tích cửa hang có ánh sáng tự nhiên, 
thuận lợi cho con người cư trú. 

Dấu tích của người Nguyên thuỷ tìm 
thấy chủ yếu ở khu vực giữa hang. Tầng 
văn hóa dày gần 2m, nằm sâu dưới bề mặt 
hang hơn 10cm. Tầng văn hóa có độ kết 
cấu khá mềm, được hình thành bởi đất sét 
trong hang đá có màu nâu sẫm, xen lẫn 
vỏ nhuyễn thể sông, suối và di vật khảo 
cổ. Qua mặt cắt địa tầng, thấy di tích có 2 
lớp văn hóa phát triển trực tiếp lên nhau, 
không có lớp phân cách. 

Lớp văn hóa sớm nằm ở phía dưới 
dày hơn 1m, chứa nhiều công cụ lao động 
ghè đẽo như công cụ chặt đập, nạo cắt, 
cuốc tay có đầu nhọn cùng một số đá 
nguyên liệu. Tất cả đều được chế tác từ 
những viên cuội sông suối, bằng kỹ thuật 
ghè đẽo thô sơ. Loại hình công cụ ở lớp 
này mang đặc trưng văn hóa Hòa Bình 
như công cụ hình đĩa, hình bầu dục, rìu 
ngắn. Cũng đã tìm thấy một số chiếc rìu 
mài hạn chế phần lưỡi. 

Trong lớp văn hóa muộn dày gần 1m 
(nằm bên trên), thuộc lớp văn hóa hậu kỳ 
Đá mới, ngoài những công cụ đá cuội ghè 
đẽo đã tìm thấy rìu có vai, mài nhẵn toàn 
thân; đặc biệt là đã tìm thấy đồ gốm thô 
dày được nặn bằng tay, độ nung thấp, bên 
ngoài trang trí văn thừng. Cũng là lần đầu 
tiên người Nguyên thủy ở Thẳm Vài đã 
biết dùng đồ gốm.

Trong các lớp văn hóa, đã tìm thấy 
khối lượng lớn xương răng động vật và vỏ 
nhuyễn thể sông suối như ốc, trai, trùng 
trục; vỏ mai rùa lớn. Đó chính là tàn tích 
thức ăn của người Tiền sử. Đáng chú ý là 
đã tìm thấy dấu vết cháy và vết chặt trên 
những đoạn xương ống, chứng tỏ người 
Nguyên thủy đã phân chia con thú săn 
được thành nhiều phần và nướng trên lửa. 
Những dấu tích còn lại cho thấy săn bắt, 
hái lượm chiếm vị trí đặc biệt quan trọng 
trong phương thức tìm kiếm nguồn thức 
ăn của người Nguyên thủy nơi đây. Sự có 
mặt của nhiều đá cuội nguyên liệu, phác 
vật đá và mảnh tước ở đây chứng tỏ việc 
gia công công cụ được làm tại chỗ. 

Có thể Thẩm Vài là một di tích cư trú 
của nhiều thế hệ cư dân nguyên thủy. Lớp 
cư trú sớm nhất thuộc cư dân văn hóa Hòa 
Bình muộn, có niên đại khoảng 8.000 năm 
cách ngày nay, lớp cư trú muộn thuộc giai 
đoạn hậu kỳ đá mới có niên đại khoảng 
4.000 năm cách ngày nay. 
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2. Các di tích trên thềm sông

1- Địa điểm Nà Thìn: Nằm đối diện với 
bản Nà Mạ ở phía bờ trái bên kia của sông 
Gâm là bản Nà Thìn thuộc xã Xuân Tân1. 
Đây là địa bàn cư trú chủ yếu của người 
Dao. Địa điểm Nà Thìn phân bố ở khu vực 
bến thuyền từ bản Nà Thìn sang bản Nà Mạ. 
Tại đây, có một dải đất cao 10-120m so với 
mặt nước sông. Đây chính là thềm bậc I 
sông Gâm. Khu vực này nguyên là một 
khúc cong khá lớn của dòng sông, đã có 
nhiều đoạn thềm bị sụt lở trôi xuống lòng 
sông, tạo thành những ta luy xuất lộ toàn 
bộ mặt cắt của bậc thềm.

Chính tại các chỗ sụt lở này, đã phát 
hiện được một số công cụ cuội ghè. Có 
cơ sở để cho rằng những di vật đá này bị 
sạt lở, lăn rời từ trong tầng cuội kết thuộc 
thềm bậc I xuống, bởi đã phát hiện được 
một số công cụ ngay trong tầng cuội kết. 
Hầu hết các công cụ ở đây có lớp patin phủ 
dày, chứng tỏ nó đã bị chôn vùi trong đất 
khá lâu. Không có bất cứ tài liệu cổ sinh 
hay di vật nào khác ngoài đồ đá đẽo ra. 
Nói cách khác, tầng văn hóa khảo cổ ở đây 
rất mờ nhạt, phân tán.

Bốn di vật đá phát hiện được ở Nà 
Thìn đều chế tác từ nguồn đá cuội tại bãi 
cuội trên sông Gâm, gồm: 3 công cụ chặt 
đập thô, 1 công cụ hình bầu dục.

Loại tiêu bản thứ nhất, ban đầu là 
hòn cuội hình bầu dục khá dày, chất liệu 
quarzite hạt mịn. Ở một đầu ngang của 
hòn cuội, người xưa ghè đẽo hạn chế ở 
phần rìa cuội và trên một mặt cuội tạo 
thành rìa tác dụng khá thẳng. Kỹ thuật tạo 
lưỡi khá đơn giản, chỉ bằng một lớp ghè 
với vài ba nhát ghè mạnh liên tiếp đã tạo 
ra một rìa lưỡi khá sắc. Đầu đối diện thì 

giữ nguyên vỏ cuội để làm đốc cầm. Công 
cụ thích hợp cho việc chặt đập.

Loại tiêu bản thứ hai được phát hiện 
trong tầng cuội kết, nằm ở độ sâu 4m so 
với bề mặt. Di vật được chế tác từ một viên 
cuội quarzite màu xám, hạt mịn, có hình 
gần tròn. Người xưa đã ghè đẽo hạn chế 
xung quanh rìa cuội. Đây là cách ghè mà 
các cư dân cổ của văn hóa Hòa Bình rất ưa 
dùng. Chưa có sự gia công lần hai trên rìa 
lưỡi. Ở một đầu dày của công cụ, phần rìa 
không sắc bén được sử dụng làm đốc cầm. 
Mặt ngoài công cụ có một lớp patin màu 
vàng phủ dày. Công cụ thích hợp cho việc 
chặt đập, cắt khía.

Dựa vào kết cấu địa tầng và các di vật, 
có thể cho rằng, Nà Thìn là một địa điểm 
khảo cổ học thuộc loại hình thềm sông, 
thềm bậc I của sông Gâm. Những công cụ 
ở đây tuy ít nhưng có đặc điểm gần gũi 
với công cụ hang Phia Vài. Có nhiều khả 
năng đây là địa điểm cư trú của cư dân 
thuộc văn hóa Hòa Bình.

2- Địa điểm Khuổi Bốc: Nằm đối diện 
với Ủy ban nhân dân xã Xuân Tiến2 ở phía 
bờ trái bên kia của sông Gâm là bản Khuổi 
Bốc. Theo tiếng Tày, Khuổi Bốc có nghĩa 
là suối cạn. Địa điểm Khuổi Bốc phân bố 
ở khu vực bến thuyền từ bản Khuổi Bốc 
sang bản Bắc Giòn I, ở tọa độ 105˚20’ kinh 
đông và 22˚30’ vĩ bắc.

Cũng giống như địa điểm Nà Thìn ở 
xã Xuân Tân, tại bến thuyền Khuổi Bốc 
có một dải thềm bậc I của sông Gâm cao 
khoảng 10 - 15m so với mặt nước sông. Tại 
khu vực này, lòng sông mở rộng và xuất 
hiện nhiều đống bãi cuội lớn ven bờ trái 
phía bản Khuổi Bốc.

Chính tại nơi gần bến thuyền Khuổi 
Bốc, đã phát hiện được một số công cụ cuội 

1, 2. Xã này từ năm 2002 nằm trong lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, đã giải thể.
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ghè. Cũng giống như ở Nà Thìn, những di 
vật đá này bị sạt lở, lăn rời từ trong tầng 
cuội kết xuống, bởi đã phát hiện được một 
số công cụ ngay trong tầng cuội kết. Đồ đá 
bị lớp patin bao phủ khá dày. Ngoài đồ đá 
đẽo, trong tầng cuội kết không có bất cứ 
tài liệu khảo cổ nào khác. Nói cách khác, 
tầng văn hóa khảo cổ ở đây rất mờ nhạt, 
phân tán.

Lấy địa điểm Khuổi Bốc làm trung 
tâm, đã khảo sát trên bề mặt bậc thềm 
trong phạm vi bán kính 1.000m. Kết quả là 
không có di vật đá nào xuất lộ trên bề mặt 
bậc thềm.

Tại Khuổi Bốc, đã phát hiện được 22 
công cụ chế tác từ đá cuội lấy từ nguồn 
nguyên liệu tại chỗ, gồm: 9 công cụ chặt 
đập thô, 4 công cụ hình bầu dục, 3 công 
cụ mũi nhọn, 3 tiêu bản mảnh tước, 1 chày 
nghiền, 2 cái nạo làm từ mảnh cuội lớn.

Công cụ chặt đập thô thường có kích 
cỡ vừa phải với các dáng hình khác nhau. 
Người ta gia công ở một đầu viên cuội và 
trên một mặt cuội tạo thành rìa tác dụng 
lồi hoặc lõm. Kỹ thuật tạo lưỡi khá đơn 
giản, chỉ bằng một lớp ghè với vài ba nhát 
ghè mạnh liên tiếp đã tạo ra một rìa lưỡi 
khá cân đối, gần vuông góc với trục dọc 
của viên cuội. Không có kỹ thuật tu chỉnh 
phần rìa lưỡi. Một số ít tiêu bản có rìa xiên. 
Đầu đối diện với phần lưỡi thường được 
giữ nguyên vỏ cuội để làm đốc cầm.

Loại công cụ mũi nhọn thường được 
tạo tác từ những hòn cuội có kích cỡ trung 
bình và có mặt cắt ngang hình oval, hoặc 
góc cạnh. Thường thì người xưa tạo loại 
công cụ này bằng cách ghè từ phần giữa 
hai rìa dọc của viên cuội và ghè thu nhỏ 
dần về một đầu cuội. Đốc cầm thường giữ 
dáng vẻ cuội tự nhiên.

Công cụ hình bầu dục được chế tác từ 
những mảnh cuội bổ lớn. Thường những 
mảnh đá này đã có phần rìa cạnh, người 
xưa đã ghè xung quanh hướng tâm viên 
cuội, vết ghè lan rộng trên bề mặt cuội. 
Đây là loại hình công cụ điển hình trong 
văn hóa Hòa Bình.

Công cụ mảnh được chế tác từ những 
mảnh tước có kích thước lớn hoặc mảnh 
cuội bổ. Những mảnh đá này đã có một 
rìa cạnh sắc, người xưa chỉ cần ghè nhẹ ở 
phần riềm cuội để làm tăng thêm độ sắc 
của rìa lưỡi. Trong một số trường hợp, rìa 
lưỡi công cụ được tu chỉnh lần hai. Đáng 
chú ý là có những công cụ mảnh mang đặc 
điểm kỹ thuật và hình dáng loại rìu ngắn 
Hòa Bình.

Căn cứ vào tài liệu khảo cổ học thu 
được, các nhà khảo cổ học cho rằng Khuổi 
Bốc là một địa điểm khảo cổ học Tiền sử 
thuộc loại hình thềm sông, thềm bậc I của 
sông Gâm. Cũng giống như Nà Thìn, do 
những yếu tố ngẫu nhiên mà một số công 
cụ cuội ghè được phát hiện nằm ngay 
dưới chân các taluy sạt lở. Những di vật 
đá này bị sạt lở, lăn rời từ trong tầng cuội 
kết thuộc thềm bậc I xuống. Loại hình 
kỹ thuật chế tác công cụ đá ở đây tương 
đương với công cụ Phia Vài. Đây là địa 
điểm cư trú của cư dân thuộc văn hóa 
Hòa Bình.

3- Địa điểm Bắc Giòn I: Thuộc bản 
Bắc Giòn, xã Xuân Tiến1, cách địa điểm 
Khuổi Bốc 1,5 km về phía bắc. Địa điểm 
này cũng thuộc loại hình thềm sông, phân 
bố ở thềm bậc I bên bờ trái của sông Gâm, 
cao 10 - 15m so với mặt nước. Tại khu vực 
này, lòng sông được mở rộng phình ra, ở 
giữa sông có cù lao nổi phân đoạn sông ở 
đây thành hai dòng chảy.

1. Xã này từ năm 2002 nằm trong lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, đã giải thể.
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Giống như ở Khuổi Bốc, một số công 
cụ cuội ghè nằm ngay dưới chân các taluy 
sạt lở. Trong rất nhiều trường hợp, đã phát 
hiện được công cụ ngay trong tầng cuội 
kết. Có thể nói rằng những di vật đá tìm 
thấy dưới chân các taluy bị sạt lở, là bị 
lăn rời, di chuyển từ trong tầng cuội kết 
xuống. Ngoài đồ đá đẽo, không tìm thấy 
công cụ mài, đồ gốm và di tích động, thực 
vật kèm theo trên bề mặt bậc thềm trong 
phạm vi bản Bắc Giòn 1.

Tại địa điểm Bắc Giòn 1, đã phát hiện 
được 13 công cụ chế tác từ đá cuội lấy từ 
nguồn nguyên liệu tại chỗ, bao gồm: 4 tiêu 
bản công cụ mũi nhọn, 2 công cụ chặt thô, 
2 công cụ hình bầu dục kiểu Hòa Bình, 
2 công cụ nạo cắt, 2 tiêu bản mảnh tước.

Cũng giống như Khuổi Bốc, Bắc Giòn 1 
là địa điểm khảo cổ thuộc loại hình thềm 
sông, thềm bậc I của sông Gâm. Tình trạng 
di tích và di vật cũng tương tự địa điểm 
Nà Thìn, Khuổi Bốc. Loại hình và kỹ thuật 
chế tác công cụ đá ở đây tương đương với 
công cụ Phìa Vài. Đây là địa điểm cư trú 
của cư dân thuộc văn hóa Hòa Bình.

4- Địa điểm Bắc Giòn 2: Thuộc bản 
Bắc Giòn 2, cách Bắc Giòn 1 khoảng 3km 
về phía nam. Cũng thuộc loại hình thềm 
sông, phân bố ở thềm bậc I bên bờ phải 
của sông Gâm, cao 10 - 12m so với mặt 
nước sông. Đây là một khúc uốn cong khá 
lớn của dòng sông. Cũng giống như Bắc 
Giòn 1 và Khuổi Bốc, ở đây cũng có nhiều 
đoạn thềm bị sụt lở trôi xuống lòng sông, 
tạo thành những taluy xuất lộ mặt cắt của 
bậc thềm. Cấu trúc địa tầng ở đây tương 
tự Bắc Giòn 1. Tầng cuội kết tạo thành dải 
dài hơn 30m.

Toàn bộ công cụ sưu lượm được đều 
tìm thấy ngay trong tầng cuội kết. Ngoài 
đồ đá đẽo, trong tầng cuội kết không có bất 
cứ hiện vật khảo cổ nào khác. Đã phát hiện 
được 12 công cụ chế tác từ đá cuội lấy từ 

nguồn nguyên liệu tại chỗ, bao gồm:  
2 công cụ mũi nhọn, 3 công cụ chặt thô có 
rìa lưỡi ngang, 2 rìu hình bầu dục đặc trưng 
văn hóa Hòa Bình, 1 rìu ngắn kiểu Hòa Bình, 
3 công cụ mảnh lớn, 1 chày nghiền.

Cũng giống như Khuổi Bốc và Bắc 
Giòn 1, Bắc Giòn 2 là một địa điểm khảo 
cổ Tiền sử thuộc loại hình thềm sông, 
thềm bậc I của sông Gâm. Tình trạng di 
tích và di vật cũng tương tự địa điểm Nà 
Thìn, Khuổi Bốc. Bộ sưu tập phản ánh đặc 
trưng kỹ nghệ văn hóa Hòa Bình. Đây là 
địa điểm cư trú của cư dân thuộc văn hóa 
Hòa Bình.

5- Địa điểm Thác Khuy: Thuộc bản Nà 
Phắt, nằm giáp ranh giữa bản Nà Đứa và 
bản Nà Phắt, cách Bắc Giòn 1 khoảng 
2,5 km về phía bắc. Địa điểm này cũng 
thuộc loại hình thềm sông, phân bố ở thềm 
bậc I bên bờ trái của sông Gâm, cao 7 - 10m 
so với mặt nước sông. Cũng như Khuổi Bốc, 
Bắc Giòn 1 và Bắc Giòn 2, ở đây có nhiều 
đoạn thềm bị sụt lở, tạo thành những taluy 
xuất lộ mặt cắt của bậc thềm. Tình trạng địa 
tầng ở đây cũng giống Bắc Giòn 1.

Hầu hết những di vật đá đều được 
tìm thấy trong tầng cuội kết. Ngoài đồ đá, 
không có bất cứ tài liệu khảo cổ nào khác.

Tại Thác Khuy, đã phát hiện được 8 
công cụ chế tác từ đá cuội lấy từ nguồn 
nguyên liệu tại chỗ, gồm: 1 công cụ mũi 
nhọn, 3 công cụ chặt thô, 1 rìu ngắn kiểu 
Hòa Bình, 1 công cụ mảnh cuội lớn, 1 tiêu 
bản mảnh tước.

Di vật mảnh tước ở Thác Khuy là loại 
mảnh tước thế thứ. Trên mặt lưng và mặt 
bụng mảnh tước còn lưu giữ nhiều vết 
ghè tách chằng chéo nhau. Sự có mặt của 
mảnh tước ở địa điểm này cho thấy, công 
cụ được chế tác tại chỗ.

Có thể cho rằng Thác Khuy là một địa 
điểm khảo cổ Tiền sử thuộc loại hình thềm 
sông, thềm bậc I của sông Gâm. Những 
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đặc điểm di tích và di vật ở Thác Khuy 
cũng tương tự như các địa điểm nói trên, 
là địa điểm cư trú của cư dân thuộc văn 
hóa Hòa Bình.

6- Địa điểm Nà Đứa: Thuộc bản Nà 
Đứa, cách hang Nà Đứa khoảng 200m 
về phía nam; cũng thuộc loại hình thềm 
sông, phân bố ở thềm bậc I bên bờ trái của 
sông Gâm cao 10 - 15m so với mặt nước 
sông. Đây là một khúc cong khá lớn của 
dòng sông, lòng sông mở rộng gần 150m, 
ở giữa sông có cù lao lớn được tạo thành 
bởi bãi cuội nguyên liệu khổng lồ. Cũng 
giống như Khuổi Bốc, Bắc Giòn 1 và Bắc 
Giòn 2, trên đoạn sông này cũng có hiện 
tượng xói lở mạnh bên bờ sông phía bản 
Nà Đứa. Toàn bộ di vật sưu lượm được 
đều tìm thấy trong tầng cuội kết. Trên bề 
mặt thềm cũng không có di vật đá.

Đã phát hiện được 6 công cụ đá tại 
dải cuội kết bậc thềm. Toàn bộ được chế 
tác từ đá cuội lấy từ nguồn nguyên liệu 
tại chỗ, gồm: 2 công cụ chặt thô, 1 công cụ 
hình bầu dục kiểu Hòa Bình, 3 tiêu bản 
mảnh tước.

Công cụ hình bầu dục thường được 
chế tác từ những hòn cuội mỏng dẹt có 
hình dáng không ổn định. Phần rìa lưỡi 
thường được ghè lan rộng trên bề mặt 
cuội và mở rộng diện được ghè ở nhiều 
rìa cạnh của công cụ. Cả 2 công cụ chặt 
thô ở Nà Đứa có rìa lưỡi được tu chỉnh lần 
hai. Chúng có đặc điểm gần gũi với những 
công cụ cùng loại ở Bắc Giòn 1.

Hai công cụ mảnh được chế tác từ 
những mảnh tước có kích thước lớn. 
Thường thì những mảnh đá này đã có 
một rìa cạnh sắc, người xưa chỉ cần ghè 
tu chỉnh lại đôi chút ở phần riềm cuội để 
làm tăng thêm độ sắc của rìa lưỡi. Chúng 

có những đặc điểm tương tự những công 
cụ cùng loại ở Thác Khuy và Bắc Giòn 1. 
Cũng giống như các địa điểm thuộc loại 
hình thềm sông khác ở xã Xuân Tiến, đây 
là địa điểm cư trú của cư dân thuộc văn 
hóa Hòa Bình.

7- Địa điểm Pá Van: Thuộc bản Bốn, 
xã Vĩnh Yên1, nằm cách nơi hợp lưu giữa 
sông Gâm và sông Năng khoảng 800m về 
phía nam và cách chân núi Pác Tạ khoảng 
1,5km về phía nam. Ở Pá Van cũng có một 
dải thềm bậc I của sông Gâm, cao 10 - 15m 
so với mặt nước. Lòng sông ở khu vực 
này dường như được mở rộng ra và xuất 
hiện nhiều đống bãi cuội lớn ven bờ trái 
của phía bản Bốn. Đã có nhiều đoạn thềm 
bị sụt lở trôi xuống lòng sông tạo thành 
những taluy xuất lộ toàn bộ mặt cắt của 
bậc thềm.

Phần lớn công cụ được phát hiện nằm 
ngay dưới chân các taluy sạt lở, một số ít 
tìm thấy trong tầng cuội kết. Có thể nói, 
những di vật này tìm thấy phía dưới là bị 
lăn rời, di chuyển từ trong tầng cuội kết 
xuống. Ngoài đồ đá, trong tầng cuội kết 
không có bất cứ tài liệu khảo cổ nào khác. 
Như vậy, tầng văn hóa khảo cổ ở đây rất 
mờ nhạt, khó nhận biết. Đáng chú ý là hiện 
vật đá chỉ tập trung trong phạm vi khoảng 
300m chiều dài thềm sông, chỗ khác rất ít 
di vật.

Tại Pá Van, đã phát hiện được 315 di 
vật đá. Toàn bộ công cụ được chế tác từ 
đá cuội lấy từ nguồn nguyên liệu tại chỗ, 
gồm: 171 công cụ chặt thô, 36 công cụ mũi 
nhọn, 32 công cụ nạo cắt, 26 rìu hình bầu 
dục, 22 rìu ngắn, 5 công cụ hình móng ngựa, 
3 công cụ 1/4 viên cuội, 5 rìu mài lưỡi,  
2 công cụ 2 rìa lưỡi đối diện, 3 mảnh tước, 
16 viên cuội có vết ghè đẽo, 1 rìu có vai.

1. Xã này từ năm 2002 nằm trong lòng hồ thủy điện Tuyên Quang, đã giải thể.
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Công cụ chặt đập thô là loại chủ đạo ở 
Pá Van với 171 chiếc, chiếm tỷ lệ cao nhất 
54,28%. Loại công cụ này thường có kích 
cỡ vừa phải với các dáng hình khác nhau. 
Người xưa gia công ở một đầu viên cuội 
và trên một mặt cuội tạo thành rìa tác dụng 
lồi hoặc lõm. Ở một số công cụ, kỹ thuật 
tạo lưỡi khá đơn giản, chỉ bằng một lớp 
ghè với vài ba nhát ghè mạnh liên tiếp đã 
tạo ra một rìa lưỡi khá cân đối, gần vuông 
góc với trục dọc của viên cuội. Ở một số 
công cụ, kỹ thuật gia công khá phức tạp, 
có nhiều lớp ghè với nhiều nhát ghè mạnh. 
Hai phần ba số công cụ này có chiều dài 
bằng chiều rộng, số còn lại có chiều dài 
lớn hơn chiều rộng. Nhìn chung, công cụ 
dễ cầm nắm, phù hợp với chức năng chặt 
đập. Trong số 171 công cụ chặt thô có 155 
di vật có rìa lưỡi ngang, 13 công cụ rìa lưỡi 
xiên chéo và 3 di vật có rìa lưỡi dọc. Phần 
đốc cầm thường giữ nguyên vỏ cuội.

Công cụ nạo cắt có 32 tiêu bản, chiếm 
10,15% sưu tập; thường được chế tác từ 
những hòn cuội mỏng dẹt hoặc từ mảnh 
cuội bổ, có hình dáng không ổn định. Phần 
rìa lưỡi thường được ghè lan rộng trên 
bề mặt cuội và mở rộng diện được ghè ở 
nhiều rìa cạnh của công cụ. Trong nhiều 
trường hợp, rìa lưỡi được tu chỉnh lần hai. 
Đáng chú ý là những chiếc nạo mang đặc 
điểm kỹ thuật và hình dáng loại hình công 
cụ Hòa Bình.

Công cụ hình bầu dục có 26 di vật, 
chiếm 8,25% sưu tập; thường có hình bầu 
dục khá cân xứng với kích cỡ vừa phải. Kỹ 
thuật gia công khá phức tạp, khá thuần 
thục. Ghè lưỡi bằng nhiều nhát ghè đẽo 
xung quanh rìa cuội, hướng tâm. Đây là 
kỹ thuật Sumatra. Phần lớn công cụ có u 
nổi ở giữa, một số công cụ bị tách bỏ hoàn 
toàn một mặt cuội. Đây là loại hình công 
cụ rất đặc trưng của văn hóa Hòa Bình.

Loại công cụ rìu ngắn có 22 tiêu bản, 
chiếm 6,98% tổng số hiện vật. Đây là loại 
di vật đặc trưng của kỹ nghệ Hòa Bình; 
thường được chế tác từ những hòn cuội 
mỏng hoặc trên mảnh cuội bổ. Phần đốc 
được ghè bẻ; có thể có hai phụ loại: đốc 
bằng và đốc xiên.

Công cụ hình móng ngựa có 5 tiêu 
bản, chiếm 1,58% tổng số hiện vật; thường 
được gia công từ những hòn cuội mỏng, 
có kích thước khác nhau. Phần rìa lưỡi 
được ghè ở 1 đầu và 2 cạnh liền kề nhau 
của viên cuội, tạo hình dạng cong khum 
hình móng ngựa. Trừ phần lưỡi, tất cả đều 
giữ nguyên vỏ cuội.

Công cụ 1/4 viên cuội có 3 tiêu bản, 
chiếm 0,95% tổng số hiện vật; được làm từ 
1/4 hòn cuội hình bầu dục hoặc từ những 
hòn cuội có góc cạnh. Về hình dáng, công 
cụ có hai cạnh gần vuông góc và một cạnh 
cong theo dáng tự nhiên của viên cuội. Một 
số công cụ có rìa lưỡi nằm ở rìa dọc công 
cụ, cạnh bên vuông góc với rìa lưỡi chỉ là 
vết ghè chặt thẳng. Một số công cụ có cả 
hai cạnh đều ghè vát về một bên tạo thành 
hai rìa tác dụng vuông góc với nhau, được 
sử dụng như công cụ nạo cắt.

Công cụ rìu mài lưỡi có 5 tiêu bản, 
chiếm 1,58% tổng số hiện vật; thường được 
chế tác từ những viên cuội mỏng hình bầu 
dục nhỏ. Phần lưỡi, trước khi mài thường 
được ghè tạo dáng lưỡi. Hai trong số năm 
rìu mài đã mài lan thân. Về mặt loại hình 
và kỹ thuật chế tác, chúng tiến bộ hơn rìu 
mài Bắc Sơn.

Loại di vật này là loại hình công cụ rìu 
rất đặc trưng của văn hóa Hạ Long, một 
nền văn hóa hậu kỳ Đá mới vùng ven biển 
Đông Bắc nước ta. Loại hình này cũng có 
mặt ở Hà Giang và Cao Bằng. Sự có mặt 
của chiếc bôn có vai kép ở đây phải chăng 
phản ánh sự giao lưu, ảnh hưởng hoặc 
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trao đổi giữa các cư dân Nà Hang với cư 
dân vùng ven biển nước ta đương thời. Sự 
hiện diện của di vật này ở Pá Van là bằng 
chứng cho thấy địa điểm Pá Van, nơi gần 
ngã ba sông Gâm và sông Năng có vai trò 
tụ cư lâu dài, ít nhất là từ thời đại sơ kỳ Đá 
mới đến giai đoạn hậu kỳ Đá mới.

Có thể cho rằng Pá Van là địa điểm 
khảo cổ cư trú của cư dân Tiền sử thuộc 
nhiều giai đoạn khác nhau. Giai đoạn đầu 
thuộc văn hóa Hòa Bình muộn (do có rìu 
mài lưỡi lan thân) niên đại khoảng 7.000 
năm cách ngày nay. Giai đoạn muộn thuộc 
hậu kỳ Đá mới, niên đại khoảng 4.000 năm 
cách ngày nay.

3. Đời sống cư dân thời đại Đá mới

Bước vào hậu kỳ Đá mới, hầu hết các 
nhóm di tích ở Tuyên Quang đều phân bố 
ở những thung lũng lớn hoặc nhỏ, trên các 
triền sông, suối lớn và ngay trong các hang 
động, địa bàn mà người Sơn Vi, Hòa Bình 
đã từng sinh sống. So với các giai đoạn 
Tiền sử trước, các di tích, di vật thuộc thời 
kỳ này hầu như được tìm thấy ở khắp các 
địa bàn trong tỉnh, từ những vùng núi đá 
vôi như Nà Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên 
đến những địa bàn trung du như Sơn 
Dương, Yên Sơn.

Nếu như ở giai đoạn sơ kỳ Đá mới, cư 
dân cổ Tuyên Quang chủ yếu cư trú trong 
hang động, thì bước vào giai đoạn hậu kỳ 
Đá mới, cách nay 5.000 - 4.000 năm, họ đã 
vươn ra cư trú ngoài trời, mà vết tích văn 
hóa ở giai đoạn này còn thấy dọc đôi bờ 
sông Lô, sông Gâm, sông Phó Đáy. Dù vậy, 
người cổ ở hang Thẩm Vài, Phia Muồn 
vẫn tiếp tục cư trú trong hang mà lớp cư 
dân trước đó đã từng ở. Có thể nói, trên 
mọi địa hình, cư dân cổ Tuyên Quang giai 
đoạn hậu kỳ Đá mới đều có thể cư trú lâu 
dài được.

Việc phân bố di tích văn hóa Đá mới 
hậu kỳ ở Tuyên Quang thể hiện tính quy 
luật rất rõ. Đó là tính đa dạng của con 
đường Đá mới hóa sau các giai đoạn sơ 
kỳ và trung kỳ Đá mới. Đá mới hóa là 
quá trình phát triển văn hóa - văn minh 
nông nghiệp sớm không chỉ duy nhất có 
định hướng đồng bằng, mà còn có cả định 
hướng núi, định hướng thung lũng.

Những dấu hiệu đặc trưng để nhận 
biết văn hóa của giai đoạn này chính là 
những công cụ lao động bằng đá được 
mài nhẵn toàn thân mà các nhà khảo cổ 
thường gọi là cuốc đá, rìu có vai, rìu tứ 
giác. Cùng với cuốc, rìu, bôn đá mài toàn 
thân là những đục đá, vòng trang sức bằng 
đá và đặc biệt là đồ gốm. Đồ gốm có thể ra 
đời khá sớm, song chỉ đến giai đoạn này 
mới được sử dụng rộng rãi.

Cư trú trên địa bàn vừa có rừng, vừa 
có sông cùng với dải đất bằng ven sông, 
nền kinh tế của người hậu kỳ Đá mới mang 
tính chất hỗn hợp. Họ vẫn duy trì kinh tế 
khai thác; các hoạt động săn bắn, hái lượm 
đã đem lại nguồn thức ăn thường xuyên 
cho cộng đồng.

Sông Lô và sông Gâm cùng các nhánh 
suối lớn nhỏ của chúng là nguồn dự trữ 
thức ăn thủy sản dồi dào. Những chì lưới 
bằng đá tìm thấy ở Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) 
là những bằng chứng về hoạt động đánh 
bắt cá trên sông, trên suối đã phát triển.

Điều nổi bật là, đến giai đoạn này, con 
người không dựa vào kinh tế khai thác tự 
nhiên như một hoạt động duy nhất nữa, 
mà họ đã có nền kinh tế sản xuất. Trong 
những di vật thuộc thời kỳ này, đáng chú 
ý là bộ nông cụ bằng đá như cuốc có vai 
và không vai, xẻng (mai đá), các loại rìu và 
bôn có vai, rìu và bôn tứ giác làm từ các loại 
đá cứng, hình dáng ổn định, được chế tác 
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tinh xảo, cùng với những công cụ bằng tre, 
gỗ ở đây đã tham gia vào nền kinh tế sản 
xuất. Kinh tế sản xuất của cư dân hậu kỳ 
Đá mới ở Tuyên Quang có thể được xem là 
nền kinh tế nông nghiệp thung lũng trước 
núi và ven sông, suối. Số lượng rất lớn của 
loại cuốc đá kích thước lớn có chuôi tra cán 
chứng tỏ đến giai đoạn này, một nền nông 
nghiệp dùng cuốc đã ra đời. Cùng với các 
công cụ sản xuất khác như lưỡi bôn, lưỡi 
rìu đá, cư dân cổ Tuyên Quang thời đại hậu 
kỳ Đá mới đã phát nương làm rẫy, canh tác 
nông nghiệp, trồng rau màu và cây ăn quả, 
cây lấy củ. Không loại trừ khả năng họ đã 
biết đến trồng lúa, kể cả lúa nước và lúa 
nương. Những thung lũng ven sông, ven 
suối là những mảnh đất màu mỡ, rất thuận 
lợi cho nông nghiệp nương rẫy.

Những đồ gốm tìm thấy ở nhiều nơi, 
chứng tỏ cư dân ở đây đã có cuộc sống ổn 
định, có nền kinh tế đảm bảo. Do sự phát 
triển của kinh tế sản xuất và định cư làm 
nông nghiệp nên mật độ dân số tập trung 
cao hơn, nhất là dọc các triền sông lớn. Tại 
đây, các cư dân cổ cư trú khá tập trung, cư 
trú theo từng cụm giống như các làng bản 
sơ khai. Khảo sát bộ sưu tập đồ đá Hồng 
Lạc, một vùng đất ven sông Lô, có thể cảm 
nhận được sự ổn định rất cao của một số 
loại cuốc, rìu, bôn đá ở khu vực này. Qua 
đó, thấy bóng dáng của những vùng dân 
cư khá tập trung quanh khu vực Hồng 
Lạc. Con người không còn chủ yếu sống 
trong các hang động nữa, mà đã làm nhà 
dù chưa có tư liệu nào để hình dung ngôi 
nhà của họ ở ven sông, suối, các thung 
lũng, ven đồi, gần các hang động. Một số 
nơi, người ta vẫn sống dựa vào hang động 
như ở Phia Muồn, Thẳm Vài. Có thể những 
hình thức tập hợp dân cư ban đầu là vừa 
theo địa vực vừa theo huyết thống. Ở giai 

đoạn phát triển, các tổ chức làng bản ở đây 
rõ ràng là một cấu trúc xã hội dựa trên nền 
tảng kinh tế đã phát triển và là tổ chức xã 
hội với mục đích hoạt động kinh tế.

Tại các xóm làng cổ xưa ấy, con người 
có thể tổ chức tốt hơn các hoạt động kinh 
tế và xã hội của mình. Các di tích, di vật 
thuộc thời kỳ này ở Tuyên Quang cho 
thấy, cư dân cổ ở đây đã có sự phân công 
lao động mang tính chuyên nghiệp giữa 
nghề thủ công chế tác đá và làm gốm. Sự 
phân công lao động ấy được dựa vào nền 
kinh tế sản xuất nông nghiệp tương đối 
phát triển và ổn định.

Trong sưu tập đá Hồng Lạc, có hàng 
trăm chiếc cuốc đá, hàng trăm chiếc rìu, 
bôn do chính cư dân nơi đây chế tạo, mang 
phong cách ổn định từ kỹ thuật ghè tạo 
dáng, mài. Tất cả những điều đó chỉ có thể 
có được đối với những người định cư lâu 
dài, nắm chắc kỹ thuật và có bàn tay của 
thợ chuyên nghiệp. Một sự phân công xã 
hội mới trong hoạt động thủ công chế tạo 
đồ đá đã ra đời ở Tuyên Quang từ hàng 
nghìn năm trước.

Người cổ Tuyên Quang thời này 
có đời sống tinh thần khá phong phú. 
Táng thức của họ đã có sự đổi thay so 
với trước, đã xuất hiện mộ chôn có kè đá 
xung quanh. Trong mộ đã có chôn kèm 
theo công cụ lao động và cả đồ trang sức 
bằng đá. Đã có dấu hiệu của sự phân biệt 
thân phận xã hội giữa những người chết. 
Ở ngôi mộ Phia Muồn, chôn theo người 
chết là một nồi gốm to và hơn 10 di vật 
đồ đá khác; trong khi ở các ngôi mộ khác, 
đồ tùy táng chôn theo khá nghèo nàn, chỉ 
là một hoặc hai di vật đá, thậm chí chỉ là 
mảnh tước đá, hoặc mảnh gốm nhỏ như 
các ngôi mộ khác.

Cùng với sự phát triển về sản xuất, cư 
dân cổ nơi đây có quan hệ giao lưu rộng 
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mở với nhiều vùng, nhiều bộ lạc, kể cả 
trung du, đồng bằng và ven biển.

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những 
chiếc rìu đá tứ giác ở Tuyên Quang giống 
như rìu trong văn hóa Phùng Nguyên, 
những con dao đá và bàn đập khắc rãnh ô 
vuông ở Tuyên Quang giống di vật đồng 
loại ở Hà Giang. Sự hiện diện của vỏ ốc 
biển ở Phia Muồn, của chiếc xẻng đá ở Nà 
Hang và hàng loạt chiếc rìu, bôn có vai, có 
nấc kiểu Hạ Long cho thấy mối quan hệ 
của cư dân cổ Tuyên Quang vươn rất xa: 
Lên phía Bắc với cư dân Nam Trung Quốc 
và về miền biển phía đông với các cư dân 
văn hóa Hạ Long.

Trong các ngả đường giao lưu đó, 
vai trò của sông Lô, sông Gâm, sông Phó 
Đáy,... là hết sức to lớn. Có thể nói đó là 
những dòng sông kết nối văn hóa.

Vào thời kỳ này, sự đi lại ngược xuôi 
trên các dòng sông đã khá nhộn nhịp. 
Người ta trao đổi những sản vật của tự 
nhiên do săn bắt được, những sản phẩm 
làm ra từ kinh tế sản xuất, chúng trở thành 
vật phẩm để trao đổi. Chính nhờ vào các 
dòng sông đó mà Tuyên Quang dù là vùng 
đất cao, dù xa các trung tâm văn hóa đồng 
bằng đương thời, nhưng sớm có điều kiện 
tiếp cận và đẩy nhanh hơn quá trình phát 
triển văn hóa của mình. Sự phát triển kinh 
tế - xã hội đã làm cho cộng đồng các bộ lạc 
ở đây mạnh lên. Đó chính là tiền đề quan 
trọng để họ cùng cư dân đương thời ở các 
vùng xung quanh, đóng góp vào sự hòa 
hợp và thống nhất văn hóa dân tộc thời các 
Vua Hùng sau này.

IV- THỜI ĐẠI KIM KHÍ 
1. Các di chỉ và địa điểm khảo cổ 

học thời đại Kim khí

1- Di chỉ làng cổ Bình Ca: Thuộc xã Vĩnh 
Lợi, huyện Sơn Dương, bên tả ngạn sông Lô, 

cách thành phố Tuyên Quang khoảng 6km 
về phía đông - nam, do H. Mansuy công bố 
vào năm 1920. Ông cho biết, tại đây đã 
tìm được một số đồ gốm thời đại Đá 
mới: 1 vật được ông đoán là cái đèn, 1 vòng 
bằng ngà, 3 rìu đá mài toàn thân, 3 mũi 
giáo bằng phiến thạch hình lá, có gân 
ở giữa.

Hiện nay, Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang 
còn lưu giữ một bộ sưu tập đá, gốm của 
địa điểm Bình Ca do H. Mansuy phát hiện, 
gồm: 38 hiện vật bằng đá: 2 bôn có vai 
ngang có nấc, 6 bôn có vai, 4 bôn tứ giác, 
1 cuốc có vai, 1 cuốc dạng hình thang, 
1 đục, 3 phác vật rìu tứ giác, 20 mảnh tước 
và đá nguyên liệu.

Đồ gốm: có 3 chì lưới hình trụ, 1 dọi 
xe chỉ hình thoi, 10 mảnh gốm hoa văn 
thừng, 5 mảnh gốm hoa văn khắc vạch kết 
hợp trổ lỗ.

2- Di chỉ làng cổ Bãi Soi: Tháng 8-2003, 
Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với 
Viện Khảo cổ học Việt Nam đã điều tra, 
thám sát tại Bãi Soi, thôn Tân Thịnh, thị 
trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương. Đoàn 
đã đào 2 hố thám sát: Hố thứ nhất, tầng 
văn hóa dày trung bình 20cm, phát hiện 
được 40 mảnh gốm chủ yếu là những 
mảnh không có hoa văn do lớp áo gốm đã 
bị bong hết, còn lại một vài mảnh trang trí 
hoa văn thừng mịn. Hố thứ hai, tìm được 
4 bôn đá và 11 rìu đá.

Tại Bãi Soi, tìm được trên 100 hiện vật 
gốm với các loại hình khác nhau, gồm: 
dọi xe chỉ bằng gốm, hình tròn, giữa có lỗ 
xuyên dây; bát gốm có chân đá, bát bồng. 
Ngoài ra, còn có 30 mảnh chân đế và 10 
mảnh chân giò gốm, 57 mảnh gốm vỡ.

Những hiện vật tiêu biểu là: một dọi 
xe chỉ có đường kính 5,3cm, dày 2,1cm, 
đường kính lỗ xuyên dây 0,6cm; một bát 
bị vỡ phần miệng và một phần chân đế, 
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bát có chân đế bằng, trong lòng bát có 
những vết cạo ngang dọc, đường kính 
chân đế 6,0cm; một bát bồng còn nguyên 
vẹn, thành miệng khum, mép miệng được 
vê tròn vào trong lòng bát, chân đế loe, 
thành bát trang trí hoa văn thừng mịn, bát 
có đường kính miệng 13,5cm, cao 5,8cm, 
đường kính chân đế 6,5cm, chân đế cao 
1,5cm. Cùng với các di vật gốm còn tìm 
thấy 4 chiếc bôn đá và 11 chiếc rìu đá, 
trong đó có 2 rìu có vai, 9 rìu tứ giác.

Có nhiều khả năng Bãi Soi là một điểm 
cư trú, một làng cổ của cư dân thuộc giai 
đoạn văn hóa Phùng Nguyên. Rất đáng 
tiếc là di chỉ đã bị lũ quét vào năm 2001, 
bào mòn toàn bộ phần trên của tầng văn 
hóa. Đây là một di tích quan trọng để tìm 
hiểu văn hóa Phùng Nguyên ở vùng núi 
phía bắc, một hợp nguồn hình thành nước 
Văn Lang thời các Vua Hùng.

3- Di chỉ làng cổ Thiện Kế (huyện Sơn 
Dương): Cuối năm 2008, cán bộ Viện Khảo 
cổ học và Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang đã 
phát hiện một di chỉ cư trú thuộc thời đại 
Kim khí ở chân núi chùa Thiện Kế, xã 
Thiện Kế. Cách đây khoảng vài năm, bà 
con thôn Thiện Phong đã san phẳng một 
khoảng đất dưới chân núi Tạo trước cửa 
chùa một bãi đất phẳng làm sân thi vật, vì 
vậy vô tình san bạt một phần diện tích một 
di chỉ cư trú của cư dân thời Kim khí trên 
đất Sơn Dương. Căn cứ vào vách taluy còn 
để lại, có thể quan sát thấy một tầng văn 
hóa khảo cổ dày khoảng 1,1 - 1,2m nằm 
sâu dưới mặt đất khoảng 0,20m. Địa tầng 
sâu 1,4m, từ trên xuống dưới có những lớp 
đất như sau:

Lớp mặt dày không đều từ 0,15 - 0,20m, 
chứa di vật khảo cổ, những mảnh than 
cháy.

Lớp văn hóa dày khoảng 1,1 - 1,2m, 
chứa di vật chủ yếu là đồ gốm.

Lớp sinh thổ là mặt bằng nguyên thủy 
của cư dân Thiện Kế thời Kim khí.

Đã phát hiện hàng trăm di vật còn 
cắm sâu trong tầng văn hóa, chủ yếu là đồ 
gốm: nồi, bát, cốc, chậu,... với nhiều kiểu 
miệng khác nhau. Hoa văn trang trí có 
nhiều kiểu: khắc vạch, thừng, chấm dải,...

Hiện vật có 187 mảnh gốm, gồm: 12 
mảnh miệng: 8 miệng loe, 4 miệng thẳng, 
2 mảnh đáy bằng, 1 mảnh chân giò gốm, 
172 mảnh thân.

Có 153/187 mảnh có hoa văn, gồm: 
138 mảnh hoa văn thừng (98 thừng mịn, 
40 thừng thô), 13 mảnh có văn khắc vạch, 
3 mảnh có hoa văn in chấm cuống rạ kết 
hợp hoa văn khắc vạch trên bản miệng.

Đây là di chỉ cư trú của người thời Kim 
khí, thuộc giai đoạn Gò Mun có niên đại 
cách ngày nay khoảng 2.500 - 3.000 năm. 
Lần đầu tiên phát hiện được di chỉ cư trú 
có tầng văn hóa nguyên vẹn của người thời 
đại Hùng Vương ở Tuyên Quang. Có thể 
Thiện Kế là một làng cổ, một địa điểm cư 
trú thuộc văn hóa Gò Mun - thời kỳ Tiền 
Đông Sơn ở miền Bắc Việt Nam.

4- Địa điểm Đầm Hồng (huyện Chiêm 
Hóa): Năm 1990, phát hiện ngẫu nhiên 
một chiếc dao găm đồng Đông Sơn còn 
nguyên vẹn, cán dao là khối tượng mặt 
người đàn ông, được phát hiện bên bờ 
sông Gâm thuộc địa phận Đầm Hồng, xã 
Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa. Loại dao 
găm này đã được tìm thấy hàng chục chiếc 
trong văn hóa Đông Sơn, đây là lần đầu 
tiên tìm được ở Tuyên Quang.

5- Địa điểm Ghềnh Ca Nô (huyện Chiêm 
Hóa): Nơi tìm được hiện vật đồ đá, đồ đồng 
vốn là bậc thềm, nay do sạt lở nằm cách bờ 
hơn 10m. Hiện vật thứ nhất là rìu xéo gót 
tròn, mũi nhọn, họng có mặt cắt ngang hình 
bầu dục, cao 9,6 cm, chiều rộng nhất từ mũi 
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đến gót là 8,3cm, họng rộng 3,9cm; hiện vật 
thứ hai cũng là rìu xéo nhưng đã gãy phần 
mũi, gót rìu tròn, đoạn gần họng có lỗ hãm 
cán ở chính giữa mặt lưỡi, họng rìu có mặt 
cắt hình lục giác. Rìu cao 6,9cm, họng rộng 
5,0cm. Đây có thể là một địa điểm khảo cổ 
thuộc văn hóa Đông Sơn. Tuy nhiên, vì hiện 
vật Đông Sơn tìm được ở lòng sông nên 
khó đoán định tính chất địa điểm là di chỉ 
cư trú hay mộ táng.

6- Địa điểm Soi Gà (huyện Chiêm 
Hóa): Tại đây, người dân đã phát hiện 
được 1 chiếc qua bằng đồng thau ở dưới 
lòng sông Gâm. Qua có phần lưỡi dài, một 
rìa cạnh tương đối thẳng, một rìa cạnh 
cong lượn. Mũi qua nhọn, phần chuôi 
gần giống một hình chữ nhật dài, có lỗ 
buộc dây ở gần phần tiếp giáp với lưỡi. 
Mặt cắt ngang của lưỡi có hình tam giác, 
mặt cắt ngang của chuôi có hình chữ nhật 
dẹt. Qua dài 29,4cm, lưỡi dài 1,7cm, rộng 
3,8cm, dày 0,9cm. Đây có thể là một địa 
điểm khảo cổ thuộc văn hóa Đông Sơn. Do 
những hiện vật Đông Sơn này tìm được ở 
lòng sông nên khó đoán định được tính 
chất địa điểm.

7- Địa điểm làng Ngần (xã Hùng Mỹ, 
huyện Chiêm Hóa): Tại đây, chiếc bôn 
đá tìm được vào tháng 12-1983 và lưỡi 
câu đồng tìm được vào tháng 2-1995. 
Chiếc bôn đá còn khá nguyên vẹn, lưỡi 
mài sắc lệch sang một bên, rìa lưỡi bị 
sứt mẻ đôi chút do sử dụng. Bôn có màu 
nâu vân tím, được mài nhẵn bóng, thân 
dày 0,5cm. Có thể đây là chiếc bôn có 
chất liệu làm bằng đá nephrite. Chiếc 
lưỡi câu bằng đồng thau, kích thước lớn. 
Phần chuôi lưỡi câu được uốn vòng để 
buộc dây. Lưỡi có ngạnh sắc, thân uốn 
cong, cao 7cm, rộng 3,3cm. Từ chuôi đến 
thân được tu sửa cẩn thận. Nhìn chung, 

lưỡi câu có hình dáng khá giống lưỡi câu 
ngày nay. Có thể đây là một địa điểm 
khảo cổ thuộc văn hóa Đông Sơn.

8- Địa điểm Minh Hương (huyện Hàm 
Yên): Người ta đã tìm được ở lòng sông 
Lô thuộc xã Minh Hương, huyện Hàm 
Yên vào tháng 5-1989 một con dao găm 
khá đẹp, có chắn tay thẳng, chuôi không 
có đốc, lưỡi cong lượn. Dao được trang 
trí hoa văn hình học ở chuôi và ở dọc 
sống lưỡi. Mặt cắt ngang lưỡi và chuôi có 
hình bầu dục dẹt. Toàn bộ dao dài 24,5cm,  
lưỡi dài 16,8cm, chắn tay rộng 6,2cm, 
họng rộng 2,8cm. Có thể đây là một địa 
điểm khảo cổ thuộc văn hóa Đông Sơn. 
Do hiện vật tìm được ở lòng sông nên khó 
xác định tính chất địa điểm là di chỉ cư 
trú hay mộ táng.

9- Địa điểm Bình Xa (huyện Hàm Yên): 
Tại đây, người dân đã nhặt được 1 rìu đá có 
vai và 1 dọi xe chỉ ở trước một mái đá. Hiện 
vật ghi nhận sự có mặt của thời đại Kim khí 
ở khu vực xã Bạch Xa. Tại đây, vào những 
năm 90 của thế kỷ XX, nhân dân cũng phát 
hiện được một số rìu đá có vai và một con 
dao găm bằng đồng ở ven sông Lô.

10- Địa điểm Vĩnh Yên (huyện Nà Hang): 
Khi khảo sát khảo cổ vùng lòng hồ thủy 
điện Tuyên Quang ở xã Vĩnh Yên, huyện 
Nà Hang vào cuối năm 2003, các nhà khảo 
cổ đã được người dân địa phương cung cấp 
2 chiếc rìu bằng đồng thau.

Chiếc rìu thứ nhất phát hiện được ở 
lòng sông Gâm là rìu xòe cân có họng tra 
cán hình thang, không có hoa văn. Theo 
người phát hiện được rìu kể lại thì rìa lưỡi 
chiếc rìu ban đầu cong hình cánh cung, sau 
này do bị mài mà thành rìa lưỡi thẳng để 
sử dụng. Đây là một chiếc rìu mang phong 
cách Đông Sơn, đang được lưu giữ tại Bảo 
tàng tỉnh Tuyên Quang.
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Chiếc rìu thứ hai là rìu lưỡi xéo cũng 
phát hiện được ở lòng thềm sông Gâm; có 
họng tra cán hình 6 cạnh, không có hoa 
văn. Đây là chiếc rìu Đông Sơn rất điển 
hình và đẹp, đang được lưu giữ tại Bảo 
tàng tỉnh Tuyên Quang.

Những chiếc rìu đồng Đông Sơn ở đây 
chứng tỏ có thể có những di chỉ cư trú thời 
đại Kim khí trên thềm cổ sông Gâm. Bước 
đầu có thể xác định ở khu vực xã này có 
địa điểm văn hóa thời đại Kim khí.

11- Địa điểm thị trấn Nà Hang (huyện 
Nà Hang): Tháng 2-2007, người dân thị 
trấn Nà Hang tìm thấy 2 chiếc rìu thuộc 
văn hóa Đông Sơn ở ven sông Gâm. Chiếc 
rìu thứ nhất nặng 400gram, lưỡi cao 8,5cm, 
rộng 11,5cm, họng dài 9,2cm có lỗ tra cán, 
rộng 3,6cm, bề mặt dẹt 1,4cm. Chiếc rìu 
thứ hai lưỡi xéo gót tròn, nặng 180gram, 
cao trung bình 10cm, rộng trung bình 
9,2cm, phần họng có lỗ tra cán rộng 1,5cm x 
3,8cm. Hai chiếc rìu này bằng đồng thau 
được đúc với kỹ thuật tinh xảo, tạo dáng 
đẹp, chắc, khỏe. Có thể tại khu vực thị 
trấn Nà Hang đã tồn tại một địa điểm văn 
hóa Đông Sơn.

12- Địa điểm Thanh Tương (huyện Nà 
Hang): Tháng 8-1991, người ta đã tìm thấy 
chiếc rìu xòe cân và một chiếc giáo bằng 
đồng, nhưng chiếc rìu đã bị thất lạc. Còn 
lại chiếc giáo bằng đồng, có niên đại văn 
hóa Đông Sơn. Giáo được đúc thủ công 
bằng đồng thau, hình lá mía, có cấu tạo 
hai phần rõ rệt: họng tra cán và lưỡi. Phần 
họng tra cán thẳng, dài 1/3 lưỡi, họng xẻ 
hình chữ V (hình đuôi cá), hai bên đúc hai 
tai nhỏ, rộng giữa, đối xứng nhau. Phần 
lưỡi giáo dài, thon đều, giữa lưỡi giáo có 
đường gờ nổi chạy dọc từ đuôi cán đến 
đầu lưỡi, tạo cho lưỡi có mặt cắt ngang 
hình thoi dẹt. Giáo dài 25,5cm (đầu lưỡi 

bị gẫy), lưỡi rộng 3,2cm, nặng 195gram. 
Giáo có màu xám đen, không trang trí 
hoa văn, bề mặt bị bong tróc nhiều chỗ 
và lốm đốm phủ một lớp patin màu xanh 
rỉ đồng. Chiếc giáo được phát hiện ngẫu 
nhiên ở độ sâu khoảng 10 m so với mặt 
suối, ở tầng đá cuội, vị trí này được xác 
định là thềm sông Gâm cổ, sau này khúc 
sông bị đổi dòng do đó khó xác định di 
tích này là nơi cư trú hay là mộ táng. Có 
thể xác định ở khu vực này có di tích 
thuộc văn hóa Đông Sơn.

2. Các sưu tập hiện vật thời đại 
Kim khí

1- Sưu tập hiện vật ở xã Hồng Lạc 
(huyện Sơn Dương):

STT Loại hiện vật Số lượng

1 Cuốc đồng 51

2 Rìu gót vuông 34

3 Rìu lưỡi xéo 83

4 Mũi tên đồng 02

5 Rìu xòe cân 38

6 Rìu xòe lệch 04

7 Qua đồng 06

8 Dao đồng 04

9 Rìu chiến 11

10 Chuông đồng 01

11 Mũi lao đồng lớn 24

12 Mũi lao đồng nhỏ 51

13 Tượng người 01

14 Gương đồng 19

15 Hộ tâm phiến 01

16 Chưa xác định 10

17 Chì lưới (gốm) 42

18 Vòng trang sức (đá) 06

19 Dọi xe chỉ (gốm) 02

Tổng số 156
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Qua nghiên cứu sưu tập hiện vật trên, 
có thể nhận xét như sau:

- Bộ sưu tập có thể được thu lượm từ 
nhiều địa điểm khác nhau xung quanh xã 
Hồng Lạc.

- Những hiện vật này được phát hiện 
ngẫu nhiên, nên chưa xác định được tính 
chất di tích chứa các di vật này. Có thể khẳng 
định đó là những sản phẩm thuộc thời đại 
Kim khí của cư dân cổ Tuyên Quang.

Đặc biệt, trong sưu tập này có một 
chiếc rìu đồng gót vuông khá giống với 
những chiếc rìu đồng cùng loại tìm được 
ở khu mộ Gò De và Làng Cả ở Phú Thọ. 
Chiếc rìu đồng này cao 18,3cm, chiều rộng 
từ gót đến mũi là 17,8cm; được trang trí 
khá đẹp: hai bên mặt lưỡi có hình khắc 
cảnh chó săn hươu - hai con hươu có sừng 
dài đang bị một con chó chặn đầu; cảnh 
này lại được bao quanh bởi một khung 
hoa văn hình học, có những đường khắc 
vạch hình ô trám. Đoạn gần họng rìu còn 
có cảnh hai người đang chèo một chiếc 
thuyền cong tròn. Loại rìu đồng gót vuông 
này gần như chỉ ở vùng trung du Phú Thọ 
mới thấy khá nhiều.

Loại hình dao phạng cũng có trong 
sưu tập Hồng Lạc. Những chiếc dao 
phạng thường được tìm thấy trong các địa 
điểm khảo cổ ở miền núi phía Bắc nước ta, 
thường không có hoa văn trang trí.

Loại hình thuổng đồng trong sưu tập 
Hồng Lạc là loại thuổng đồng tìm được 
nhiều tại các địa điểm khảo cổ ở Phú Thọ; 
đó là những chiếc thuổng đồng có họng 
dài, lưỡi cong tròn, trang trí những đường 
gạch ngắn ở gần họng bên trong những 
băng hoa văn hình chữ nhật.

Trong sưu tập trên có một hiện vật rất 
đặc biệt: Chiếc khuôn đúc đồng. Mảnh 
khuôn đúc đồng bằng đá thuộc loại khuôn 
đúc hai mang. Khuôn có hình chữ nhật, 
kích thước: 10,5cm x 7,5cm; được làm 

bằng đá màu xám, trên mặt khuôn có hình 
chiếc rìu xòe cân.

Việc tìm được mảnh khuôn đúc rìu 
chứng tỏ người cổ Tuyên Quang đã biết 
đúc đồng và họ đúc đồng tại chỗ để tạo 
nên các công cụ sản xuất.

Trong số những vòng trang sức trong 
sưu tập Hồng Lạc, có một số loại sau:

- Vòng trang sức có mặt cắt ngang hình 
chữ T; chất liệu bằng đá màu nâu xám, còn 
nhiều vết ghè đẽo. Đây là vòng đeo tay.

- Vòng trang sức có mặt cắt ngang hình 
tam giác, đây có thể là vòng đeo tay hoặc 
vòng đeo tai.

- Chiếc khuyên tai có chất liệu là đá 
màu trắng xám; có 2 lỗ khoan ở đầu mảnh 
vòng bị vỡ, có thể là người xưa đã đánh vỡ 
vòng và dùng cách khoan để nối các mảnh 
vòng vỡ lại.

2- Sưu tập hiện vật ở huyện Chiêm Hóa: 
Cuối tháng 6-2008, người ta đã phát hiện 
được một số hiện vật khảo cổ khi khai 
thác cát, sỏi dưới lòng sông Gâm thuộc 
xã Ngọc Hội và thị trấn Vĩnh Lộc (huyện 
Chiêm Hóa).

Thống kê hiện vật sưu tập ở huyện 
Chiêm Hóa:

STT Loại hiện vật Số lượng

1 Rìu đá 8

2 Cuốc đá 3

3 Rìu Đông Sơn 6

4 Mũi giáo 1

5 Dao găm 1

6 Gương đồng 2

Tổng số 21

Bộ sưu tập hiện vật Chiêm Hóa có 
những loại hình đáng lưu ý như sau:

- Chiếc rìu đồng gót vuông điển hình 
có mũi nhọn, lưỡi rìu gần có hình chữ 
nhật, đoạn gần họng rìu có trang trí hình 
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đường gân nổi. Rìu cao 7,6cm, chiều rộng 
từ gót đến mũi là 8,5cm; đã bị mài nhẵn 
trơ lớp đồng màu vàng.

- Chiếc dao phạng có họng dài, lưỡi 
cong tròn, đoạn mũi nhọn và đoạn trên 
của lưỡi cong lõm. Dao có trang trí đường 
gân nổi ở đoạn họng gần lưỡi; họng dài 
10cm, lưỡi rộng 12,7cm.

- Chiếc giáo đồng có hình lá, họng có 
mặt cắt ngang hình gần tròn, lưỡi có sống 
nổi rõ, mũi nhọn, dài 13,5cm. Giáo đã bị rỉ 
lỗ chỗ, ở đoạn mũi bị mài bóng.

- Một chiếc giáo khác dài 30,6cm, họng 
tròn, lưỡi cong lượn, góc lưỡi nhọn, mũi 
nhọn, được mài bóng, lộ ra chất liệu đồng 
màu vàng. Chiếc giáo thuộc loại có kích 
thước khá lớn, cũng là loại thường gặp 
trong văn hóa Đông Sơn.

- Rìu đồng có các loại: chữ nhật, xòe 
cân. Rìu xòe cân có loại họng hình đuôi 
cá, lưỡi cong tròn, không trang trí hoa 
văn và loại xòe cân có họng hình chữ 
nhật, xòe cân.

Rìu xòe cân có loại có họng hình đuôi 
cá, lưỡi cong tròn, không trang trí hoa văn 
và loại rìu xòe cân có họng hình chữ nhật, 
lưỡi cong tròn và trang trí 5 đường gân 
nổi song song gần họng rìu. Rìu lưỡi xéo 
có lưỡi cong, trang trí hoa văn hình gạch 
ngắn trong một băng hoa văn hình chữ 
nhật ở đoạn gần họng rìu.

Đáng chú ý là 2 chiếc gương đồng 
trong bộ sưu tập, không thể xác định được 
có thuộc thời đại Kim khí hay không, vì 
không rõ xuất xứ của chúng. Chiếc gương 
đồng còn nguyên có đường kính là 8,5cm; 
hoa văn trang trí đơn giản: giữa gương có 
u tròn nổi, có những hoa văn gân nổi đồng 
tâm. Đáng lưu ý là có vành hoa văn vòng 
tròn đồng tâm, đường cong nổi ở gần 
tâm; vành hoa văn nhũ đính ở vành gần 
rìa gương. Chiếc gương thứ hai đã bị vỡ 
khoảng một phần ba; đường kính là 9cm, 

màu đen bóng, giữa gương có hình u tròn 
nổi, từ trong ra ngoài có hoa văn hình các 
góc nhọn nối tiếp nhau, đường gạch ngắn 
song song, hoa văn hình chữ nhật nổi có 
các đoạn gạch ngắn bên trong.

Nhìn chung, sưu tập này có các hiện 
vật Đông Sơn điển hình và có 2 chiếc 
gương đồng chưa xác định được niên đại.

3- Sưu tập trong kho Bảo tàng tỉnh 
Tuyên Quang: Thống kê hiện vật thuộc thời 
đại Kim khí ở kho Bảo tàng Tuyên Quang:

STT Loại hiện vật Số lượng

1 Trống đồng 04

2 Cuốc đồng 51

3 Thuổng 01

4 Rìu gót vuông 34

5 Rìu lưỡi xéo 85

6 Mũi tên đồng 02

7 Rìu xòe cân 40

8 Rìu xòe lệch 04

9 Qua đồng 08

10 Dao đồng 04

11 Rìu chiến 11

12 Chuông đồng 01

13 Mũi lao đồng lớn 24

14 Mũi lao đồng nhỏ 51

15 Bịt đầu cán cao 10

16 Mũi giáo 02

17 Rìu lưỡi bằng 02

Tổng số: 334

Theo những ghi chép để lại trong hồ 
sơ của Bảo tàng tỉnh thì số hiện vật này 
tìm được ở nhiều nơi như Nhân Lý, Ngọc 
Hội (huyện Chiêm Hóa), một số địa điểm 
quanh thị trấn Tân Yên (huyện Hàm Yên), 
xã Xuân Vân (huyện Yên Sơn) và một số 
xã phía nam huyện Sơn Dương... Phần lớn 
những di vật này mang đặc trưng của đồ 
đồng Đông Sơn.
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3. Trống đồng ở Tuyên Quang

1- Trống đồng Nhân Lý: Tìm được ở 
khu vực bến Cham (sông Gâm), xã Nhân 
Lý, huyện Chiêm Hóa, vì thế còn gọi là 
trống Chiêm Hóa. 

Tháng 4-1989, người ta đã phát hiện 
trống nằm dưới tầng đá cuội, ở độ sâu 
khoảng 4m so với mặt sông. Trống còn 
tương đối nguyên vẹn, thân và chân đã bị 
vỡ một phần. Căn cứ vào phần còn lại có 
thể biết được hình dáng của trống khá cân 
xứng, hoa văn trang trí tinh tế và rõ ràng.

Mặt trống có đường kính 51,5cm, chiều 
cao còn lại 31,2cm. Giữa mặt trống là ngôi 
sao có 11 cánh nhọn. Xen giữa các cánh sao 
có trang trí hoa văn hình lông công cách 
điệu. Từ trong ra ngoài có 11 vòng hoa 
văn. Vòng 1, 4, 8, 11 là những gạch thẳng 
đứng song song. Vòng 2, 3, 9, 10 là hoa 
văn vòng tròn kép, đồng tâm có chấm ở 
giữa và có tiếp tuyến. Vòng 5 là 16 ô trám 
lồng. Vòng 6 là 42 họa tiết được tạo bằng 

phương pháp in những đường gạch ngắn 
song song, vòng tròn chấm giữa, biểu thị 
hoa văn hình người hóa trang cách điệu 
theo xu hướng biến hình thể. Vòng 7 là 
bốn con chim cách đều nhau, chim có mỏ 
dài, mắt là hoa văn vòng tròn kép có tiếp 
tuyến, đuôi dài và đoạn cuối đuôi cong 
tròn, cánh là đường gạch ngắn. Chim bay 
theo hướng chiều kim đồng hồ. Xen giữa 
4 chim là họa tiết 4 hình trâm và 8 hình ô 
trám lồng. Rìa mặt trống có bốn khối tượng 
cóc quay ngược chiều kim đồng hồ (cả bốn 
con đều bị gãy thân, chỉ còn phần chân).

Tang trống được trang trí bốn vành 
hoa văn. Từ trên xuống, vành 1 và 4 là 
những gạch thẳng đứng song song, vành 
2 và 3 là đường tròn đồng tâm tiếp tuyến, 
có chấm ở giữa.

Trống có 2 đôi quai kép trang trí bằng 
hoa văn hình bông lúa.

Thân trống hình trụ, cao 11,0cm. Phần 
trên là các băng hoa văn hình học chạy dọc 

Công cụ bằng đồng, tìm thấy năm 1990 ở thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa)  
có niên đại cách đây khoảng 4.000 năm
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thân trống. Mỗi băng gồm hai băng hoa 
văn gồm đường tròn đồng tâm có chấm 
ở giữa và có tiếp tuyến ở giữa, hai bên là 
hai băng hoa văn gạch ngắn song song. 
Những băng hoa văn này chia phần trên 
của thân trống thành các ô hình chữ nhật. 
Trong các ô đều không trang trí hoa văn. 
Phần dưới của thân trống có 4 vành hoa 
văn giống hệt như trên tang trống. Từ 
trên xuống, vành 1 và 4 là những vạch 
thẳng đứng song song, vành 2 và 3 là 
đường tròn đồng tâm có chấm ở giữa và 
có tiếp tuyến.

Chân trống choãi ra, có trang trí hoa 
văn, cao 10cm, đường kính đáy 46cm. 
Chân trống có trang trí hoa văn. Phía trên 
là đường chỉ nổi, tiếp đến là một vành hoa 
văn hai đường tròn đồng tâm có chấm 
ở giữa và có tiếp tuyến. Phía dưới chân 
trống được trang trí bằng vành hoa văn 
hình lông công cách điệu.

Một phần thân trống và chân trống 
đã bị vỡ, phần còn lại của trống có trọng 
lượng 10,05kg. Trống được đúc mỏng 
đều, mặt trống dày 3,5mm, tang trống dày 
2,5mm, chân trống dày 3mm, xung quanh 
trống có lớp patin màu xanh rêu đậm.

Căn cứ vào hình dáng và hoa văn 
trang trí thì đây là chiếc trống Đông Sơn. 
Hiện nay, trống được lưu giữ tại kho bảo 
quản của Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang.

Theo nhân dân địa phương kể lại 
khi phát hiện, trong lòng trống và xung 
quanh không có gì chôn kèm theo. Khảo 
sát bờ sông liền kề cũng không tìm thấy 
tầng văn hóa hay dấu tích gốm. Vì thế, có 
thể suy đoán rằng trống Chiêm Hóa vốn 
không phải ở vị trí khi tìm được mà có 
thể do bờ sông lở xuống mà trôi dạt rồi bị 
vùi xuống đáy sông. Dẫu sao vị trí trống 
được chôn ban đầu cũng không quá xa 
vị trí phát hiện trống và chắc chắn phải ở 
phía thượng nguồn.

Sau khi nghiên cứu chiếc trống này, 
bước đầu có những nhận xét sau:

- Về kỹ thuật đúc thì trống Chiêm Hóa 
không phải là sản phẩm của trình độ kỹ 
thuật đúc điêu luyện như trống Ngọc Lũ, 
sông Đà. Điều này thể hiện ở đường chỉ đúc 
hai bên thân trống thô, nổi rõ, rộng 0,5 cm. 
Dấu vết con kê có cả ở khắp mặt trống, rải 
rác ở các vành hoa văn 2, 5, 7, 9 và cả ở 
trên thân trống. Dấu vết tượng cóc chứng 
tỏ cóc được đúc thêm vào chứ không phải 
là hàn chân cóc vào mặt trống, vì vết đúc 
để lại loang rộng hơn vết chân cóc.

- Về kỹ thuật tạo hoa văn, người thợ 
đúc trống Nhân Lý đã biết kết hợp cách 
tạo hoa văn bằng cách khắc và in (ví dụ 
hoa văn hình người múa hóa trang, hoa 
văn dích dắc).

Đây là loại hình trống Đông Sơn 
muộn, chuyển tiếp từ trống loại I sang 
trống loại IV, nhưng không quá muộn 
như trống Mèo Vạc (Hà Giang).

Miền núi phía bắc, trong đó có Tuyên 
Quang, qua nghiên cứu trống này, càng 
chứng tỏ rằng đây là địa bàn chuyển tiếp 
từ trống loại I sang trống loại IV, phần nào 
mang ý nghĩa tìm hiểu nguồn gốc một số 
loại trống đồng cũng như nguồn gốc một 
số tộc người ở địa bàn này.

2- Trống đồng Thiện Kế: Một số tài liệu 
còn gọi trống này là trống Văn Sòng vì 
phát hiện được ở thôn Văn Sòng, xã Thiện 
Kế, huyện Sơn Dương.

Khu vực tìm thấy trống đồng là một 
khu đồi thấp giáp ranh cánh đồng trong 
một thung lũng khá rộng. Ngày 4-1-2003, 
trong khi đào gốc tre, người ta đã tìm thấy 
một chiếc trống đồng cổ nằm ở độ sâu 
cách mặt đất 1,8m. Cách nơi phát hiện 
trống đồng khoảng 1km về phía tây, còn 
tìm thấy những di vật như mũi giáo, mũi 
lao, mũi tên bằng đồng...



ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG356

Trống được phát hiện trong tư thế 
chôn thẳng đứng, mặt trống quay xuống 
lòng đất. Trống còn tương đối nguyên vẹn, 
đường kính mặt trống 70,5cm, cao 44,5cm, 
chân trống rộng 68cm và nặng 33kg.

Ở giữa mặt trống có hình ngôi sao 
có 12 cánh, xen giữa các cánh sao là hình 
hoa văn lông công cách điệu, tiếp theo là 
18 vòng hoa văn: hình chim Lạc bay ngược 
chiều kim đồng hồ, hình người hóa trang, 
hình trâm, đường vạch song song, đường 
tròn đồng tâm... Có 4 khối tượng cóc đúc 
nổi (nhưng đã mất một con). Tang trống 
phình to, giữa tang và thân trống có hai đôi 
quai kép đối xứng qua thân, trang trí văn 
thừng, chân trống choãi. Phần tang, thân, 
chân trống có 16 vành hoa văn hình học, 
chủ yếu là khắc vạch, đường tròn đồng tâm 
và có một vành hoa văn hình cánh ve, đây 
là dải hoa văn khá to giáp chân trống (hay 
còn gọi là hoa văn hình răng cưa cách điệu).

Toàn bộ mặt, tang, thân và chân trống 
có nhiều vết con kê hình tròn. Đây là chiếc 

trống loại I Hêgơ và là chiếc trống thứ hai 
tìm thấy ở tỉnh Tuyên Quang sau trống 
đồng Chiêm Hóa.

Trống đồng Thiện Kế tìm được ngay 
trong lòng đất, chứng tỏ nơi đây là một 
địa điểm khảo cổ thuộc thời đại Kim khí. 
Vào thời văn hóa Đông Sơn, nơi đây là một 
điểm cư trú rất lâu đời, thậm chí còn có 
cả dấu tích văn hóa giai đoạn tiền Đông 
Sơn nữa. Bằng chứng là cách nơi tìm thấy 
trống đồng hơn 1km về phía tây có di tích 
làng cổ Thiện Kế, niên đại thuộc văn hóa 
Gò Mun có tầng văn hóa rõ rệt và nhiều 
đồ gốm.

Đây là chiếc trống đồng muộn, trang 
trí hoa văn có nhiều nét tương tự trống 
đồng Chiêm Hóa. Trống có hoa văn hình 
người múa hóa trang được cách điệu cao, 
hình chim Lạc đã cách điệu, hoa văn hình 
trâm, trống có 4 khối tượng cóc.

Các khối hoa văn vòng tròn đồng tâm, 
có chấm giữa, hoa văn gạch ngắn trên tang 
và lưng trống cho thấy trống đã bước vào 

Trống đồng Thiện Kế
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giai đoạn hoa văn hình học hóa với số 
lượng lớn. Đặc biệt, chân trống có loại hoa 
văn hình tam giác biến điệu, chứng tỏ niên 
đại của trống đã muộn.

Trống có kỹ thuật đúc bằng khuôn 
đất nung và một loạt hệ thống con kê còn 
ghi lại dấu ấn khá nhiều trên mặt và thân 
trống. Nhìn chung, trống đồng Thiện Kế 
là trống loại I, còn gọi là trống đồng Đông 
Sơn muộn, đã có những yếu tố chuyển hóa 
sang trống loại IV.

3- Trống đồng Xuân Vân I: Được tìm 
thấy vào tháng 11-2004 ở độ sâu 1,2m, 
thuộc thôn Đồng Dài, xã Xuân Vân, huyện 
Yên Sơn. Trống đã bị vỡ làm nhiều mảnh 
(10 mảnh), nhưng còn xác định rõ các 
mảnh mặt trống, tang trống, thân trống 
và chân trống: Mặt trống có đường kính 
58cm, ở giữa có ngôi sao mặt trời 12 tia, 
xen giữa các tia mặt trời là hoạ tiết trang 
trí hoa văn hình lông công cách điệu, các 
vòng hoa văn trên mặt trống trang trí hoa 
văn khắc vạch, hoa văn đường tròn đồng 
tâm, hình chim Lạc bay ngược chiều kim 
đồng hồ, hình người hóa trang, hoa văn 
trâm và hoa văn ô trám lồng; có 4 khối 
tượng cóc quay thuận chiều kim đồng hồ. 
Tang trống phình to, thân trống thon hình 
trụ, chân trống choãi. 

Đây là chiếc trống đồng Đông Sơn 
muộn, có những hoa văn như hình người 
hóa trang cách điệu cao, hình trâm, hoa 
văn trám lồng, 4 tượng cóc; chứng tỏ 
trống đã bắt đầu có những yếu tố muộn 
để chuyển tiếp sang trống đồng loại IV. Do 
chiếc trống này chỉ còn lại những mảnh vỡ 
nên không biết rõ các chi tiết hoa văn cụ 
thể hơn.

4- Trống đồng Xuân Vân II: Được tìm 
thấy ở thôn Sơn Hạ 4, xã Xuân Vân, huyện 
Yên Sơn; chỉ còn lại một mảnh mặt trống 
và hai mảnh chân trống. Có thể chiếc trống 
đã vỡ thành nhiều mảnh từ rất lâu, vì tại 

mặt cắt, các vết vỡ đã có lớp patin rỉ đồng 
cùng màu với lớp patin trên mặt của các 
mảnh trống. Mặt trống còn khá nguyên 
vẹn hình ngôi sao mặt trời 12 tia, vành 
ngôi sao có đường kính 14cm, xen giữa 
các tia mặt trời trang trí hoa văn hình lông 
công cách điệu; nối tiếp hình ngôi sao là 
vành hoa văn đường gạch song song và 
vòng hoa văn đường tròn đồng tâm (mỗi 
vành hoa văn rộng 1,1cm tạo thành hình 
tròn đồng tâm chạy quanh mặt trống). Hai 
mảnh chân trống: Một mảnh có kích thước 
8,3cm x 16,5cm, một mảnh có kích thước 
8,1cm x 14cm. Mảnh chân trống có 3 vành 
hoa văn: hai vành hoa văn đường tròn 
đồng tâm và một vành hoa văn đường 
vạch song song. Dưới cùng là vành hoa 
văn hình cánh ve (hình răng cưa cách điệu 
giống hình tam giác cân đặt ngược, giữa 
hình tam giác có đáy là 1,6cm, chiều cao 
2,3cm). Các mảnh trống đều có lớp patin 
đồng màu xanh rêu đậm. 

Đây là chiếc trống đồng Đông Sơn 
muộn, có những hoa văn như hình tam 
giác cách điệu ở chân trống, chứng tỏ 
trống đã bắt đầu có những yếu tố muộn 
để chuyển tiếp sang trống loại IV. Do chiếc 
trống này chỉ còn lại 3 mảnh vỡ nên không 
rõ trên mặt trống còn có hoa văn nào khác 
ngoài hoa văn ngôi sao và một vài hoa văn 
hình học.

5- Trống đồng trong đời sống cư dân 
thời Kim khí ở Tuyên Quang: 

Đến nay, trống đồng Đông Sơn (một 
nhạc cụ lớn) đã được tìm thấy khá nhiều 
ở miền núi phía bắc nước ta. Tuyên Quang 
cũng là vùng đất đóng góp 4 chiếc trống 
đồng vào bản danh sách trống đồng 
đã phát hiện ở nước ta. Điều đặc biệt là 
những chiếc trống đồng ở Tuyên Quang 
đều tìm thấy trong lòng đất; chứng tỏ cư 
dân Tuyên Quang cổ thực sự là chủ nhân 
của trống đồng Đông Sơn.
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Những chiếc trống đồng Tuyên Quang 
hẳn đã có một vai trò quan trọng trong 
cuộc sống tinh thần của người Tuyên 
Quang xưa. Có thể chúng còn có chức 
năng biểu thị quyền lực thủ lĩnh bên cạnh 
chức năng âm nhạc.

4. Các di tích cự thạch

1- Di tích cự thạch Xuân Tân, Nà Hang: 
Tháng 3-2005, người ta phát hiện được 
một di tích cự thạch ở bản Nà Điềm, cách 
sông Gâm khoảng 1km về phía tây. Khảo 
sát khu vực này, thấy di tích nằm giữa một 
thung lũng đá vôi khá rộng; ở cách phía 
bắc, tây và đông là dãy sơn khối đá vôi cao 
lớn tiếp giáp với thôn Khau Vu; phía nam 
là đồng ruộng. Cách di tích khoảng 100m 
về phía bắc là khu nghĩa địa từ lâu đời của 
cư dân bản Nà Điềm.

Di tích gồm một tảng đá phiến vôi lớn 
dày (gọi là tấm trần), khó xác định được 
hình dáng với mặt bụng phẳng được xếp 
chồng lên hai khối đá tự nhiên giống như 
hai hòn kê to. 

Tấm đá trần là khối đá dài 2,2 - 2,5m, 
rộng 1,2 - 1,5m, dày 1,1 - 1,3m. Trên bề mặt 
và ở các rìa cạnh tấm đá còn giữ nguyên 
trạng thái phong hóa tự nhiên với những 
rêu phong phủ dày trên bề mặt lồi lõm. 
Hoàn toàn không có dấu vết gia công hay 
chạm khắc trên thân đá. Phần dưới bụng 
- nơi tiếp giáp với những tảng đá phía 
dưới - khá phẳng, đó là dấu vết của vết 
tách tự nhiên theo thớ đá. Di tích được 
đặt theo hướng đông bắc - tây nam.

Hai khối đá ở phía dưới được đưa từ 
nơi khác đến. Từ hai khối đá nền đó nhô 
cao 3 mỏm đá nhỏ, cao 0,8 - 1,0m cụm lại 
hình tam giác khá cân mà đỉnh ở phía 
đông nam, cách đều nhau 1,2 - 1,3m. 

Đây chính là loại hình di tích Dolmen, 
một trong những loại hình của văn hóa 
Cự thạch mà lần đầu tiên phát hiện được 
ở Tuyên Quang. 

Di tích Dolmen ở Xuân Tân có cấu trúc 
gần gũi với di tích cự thạch ở Trường Hà, 
huyện Hà Quảng, Cao Bằng. 

Từ lâu, dân địa phương vẫn lưu truyền 
về các tảng đá này như là những “thin 
shấn” - đá thần. Vào đầu mùa vụ, người 
ta thường tế lễ trước tảng đá để cầu mong 
thần linh phù hộ.

Việc xác định ý nghĩa của các di tích 
cự thạch vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau. 
Có tài liệu cho rằng, chúng thường là mộ 
của thủ lĩnh cộng đồng, là nơi tưởng nhớ 
những nhân vật lỗi lạc; hoặc có thể là khu 
đất thánh của thị tộc hay bộ lạc; hoặc là 
nơi tưởng niệm, thờ cúng tổ tiên. Cũng có 
ý kiến muốn gắn loại hình di tích văn hóa 
này với một vài tộc người nhất định. 

Việc xác định niên đại của di tích 
cự thạch ở xã Xuân Tân, là một vấn đề 
khó. Theo nhiều nhà nghiên cứu, ở Đông 
Nam Á, phức hợp cự thạch nói chung 
và loại hình Dolmen nói riêng xuất hiện 
sớm nhất vào sơ kỳ thời đại Sắt. Tại 
nhiều vùng biệt lập ở Đông Nam Á, cho 
tới thời gian gần đây, một số dân tộc ít 
người vẫn tiếp tục truyền thống văn hóa 
cự thạch. Như vậy, tạm thời có thể xếp di 
tích Dolmen ở Xuân Tân vào thời đại Sắt 
ở nước ta, vào giai đoạn cuối của văn hóa 
Đông Sơn muộn.

2- Di tích cự thạch Thiện Kế, huyện Sơn 
Dương: Thuộc thôn Phố Giò, xã Thiện Kế, 
huyện Sơn Dương1; nằm trong một thung 
lũng rộng, trải dài theo hướng bắc - nam, 

1. Ngoài di tích thôn Phố Dò, hai bờ sông Phó Đáy còn có các di tích cự thạch nằm ở các xã Hợp 
Hòa, Ninh Lai, Sơn Nam, huyện Sơn Dương.
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hiện đang trồng lúa. Cách di tích khoảng 
400m về phía tây là sông Phó Đáy chảy 
dọc thung lũng.

Di tích gồm một tấm đá phiến magma 
biến chất (gọi là tấm trần), có hình khối giống 
một con thuyền với hai bề mặt khá phẳng, 
dài 2,4m, rộng 0,9 - 1m, dày 0,3 - 0,35m, nằm 
theo hướng bắc - nam. Trên bề mặt và ở 
các rìa cạnh của tấm đá đã bị lớp phong 
hóa bao phủ rất dày. Đáng chú ý là ở mỗi 
một đầu tấm đá được kê cao trên một số 
tảng đá to hình nêm chôn rất sâu trong 
lòng đất. Các tảng đá kê phía dưới đều có 
cùng chất liệu với tấm trần bên trên. Hiện 
tại, tấm đá lớn được kê cao hơn mặt đất 
là 0,45m.

Việc xác định niên đại của di tích cự 
thạch này được đặt trong mối liên hệ so 
sánh với các di tích đồng loại trong khu 
vực. Bước đầu có thể xác định di tích cự 
thạch Thiện Kế có niên đại khoảng sau 
Công nguyên vài ba thế kỷ, cách ngày nay 
gần 2.000 năm, khi văn hóa Đông Sơn vẫn 
tồn tại trên những vùng núi phía Bắc.

5. Về các tộc người cổ Tuyên Quang 
thời đại Kim khí

Bước vào thời đại Kim khí, cư dân cổ 
Tuyên Quang cùng với các cư dân vùng 
đồng bằng bước vào thời kỳ hình thành 
nhà nước sơ khai, song ở khu vực này chủ 
yếu vẫn là kinh tế trồng trọt trên nương 
rẫy, kết hợp với việc mở rộng gieo trồng 
lúa nước cũng như các cây củ chịu nước 
trên bãi bồi ven sông hay trong các thung 
lũng. Việc chăn nuôi gia súc nhỏ được duy 
trì ở mức độ nhất định.

Cũng như các vùng khác ở miền núi 
phía bắc, cư dân cổ Tuyên Quang thường 
tận dụng các nguồn lợi sẵn có trong tự 
nhiên nơi mình cư trú. Bên cạnh việc trồng 

trọt, nền kinh tế tự nhiên dựa trên cơ sở 
săn bắn, hái lượm vẫn giữ vai trò rất quan 
trọng, không thể thiếu đối với cuộc sống 
hằng ngày, đặc biệt vào những lúc thời tiết 
không thuận cho sản xuất nông nghiệp.

Hái lượm trong thời đại Kim khí vẫn 
có vai trò quan trọng trong đời sống. Tàn 
dư của kinh tế hái lượm, săn bắt còn tồn 
tại, thậm chí đến tận ngày nay trong một 
số nhóm đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng 
xa và biến thành nghề phụ của người dân 
trong nền kinh tế hàng hóa.

Qua sưu tập vũ khí các loại tìm được 
ở Tuyên Quang, có cả vũ khí đánh xa (mũi 
tên, lao...), vũ khí đánh gần (dao găm, 
giáo, rìu chiến...), có thể khẳng định ngoài 
việc dùng trong chiến trận, nhiều vũ khí 
đã được dùng để săn bắn. Ngay cả hình 
tượng chó săn hươu trên chiếc rìu đồng 
cũng đã phản ánh rõ việc săn bắn được 
người cổ Tuyên Quang coi trọng ra sao.

Việc đánh bắt cá và các loài thủy sinh 
cũng có vai trò quan trọng trong đời sống 
của cư dân cổ Tuyên Quang. Dấu tích của 
3 làng cổ: Bình Ca, Bãi Soi, Thiện Kế đều ở 
sông, suối. Chắc chắn cư dân thời đại Kim 
khí đã dùng nhiều phương pháp đánh bắt 
trên các sông, suối quanh khu cư trú của 
họ. Sách Lĩnh Nam trích quái có chép rằng 
hồi quốc sơ “dân sống ở chân núi, thấy 
chỗ nước cạn có nhiều cá tôm bèn bắt mà 
ăn”. Hiện nay, đồng bào miền núi vẫn còn 
giữ lại nhiều phương pháp đánh bắt cá, 
từ hàng nghìn năm trước. Việc tìm thấy 
lưỡi câu bằng đồng thau và chì lưới bằng 
gốm ở Chiêm Hóa chứng tỏ cư dân thời 
Kim khí ở đây đã thành thạo việc câu cá và 
đánh bắt cá bằng lưới.

Cư dân thời Kim khí ở Tuyên Quang 
đã trồng lúa là nguồn lương thực chính. 
Các hoa văn hình bông lúa trên trống đồng 
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Tuyên Quang chứng tỏ đã có cư dân nông 
nghiệp cổ ở đây.

Theo tài liệu của ngành địa chất thì 
ở vùng núi Tuyên Quang cũng đã có mỏ 
nguyên liệu dành cho việc đúc đồng từ rất 
sớm. Sống trên mảnh đất có tiềm năng về 
khoáng sản, chắc chắn rằng người của thời 
Hùng Vương ở Tuyên Quang có điều kiện 
thuận lợi để phát triển nghề khai thác mỏ 
và luyện kim. Công việc khai mỏ, luyện 
kim, đúc đồng đòi hỏi phải có trình độ 
tổ chức và kỹ thuật cao, nhất là đối với 
những hiện vật phức tạp như đúc trống 
đồng. Với một trình độ phát triển kỹ 
thuật và tổ chức như vậy chắc hẳn nghề 
luyện kim lúc bấy giờ đã trở thành một 
ngành sản xuất độc lập, tách ra khỏi nông 
nghiệp. Khi nghề luyện đồng thau đạt tới 
đỉnh cao thì nghề luyện sắt cũng ra đời và 
ngày càng hoàn thiện.

Bên cạnh nguồn tài nguyên mỏ, còn 
tìm được bằng chứng trực tiếp nghề luyện 
kim của người Tuyên Quang, đó là việc 
tìm được khuôn đúc rìu đồng ở Hồng Lạc, 
Sơn Dương. Mặt khác, sưu tập hàng trăm 
hiện vật đồng thau đủ loại cũng là minh 
chứng cho nghề luyện kim, đúc đồng của 
người Tuyên Quang xưa.

Ngoài nghề luyện kim, các ngành 
nghề thủ công khác như làm gốm, đồ gỗ, 
dệt, đan lát, làm đồ trang sức,... cũng khá 
phát triển.

Bước sang thời đại Kim khí, những 
điểm cư trú của người Tuyên Quang thời 
cổ thường được cụm lại ở cửa các con 
ngòi, con suối, nơi đổ ra các sông lớn như 
sông Lô, sông Gâm, sông Năng và sông 
Phó Đáy.

Với tư liệu hiện có, có thể thấy dấu 
tích cư trú của cư dân thời Vua Hùng đã 
hiện diện tại ba làng cổ: Bình Ca, Bãi Soi và 

Thiện Kế. Cả ba làng cổ này đều thuộc văn 
hóa thời Tiền Đông Sơn; trong đó, Bình 
Ca và Bãi Soi là hai làng cổ thuộc buổi 
đầu của thời đại Kim khí. Làng cổ Thiện 
Kế thuộc giai đoạn văn hóa Gò Mun, khi 
cư dân Tuyên Quang đã đúc đồng khá 
thành thạo. Chứng tích các làng cổ này 
với tầng văn hóa rõ rệt cùng với một loạt 
hiện vật đặc trưng cho cuộc sống hằng 
ngày của một cư dân định cư lâu dài, cho 
thấy vùng đất Tuyên Quang đã là nơi có 
những làng xóm đông đúc, cách nay gần 
bốn nghìn năm. Cuộc sống định cư, quần 
tụ thành bản làng và dựa vào nền kinh tế 
nông nghiệp đã tạo ra những tập tục có 
tính chất cộng đồng. Nhìn chung, lối sống 
của cư dân cổ Tuyên Quang thời bấy giờ 
còn thuần hậu, chất phác. Đó là một xã hội 
thanh bình và là một xã hội nông nghiệp 
nguyên sơ, bình lặng.

Qua bộ di vật Đông Sơn, nhất là trống 
đồng, có thể thấy thời Hùng Vương và An 
Dương Vương, các tộc người cổ Tuyên 
Quang đã đoàn kết, cùng chung sức, 
đồng lòng xây đắp nhà nước sơ khai Văn 
Lang và Âu Lạc. Họ có những vị thủ lĩnh 
thực sự sở hữu các trống đồng Đông Sơn. 
Chính các tộc người của Tuyên Quang 
đã thành lập một trong 15 bộ của Nhà 
nước Văn Lang xưa. Bộ này càng ngày 
càng mạnh, để đến một trăm năm sau 
trở thành một đơn vị hành chính lớn là 
huyện Vọng Hải trong thời Hán mà Hậu 
Hán thư đã ghi lại.

Sự phát triển của nền kinh tế, sự phân 
công lao động giữa nông nghiệp và thủ 
công nghiệp, sự trao đổi sản phẩm và các 
nguyên liệu giữa các địa phương ngày 
càng mở rộng dưới thời Hùng Vương đã 
tạo điều kiện cho việc tăng thêm nguồn 
của cải xã hội.
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Các tài liệu khảo cổ học, đặc biệt là 
khu mộ táng thời Hùng Vương cho thấy 
xã hội bấy giờ đã có sự phân hóa thành 
các tầng lớp giàu nghèo khác nhau. Ở khu 
vực miền núi phía Bắc, trong đó có Tuyên 
Quang, lúc này đã manh nha tầng lớp quý 
tộc Đông Sơn trong những điều kiện đặc 
thù của khu vực miền núi. Có thể đã có 
những thủ lĩnh vùng được sử dụng trống 
đồng như vùng Thiện Kế, Nhân Lý, Xuân 
Vân. Những thủ lĩnh đó có thể nằm trong 
hệ thống chính trị của Nhà nước Văn Lang, 
Âu Lạc mà sử sách đã nói đến.

Cùng với những thay đổi về vật chất 
thì đời sống tinh thần cũng ngày càng 
phong phú hơn. Cho đến nay, những tư 
liệu về đời sống tinh thần của cư dân cổ 
Tuyên Quang trong thời đại Kim khí thu 
được chưa nhiều. Nhưng qua những tài 
liệu khảo cổ học đã có cũng như qua tài 
liệu dân tộc học so sánh, có thể khẳng định 
rằng vào thời kỳ này, cư dân Tuyên Quang 
cũng có chung một văn hóa và trình độ kỹ 
thuật như cư dân sống ở các vùng miền 
khác trên đất nước ta.
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I. TUYÊN QUANG TỪ THẾ KỶ X - XV
1. Về chính trị, hành chính

Nhà nước quân chủ Việt Nam được xác 
lập từ thế kỷ X, sau chiến thắng của Ngô 
Quyền trên sông Bạch Đằng. Nhưng trong 
buổi đầu nhà nước quân chủ chưa được 
hoàn thiện về tổ chức thiết chế. Phải đợi 
đến những năm đầu của thế kỷ XI, với sự 
ra đời của vương triều Lý, thiết chế của nhà 
nước quân chủ mới được dần hoàn thiện. 

Lý Công Uẩn lên ngôi vua ở Hoa Lư 
mở đầu cho vương triều Lý (1010 - 1225), 
tức Lý Thái Tổ. Một trong những việc 
làm có ý nghĩa đầu tiên của vị vua khai 
sáng triều Lý là rời đô từ Hoa Lư ra Đại 
La lấy tên là thành Thăng Long. Việc làm 
này có ý nghĩa rất lớn, phản ánh yêu cầu 
phát triển mới của nhà nước quân chủ tập 
trung thời Lý. 

Bộ máy nhà nước thời Lý là một hệ 
thống chính quyền từ trung ương đến 
địa phương với quyền lực tuyệt đối nằm 
trong tay triều đình đứng đầu là vua. 
Theo Phan Huy Chú, quan chế đời Lý 
đại lược có 9 bậc. Bậc Đại thần đứng đầu 
các hàng văn võ gồm có: Tam thái (Thái 
sư, Thái bảo, Thái Phó); Tam thiếu (Thiếu sư, 
Thiếu bảo, Thiếu phó). 

Quan văn thì có Thượng thư, Tả Tham tri, 
Tả hữu gián nghị và Trung thư thị lang, v.v.. 

Quan võ gồm Đô thống, Nguyên soái, Tổng 
quản, Khu mật sứ, Tả hữu kim ngô, Thượng 
tướng, Đại tướng, Đô tướng, v.v.. 

Bộ máy của chính quyền trung ương 
được bổ sung, hoàn thiện dần các chức 
quan vào các năm 1028 (đời Vua Thái 
Tông) và năm 1080 (đời Vua Nhân Tông)...

Hàng ngũ quan lại của triều đình ở các 
địa phương: quan văn ở các lộ, phủ, châu là 
Tri phủ, Quân phủ, Tri châu. Quan võ ở các 
lộ, trấn, trại là Quan binh và Trấn thủ. Ở bên 
ngoài các lộ, trấn, trại đều đặt các quan và 
binh trấn giữ. 

Trước một sự thật là chính quyền ở các 
châu miền núi thời Lý vẫn nằm trong tay 
tầng lớp thống trị ở địa phương (như các 
tù trưởng ở các động). Các vua Lý đã dùng 
chính sách nhu viễn để ràng buộc đối với 
các địa phương xa (đặc biệt là ở miền biên 
viễn), nơi mà bộ máy chính quyền trung 
ương chưa thực sự kiểm soát được. Chính 
sách nhu viễn của triều đình nhà Lý có hai 
mặt: mua chuộc tầng lớp thống trị ở miền 
núi và khi cần cũng có thể trấn áp bằng 
quân sự. Triều đình trung ương cho phép 
các tù trưởng địa phương thực sự quản 
lý vùng đất của mình, cha truyền con nối 
nhưng trên nguyên tắc phải thần phục và 
hằng năm phải nộp cống phú. Các châu 
thuộc địa bàn của Tuyên Quang cũng nằm 
trong trường hợp như vậy. Ở châu Vị Long 

Chương III

TUYÊN QUANG THỜI PHONG KIẾN
(Từ thế kỷ X đến năm 1884)
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có họ Hà từng thế tập nhiều đời quản lý 
vùng đất này.

Một trong những chính sách tương 
đối có hiệu quả của nhà nước Lý đối với 
vùng dân tộc thiểu số là dùng hôn nhân để 
lôi kéo các tù trưởng có thế lực. Lý Thái Tổ, 
vị Vua đầu tiên của nhà Lý đã gả con gái 
cho tù trưởng động Giáp ở Lạng Châu là 
Thân Thừa Quý. Con trai Thân Thừa Quý 
là Thân Thiệu Thái cũng được vua Lý Thái 
Tông gả công chúa Bình Dương vào năm 
1029. Con Thân Thiệu Thái là Thân Cảnh 
Nguyên được Lý Thánh Tông gả công 
chúa Thiên Thành vào năm 1066. Như vậy 
nhà Lý có thể yên tâm bởi cửa ngõ phía 
Bắc vào Thăng Long đã được che chở.

Đối với thủ lĩnh miền núi ở khu vực 
khác, nhà Lý cũng dùng quan hệ hôn nhân 
để lôi kéo họ về phía mình. Để ràng buộc 
họ Hà ở châu Vị Long (Tuyên Quang), 
năm 1082, vua Lý Nhân Tông đã gả công 
chúa Khâm Thánh cho châu mục châu 
Vị Long là Hà Di Khánh1. Ngoài ra, sách 
Cương mục còn chép sự kiện: Năm 1029,... 
gả công chúa Trường Ninh cho châu mục 
châu Thượng Oai (vùng Hòa Bình ngày 
nay) là Hà Thiện Lãm2. 

Chính sách khôn khéo này đã ràng 
buộc được các tù trưởng, khiến họ trở 
thành những cánh tay quan trọng của 
chính quyền trung ương. Văn bia Bảo Ninh 
Sùng Phúc tự bi đã ghi lại mối quan hệ hôn 
nhân và gia đình triều đình nhà Lý và các 
thế hệ tù trưởng họ Hà nối tiếp làm châu 
mục châu Vị Long. Đó là một trong những 
minh chứng cho sự thành công của chính 
sách dân tộc nhà Lý áp dụng đối với vùng 

đất Tuyên Quang nói riêng và vùng dân 
tộc thiểu số nói chung.

Bộ máy nhà nước phong kiến thời 
Trần chủ yếu nằm trong tay Đại quý tộc họ 
Trần. Các chức vị quan trọng đều do tôn 
thất họ Trần nắm giữ. Để củng cố quyền lợi 
độc tôn của dòng họ, quý tộc nhà Trần còn 
thực hiện một chế độ hôn nhân đồng tộc, 
các tôn thất họ Trần kết hôn với nhau chứ 
không kết hôn với dòng họ khác. Những 
ông vua chuyên chế thời Trần đứng ở vị 
trí độc tôn, có quyền uy tối cao và rất có 
ý thức về quyền lợi của tập đoàn quý tộc 
mà mình đại diện. Hình thức truyền ngôi 
ở thời Trần cũng rất đặc biệt, được thực 
hiện theo chế độ Thái Thượng hoàng. Khi 
Thái tử khôn lớn thì được truyền ngôi 
chính thống, vua cha lui về ở cung Thánh 
Từ, xưng là Thái Thượng hoàng, nhưng 
cha con vẫn cùng nhau cai quản đất nước3.

Theo Phan Huy Chú, “Quan chế nhà 
Trần đại khái lấy tam công (tức tam thái: Thái 
sư, Thái phó, Thái bảo), tam thiếu (Thiếu sư, 
Thiếu phó, Thiếu bảo), Thái úy, Tư đồ, Tư mã, 
Tư không làm các chức trọng yếu đứng đầu 
hai ban văn, võ. Tể tướng thì gia phong Tả 
hữu tướng quốc bình chương sự, Tứ tướng thì 
gia phong Tham tri chính sự nhập nội hành 
khiển, hoặc gia phong Tả hữu bật tham dự 
triều chính”4. Những chức vụ quan trọng 
này đều do tôn thất họ Trần nắm giữ. Các 
vương hầu nhà Trần, ngoài việc nắm giữ 
những chức vụ trọng yếu ở triều đình, còn 
được phân phong đi trấn trị khắp nơi như 
Tĩnh Quốc Khang coi Diễn Châu, Chiêu 
Văn Vương Nhật Duật coi Thanh Hóa, 
Chiêu Minh Vương Quang Khải coi Nghệ 

1. Xem Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.281.
2. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sđd, t.I tr. 306.
3. Xem Đại Việt sử ký toàn thư,  Sđd, t.II tr. 30.
4. Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1963, 

t.II, tr.268.
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An, vv..Vương hầu có quyền lực rất lớn ở 
vùng mình trấn trị, có thái ấp, phủ đệ và 
quân đội riêng, con cháu được quyền thế 
tập coi giữ đất đó.

Các cơ quan trung ương ở thời Trần 
gồm có quán, các, sảnh, cục, đài, viện. Thí dụ 
quán, các như Lục bộ, phủ Tông chính, sảnh 
như Thượng thư sảnh, Môn hạ sảnh., cục 
như Nội thư hỏa cục, Hậu lục cục, đài như 
Ngự sử đài, viện thì có Nội xu mật viện, Hàn 
lâm viện, Thái y viện, v.v.. 

Các cơ quan hành chính và tư pháp ở 
Kinh đô là Bình bạc ty (sau đổi là Đại An 
phủ sứ, rồi lại đổi là Kinh sư phủ doãn). 
Chính quyền cấp lộ (phủ, trấn) có các chức 
An phủ chánh sứ và Phó sứ, Thông phán, Trấn 
phủ (còn gọi là Tri phủ). Ngoài ra, ở các lộ 
còn có các cơ quan chuyên môn chuyên 
trách các công việc: Hà đê (coi việc đê điều, 
quan lại có Hà đê chánh sứ và Hà đê phó sứ), 
Thủy lộ đề hình (trông coi việc giao thông 
thủy và bộ).

Huyện có các chức Tri huyện (còn gọi 
là Lệnh úy) và Chủ bạ.

Châu ở miền núi có các chức Chuyển 
vận sứ, Thông phán. Các chức quan chỉ 
huy quân đội địa phương thì có Kinh lược, 
Phòng ngự, Sát thủ ngự...

Ở xã (miền xuôi) và sách (miền núi) thì 
đặt chức Đại, Tiểu tư xã. Tước từ ngũ phẩm 
trở lên thì được phong chức Đại tư xã, từ 
Lục phẩm trở xuống thì làm Tiểu tư xã. 

So với thời Lý, hệ thống chính quyền 
thời Trần chặt chẽ hơn, việc phân nhiệm 
giữa các cơ quan trung ương rõ ràng hơn. 
Hệ thống tổ chức quan lại ở địa phương 
cũng quy củ hơn.

Năm 1400, nhà Hồ thay thế nhà Trần. 
Tuy nhiên, do thời gian quản lý đất nước 
quá ngắn ngủi (1400 - 1407) nên bộ máy 
hành chính cấp địa phương thời Hồ về đại 
thể vẫn giống thời Trần. Từ năm 1397, khi 
chưa lên ngôi vua, Hồ Quý Ly đã cho đổi 

các lộ ở xa thành trấn như Thanh Hóa đổi 
làm trấn Thanh Đô, Quốc Oai đổi thành 
trấn Quảng Oai, Tuyên Quang đổi làm trấn 
Tuyên Quang, Đà Giang đổi thành trấn 
Thiên Hưng, Lạng Giang đổi thành trấn 
Lạng Sơn, v.v. với mục đích tăng cường sự 
thống trị bằng quân sự. 

Trong suốt thời Trần - Hồ, công việc 
quản lý các châu huyện vẫn do các thổ tù 
miền núi đảm nhận, hằng năm cống sản 
vật địa phương cho triều đình. Nhà nước 
thời Trần không dùng quan hệ hôn nhân, 
mà đã cắt đặt đơn vị hành chính cấp trấn, 
lộ bao khắp vùng ở lãnh thổ thượng du, 
biên viễn. Đó là các lộ Lạng Giang, lộ 
Tam Giang; trấn Thiên Quan, trấn Thiên 
Hưng, trấn Thái Nguyên, trấn Lạng Sơn, 
trấn Tuyên Quang, do các chức An phủ, 
Trấn thủ đứng đầu như các trấn lộ khác. Ở 
châu đặt chức Thông phán và Thiêm phán, ở 
huyện đặt chức Lệnh úy và Chủ bạ. Ở xã bỏ 
chức Đại, Tiểu tư xã mà thay bằng đơn vị 
giáp như trước thời Trần. Quyền hạn ở mỗi 
cấp cũng được quy định rõ hơn, lộ thống 
hạt phủ, phủ thống hạt châu, châu thống 
hạt huyện. 

Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình và dân 
cư, ở các vùng này, nhà nước cũng chỉ nắm 
giữ đến cấp trấn, lộ, còn cấp châu, phủ vẫn 
tuyển chọn từ các thổ tù, tù trưởng, giao 
cho họ quản giữ. Nhà nước vẫn không thể 
can thiệp vào bộ máy hành chính ở cấp địa 
phương miền núi. Các châu mục chỉ phải 
cống nạp lâm sản hay khoáng sản để tỏ 
lòng thần phục.

Năm Đinh Hợi (1407), nhà Minh diệt 
nhà Hồ. Với âm mưu sáp nhập nước ta 
vào bản đồ Trung Quốc, tháng 7-1407 
Minh Thành Tổ xuống chiếu đổi An Nam 
thành quận Giao Chỉ với một tổ chức chính 
quyền gồm 3 ty lệ thuộc trực tiếp vào triều 
đình nhà Minh (như một tổ chức chính 
quyền địa phương Trung Quốc). Trong đó 
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Đô chỉ huy sứ ty (còn gọi là Đô ty) phụ 
trách quân chính. Thừa tuyên bố chính sứ 
ty (Bố chính ty) trông coi về dân sự và tài 
chính. Đề hình Án sát ty (Án sát ty) trông 
coi về tư pháp. Về hành chính nhà Minh 
chia đặt quận Giao Chỉ làm 17 phủ thống 
trị 47 châu, 154 huyện, 1 vệ và 13 sở1.

Thực hiện chính sách dùng người Việt 
cai trị người Việt, nhà Minh đã sử dụng 
nhiều biện pháp để lôi kéo, dụ dỗ quan 
lại ở các châu huyện vùng núi, nhằm biến 
họ thành tay sai trung thành của chính 
quyền đô hộ. Cuối năm 1410, Thượng 
thư nhà Minh là Hoàng Phúc đã xin với 
Minh Thành Tổ “cấp ruộng cho các thổ 
quan, tùy theo phẩm cấp để cho người cày 
cấy thu tô thay cho bổng lộc...”. Đầu năm 
1411, Trương Phụ đã được lệnh cấp bằng 
cho thổ quan các phủ, châu cai quản quân 
lính, những người thuộc thiên trưởng, bách 
trưởng lấy làm chỉ huy thiên hộ2.

Trong khoảng hai thập niên kể từ khi 
nhà Minh thiết lập ách cai trị ở nước ta 
cho đến khi chúng rút hết quân về nước, 
Tuyên Quang nằm trong châu, rồi phủ 
Tuyên Hóa. Quá trình xếp đặt các đơn 
vị hành chính cấp châu, phủ, huyện của 
Tuyên Quang và nhiều địa phương khác 
thường xuyên thay đổi, nhưng về cơ bản 
chức năng của bộ máy chính quyền vẫn 
giữ nguyên. Nhằm tăng cường bộ máy 
hành chính cấp địa phương, đặc biệt là bộ 
máy hành chính cấp làng - xã, năm 1419, 
theo đề nghị của Tổng binh Lý Bân, nhà 
Minh tổ chức lại xã thôn của nước ta thành 
lý và giáp như xã thôn của nhà Minh: Cứ 
110 hộ lập thành một Lý do một Lý trưởng 
đứng đầu. Dưới Lý là Giáp gồm 10 hộ do 
một Giáp thủ đứng đầu. Lý trưởng có nhiệm 
vụ thu thuế cho chính quyền đô hộ. Tương 

đương với lý ở xã thôn là các phường ở nội 
kinh và các hương ở ngoại kinh.

2. Về kinh tế, văn hóa, xã hội 

1- Kinh tế
Trên cơ sở phát triển ngày càng hoàn 

thiện của nhà nước trung ương tập quyền, 
các triều đại phong kiến Lý - Trần - Hồ đã 
quan tâm đặc biệt đến nông nghiệp. Điều 
đó thể hiện rõ nét trong chính sách ruộng 
đất, chính sách bảo vệ sức sản xuất, sức 
kéo trong nông nghiệp và chính sách 
thủy lợi.

Trên thực tế, sử cũ ghi chép rất ít về 
hoạt động kinh tế nông nghiệp, công 
thương nghiệp. Những chính sách của 
nhà nước Lý - Trần - Hồ đối với vùng đất 
Tuyên Quang cũng không được nhắc đến.

Tuyên Quang là miền đồi núi, đất 
đai trồng trọt không màu mỡ như các địa 
phương đồng bằng châu thổ. Kinh tế nông 
nghiệp của Tuyên Quang ngoài trồng lúa 
(lúa nước và lúa nương) còn trồng nhiều 
loại cây lương thực (ngô, khoai, sắn...) và 
các loại hoa màu khác. 

Hầu như mọi hoạt động kinh tế của 
Tuyên Quang đều do thủ lĩnh địa phương 
chỉ đạo và quản lý. Tuy nhiên, bằng chính 
sách trọng nông thiết thực, nhà nước 
phong kiến Lý - Trần đã đề ra những quy 
định rất chặt chẽ nhằm bảo vệ nền sản 
xuất. Đặc biệt, dưới triều Lý, chính sách 
bảo vệ sức sản xuất cho nông nghiệp được 
Nhà nước đặc biệt quan tâm.

Tháng 8-1043, Lý Thái Tông xuống 
chiếu ngăn cản việc mua bán các trai đinh 
trong làng xã, một hiện tượng đang phổ 
biến lúc bấy giờ: “Kẻ nào đem bán hoàng 
nam trong dân làm gia nô cho người ta, 
đã bán rồi thì đánh 100 trượng, thích vào 

1. Cao Hùng Trưng: An Nam chí nguyên, tư liệu Viện Sử học, q.2.
2. Viện Sử học: Lịch sử Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007, t.III, tr.65.
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mặt 20 chữ, chưa bán mà đã làm việc cho 
người thì cũng đánh trượng như thế, thích 
vào mặt 10 chữ, người nào biết chuyện mà 
cũng mua thì xử giảm một bậc”1.

Việc bảo vệ trâu bò, sức kéo được 
nhà nước đặc biệt chú ý. Tháng 2-1117, 
vua xuống chiếu: “Kẻ nào mổ trộm trâu 
thì phạt 80 trượng, đồ làm khao giáp, vợ 
xử 80 trượng, đồ làm tang thất phụ và bồi 
thường trâu; láng giềng biết mà không tố 
cáo, phạt 80 trượng”2. Quy định này lại 
được nhấn mạnh vào năm 1123, “trâu là 
vật quan trọng cho việc cày cấy, làm lợi 
cho người không ít. Từ nay về sau, ba nhà 
làm một bảo, không được giết trâu ăn thịt, 
ai làm trái thì trị tội theo hình luật”3. 

Những chính sách trên có những tác 
dụng nhất định đối với sự phát triển của 
kinh tế nông nghiệp trong nước nói chung 
và Tuyên Quang nói riêng.

Thời Lý nguồn thu nhập chủ yếu của 
nhà nước là thuế nông sản và lâm sản. 
Sách Đại Việt sử ký toàn thư ghi về việc năm 
Thuận Thiên thứ 4 (1013) định thuế lệ gồm 
có sáu mục trong đó có đến bốn mục là sản 
vật của vùng núi: 

“ 1. Ao hồ, ruộng đất.
2. Tiền và thóc về bãi dâu.
3. Sản vật ở núi nguồn các phên trấn.
4. Các quan ải xét hỏi về mắm muối.
5. Sừng tề, ngà voi, hương liệu của 

người Man Lão.
6. Các thứ gỗ và hoa quả ở đầu nguồn”4.
Thủ công nghiệp thời kỳ này cũng 

phát triển nhất định với hai bộ phận: thủ 
công nghiệp nhà nước và thủ công nghiệp 
dân gian. Trong khi ở những vùng trung 
du và đồng bằng, các nghề thủ công: như 
dệt, làm gốm, nghề làm giấy, khắc bản 

in, đúc đồng, rèn sắt... khá phát triển, ở 
những vùng miền núi như Tuyên Quang 
thì chủ yếu phát triển nghề khai khoáng. 
Việc khai thác tài nguyên đã bước đầu 
được triều đình Lý - Trần đặc biệt chú ý. 

Nghề khai thác mỏ vàng ở nước ta đã 
được Chu Khứ Phi, một tác giả đời Tống 
ghi lại trong sách Lĩnh ngoại đại đáp như 
sau: “Vùng khe động ở Ung châu và biên 
giới An Nam đều có mỏ vàng... Vàng 
thường không sinh ra từ quặng mà tự 
nhiên dung kết lại trong đất cát, nhỏ như 
hạt gạo, lớn như hạt đậu, lớn hơn nữa thì 
như ngón tay, đều gọi là vàng sống... Cũng 
có khi lớn như trứng gà, gọi là Kim mẫu, ai 
bắt được thì làm giàu. Giao Chỉ có cái lợi 
mỏ vàng mới mua dân ta làm nô”5.

Có thể thấy rằng, việc khai mỏ, đặc 
biệt là mỏ vàng dưới thời Lý ở các tỉnh biên 
giới phía Bắc, trong đó có Tuyên Quang 
cũng phát triển nhất định. 

Thời Trần, các thư tịch cổ đều cho biết, 
các phủ châu Thái Nguyên, Lạng Sơn, 
Quảng Oai, Tuyên Hóa có các mỏ vàng, 
bạc, đồng, thiếc, chì, diêm tiêu.

Có thể cho rằng, phương thức khai 
mỏ đương thời chủ yếu là thủ công. Có 
hai hình thức khai mỏ chủ yếu là do nhà 
nước tổ chức và do tư nhân; đóng vai trò 
chủ đạo là dân địa phương khai thác. Sản 
phẩm làm ra, một phần nộp cho nhà nước 
dưới dạng thuế, phần còn lại thì buôn bán 
trên thị trường. Các sản phẩm vàng và bạc 
được triều đình sử dụng nhiều trong các 
công trình tín ngưỡng. 

Thời Trần, sở hữu ruộng đất tư phát 
triển mạnh, nhà nước có những chính sách 
bảo vệ sở hữu tư nhân về ruộng đất. Kinh 
tế điền trang thái ấp thời Trần đang ở thời 

1, 2, 3, 4. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.264, 287, 292, 243.
5. Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Sđd, t.II, tr.223.



Phêìn thûá ba: LÕCH SÛÃ 367

kỳ thịnh đạt song song với sự phát triển 
của chế độ nô tỳ. Ở khu vực đồng bằng 
sản xuất nông nghiệp vẫn là nguồn sống 
chính, “lúa mỗi năm chín 4 lần”. Nông 
dân cày ruộng công, mỗi mẫu phải nộp 
tô 100 thăng, ngoài ra còn phải chịu thuế 
đinh. Ruộng tư thì từ một đến 2 mẫu phải 
nộp thuế 1 quan tiền, từ 3 đến 4 mẫu thì 
nộp thuế 2 quan tiền. Người dân ở miền 
núi vẫn sống nhờ những sản vật núi rừng. 
Các sản vật thời Trần ghi lại trong An nam 
chí lược có quế, thường sơn, a ngùy, ý dĩ, 
hương phụ, chè...1. Mức thuế sản vật ở 
thời Trần cũng khá nặng. Sách An Nam tức 
sự của Trần Phu chép: “Châu đặt quan phủ, 
thông phán, huyện có đại liêu, thuế má nặng 
nề, cá, tôm, rau, quả đều phải nộp thuế do 
đại liêu thu”2.

Thời Lý - Trần - Hồ ở một mức độ 
nhất định, thương nghiệp cũng phát triển 
đáng kể. Các vua Lý, Trần đều chú ý đúc 
tiền để tiện cho việc trao đổi giữa các 
vùng. Tiền tệ (tiền đồng) đã giữ vai trò 
quan trọng trong nền kinh tế. Nhà nước 
đã thu thuế bằng tiền, thuê thợ xây dựng 
trả công lao động bằng tiền. Hiện nay 
người ta đã tìm ra 9 loại tiền thời Lý được 
đúc vào các thời Vua Lý như Lý Thái Tổ, 
Lý Thái Tông, Lý Nhân Tông, Lý Anh 
Tông, Lý Cao Tông3.

Ở vùng biên giới Việt Trung, thời Lý 
đã xuất hiện những trung tâm buôn bán 
lớn gọi là những “bạc dịch trường” như 
Vĩnh Bình, Hoành Sơn, Khâm Châu. Đây 
thực chất là những chợ biên giới lớn, ở đó 
người dân vùng biên và những thương 

lái Việt Nam, Trung Quốc mang các loại 
hàng hóa đến để mua bán, trao đổi. Hàng 
hóa phần lớn là những sản vật núi rừng 
như sừng tê giác, ngà voi, vàng bạc, có cả 
những thứ thủy sản như cá, muối... để đổi 
lấy các loại hàng như vải vóc, lụa, đồ sứ, 
chè, giấy... của Trung Quốc. 

Là một vùng đất xa xôi, nhưng Tuyên 
Quang thời trung đại cũng đã buôn bán 
với các vùng dân tộc thiểu số ở biên giới. 
Sử cũ chép lại sự kiện: Năm 1012, người 
Man4 qua cột đồng đến bến Kim Hoa, châu 
Vị Long (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) buôn 
bán. Vua sai bắt được người Man và hơn 
một vạn con ngựa5. Tuy nhiên, việc buôn 
bán như vậy rất hiếm có ở vùng đất Tuyên 
Quang thời trung đại. 

2- Văn hóa - xã hội
Thời Lý - Trần - Hồ là thời kỳ văn hóa 

Đại Việt có những bước phát triển mạnh 
mẽ, đạt được nhiều thành tựu rực rỡ. 

Do tư liệu quá ít ỏi, rất khó dựng lại 
được diện mạo đời sống văn hóa của đồng 
bào các dân tộc Tuyên Quang cách ngày 
nay gần 10 thế kỷ. Tuy nhiên, trong dòng 
chảy văn hóa dân tộc, người dân Tuyên 
Quang vẫn bảo lưu và thể hiện những nét 
văn hóa đặc trưng, đặc sắc nhất. 

Về nghề nghiệp thì làm ruộng, buôn 
bán, chài lưới, đẵn cây, tự túc sinh nhai, 
không có chuyên nghiệp. Các lễ tiết, tế tự 
cùng ma chay, hôn nhân gần giống như 
trung châu nhưng chất phác, ít bày vẽ.

Họ dùng sức nước để giã gạo, làm cái 
cọn để lấy nước vào ruộng; đốt nương thì 
dùng dao moi đất để tra hạt giống...

1, 2. Xem Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn: Lịch sử chế độ phong kiến Việt Nam, Sđd, t.II, tr.287.
3. Đỗ Văn Ninh: Tiền cổ Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1992. tr 40 - 42.
4. Người Man tức là người Thái ở Vân Nam (Trung Quốc), miền đó có nhiều ngựa tốt, mua bán trao 

đổi sang các miền lân cận.
5. Xem Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.243.  
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Phong tục của cư dân nhìn chung còn 
thuần phác, đơn giản. Quần áo thường 
nhuộm thâm hay may bằng vải hoa, ít dùng 
màu sặc sỡ; giày, dép cũng ít được dùng. 
Họ chủ yếu ở trong các ngôi nhà sàn, vừa 
để tránh thú dữ, vừa để tránh lũ lụt.

Trong các di sản còn lại có bài văn bia 
chữ Hán được khắc trên một tấm bia đá 
với nhan đề là Bảo Ninh Sùng Phúc tự bi 
(Văn bia chùa Bảo Ninh Sùng Phúc) được 
xây dựng trên đồi Khuôn Khoai, thuộc 
thôn Vĩnh Khoái, xã Yên Nguyên, phía 
Tây Nam huyện Chiêm Hóa1, tỉnh Tuyên 
Quang. Tấm bia tập trung viết về Hà Hưng 
Tông, ngay dòng mở đầu đã chép: “Quan 
coi châu Vị Long, tước Phò kỳ lang*, Đô tri 
tả vũ vệ Đại tướng quân, Kim tử quang lộc 
Đại phu, Kiểm hiệu Thái phó; Đồng trung 
thư môn hạ Bình chương sự, kiêm Quản 
nội khuyến nông sự, Thượng trụ quốc, ăn 
lộc phong ấp ba nghìn chín trăm hộ, ăn 
lộc thực phong chín trăm hộ”. Tấm bia cổ 
được khắc dựng sau khi hoàn thành ngôi 
chùa, đã khẳng định công lao giữ vững an 
ninh và xây dựng kinh tế, phát triển văn 
hóa trong gần 200 năm dưới triều Lý của 
15 đời họ Hà trên vùng đất cổ Chiêm Hóa, 
Tuyên Quang.

Tại Tuyên Quang cũng có một số ngôi 
chùa mang dáng dấp kiến trúc Phật giáo 
thời Lý - Trần, tiêu biểu là chùa Phật Lâm, 
còn gọi là chùa Núi Man tại thôn Trại Xoan, 
xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn và Chùa Phúc 
Lâm ở thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, 
huyện Nà Hang (Xem chương I: Di tích - 
Danh thắng, phần Văn hóa)

Giáo dục – thi cử
Là vùng đất xa kinh thành, trong suốt 

bốn thế kỷ (X - XIV), Tuyên Quang không 
có người tham gia vào các kỳ thi tuyển 
chọn nhân tài của đất nước. Tuy thế, cũng 
có những danh nhân có những đóng góp 
lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ 
đất nước thời Lý - Trần - Hồ. Đó là:

Hà Di Khánh: là danh thần thời vua 
Lý Nhân Tông (1072 - 1127). Ông tổ họ Hà 
là Hà Đắc Trọng vốn là Châu chủ châu Vị 
Long (nay là vùng Chiêm Hóa, Nà Hang, 
Lâm Bình), đến Hà Di Khánh là đời thứ 
sáu. Hà Di Khánh sinh năm Kỷ Dậu (năm 
1069). Năm lên 9 tuổi, ông được vua Lý 
Nhân Tông cho vời về Kinh gả em gái 
(Công chúa Khâm Thánh) cho. Năm sau, 
ông về Kinh đón cô dâu và được phong 
làm Tả đại liêu ban. Nhưng vì tuổi còn 
nhỏ, ông trở lại quê hương cùng cha coi 
sóc đất Vị Long. Năm 1082, ông được rước 
cô dâu về bản địa.

Trong cuộc kháng chiến chống Tống 
của Lý Thường Kiệt (năm 1076), cha của 
ông đem quân truy kích giặc lập công 
lớn. Năm ông 17 tuổi, cha mẹ ông đều 
mất. Ông được nối chức cha coi giữ châu 
Vị Long khi mới 18 tuổi. Năm 1086, vua 
giao cho ông giữ chức Tiết độ sứ Kim tử 
Quang lộc Đại phu, hiệu Thái phó, vẫn 
giữ chức cũ là Tả đại liêu ban. Sau đó, 
ông còn được thăng làm Phó ký lang Đô 
tri Tả vũ vệ Đại tướng quân, Đông trùng 
Thủ môn hạ Bình chương sự, kiêm Quân 
nội khuyến nông sự Thái bảo, Thái phó 
Thượng trụ quốc, hưởng thực ấp 3.900 
hộ, thực lộc 900 hộ.

1. Văn bia do Đỗ Văn Hỷ dịch và Thạch Can, Văn Tân hiệu đính. Tác giả văn bia là Lý Thừa Ân 
(? - ?), quê quán chưa rõ, sống vào khoảng cuối thế kỷ XI đầu thế kỷ XII, làm quan đến chức Triều 
thỉnh đại phu, Đông thượng cáp môn hậu, Thượng thư viên ngoại lang. Năm Nhâm Tý (1132), được vua 
cử đi sứ nhà Tống. Văn bia này do ông soạn với sự chỉ đạo của quan Thái phó Hà Hưng Tông, cách 
đây chín thế kỷ. 

* Tức là Phò mã, con rể nhà vua.
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Năm Đinh Hợi (năm 1107), ông cho 
xây chùa Bảo Ninh Sùng Phúc rất tráng 
lệ ở chân núi Đán Hán (thuộc xã Yên 
Nguyên, Chiêm Hóa ngày nay) để giáo 
hóa chúng dân theo đức thiện. Khi chùa 
xây xong, ông có mời Triều thỉnh Đại 
phu, đồng Thượng cáp môn sứ, Thượng 
thư Viên ngoại lang, tứ tử kim ngư đại Lý 
Thừa Ân soạn văn bia nói rõ về công trạng 
của dòng họ Hà ở đất Vị Long.

Trần Quang Bưu người Tuyên Quang, 
tổ tiên làm quan trải qua các triều Lý, sang 
triều Trần vẫn được trọng dụng. Con cháu 
đều được phong hầu. Đến đời vua Trần 
Thuận Tông (1389 - 1398), ông làm quan 
đến chức Hành khiển (tương đương chức 
Tể tướng sau này). Cuối đời vua Trần 
Thiếu Đế (1398 - 1400), Hồ Quý Ly làm 
phản, Trần Quang Bưu lập mưu giết Quý 
Ly nhưng không thành, nên bị hại chết. 

3. Đấu tranh xã hội và chống giặc 
ngoại xâm

1- Đấu tranh xã hội
Thời Lý - Trần - Hồ, chính sách đối 

với vùng dân tộc thiểu số là khá mềm 
mỏng, nhất là việc thông qua chính sách 
ràng buộc hôn nhân đã lôi kéo được nhiều 
tù trưởng gắn bó với đất nước, với triều 
đình. Thế nhưng bằng sự khôn khéo, nhà 
Lý cũng không phải đã mua chuộc được 
hết các tù trưởng địa phương. Sự ràng 
buộc của chính quyền trung ương với các 
dân tộc thiểu số miền biên viễn dẫu sao 
cũng chỉ là hình thức; ngoại trừ việc cống 
nạp lâm, thổ sản, thực quyền cai trị ở các 
địa phương xa xôi vẫn là các tù trưởng 
thiểu số. Vì những bất bình với triều 
đình, hoặc giả không chịu nổi sự bóc lột 
về kinh tế, chèn ép về chính trị... các thủ 
lĩnh địa phương sẵn sàng chống lại chính 
quyền trung ương. Dưới thời Lý có khá 
nhiều cuộc nổi dậy của các dân tộc thiểu 

số. Trước những tình thế này, nhà Lý đã 
áp dụng một chính sách khác hẳn: trấn áp 
không khoan nhượng.

Ngay sau khi vừa lên ngôi được một 
năm (1011), khi bộ lạc Cử Long ở miền 
Châu Ái (Thanh Hóa) nổi dậy, Lý Thái Tổ 
đã đích thân đi đàn áp. Sau cuộc tàn sát dã 
man, quân triều đình đã bắt sống người 
cầm đầu và dập tắt ngay cuộc nổi dậy của 
bộ lạc này. 

Sau vụ nổi dậy của bộ lạc Cử Long 
2 năm, năm 1013, các dân tộc thiểu số ở 
châu Vị Long (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) 
nổi dậy liên tục 2 lần cũng bị triều đình 
đàn áp.

Năm 1022, bộ lạc Đại Nguyên ở miền 
biên giới nổi dậy cũng bị Dực Thánh 
Vương đàn áp.

Năm 1024, các dân tộc thiểu số ở 
Phong châu (Vĩnh Phúc, Phú Thọ) và Đô 
Kim, Thường Tân, Bình Nguyên (Tuyên 
Quang) nổi dậy cũng bị Thái tử Phật Mã 
đánh tan.

Đến đời vua Lý Thánh Tông cũng phải 
5 lần thân chinh đem quân đi trấn áp vùng 
biên viễn.

- Năm 1029 và 1035 ở Châu Ái.
- Năm 1031 ở Hoan châu (Nghệ An).
- Năm 1033 ở châu Định Nguyên (Yên 

Bái).
- Năm 1037 ở đạo Hàm Tây (vùng Tây 

Bắc ngày nay).
Vua Thánh Tông trị vì sau đó cũng liên 

tục chinh phạt các vùng động Ma Sa (Đà 
Bắc Hòa Bình), động Sa Đãng châu Mường 
Quán (Sơn La), v.v. khi đồng bào các dân 
tộc ở đó nổi dậy chống triều đình vào các 
năm 1061, 1064, 1065, 1084...

Tại Tuyên Quang cũng có các tù 
trưởng chống lại triều đình trung ương, 
tiêu biểu nhất là cuộc nổi dậy của châu 
mục Hà Án Tuấn (Cương mục chép là Hà 
Trắc Tuấn). Sử cũ chép lại sự kiện này 
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như sau: “Quý Sửu, (1013),... mùa đông, 
tháng 10, châu Vị Long làm phản, hùa 
theo người Man (Nam Chiếu). Vua thân 
đi đánh. Thủ lĩnh là Hà Án Tuấn sợ, đem 
đồ đảng trốn vào rừng núi”1. Năm 1014, 
Vua Lý điều động Dực Thánh Vương đi 
đánh châu Vị Long. Ngay năm sau, sách 
Đại Việt sử ký toàn thư lại ghi sự kiện: 
“Ất Mão, (1015),... Xuống chiếu cho Dực 
Thánh Vương và Vũ Đức Vương đi đánh 
các châu Đô Kim, Vị Long, Thường Tân2, 
Bình Nguyên, bắt được thủ lĩnh là Hà Án 
Tuấn đem về kinh sư chém đầu bêu ở chợ 
Đông”3. Năm 1037, các sách sử cũng ghi lại 
sự kiện Vua Lý cử Khai hoàng vương làm 
Đại nguyên soái, đem quân đi trấn áp các 
châu Đô Kim, Thường Tân, Bình Nguyên.

Nguyên nhân của các cuộc nổi dậy bắt 
nguồn từ lợi ích kinh tế. Điều này được 
đoán định thông qua ghi chép của Cương 
mục: “Người Mán đến châu Vị Long đổi 
chác, mua bán, nhà vua sai người đến bắt, 
tước được hơn một vạn con ngựa. Đến 
đây, Hà Trắc Tuấn làm phản, lại ngả theo 
người Mán”4.

Tuy thế, cuộc nổi dậy của Hà Án Tuấn 
(Hà Trắc Tuấn) bị dập tắt ngay và không 
gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia.

2- Kháng chiến chống giặc giữ nước
- Kháng chiến chống Tống thời Lý (1075 - 

1077):
Sau cuộc xâm lược nước ta lần thứ 

nhất (981) bị thất bại, năm 1075 nhà Tống 
nhân cơ hội vua Lý mới lên ngôi còn nhỏ 

tuổi, liền chuẩn bị xâm lược nước ta lần 
thứ hai. 

Theo dõi chặt chẽ âm mưu và hành 
động của nhà Tống, Lý Thường Kiệt đã 
chủ trương: “Ngồi yên đợi giặc không 
bằng đem quân ra trước để chặn mũi 
nhọn của giặc”. Thực hiện chủ trương 
“tiên phát chế nhân”, cuối năm 1075, Lý 
Thường Kiệt5 trực tiếp chỉ huy 10 vạn 
quân thủy, bộ của ta bất ngờ tập kích vào 
các căn cứ của quân Tống mà trung tâm là 
thành Ung Châu. 

Ngày 18-1-1076, ta bao vây thành Ung 
Châu và sau 42 ngày công phá dữ dội, 
ngày 1-3-1076, quân ta đã hạ thành. Sau 
đó, Lý Thường Kiệt cho rút quân về nước 
và chuẩn bị cuộc kháng chiến chống Tống.

Thành Ung Châu nằm ở nơi tiếp giáp 
của hai con sông Tả Giang và Hữu Giang 
(Nam Ninh - Quảng Tây); cửa biển Khâm 
Châu, Liêm Châu (Quảng Đông) và các 
trại sát biên giới vùng Đông Bắc Đại Việt 
như Hoành Sơn, Thái Bình, Vĩnh Bình, Cổ 
Vạn, Thiên Long đã được quân Tống xây 
dựng thành những căn cứ hậu cần và quân 
sự chuẩn bị cho việc xuất quân xâm lược 
Đại Việt.

Trong cuộc tiến công này, theo văn bia 
Bảo Ninh Sùng Phúc tự bi, châu mục họ Hà 
ở Vị Long đã góp nhiều công sức. 

Sử sách không chép cụ thể những đóng 
góp của Tuyên Quang vào cuộc kháng 
chiến chống Tống, trừ cuộc tấn công vào ba 
căn cứ ở biên giới Ung Châu, Khâm Châu, 

1, 3. Đại Việt sử ký toàn thư, Sđd, t.I, tr.243, 244.
2. Châu Đô Kim ngày nay thuộc huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Châu Vị Long thuộc huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Châu Thường Tân chưa xác định được là huyện nào trong tỉnh Tuyên 
Quang hiện nay.

4. Quốc sử quán triều Nguyễn: Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sđd, t.I, tr.291.
5. Lý Thường Kiệt (1019 - 1105), quê ở phường Thái Hòa, Hà Nội. Ông đã từng giữ nhiều chức vụ 

quan trọng trong triều đình nhà Lý dưới thời Lý Thái Tông, Lý Thánh Tông, và đặc biệt dưới thời Vua 
Lý Nhân Tông ông đã làm tới chức Phụ Quốc Thái úy giữ cương vị như một Tể Tướng. Ông là người có 
nhiều công lao đóng góp trong sự nghiệp phá Tống, bình Chiêm bảo vệ đất nước ở thời Lý.
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Liêm Châu. Nhưng qua chính sách “ngụ 
binh ư nông”, đi đến đâu cũng tuyển binh 
đến đấy và chính sách nhu viễn, thu phục 
các tù trưởng vùng biên giới của triều đình 
nhà Lý, cũng có thể phần nào hình dung 
được những đóng góp sức người và sức 
của nhân dân Tuyên Quang cho quân đội.

Công lao của nhân dân Tuyên Quang 
nói chung và thế lực các thủ lĩnh họ Hà ở 
châu Vị Long (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) 
nói riêng đã được nhà Lý ghi nhận và ban 
thưởng. 

Việc đóng thuyền cho quân thủy và 
góp phần cung cấp những tay cung nỏ 
thiện xạ cho quân đội đã được ghi chép 
vào năm 1204 như sau: “Trước đây, Dĩ 
Mông đắp lũy xong, làm vài chục chiếc 
thuyền lâu, sai những tay bắn cung ở Phú 
Lương nấp trên thuyền ấy, lấy dây dài 
buộc ở sau thuyền rồi hạ lệnh: Giặc tới thì 
chèo thuyền qua sông mà bắn, nếu bất lợi 
thì kéo thuyền về”1. Có thể thấy là, thuyền 
lâu gắn chặt với chiến thuật dùng cung 
nỏ đánh thủy của quân đội trước đây. Các 
vùng dân tộc thiểu số tiếp giáp với trung 
du, đồng bằng được nhà Lý cũng như nhà 
Trần sau này rất chú trọng khai thác. 

Kháng chiến chống Tống của quân và 
dân ta hoàn toàn thắng lợi, chấm dứt vĩnh 
viễn dã tâm xâm lược Đại Việt của nhà Tống.

- Kháng chiến chống Mông - Nguyên thời 
Trần (thế kỷ XIII)

Trong cuộc kháng chiến chống quân 
Mông Cổ lần thứ nhất, Tuyên Quang chỉ là 
nơi quân giặc Mông Cổ chuyển quân qua 
địa phận. Sử cũ không chép cụ thể nhưng 
cũng có thể thấy cùng với nhân dân cả 
nước, đồng bào Tuyên Quang đã đóng góp 
công sức vào cuộc chiến tranh toàn dân 
chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

Cuộc xâm lược Đại Việt lần thứ nhất 
(1258) của đế quốc Mông Cổ đã bị thất bại 
thảm hại. 

Trong cuộc kháng chiến chống 
Nguyên - Mông lần thứ hai, năm 1285, 
nhân dân Tuyên Quang đã góp phần cùng 
các đạo thổ binh của các tù trưởng vùng 
Tây Bắc chặn cánh quân địch từ Vân Nam 
xuống. Chiêu văn vương Trần Nhật Duật 
chỉ huy quân đội triều đình đóng quân tại 
trại Thu Vật (vùng Yên Bình, Yên Bái ngày 
nay). Giặc tiến công từ nhiều phía, quân 
ta giao chiến rồi rút lui. Quân của Nhật 
Duật đi theo thuyền xuôi về phía dưới. 
Trong trận quân Nguyên đánh vào vùng 
Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Đặc, một phụ 
đạo người địa phương đã dũng cảm mang 
quân đánh trả. Hà Đặc đã dùng nhiều kế 
làm cho quân giặc hoảng loạn, mất tinh 
thần. Cứ ban đêm, các đạo dân binh đem 
những hình nộm người đan bằng tre, có 
vóc dáng cao lớn, mặc áo, dẫn ra dẫn vào 
bên ngoài trại giặc. Quân Hà Đặc còn lấy 
những cây to, khoét lỗ rồi cắm những mũi 
tên nỏ để giặc tưởng ta có những tên nỏ có 
sức mạnh xuyên qua thân cây nên khiếp 
sợ. Trong một trận giáp chiến với quân 
Nguyên, Hà Đặc đã hy sinh, sau đó em 
ông là Hà Chương tiếp tục chiến đấu, bị 
giặc bắt. Sau lại trốn thoát, Hà Chương 
tiếp tục chỉ huy dân binh đánh giặc.

Khi quân Nguyên - Mông thua to ở bến 
Đông Bộ Đầu, hoảng loạn rút về khu vực 
trại Quy Hóa, bị chủ trại là Hà Bổng chiêu 
tập người dân địa phương chặn đánh. 
Cuộc kháng chiến thắng lợi, Hà Bổng đã 
được triều đình phong tước hầu.

Cuộc kháng chiến chống quân xâm 
lược Mông - Nguyên của quân, dân Đại 
Việt ở Tuyên Quang còn được phản ánh 

1. Việt sử lược, bản dịch của Trần Quốc Vượng, Nxb. Sử học, Hà Nội, 1963, tr.170.
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qua nội dung bài ký trên quả chuông 
Thông Thánh quán ở Bạch Hạc. Bài minh 
chuông do đạo sĩ Hứa Tông Đạo (người 
Trung Quốc) là môn khách của Trần Nhật 
Duật soạn vào năm Đại Khánh thứ 8 triều 
Trần Minh Tông (1321). Nội dung bài minh 
chuông đặc biệt có ý nghĩa khi tìm hiểu về 
lịch sử nước ta thời Trần, trong đó có nhắc 
đến địa danh Tuyên Quang: Cuối đông 
năm Giáp Thân (1285), giặc Bắc đến xâm 
lược. Bấy giờ Khai quốc vương (tức Trần 
Nhật Duật) trấn thủ các lộ Tuyên Quang 
ở sông Bạch Hạc cắt tóc thề nguyện với 
thần linh đem hết tấm lòng trung để báo 
ơn vua...)1.

Cuối năm 1287, nhà Nguyên lại xâm 
lược Đại Việt lần thứ ba. Nhà Trần đã lập 
phòng tuyến trên sông Bạch Đằng và Vạn 
Kiếp trên Lục Đầu giang. Trận đại thủy 
chiến trên sông Bạch Đằng năm 1288 của 
quân dân Đại Việt đã làm sụp đổ hoàn 
toàn ý chí xâm lược Đại Việt của đế quốc 
Mông - Nguyên. Trong thắng lợi chung ấy, 
quân dân Tuyên Quang đã đóng góp một 
phần không nhỏ.

- Kháng chiến chống quân Minh xâm lược
Ngay từ giữa năm 1407, khi nền đô hộ 

của nhà Minh vừa được thiết lập đã phải 
đối phó với phong trào đấu tranh rộng lớn 
khắp từ miền xuôi lên miền ngược. 

Năm 1410, ở miền núi, nghĩa quân “áo 
đỏ” tiến công huyện Đại Từ. Chính quyền 
đô hộ ra lệnh cho tên Đồng Tri phủ Thái 
Nguyên Ma Bá Hổ đàn áp nghĩa quân và 
đồng thời bắt bọn thổ quan phủ Tuyên 
Hóa (Tuyên Quang) là Lương Sỹ Vinh, 
Hoàng Công Dịch điều động thêm 1.000 
quân tinh nhuệ phối hợp với Ma Bá Hổ lên 

đàn áp. Cùng với nhân dân Thái Nguyên, 
nhân dân Tuyên Quang cũng phối hợp với 
nghĩa quân “áo đỏ” chống Minh. Cuộc 
khởi nghĩa đã gây cho quân Minh nhiều 
khó khăn và còn kéo dài cho tới tận khi 
khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ.

Cuộc kháng chiến chống quân Minh 
của nhân dân ta kéo dài 10 năm (1418 - 
1428). Đất Tuyên Quang không nằm trong 
địa bàn của cuộc kháng chiến. Sách Dư 
địa chí của Nguyễn Trãi có ghi về một trận 
đánh ở Lê Hoa quan: “Lê Hoa cùng Lô ở 
về Tuyên Quang. Lê Hoa là tên núi nay gọi 
là Lê Hoa quan. Khi Lê Thái Tổ khởi nghĩa, 
sai quan phòng ngự là Trần Ban sửa sang 
chỗ ấy. Sau chống cự chi binh của tướng 
Minh là Liễu Thăng ở đấy”2.

Khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi đã kết 
thúc 20 năm đô hộ của nhà Minh, mở ra 
một thời kỳ phát triển mới của dân tộc 
Việt Nam. 

Nhân dân Tuyên Quang cùng nhân 
dân cả nước đã góp sức người, sức của vào 
thắng lợi chung ấy.

II- TUYÊN QUANG TỪ THẾ KỶ XV - XVIII 
1. Về chính trị, hành chính

Sau cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng 
lợi, ngày 15-4 năm Mậu Thân (tức ngày 29-
4-1428), Lê Lợi chính thức lên ngôi Hoàng 
đế tại Đông Kinh khôi phục lại tên nước 
Đại Việt, khai sáng ra triều đại Lê (thường 
gọi là Lê sơ hay Hậu Lê để phân biệt với 
thời Tiền Lê thế kỷ X).

Ngay khi cuộc kháng chiến chưa kết 
thúc, Lê Lợi đã chú ý tới việc xây dựng 
chính quyền, chia cả nước làm bốn đạo: 

1. Dẫn theo Hà Văn Tấn, Phạm Thị Tâm: Cuộc kháng chiến chống xâm lược Nguyên - Mông thế kỷ XIII, 
Sđd, tr. 205.

2. Nguyễn Trãi: Dư địa chí toàn tập, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1976, tr. 228.
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Đông, Tây, Nam, Bắc. Trong đó, Tây Đạo 
gồm có: Tam Giang, Hưng Hóa, Tuyên 
Quang và Gia Hưng. Sau khi lên ngôi, Lê 
Thái Tổ chia cả nước làm năm đạo, gồm 
bốn đạo cũ (Đông, Tây, Nam, Bắc) và thêm 
đạo Hải Tây (từ Thanh Hóa đến Thuận 
Hóa). Tuyên Quang vẫn thuộc Tây Đạo.

Đứng đầu mỗi đạo, nhà Lê cho đặt 
chức Hành khiển chuyên việc “sổ sách 
kiện tụng về quân dân, những chức ấy 
đều đứng hàng văn ban, ngang với Tể 
tướng”. Ngoài ra, ở mỗi đạo lại đặt thêm 
chức Chánh Tuyên phủ sứ và Phó Tuyên 
phủ sứ để nắm giữ các việc khác. Về đơn 
vị hành chính dưới đạo, Lịch triều hiến 
chương loại chí chép: “Lại định quan các lộ, 
các huyện (lộ đặt tri phủ, chưởng ấn sứ, thứ 
đến các chức trấn phủ sứ, an phủ sứ, tuyên 
phủ sứ, chiêu thảo sứ; huyện đặt tuần án, 
chưởng ấn, thứ đến chuyển vận sứ [chuyển 
vận] phó sứ”1. Theo Dư địa chí, đất Tuyên 
Quang ở thời điểm này có vị trí “Đông 
và Bắc giáp Cao, Lạng. Tây và Nam giáp 
Sơn, Hưng; có 1 lộ phủ, 1 thuộc huyện và 
5 châu, 282 xã. Đấy là phên dậu thứ ba ở 
phương Tây vậy”2.

Năm Quang Thuận thứ 7 (1466), Lê 
Thánh Tông chia cả nước làm 12 đạo Thừa 
tuyên, trong đó có đạo Thừa tuyên Tuyên 
Quang, và lấy 2 đạo ở kinh kỳ đặt làm phủ 
Trung đô. Tuyên Quang trở thành một đạo 
Thừa tuyên gồm 1 phủ, 2 huyện 5 châu. 
Một số đơn vị trung gian như trấn, lộ bị bãi 
bỏ để đơn giản bớt hệ thống tổ chức chính 
quyền, đồng thời tăng cường thêm quyền 
chi phối của chính quyền trung ương. 

Ở mỗi đạo Thừa tuyên, nhà Lê cho đặt 
2 ty: Đô ty và Thừa ty. Đô ty gồm các chức 
Tổng binh và Phó tổng binh. Ở Thừa ty có 

chức Thừa chánh sứ và Thừa chánh phó 
sứ; ở phủ có chức Tri phủ và Đồng Tri phủ; 
ở huyện, châu có chức Tri huyện; châu có 
chức Tri châu; ở xã có Xã trưởng.

Năm Quang Thuận thứ 10 (1469), Lê 
Thánh Tông cho định bản đồ của 12 Thừa 
tuyên trong nước. 

Năm Hồng Đức thứ 21 (1490), Lê 
Thánh Tông chia cả nước thành 13 xứ 
và phủ Phụng Thiên. Thừa tuyên Tuyên 
Quang đổi thành xứ Tuyên Quang.

Từ sau năm Hồng Đức thứ 2 (1471), 
ở mỗi đạo Thừa tuyên, nhà Lê đặt thêm 
Hiến ty có các chức Hiến sát sứ và Hiến 
sát phó sứ. Việc tổ chức trọn vẹn 3 ty Đô, 
Thừa, Hiến ở các Thừa tuyên (hay xứ về 
sau) với chức nhiệm riêng từng ty đã góp 
phần ngăn ngừa khuynh hướng cát cứ ở 
các địa phương, tăng cường quyền lực 
của chính quyền Trung ương. Điều đó 
đã khẳng định sự phát triển cao của Nhà 
nước Trung ương tập quyền thời Lê sơ. 
Tháng 5 năm Hồng Đức thứ 27 (1496), Lê 
Thánh Tông hạ chiếu tuyển chức quan ở 
Hiến sát sứ ty và chức quan ở phủ, huyện, 
châu. Theo lời tâu của quan Ngự sử đạo 
Sơn Nam, triều đình cho phép các châu 
huyện vùng dân tộc thiểu số có thể chọn 
những người địa phương làm việc tại các 
nha môn.

Từ thời Lê Trung Hưng (năm 1533), 
Gia quốc công Vũ Văn Mật có công phò 
Lê đánh Mạc được chuyên giữ quyền 
khống chế trấn Tuyên Quang, đóng tại 
Đại Đồng, gọi là dinh An Tây. Họ Vũ 
chuyên chế cả vùng từ Vũ Văn Mật đến 
Vũ Công Đức trải 5 đời. Khi Vũ Công 
Đức mất (1669), con là Vũ Công Tuấn 
được giao trấn giữ Tuyên Quang đã 
phản bội lại triều đình Lê - Trịnh, đem 

1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Sđd, t.I, tr. 534.
2. Nguyễn Trãi: Dư địa chí toàn tập, Sđd, tr. 229.
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3 động Ngưu Dương, Hồ Điệp, Phổ Viên 
thuộc châu Vị Xuyên cho Trung Quốc. Nhà 
Thanh nhập 3 động ấy vào phủ Khai Hóa 
tỉnh Vân Nam. Sau khi diệt được Vũ Công 
Tuấn, năm 1689, triều đình gộp hai trấn 
Hưng Hóa và Tuyên Quang làm một gọi 
là Tuyên Hưng do trấn thủ Hưng Hóa cai 
quản. Năm Vĩnh Thịnh thứ 10 (1714) thời 
Lê Dụ Tông lại chia Hưng Tuyên ra làm 
hai trấn: Hưng Hóa và Tuyên Quang như 
cũ, ở mỗi trấn đều đặt chức Lưu thủ. Ba 
động thuộc châu Vị Xuyên bị nhà Thanh 
chiếm, triều đình Lê - Trịnh tranh biện mãi 
để thu hồi lại đất đai đã mất. Trải hơn 50 
năm, đến năm 1728, nhà Thanh phải trả 
lại cho ta mỏ đồng Tụ Long, phân chia địa 
giới lấy sông Đổ Chú làm mốc giới. Bia 
mốc dựng ở địa phận xã Tụ Long, bờ nam 
sông Đổ Chú ghi rằng: “Địa giới châu Vị 
Xuyên, trấn Tuyên Quang, nước An Nam, 
lấy sông Đổ Chú làm căn cứ. Năm Ung 
Chính thứ 6 ngày 18 ủy sai lũ Binh bộ Tả 
thị lang Nguyễn Huy Nhuận, Quốc tử 
giám Tế tửu Nguyễn Công Thái phụng chỉ 
lập bia này”1.

Từ cuối thời Lê sơ cho đến hết thời Lê 
Trung Hưng, địa giới cũng như tên gọi 
cấp hành chính của Tuyên Quang có nhiều 
thay đổi. Năm Hồng Thuận thứ 4 (1512), 
trấn Tuyên Quang được đổi tên là trấn 
Minh Quang. 

Tuyên Quang trong cuộc nội chiến 
Nam - Bắc triều (1533 - 1592)

Cuộc chiến tranh Lê - Mạc bắt đầu 
từ năm 1533 sau khi Nguyễn Kim phò 
tá một con cháu của họ Lê, lập Lê Duy 
Ninh lên ngôi ở Sầm Châu (Ai Lao) tức 
Lê Trang Tông.

Trong hơn nửa thế kỷ nội chiến, miền 
đất Tuyên Quang do họ Vũ cát cứ và ít 
chịu ảnh hưởng của chiến tranh.

Năm 1551, Trịnh Kiểm sai hàng tướng 
Lê Bá Ly và tù trưởng Vũ Văn Mật (ở 
Tuyên Quang) đem quân tiến sát Kinh đô 
Thăng Long, buộc vua Mạc phải chạy về 
vùng Hải Dương.

Tháng 11-1559, Trịnh Kiểm cử Trịnh 
Quang ở lại trông coi ngự binh; Lê Chủng 
làm Tổng trấn đạo Thanh Hoa coi giữ binh 
dân; Vũ Sư Thước và Lại Thế Khanh đem 
quân tinh nhuệ phòng giữ các cửa biển, 
còn mình tự thống suất 6 vạn quân, nói 
phao lên là 12 vạn tiến ra Bắc. Hoàng Đình 
Ái được cử làm tướng tiên phong đem 
quân theo đường Thiên Quan ra các hạt 
Mỹ Lương và Bất Bạt thuộc Sơn Tây (nay 
thuộc Hà Nội). Đại quân do Trịnh Kiểm 
chỉ huy sẽ tiếp hội binh các cánh quân của 
Trấn thủ Hưng Hóa Đặng Định và Trấn 
thủ Tuyên Quang Vũ Văn Mật. Nhân đó 
bàn kế tiến quân qua sông đánh chiếm 
các đạo Thái Nguyên, Lạng Sơn và Kinh 
Bắc. Trịnh Kiểm sai Vũ Văn Mật đưa quân 
về trấn thủ Đại Đồng, Đặng Định về trấn 
thủ An Tây để giữ nơi xung yếu, rồi lệnh 
cho các tướng huy động dân binh đắp 
đường từ Thiên Quan nối liền với Hưng 
Hóa, Tuyên Quang thông xuống Kinh Bắc 
để tiện vận tải lương thực. Quân Lê chia 
làm nhiều cánh quân tiến đánh quân Mạc, 
chiếm được các châu huyện thuộc phủ 
Phú Bình, Tường Khánh. Đại quân của 
Trịnh Kiểm từ Lạng Sơn kéo xuống đóng 
quân tại doanh trại Thuận An cùng cầm cự 
với quân Mạc.

Thời điểm này Nam triều đã làm 
chủ được phần lớn miền đất ở phía bắc 
sông Hồng. Tháng 4-1560, Trịnh Kiểm 
cử tướng Hoàng Đình Ái trấn thủ Lạng 
Sơn; Lê Khắc Thận trấn thủ Thái Nguyên 

1. Nguyễn Văn Siêu: Đại Việt địa dư toàn biên, Sđd, tr. 421-422.
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và Vũ Văn Mật trấn thủ Tuyên Quang để 
cùng liên lạc cứu viện lẫn nhau. Đồng thời 
chia quân đi đánh chiếm các huyện Phú 
Bình, Văn Lang. Đặng Định được cử làm 
trấn thủ Hưng Hóa để chiêu tập nhân dân 
các châu Mai, Mộc và Hòa, Việt để cung 
ứng lương thực cho quân đội.

Trong 60 năm nội chiến, hai bên đã 
tiến hành tất cả 38 trận đánh lớn nhỏ. Vùng 
kiểm soát của hai bên không có ranh giới 
cố định, nhiều lúc thay đổi, không rõ ràng. 
Vùng Thuận Quảng lúc đầu trên danh 
nghĩa là của nhà Mạc, nhưng khi Nguyễn 
Hoàng vào làm trấn thủ đã thực sự thuộc 
về Nam triều. Cũng như vậy, nhà Mạc đã 
không kiểm soát được những vùng đất ở 
phía tây Bắc Bộ. Trong những nơi đó đặc 
biệt có vùng đất Đại Đồng (Tuyên Quang) 
trên thực tế đã do tù trưởng thần phục nhà 

Lê là Vũ Văn Mật chiếm giữ2. Bản thân 
vùng đất Tuyên Quang cũng là nơi nhà 
Mạc đã đóng quân trong một thời gian 
khá dài.

Sau khi bị đánh bật khỏi Thăng Long, 
thế lực nhà Mạc còn chiếm cứ các vùng 
Hải Dương, An Quảng (Quảng Yên) là 
vùng đất gần đất bản bộ của nhà Mạc, sau 
đó rút lên Cao Bằng, gần biên giới Việt - 
Trung. Khi Trịnh - Nguyễn phân tranh, 
chia thành xứ Đàng Ngoài và Đàng Trong, 
người trong nước đương thời gọi vùng 
kiểm soát của họ Mạc ở miền thượng du 
là “xứ Đàng trên của chúa Canh”. Nhà 
Mạc còn tồn tại thêm 85 năm nữa (1592 - 
1677) tại một số địa phương ở Bắc Bộ, chủ 
yếu là Cao Bằng với các vua Mạc Kính 
Chỉ, Mạc Kính Cung, Mạc Kính Khoan, 
Mạc Kính Vũ.

Xóm Tân Thành, xã An Khang1, huyện Yên Sơn nơi hai anh em Vũ Văn Uyên, 
Vũ Văn Mật xây thành nhà Bầu

1. Xã An Khang nay thuộc thành phố Tuyên Quang. 
2. Con cháu Vũ Văn Mật về sau trong thời Lê Trung Hưng vẫn chiếm vùng đất Đại Đồng (Tuyên 

Quang) xây thành Việt Tĩnh, cho đến năm 1699. Dân thường gọi là “Chúa Bầu” và “thành nhà Bầu”.
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Trong thời gian này, nhà Mạc đã tiến 
hành xây dựng nhiều thành quách ở một 
số địa phương, thực hiện chiến lược phòng 
ngự là chủ yếu: Cao Bằng, Lạng Sơn... Tại 
Tuyên Quang, nhà Mạc cũng xây dựng 
một thành. 

Thành nhà Mạc1 ở Tuyên Quang có 
vị trí quân sự quan trọng, án ngữ trên bờ 
sông Lô và nằm trên trục giao thông thuỷ, 
bộ thuận lợi.

Việc xây dựng thành đến nay còn để 
lại nhiều truyền thuyết ly kỳ. Tương truyền 
thành chỉ xây trong một đêm đã hoàn tất. 

Thành cấu trúc theo kiểu hình vuông, 
mỗi bề tường dài 275m; cao 3,5m; dày 
0,8m; diện tích 75.625m2. Ở giữa mỗi mặt 
thành có một vành bán nguyệt, giữa vành 
bán nguyệt đó là cửa, trên cửa xây tháp, 
mái ngói. Trong tường có một con đường 
nhỏ xung quanh dùng làm đường tiếp đạn 
lên thành. Bao bọc tường thành là một lớp 
hào sâu ngập nước theo kiểu phòng thủ 
“thành cao, hào sâu” thời trung cổ. Gạch 
xây thành là loại có kích thước lớn hơn 
nhiều so với gạch chỉ hiện nay, làm bằng 

thứ đất có nhiều quặng sắt rất rắn - đó là 
đặc trưng của kiểu gạch thời Lê. Đến đầu 
đời Nguyễn, thành được sửa chữa, gia 
cố thêm bằng loại gạch nhỏ. Trong thành 
chếch hướng bắc là núi Thổ (Thổ Sơn - 
núi đất) cao 50m, dốc đứng, phải qua 193 
bậc đá mới lên tới đỉnh. Thổ Sơn cũng chỉ 
đắp trong một đêm. Toàn bộ Thổ Sơn nằm 
gọn trong thành, phạm vi kiểm soát của 
cao điểm rất rộng. Cửa đông khống chế 
đường bộ duy nhất thời đó và sông Lô là 
tuyến đường thủy quan trọng khi chưa có 
phương tiện cơ giới trên bộ.

Tuyên Quang thời Lê Trung Hưng
Tuyên Quang thời Lê Trung Hưng chủ 

yếu là vùng đất cát cứ riêng của họ Vũ 
(dân gian thường gọi là Chúa Bầu). 

Họ Vũ nhân thời loạn tự lập ở Tuyên 
Quang, chống chính quyền cai trị ở Thăng 
Long; trấn trị Tuyên Quang, từ năm 1527 
đến năm 1699. 

Thời Nam - Bắc triều, họ Vũ không 
theo nhà Mạc mà theo nhà Lê Trung Hưng 
ở Thanh Hóa, nhưng khi nhà Lê Trung 
Hưng về Thăng Long, họ Vũ cũng không 

1. Thành cổ Tuyên Quang còn khá nguyên dạng cho đến cuối thế kỷ XX và được xếp hạng Di tích 
lịch sử văn hoá cấp quốc gia. 

Súng thần công, đạn đá và gạch xây thành, gạch trang trí tìm thấy ở khu vực thành Nhà Bầu
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thần phục hoàn toàn. Các đời họ Vũ trấn 
giữ trên thành ở núi Bầu nên được gọi 
chung là chúa Bầu. 

Các chúa Bầu truyền nối được 6 đời,  
5 thế hệ, trấn giữ Tuyên Quang gần 200 năm: 
Vũ Văn Uyên, Vũ Văn Mật, Vũ Công Kỷ, Vũ 
Đức Cung, Vũ Công Ứng (có sách chép tên 
là Đức, Sắc, Huệ, Sưa), Vũ Công Tuấn.

Sử không chép rõ niên đại trấn trị của 
từng chúa Bầu. Về tổng thể, sự hưng vong 
của các chúa Bầu cũng gần như sự hưng 
vong của sự nghiệp các vua nhà Mạc. 
Nhà Mạc nổi lên thì các chúa Bầu cũng 
bắt đầu hùng cứ Tuyên Quang. Sau này, 
khi họ Mạc tàn lụi, không còn chỗ ở Cao 
Bằng thì các chúa Bầu cũng suy yếu hẳn 
và chấm dứt.

Người khởi nghiệp của các chúa Bầu 
họ Vũ là Vũ Văn Uyên, người làng Ba 

Động, huyện Gia Phúc (nay là huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải Dương).

Vũ Văn Uyên vốn là một thanh niên 
khỏe mạnh, gan dạ. Thời vua Lê Chiêu 
Tông, vì phạm tội giết người, ông trốn lên 
ngụ ở trấn Đại Đồng, Tuyên Quang. Bấy 
giờ người tù trưởng Đại Đồng bị nhân 
dân oán ghét, tình hình Đại Đồng rất lộn 
xộn. Vũ Văn Uyên thấy vậy bèn tập hợp 
lực lượng riêng, thừa cơ giết chết người tù 
trưởng, ổn định tình hình địa phương rồi 
chiếm luôn đất đó, trở thành người trấn trị 
Đại Đồng. Vũ Văn Uyên không theo mệnh 
lệnh của triều Mạc, tự xưng là tướng cũ 
của nhà Lê tước Khánh Bá hầu1.

Vũ Văn Uyên đóng quân tại thành 
Nghị Lang ở xã Lương Sơn, huyện Lục 
Yên, binh sĩ có tới mấy vạn. Lúc đó, trong 
triều có nhiều phe phái, đánh giết lẫn 

Cổng phía Tây thành Tuyên Quang

1. Xem Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Sđd, t.I, tr.402.
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nhau. Cuối cùng, quyền hành rơi vào tay 
đại thần Mạc Đăng Dung. Tới năm 1527, 
Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua nhà Hậu 
Lê. Vũ Văn Uyên giữ vững cả miền Tuyên 
Quang, Hưng Hóa, cát cứ một phương, 
không chịu theo nhà Mạc.

Năm 1533, nghe tin Nguyễn Kim lập 
Lê Trang Tông lên ngôi ở Sầm Châu mưu 
việc trung hưng, Vũ Văn Uyên sai người 
dâng biểu xin theo. Khi Trang Tông sai Trịnh 
Duy Liễn sang nhà Minh tố cáo việc họ Mạc 
cướp ngôi, nhà Minh sai tuần phủ Vân Nam 
điều tra vào năm 1533, Vũ Văn Uyên cũng 
viết thư tố cáo họ Mạc rồi cầm quân đi tiên 
phong cùng quân Minh đánh Mạc.

Tuy nhiên, nhà Minh không thực sự 
muốn giúp nhà Lê, chỉ muốn tranh thủ sự 
chia rẽ của Lê và Mạc để có cơ hội đánh 
chiếm Đại Việt. Biết rõ điều này, Vũ Văn 
Uyên kịp thời rút lui bỏ mặc quân Minh. 
Khi quân Minh chuẩn bị kéo tới biên giới 
thì Thái Thượng hoàng nhà Mạc là Mạc 
Đăng Dung cũng tự trói mình lên biên 
giới xin hàng. Quân Minh không đánh 
Đại Việt nữa.

Vũ Văn Uyên bèn phái người vào Sầm 
Châu làm hướng đạo dẫn quân nhà Lê 
theo đường thượng đạo hành quân đánh 
Mạc. Đánh vài trận không được, ông rút 
quân về Đại Đồng. Mạc Hiến Tông đem 
đại quân ngược sông Hồng tiến đánh Đại 
Đồng. Lần thứ nhất Vũ Văn Uyên tránh, 
lần sau, ông phục quân đánh tan quân 
Mạc. Từ đó, triều Mạc phải chịu cho họ Vũ 
cát cứ.

Năm 1551 thời Lê Trung Tông, Vũ 
Văn Uyên và em là Vũ Văn Mật theo lệnh 
nhà Lê, mang quân phối hợp với tướng 
nhà Mạc mới về hàng nhà Lê là Lê Bá Ly 
tiến đánh Thăng Long. Vũ Văn Uyên và 
Vũ Văn Mật đem quân xuống lấy các phủ 
Tam Đái, Bắc Hà rồi sai người đi phủ dụ 
dân Thái Nguyên, Lạng Sơn. Quân Lê Bá 

Ly tiến sát kinh thành. Mạc Tuyên Tông 
bỏ chạy về Kim Thành, để Mạc Kính Điển 
ở lại chống giữ. Quân Lê không đánh nổi 
phải rút về.

Năm 1557, Lê Anh Tông lên ngôi, Thái 
sư Trịnh Kiểm cất quân đánh Mạc, theo 
đường Thiên Quan ra Hưng Hóa, tới Tuyên 
Quang. Vũ Văn Uyên ra đón. Trịnh Kiểm 
rất mừng, cho ông trấn giữ Đại Đồng. Vì 
có nhiều công giúp vua Lê, ông được ban 
quyền thế tập trấn giữ Tuyên Quang.

Vũ Văn Uyên chết không có con nối 
nghiệp, em là Vũ Văn Mật nối quyền, xưng 
là Gia quốc công. Vũ Văn Mật xây thành đắp 
lũy trên gò Bầu. Từ đó nhân dân thường 
gọi ông là “Chúa Bầu” hoặc “Vua Bầu”. 
Các đời sau hùng cứ một vùng ở thành Bầu 
đều được gọi chung là chúa Bầu. Các thành 
mà ông xây dựng như thành Nghị Lang ở 
Lương Sơn - Lục Yên; thành Cát Tường ở 
Khánh Vân - Lục Yên; thành Bắc Pha ở xã 
Đà Dương - Lục Yên; thành Bình Ca ở Hàm 
Yên (nay thuộc xã An Khang, thành phố 
Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang); thành 
Việt Tĩnh ở Diên Gia - Châu Thu (Lục Yên, 
Yên Bình, Yên Bái) về sau đều được gọi 
chung là thành nhà Bầu.

Sách Kiến văn tiểu lục của Lê Quý Đôn 
ghi, quân của Vũ Văn Mật đóng làm 11 
doanh: “Huyện Phù Yên có doanh Phù 
Yên, châu Thu Vật có doanh Yên Thắng, 
châu Lục Yên có doanh An Bắc; châu Vị 
Xuyên có các doanh Bình Di, Bình Man, 
Trần Uy, Yên Biên, Nam Đương; châu 
Đại Man có doanh Nghi, châu Bảo Lạc có 
doanh Bắc Kiệm và Trung Mang”.

Vũ Văn Mật lấy Đại Đồng (Tuyên 
Quang) làm trung tâm xây thành đắp 
lũy, chiêu tập những người lưu vong trở 
về xây dựng Đại Đồng thành một nơi trù 
mật, đông đúc. Lê Anh Tông sai ông cùng 
các tướng trấn nơi khác sửa đường sá từ 
Thiên Quang tới Hưng Hóa, Tuyên Quang 
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để vận tải lương tiến công quân Mạc. 
Vũ Văn Mật chết, con là Vũ Công Kỷ nối 
nghiệp cha, được phong Nhân quốc công.

Năm 1573, Trịnh Tùng cầm quyền ở 
Nam triều, nhà Hậu Lê lấy Thái phó Vũ 
Công Kỷ làm hữu tướng. Cùng năm đó, 
ông được sai đem quân bản bộ về giữ Đại 
Đồng để yên dân địa phương. Vũ Công Kỷ 
đã từng nhiều lần cầm quân đánh Mạc và 
lập công lớn.

Năm 1578, tướng Mạc là Mạc Ngọc 
Liễn mang quân đánh các vùng Tuyên 
Quang, Hưng Hóa; Vũ Công Kỷ tung 
quân đánh, quân Mạc lại thua, phải rút về.

Vũ Công Kỷ chết, con là Vũ Đức Cung 
lên thay. 

Năm 1593, Trịnh Tùng tiến quân vào 
đánh chiếm Thăng Long, rước Lê Thế 
Tông trở về kinh thành, họ Mạc rút chạy 
lên phía Bắc. Vũ Đức Cung đem 2.000 quân 
tới kinh đô quy phục, dâng vàng bạc và đồ 
quý. Trịnh Tùng thăng làm Bắc quân Đô 
đốc, Thái bảo Hòa quận công, được mang 
quân hiệu là An Bắc doanh. Cũng năm đó, 
Vũ Đức Cung lại xin về trấn Đại Đồng.

Trở về Đại Đồng, Đức Cung có ý chống 
nhà Lê. Năm 1594, ông ngầm hai lòng cùng 
với Mỹ Thọ hầu (không rõ tên) đi lại quấy 
nhiễu các huyện đầu nguồn trấn Sơn Tây, 
đánh phá các huyện Thanh Ba, Hạ Hòa, 
lại dời dân các huyện Đông Lan, Tây Lan 
vào ở Đại Đồng. Trịnh Tùng sai Thái úy 
Nguyễn Hữu Liên đi đánh, bắt được Mỹ 
Thọ hầu. Đức Cung phải đem con em chạy 
đi Nghĩa Đô, sau đó lại sai người vào kinh 
dâng vàng bạc quy phục.

Năm 1595, Vũ Đức Cung tự xưng là 
Long Bình Vương, sai tướng đánh cướp các 
động ở châu Bạch Thông (Thái Nguyên), 

cướp lấy thuế của mỏ bạc. Trịnh Tùng lại 
phải sai quân đánh.

Vũ Đức Cung chết, con là Vũ Công 
Ứng lên thay. Vì dòng họ Vũ có nhiều công 
lao nên Vũ Công Ứng vẫn được tập phong 
là Thụy quận công.

Vũ Công Ứng (các sách chép tên khác 
nhau: Đức, Sắc, Huệ, Sưa) được tập phong 
với Thái phó Tống quận công. Nhưng 
Công Ứng cậy sông núi hiểm trở, xa cách, 
ngầm liên kết với họ Mạc, tự xưng vương. 
Triều đình vua Lê, chúa Trịnh bận đối phó 
với chúa Nguyễn trong Nam nên vẫn phải 
bao dung. Sau đó vì có việc bất bình với 
thủ hạ là Ma Phúc Trường, Vũ Công Ứng 
yếu thế, lo sợ về kinh tự thú. Dọc đường, 
Ứng bị giết.

Con Ứng là Vũ Công Tuấn được lập 
nối nghiệp cha và được cho làm Đô đốc 
thiêm sự, tước Khoan quận công, ban cho 
dân lộc để giữ việc thờ cúng.

Năm 1672, nhân lúc triều đình sơ hở, 
chúa Trịnh mang đại quân đi đánh chúa 
Nguyễn phía Nam, Vũ Công Tuấn trốn 
về Tuyên Quang, quân lính trong kinh sư 
đuổi theo không kịp. Công Tuấn bèn cướp 
bóc dân trong châu, làm cho địa phương 
này bị rối loạn. Sau này Công Tuấn chạy 
sang đất nhà Thanh, người nhà Thanh bắt 
trả về nước ta1.

Năm 1699, Vũ Công Tuấn bị triều đình 
nhà Lê bắt và giết. Triều đình đặt chức 
Lưu thủ ở Tuyên Quang, từ đó dòng dõi 
“Chúa Bầu” chấm dứt2.

2. Về kinh tế 

1- Thời Lê sơ
Sau cuộc kháng chiến chống quân 

Minh thắng lợi, nhà nước Lê sơ rất quan 

1. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sđd, t.I, tr.734.
2. Xem Lê Quý Đôn: Kiến văn tiểu lục, Nxb. Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 2007, tr.415. 
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tâm đến việc phục hồi và phát triển nền 
kinh tế, ổn định xã hội. 

Tuyên Quang là tỉnh có nhiều tài 
nguyên, sản vật, rất thuận tiện cho việc 
canh tác nông nghiệp và phát triển nghề 
khai mỏ. Phan Huy Chú cũng chép về một 
số vùng đất có hầm mỏ bấy giờ, trong đó 
có Tuyên Quang: xứ Hưng Hóa sản xuất 
ra bạc, đồng, thiếc; xứ Tuyên Quang: châu 
Bảo Lạc sản xuất ra vàng, bạc, sắt, thiếc; 
châu Lục Yên thì sản xuất ra chì, đồng, 
diêm tiêu...1. Nhờ sự phát triển của nghề 
khai mỏ ở Tuyên Quang nói riêng và các 
châu miền núi phía Bắc nói chung mà năm 
1450, nhà Lê đã giải quyết được nạn thiếu 
tiền đồng vào buổi đầu thời Lê sơ (vì thời 
nhà Hồ và thời Minh đô hộ chỉ dùng tiền 
giấy, sau cuộc kháng chiến chống Minh số 
tiền đồng “trăm phần chỉ còn độ một”).

Theo ghi chép của Dư địa chí, sản vật 
của Tuyên quang thời đó ngoài các khoáng 
sản còn có dầu, nến, trầm hương, răng voi, 
áo cỏ. Đặc biệt nghề dệt khá phát triển ở 
vùng này: “người Thổ dệt vải vàng ánh, 
thêu xanh, trông rất đẹp”2.

2- Thời Lê Trung Hưng
Một trong những chính sách kinh tế 

đối với Tuyên Quang được triều đình rất 
quan tâm đó là chú trọng phát triển nghề 
khai mỏ.

Thế kỷ XVI, XVII, và đầu XVIII có 
nhiều mỏ được khai thác, như mỏ đồng 
Tụ Long (Tuyên Quang), mỏ đồng Tống 
Tinh, Vụ Nông, Sảng Mộc (Thái Nguyên), 
mỏ bạc Long Xưởng, Long Tinh (Tuyên 
Quang), mỏ vàng Kim Mã, Tam Lộng 
(Thái Nguyên), mỏ kẽm, mỏ thiếc... Nghề 
khai mỏ nói chung, đặc biệt là khai thác 
đồng đã thu hút sự chú ý đầu tư của Nhà 
nước, của tư nhân và cả thương nhân nước 

ngoài. Tuyên Quang có nguồn lợi về mỏ là 
mỏ đồng (Tụ Long). 

Có hai hình thức khai mỏ:
1. Do Nhà nước bỏ vốn khai thác.
2. Cho tư nhân đứng ra khai thác. 

Những mỏ do tư nhân đứng ra khai thác 
lại chia thành ba nhóm:

- Chủ mỏ người dân tộc, chủ yếu là 
các tù trưởng. Họ thường huy động nhân 
công là những người sống trong các vùng 
mình cai quản và khai thác bằng một kỹ 
thuật thấp kém và phương thức đơn giản.

- Một số chủ mỏ là người Việt, họ là 
những quan chức ở miền xuôi nhận với 
triều đình xin thầu và thuê người Việt lên 
khai thác.

- Chủ mỏ là người Hoa thường đưa 
nhân công từ Trung Quốc sang. Sản phẩm 
thu được một phần nộp cho Nhà nước Lê - 
Trịnh, còn lại chở về Trung Quốc.

Từ nửa đầu thế kỷ XVII, Nhà nước chú 
ý đến việc khai thác các mỏ khoáng sản để 
phục vụ cho nhu cầu chiến tranh và quốc 
dụng. Nhưng do điều kiện khách quan 
như cuộc nội chiến Lê - Mạc kéo dài gây 
nên sự bất ổn định ở khu vực miền núi, các 
thổ tù ở đây lại chỉ bị ràng buộc với chính 
quyền trung ương một cách lỏng lẻo nên 
triều đình không thể quản lý, điều hành. 
Việc khai thác mỏ ở giai đoạn này chủ yếu 
do các tư nhân tiến hành rồi nộp thuế cho 
triều đình. Ở vùng biên giới người Hoa 
kéo sang khai thác gây nên nhiều sự lộn 
xộn không thể kiểm soát nổi.

Từ nửa sau thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII, 
tình hình chính trị tạm thời ổn định, Nhà 
nước có điều kiện quan tâm thích đáng và 
đầu tư vào công cuộc khai thác. Những 
hiện tượng tiêu cực trong nghề khai mỏ ở 
vùng biên giới phía Bắc đã dần được khắc 

1. Xem Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Quốc dụng chí, Sđd, t.III.
2. Nguyễn Trãi: Dư địa chí toàn tập, Sđd, tr.229.
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phục. Sự phát triển của kinh tế hàng hóa 
cũng là động lực thúc đẩy sự phát triển 
của nghề khai mỏ, đặc biệt ở giai đoạn thế 
kỷ XVIII. Nhà nước bắt đầu quản lý chặt 
chẽ các trường mỏ từ khâu khai thác, sản 
xuất, vận chuyển, mua bán... Nhà nước đã 
khẳng định độc quyền quản lý việc khai 
thác các mỏ. Chế độ quản giám bắt đầu 
được thực hiện từ năm 1760. Thành phần 
của quản giám thuộc ba tầng lớp:

- Các vương hầu, quý tộc.
- Các quan lại trong triều đình tự 

nguyện xin làm.
- Các thổ tù quan lại địa phương có các 

mỏ khoáng sản1.
Phan Huy Chú đã đánh giá cao hình 

thức quản lý này bởi trước đó các mỏ khai 
thác “nộp thuế 10 phần chỉ được 1”. Nhà 
nước còn khuyến khích bằng biện pháp 
“miễn thuế cho 5 năm, sau đó chiếu số sản 
xuất hằng năm mà bổ thuế. Viên quan nào 
khai thác xong mỏ thì cho vĩnh viễn được 
quản giám để họ nỗ lực đôn đốc công việc, 
làm lợi thuế khóa cho nhà nước”2.

Người muốn khai thác bất kỳ mỏ nào 
phải có đơn xin phép và được Nhà nước 
chấp thuận mới được tiến hành. Người 
khai thác phải tự bỏ vốn để chiêu tập nhân 
công và tổ chức khai thác. Nhân công có 
thể là người trong nước hoặc người nước 
ngoài. Số lượng nhân công trong các hầm 
mỏ đã được Nhà nước quy định rõ vào 
khoảng năm Vĩnh Thịnh (1705 - 1719): mỏ 
nhiều là 300 người, mỏ vừa là 200 người 
và mỏ ít là 100 người. Sau đó vẫn có hiện 
tượng các mỏ ở vùng biên giới mộ quá 
nhiều nhân công Trung Quốc như người 
Triều Châu gây nên tình trạng mất ổn định 
ở vùng biên giới, triều đình phải can thiệp, 

giải tán bớt như trường hợp mỏ bạc Tống 
Tinh năm 1767.

Năm 1728, bằng việc đấu tranh ngoại 
giao kết hợp với quân sự, triều đình Lê 
Trịnh đã đòi lại được mỏ đồng Tụ Long 
ở vùng Tuyên Quang bị nhà Thanh chiếm 
vào những năm cuối của thế kỷ XVII. Đây 
là mỏ đồng quý có trữ lượng lớn nhất ở 
thời bấy giờ. Sau một thời gian bị đình trệ, 
khoảng từ năm 1756 trở đi, ngành khai 
thác mỏ được phục hồi. Năm 1757, biên 
thú châu Vị Xuyên là Hoàng Văn Kỳ xin 
khai lại mỏ đồng Tụ Long. Chúa Trịnh cử 
thêm quan giám đương ở Hộ phiên và quan 
lưu thủ Tuyên Quang cùng trông nom việc 
khai thác ở đây. Mức thuê nhà nước quy 
định cho mỏ đồng Tụ Long là 1 vạn cân 
mỗi năm3. Đây là mức thuế cao nhất cho 
trường mỏ có trữ lượng và năng suất lớn 
nhất ở nước ta thời đó.

Phương thức khai thác trong các 
trường mỏ ở Tuyên Quang cũng như trong 
hầu hết các mỏ ở Đàng Ngoài thời bấy giờ 
vẫn mang tính chất thủ công. Quặng được 
đào lên bằng những dụng cụ thô sơ sau đó 
được đãi rồi nấu trong những lò nổi thô 
sơ. Với một quy trình hoàn toàn thủ công 
như vậy, người thợ không thể tận dụng 
hết nguồn tài nguyên trong lòng đất, năng 
suất lao động cũng chỉ đạt được ở mức tối 
thiểu. Tại những hầm mỏ có sử dụng lao 
động người Trung Quốc có tay nghề cao, 
có kinh nghiệm khai thác nên trong công 
việc khai thác có sự phân công hoặc hiệp 
tác giản đơn, chính vì vậy năng suất lao 
động cũng cao hơn. Nhưng cũng tại các 
mỏ này, các sản phẩm khai thác, trừ đi 
phần đóng thuế, hầu hết lại bị các thương 
nhân đem về Trung Quốc, đây chính là 

1. Xem Viện sử học: Lịch sử Việt Nam, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 2007, t.IV, tr.219.
2. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Quốc dụng chí, Sđd, t.III, tr.78.
3. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Sđd, t.I, tr.711.
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sự thất thoát về tài nguyên rất đáng tiếc 
mà chính quyền Lê - Trịnh không quản 
lý được. Tình trạng nhập cư hỗn loạn và 
việc các phu mỏ nước ngoài gây rối trật tự 
trị an ở các khu vực khai thác cũng khiến 
nhà nước phải áp dụng nhiều biện pháp 
để hạn chế số lượng nhân công và hạn chế 
việc mở rộng phạm vi các mỏ.

Mối lợi tự nhiên của các loại mỏ khoáng 
sản đã đóng góp một phần không nhỏ cho 
nền tài chính quốc gia ở thế kỷ XVII, XVIII. 
Phan Huy Chú đã từng nhận xét về điều 
này: Mối lợi về hầm mỏ phần nhiều là các 
xứ Tuyên Quang, Hưng Hóa, Thái Nguyên, 
Lạng Sơn. Các mỏ vàng, bạc, đồng, thiếc, 
đáng giá không biết bao nhiêu của. Việc 
chi dùng của nhà nước sở dĩ được dồi dào 
là do ở thuế các mỏ nộp đầy đủ...”1.

Từ nửa sau thế kỷ XVIII, ở Đàng Ngoài 
phong trào nổi dậy của nông dân diễn ra 
khắp nơi, trong đó có các cuộc nổi dậy 
của Hoàng Công Chất, Vũ Đình Dung, 
Nguyễn Tuyển, Nguyễn Cừ, Nguyễn 
Danh Phương... làm cho các địa phương 
ở biên giới náo động, nên việc khai mỏ 
không được quan tâm. Sau khi tình hình 
tạm lắng, nhà nước Lê - Trịnh mới có điều 
kiện tập trung đến việc khai mỏ, giao 
cho các viên quan địa phương, thổ mục 
đứng ra tổ chức lần lượt khai lại. Vì của 
cải ở đây, công và tư đều có lợi, cho nên 
người đứng ra mộ người làm không ngại 
khó nhọc phí tổn, “mỏ này, mỏ khác nhộn 
nhịp, mà những của ở rừng núi đều được 
lấy ra hết”. 

3. Văn hóa - Giáo dục

Trong các thế kỷ XVI, XVII và XVIII, 
trong khi Nho giáo suy đồi, không còn 

giữ địa vị thống trị như trước nữa thì Phật 
giáo lại có điều kiện phát triển. Nhiều ngôi 
chùa lớn được trùng tu lại. Nhiều chùa 
mới được xây dựng, có không ít chùa là 
do hoàng thân, hoàng tộc nhà Mạc, họ Lê - 
Trịnh và các quan lại các cấp góp tiền của.

Tuyên Quang thời kỳ này cũng có một 
số ngôi chùa được xây dựng như chùa 
Hương Nghiêm (hay còn gọi là chùa Hang) 
ở dưới chân núi Hương Nghiêm, thuộc 
xóm Phúc Thọ ở xã An Khang, thành phố 
Tuyên Quang; chùa An Vinh có tên chữ 
là “An Vinh thiền tự” thuộc tổ 7, phường 
Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang. 

Giáo dục – thi cử
Tại Tuyên Quang, thời Lê Thánh Tông 

(thế kỷ XV) có ông Tạ Thông thôn Yên 
Hưng, xã Yên Hưng, huyện Sùng Yên (nay 
là Hàm Yên) nổi tiếng thần đồng, thi đình 
đỗ Tiến sĩ khoa Ất Mùi niên hiệu Hồng 
Đức thứ 6 (1475), làm quan đến chức Đô 
Ngự sử2. 

III- TUYÊN QUANG THỜI NGUYỄN (1802 - 
1884)

1. Chính trị, hành chính 

Thời kỳ đầu triều Nguyễn, Tuyên 
Quang là một trong 11 trấn Bắc Thành và 
được xếp vào ngoại trấn cùng với Lạng Sơn, 
Cao Bằng, Thái Nguyên, Yên Quảng và 
Hưng Hóa. Đứng đầu trấn có chức Trấn thủ, 
các chức Hiệp trấn, Tham hiệp giúp việc. 

Thời Minh Mệnh, việc tuyển chọn 
quan lại trị nhậm các địa phương rất được 
quan tâm. Trước hết phải là những người 
có kinh nghiệm vỗ về, phủ dụ an dân, đặc 
biệt là những địa phương ở xa Kinh đô.

1. Phan Huy Chú: Lịch triều hiến chương loại chí, Quốc dụng chí, Sđd, t.III, tr.78.
2. Đô ngự sử: Trưởng quan của Ngự sử đài, chức rất trọng. Ngự sử đài là cơ quan có chức năng giữ 

phong hóa pháp độ, giám sát trăm quan và các địa phương.
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Tháng 7-1829, Minh Mệnh ra lệnh bãi 
lệ thổ ty thế tập ở các trấn Bắc Thành. 

Theo quy định thì châu, huyện nào 
có số đinh từ 5.000 người, ruộng từ 500 
mẫu trở lên, thì châu đặt 1 Thổ Tri châu, 
huyện đặt 1 Thổ Tri huyện cùng người thổ 
lại mục đều 1 người; đinh từ 100 người, 
ruộng từ 100 mẫu trở lên, thì châu đặt 1 
Thổ Tri châu, huyện đặt 1 Thổ Huyện 
thừa; đinh điền không đủ 100, thì chỉ đặt 
1 thổ lại mục1.

Năm 1831, Minh Mệnh tiến hành cải 
cách hành chính, Tuyên Quang trở thành 
một tỉnh dưới quyền kiểm soát của Tổng 
đốc Sơn - Hưng - Tuyên. 

Ở tỉnh đặt hai ty Bố chính và Án 
sát dưới quyền Tổng đốc Sơn - Hưng - 
Tuyên. Tỉnh Tuyên Quang phía bắc giáp 
tỉnh Quảng Tây và tỉnh Vân Nam (Trung 
Quốc), phía đông giáp Cao Bằng và Thái 
Nguyên, phía nam giáp Sơn Tây và Hưng 
Hóa, phía tây giáp Lào Cai. Chức nhiệm 
của các quan đứng đầu tỉnh Tuyên Quang 
được quy định cụ thể:

Bố chính sứ giữ việc thuế khóa, tài 
chính toàn hạt. Triều đình có ân trạch, 
chính lệnh gì ban xuống thì truyền đạt cho 
các người phần việc. 

Án sát sứ giữ việc kiện tụng hình án 
trong toàn hạt, chấn hưng phong hóa, kỷ 
cương, trừng thanh các quan lại, kiêm 
coi công việc chạy trạm trong hạt. Khi có 
những việc trọng đại, hai ty (Bố chính và 
Án sát) hội đồng bàn bạc, rồi trình bày với 
Tổng đốc hay Tuần phủ.

Bộ phận nhân viên giúp việc ở các Ty 
Bố chính là:

Bát phẩm thư lại ty Bố chính: 1 người
Cửu phẩm thư lại: 3 người
Vị nhập lưu thư lại: 30 người

Thư lại ty Án sát: 1 Bát phẩm, 2 Cửu 
phẩm, 20 vị nhập lưu.

Thủy sư lãnh binh quan đặt 1 Lãnh 
binh, chuyên cai quản bộ binh. 

Năm 1835, nhà Nguyễn bắt đầu đặt 
lưu quan ở Tuyên Quang và một số tỉnh 
miền núi phía Bắc. 

Mặc dù đặt chức lưu quan nhưng nhà 
Nguyễn vẫn quan tâm đến lợi ích về chính 
trị và kinh tế của đội ngũ Thổ quan, vẫn 
cho họ là những thần tử tin cậy của triều 
đình, chịu trách nhiệm cai quản dân địa 
phương vùng cao mà triều đình chưa đủ 
điều kiện quản lý. Năm 1836, Minh Mệnh 
cho phép các thổ ty Lạng Sơn, Cao Bằng, 
Hưng Hóa, Tuyên Quang và Thái Nguyên 
ở Bắc Kỳ vào Kinh bái chầu. 

Năm 1844, Thiệu Trị bàn đặt chức 
quan ở các tỉnh biên giới phía Bắc, vua 
giao cho đình thần bàn nghị xem xét các 
tỉnh hạt duyên biên, chỗ nào nên đặt 
quan bổ đến, chỗ nào nên dùng người 
thổ trước (quan địa phương), châm trước 
định ra chương trình...

2. Kinh tế

Tuyên Quang là vùng đất có nhiều khoáng 
sản quý. 

Việc khai mỏ và quản lý đóng, mở các 
mỏ vẫn được Nhà nước chú ý. Nhà Nguyễn 
tuy có quan tâm đến việc khai thác khoáng 
sản, đặc biệt là ở các địa phương phía Bắc, 
trong đó có Tuyên Quang, nhưng việc khai 
mỏ cũng như quản lý các trường mỏ còn 
lỏng lẻo và không đem lại hiệu quả cao. 
Dưới đây khái quát về chủ trương, chính 
sách và biện pháp của nhà Nguyễn đối với 
công cuộc khai mỏ trên đất Tuyên Quang.

Đầu triều Nguyễn, do còn lo xếp đặt 
triều chính, xây dựng bộ máy hành chính 

1. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, Sđd, t.III, tr. 296.
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từ Trung ương xuống đến các địa phương 
nên Gia Long ít quan tâm đến việc khai 
mỏ. Một nguyên nhân khác là do không có 
người khai thác nên nhiều trường mỏ phải 
đóng cửa và bỏ lệ thuế khoáng sản. 

Sang thời Minh Mệnh, tình hình khai 
mỏ vẫn không được tiến triển. Năm 1820, 
lấy lý do là chủ mỏ và phu khoán xiêu tán, 
quan trấn Bắc Thành tâu xin, Minh Mệnh 
bèn miễn lệ thuế cho 7 mỏ vàng, đồng, 
kẽm, chì và diêm tiêu ở Bắc Thành, trong 
đó có mỏ chì Phúc Ninh ở Tuyên Quang1.

Việc khai mỏ trở lại từ năm 1831 với sự 
kiện nhà Nguyễn cho khai mỏ diêm tiêu ở 
Nà Ngõa, mỏ chì ở làng Nho, huyện Đồng 
Hỷ, trấn Thái Nguyên.

Năm 1833, tại các tỉnh biên giới diễn ra 
cuộc nổi dậy của Nông Văn Vân khiến cho 
nhiều hoạt động kinh tế ở Tuyên Quang bị 
ngừng trệ, trong đó có nghề khai mỏ.

Từ năm 1802 đến năm 1851, tổng số mỏ 
từng được khai thác là 124 mỏ. Trong đó, 
các mỏ tập trung hầu hết ở các tỉnh Bắc Bộ 
(118 mỏ), nhiều nhất là tỉnh Thái Nguyên 
(38 mỏ), tiếp đến là Tuyên Quang (21 mỏ), 
Hưng Hóa (17 mỏ), Lạng Sơn (16 mỏ). 

Phương thức khai thác mỏ khá đa 
dạng: Do Nhà nước trực tiếp quản lý, do 
Hoa kiều, do người Việt quản lý, do thổ tù 
miền núi lĩnh trưng. 

Ở Tuyên Quang có mỏ Tiên Kiều thuộc 
quyền quản lý trực tiếp của Nhà nước. 
Trước đây, mỏ do tư nhân lĩnh trưng hằng 
năm nộp thuế 6 lạng vàng cốm. Năm 1831, 
chủ mỏ không chịu bán thêm vàng cho 
Nhà nước nên không được khai thác nữa.

Năm 1832, triều đình phái người đến 
điều động thổ binh và thuê Hoa kiều, 
người địa phương khai thác. Binh lính 
được trả lương gấp đôi. Còn người địa 

phương và Hoa kiều gọi chung là sa đinh 
trả tiền công mỗi ngày 2 tiền 20 đồng. Về 
sau, triều đình có quy định lại cứ trong 
15 ngày, người nào lấy được 1 đồng cân 3 
phân đến 1 đồng cân 9 phân thì được trả 
tiền công 3 quan, nếu không lấy đủ 1 đồng 
cân thì lần sau phải bù, nếu lấy quá 2 đồng 
cân thì được thưởng. Không rõ số nhân 
công và thời gian khai là bao nhiêu, nhưng 
kết quả trong năm 1832 chỉ lấy được 6 lạng 
4 đồng cân vàng cốm.

Sang năm 1833, công trường khai mỏ 
Tiên Kiều được mở rộng thêm, số nhân 
công có lúc lên đến 3.122 người, trong đó 
gồm 1.820 lính và 1.302 phu mỏ làm thuê. 
Ngoài số lính đã có lương hằng tháng, 
riêng 1.302 phu mỏ thì hằng ngày phải trả 
tiền công hết 303 quan 8 tiền. Với số nhân 
công đông như vậy, mỗi ngày lấy được 11 
lạng 5 đồng cân 7 phân vàng cốm. Nhưng 
số lượng nhân công ấy có lẽ không duy trì 
được thường xuyên. Từ ngày 1 đến ngày 
28 tháng 6 âm lịch năm ấy, số nhân công 
chỉ còn 30 lính và 840 phu mỏ (tiền công 
mỗi ngày hết 196 quan), mỗi ngày lấy 
được 6 lạng 9 đồng cân 8 phân vàng cốm. 
Triều đình giao cho Tuần phủ Phạm Phổ 
trông nom công việc khai mỏ và quy định 
mỗi năm phải lấy được trên 100 lạng vàng. 
Nhưng có lẽ kết quả thu được không khả 
quan lắm, nên sang năm 1834 việc khai mỏ 
phải tạm ngừng.

Năm 1836, triều đình lại phái Lang 
trung Bộ hộ là Mai Nhật Trang tiếp tục 
mở trường khai mỏ Tiên Kiều. Lần này chỉ 
khoảng 100 nhân công, trong đó những phu 
mỏ Hoa kiều hay người địa phương được 
trả tiền công tương đối cao hơn - 3 tiền mỗi 
ngày - còn dân phu thường chỉ trả 1 tiền 30 
đồng. Nhưng số vàng lấy được rất ít. 

1. Xem Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục chính biên, Sđd, t.II.
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Mỏ vàng Tiên Kiều vẫn tiếp tục được 
khai, nhưng quy mô ngày càng thu nhỏ lại. 
Theo lời tâu của Bộ Hộ thì cho đến tháng 
7-1839 số vàng lấy được hằng năm chỉ trên 
dưới 30 lạng và không tăng lên được. Năm 
1839, số nhân công chỉ còn lại 70 người, 
kể cả 22 người mới mộ thêm, trong đó có 
42 phu mỏ và 28 dân phu, chia làm 7 đội, 
mỗi đội có 6 phu mỏ và 4 dân phu. Theo 
quy định của Bộ Hộ thì mỗi phu mỏ hằng 
tháng phải lấy từ 1 đồng cân 4 đến 1 đồng 
cân 6 vàng và tính ra mỗi đội hàng tháng 
phải lấy 1 lạng 7 đồng cân đến 2 lạng 
vàng. Đội nào không lấy đủ số quy định 
thì tháng sau phải đền bù và lấy quá thì 
thưởng. Nhưng từ tháng 9-1839 đến tháng 
5-1840, số vàng lấy được còn ít hơn số quy 
định là 18 lạng. Vì vậy, đến năm 1850, triều 
đình phải bãi bỏ việc khai mỏ vàng Tiên 
Kiều và giao cho tư nhân lĩnh trưng mỗi 
năm nộp thuế 10 lạng vàng cốm.

Bên cạnh mỏ Tiên Kiều, các mỏ khác 
chủ yếu do các thổ tù lĩnh trưng và khai 
thác. Các thổ tù thường bắt dân địa phương 
đi khai rồi nộp một phần sản phẩm cho 
triều đình trung ương dưới hình thức 
cống nạp hay thuế hiện vật. 

Chế độ lĩnh trưng đối với các thổ 
tù nói chung cũng giống như đối với 
thương nhân Hoa kiều. Riêng những thổ 
tù nào không đủ vốn để sản xuất thì Nhà 
nước có thể cho vay trước một số tiền rồi 
sau trả lại bằng sản phẩm tính theo giá 
quy định của Nhà nước. Ví dụ đối với 
mỏ đồng Tụ Long, trong thời gian Ma Sĩ 
Trạch lĩnh trưng thì số tiền vay trước của 
Nhà nước tính trả lại bằng đồng theo giá 
100 cân là 28 quan tiền; những người lĩnh 

trưng sau đó, năm 1822 vay trước 15.000 
quan tính trả lại 25.000 cân đồng đỏ khối, 
và năm 1823 vay trước 34.000 quan tính 
trả lại 100.000 cân đồng. Người lĩnh trưng 
cũng được gọi là chủ mỏ và thông thường 
cũng phải có người bảo lãnh.

Những mỏ do các thổ tù thiểu số lĩnh 
trưng cũng có những trường mỏ khá lớn, 
tập trung nhiều nhân công. Mỏ đồng Tụ 
Long có thể coi là một trường mỏ lớn 
nhất thuộc loại này. Mỏ này thuộc châu 
Vị Xuyên, thuộc Tuyên Quang1 là một mỏ 
đồng tương đối nổi tiếng ở nước ta thời 
Lê Mạt. Năm 1757, họ Trịnh cho thổ tù địa 
phương là Hoàng Văn Kỳ khai thác dưới 
sự kiểm soát của các quan biên trấn. Mỏ 
này có cả đồng và bạc xen lẫn, cho nên gọi 
là mỏ bạc. Bên cạnh đó, mỏ còn có đá nam 
châm hơn 20 khối nằm trong đất ở khu đất 
rộng hơn 1 mẫu. Theo Lê Quý Đôn, thì ở 
vùng Tụ Long có hai mỏ đồng: Na Ngọ và 
Bán Gia. Mỏ Na Ngọ có 26 cửa hầm (tàu 
môn) và hằng năm sản xuất 45 vạn cân 
đồng. Mỏ Bán Gia cũng có hàng vạn người 
làm thuê. Lê Quý Đôn mô tả mỏ Na Ngọ 
như sau: “Ở đây thế núi thấp và bằng, hai 
bên mở ra như cánh quạt, trên núi đá có 
26 cửa hầm (tàu môn) là Phượng Hoàng, 
Thiên Nguyên, Tụ Bảo, Mậu Hưng... ở 
dưới là các nhà lò, hai bên có hào rãnh để 
tiêu nước; trên giữa núi có chùa Thọ Phật, 
miếu Quan Thánh, dưới là xưởng công, là 
phố xá, là chợ”2.

Lê Quý Đôn còn dẫn lời Nguyễn Văn 
Đối là người nhà của Hoàng Văn Đồng, em 
Hoàng Văn Kỳ, cho biết rằng cứ một vạn 
cân đồng có thể lọc lấy được 8 hốt, tức 80 
lạng bạc, mức thuế của họ Trịnh quy định 

1. Nay thuộc phủ Khai Hóa, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, mỏ này trước thuộc Tuyên Quang, nhưng 
vào thế kỷ XIX, sau khi xâm lược nước ta, thực dân Pháp đã cùng với nhà Thanh vạch lại đường biên 
giới theo hiệp ước Thiên Tân và vùng Tụ Long bị sáp nhập vào phủ Khai Hóa.

2. Lê Quý Đôn: Kiến văn tiểu lục, Nxb. Sử học, Hà Nội, 1962, tr.413.
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cho mỏ đồng Tụ Long là 800 cân đồng và 
4 dật bạc (tức 40 lạng, 1 dật = 1 hốt = 10 
lạng)1 mỗi năm trong khoảng thời gian 
từ năm 1757 đến năm 1772, và đến năm 
1773 tăng lên 1 vạn cân đồng, còn bạc thì 
vẫn như cũ. Vào cuối thế kỷ XVIII, mỏ Tụ 
Long có thời gian bị hoang phế. Sang thế 
kỷ XIX, các thổ tù Hoàng Phong Bút, Ma Sĩ 
Trạch, Nguyễn Thế Nga, Nguyễn Thế Thự 
kế tiếp lĩnh trưng mỏ đồng này. Nhưng do 
cuộc nổi dậy của Hoàng Phong Bút vào 
năm 1808, nên mỏ cũng có một thời gian 
ngừng hoạt động từ năm 1810 đến năm 
1814. Không có tài liệu nào ghi chép cụ 
thể về quy mô và cách thức khai thác của 
mỏ đồng Tụ Long, nhưng căn cứ vào mức 
thuế của triều đình thì nói chung đây là 
một trường mỏ lớn và trong khoảng đời 
Gia Long, Minh Mệnh công việc khai mỏ 
có chiều hướng phát triển. Trong đời Gia 
Long, mức thuế do Nhà nước quy định là 
13.000 cân đồng và 40 lạng bạc; năm 1829, 
Minh Mệnh tăng thuế lên 80 lạng bạc, còn 
đồng vẫn như cũ. 

Trong những trường mỏ do các thổ 
tù khai thác, cũng có hiện tượng thuê 
mướn nhân công khá phổ biến. Những 
nhân công này phần lớn là người thiểu số 
và một số Hoa kiều. Trong những tài liệu 
lịch sử vào cuối thời Lê đầu thời Nguyễn, 
thường thấy chép người Nùng hay đi khai 
mỏ và làm thuê. Vào nửa sau thế kỷ XVIII, 
Lê Quý Đôn cho biết rằng, người Hóa 
Thường tức là người Nùng Hóa Vi chép 
trong Cương mục, vốn là người Hồ Nam 
(Trung Quốc) rất thông thạo nghề tìm mỏ 
và khai mỏ vàng, bạc, sắt, đồng. Riêng ở 
mỏ đồng Tụ Long có đến 3.000-4.000 người 
Hóa Thường và ở vùng Thái Nguyên, 
Lạng Sơn, Hưng Hóa cũng có một số2. Đại 

Nam thực lục chính biên cũng chép dưới 
triều Nguyễn, người Nùng Lục Khu Lũng 
thường làm thuê cho phụ đạo. Năm 1821, 
Minh Mệnh giảm 50% thuế thân cho dân 
11 trấn ở Bắc Thành, riêng người Nùng, 
người Mán, Hoa kiều, “người Nùng Lục 
Khu Lũng làm thuê cho phụ đạo” vốn 
không đóng thuế thân thì được giảm 50% 
số thuế đánh theo số người, số bếp hay số 
gia đình.

Thổ tù là những người thuộc tầng 
lớp thống trị vốn có nhiều thế lực và đặc 
quyền, đặc lợi ở vùng thiểu số, nhiều 
người trong số họ còn mang cả chức tước 
của triều đình. Ví dụ Ma Sĩ Trạch là một 
thổ tù lớn ở Chiêm Hóa, đồng thời giữ 
chức Tuyên úy sứ. 

Trong những trường mỏ do thổ tù 
thiểu số lĩnh trưng cũng có một số phu mỏ 
người Hoa kiều. Nhưng căn cứ vào việc 
bồi thường số thuế thiếu của mỏ Tụ Long, 
thì thấy rằng những phu mỏ Hoa kiều 
phần lớn làm thuê trực tiếp cho những 
thương nhân Hoa kiều thuê lại một vài 
hầm mỏ do thổ tù lĩnh trưng. Nguyễn Thế 
Nga và Hoàng Kim Đỉnh lĩnh trưng mỏ Tụ 
Long thiếu 26.893 cân đồng thuế bị cách 
chức và không cho lĩnh trưng nữa. Sau đó, 
năm 1827, các quan ở Bắc Thành giao cho 
Nguyễn Thế Thự, là con Nguyễn Thế Nga, 
lĩnh trưng và Thự cũng thiếu 26.893 cân 
đồng thuế. Năm 1828, triều đình sai tịch 
thu gia tài của người lĩnh trưng trước và 
sau, cùng với 28 người khách trưởng để 
bồi thường số thuế thiếu. Những người 
khách trưởng này là những Hoa kiều thuê 
lại một số hầm mỏ của người lĩnh trưng để 
khai, nên mới phải chịu trách nhiệm bồi 
thường một phần số thuế thiếu. Vào thời 
Lê mạt, cũng đã có những thương nhân 

1, 2. Xem Lê Quý Đôn: Kiến văn tiểu lục, Sđd, tr.413.
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Hoa kiều thuê một số hầm mỏ của viên 
quản giám, rồi bỏ tiền ra thuê phu mỏ - 
phần lớn là người trực tiếp tổ chức việc 
khai mỏ trong phạm vi những hầm mỏ đã 
thuê lại và là người trực tiếp bóc lột phu 
mỏ ở đó; còn quan hệ giữa khách trưởng 
với người lĩnh trưng thì cũng là một hình 
thức lĩnh trưng thu nhỏ lại trong phạm vi 
một mỏ mà thôi.

Những trường mỏ do thổ tù thiểu 
số lĩnh trưng ở Tuyên Quang vẫn còn 
nhiều và còn đóng một vai trò quan trọng 
trong ngành khai mỏ của nước ta. Nhưng 
phương thức khai thác trong những trường 
mỏ này vẫn bị trói buộc trong những quan 
hệ nô dịch tiền tư bản chủ nghĩa, thậm chí 
tiền phong kiến.

3. Văn hóa - Giáo dục

Thời Nguyễn, ở nhiều nơi trong cả 
nước thường lập đàn Xã Tắc để tế thần của 
cư dân nông nghiệp. Sách Đại Nam nhất 

thống chí, mục Đền miếu ở Tuyên Quang 
có chép: “Đàn Xã Tắc ở xã Ỷ La dựng năm 
Minh Mệnh thứ 14 (năm 1833)”. 

Dấu vết của đàn Xã Tắc ngày nay tuy 
không còn nhưng địa điểm của đàn Xã Tắc 
được xác định là ở vị trí của đình Xã Tắc 
ngày nay, thuộc tổ 21, phường Tân Quang, 
thành phố Tuyên Quang.

Đình Xã Tắc được dựng trên nền của 
đàn Xã Tắc xưa - nơi được coi là đất linh 
thiêng nhất của một vùng. Đình Xã Tắc 
còn là một ngôi đình làng, đình thờ Thành 
hoàng làng - ông vua tinh thần của làng xã 
phong kiến Việt Nam ngày trước, đó là nơi 
diễn ra các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng, 
hành chính của nhân dân.

Khi triều Nguyễn thiết lập, kinh đô đặt 
ở Huế, những vùng đất như Thái Nguyên, 
Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn... được 
coi là vùng biên viễn, xa nơi giáo hóa. 

Tuy nhiên, đối với dân ở các tỉnh xa 
kinh đô, đặc biệt là các tỉnh biên giới phía 

Bức hoành phi của đình Xã Tắc
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Bắc, nhà Nguyễn cũng rất quan tâm vỗ về, 
phủ dụ, nhất là sau những cuộc nổi dậy 
của Dương Đình Cúc, Nông Văn Vân... 

Năm 1844, vua Thiệu Trị định lại lệ thi 
Hương, bắt đầu cho đặt chức Giáo thụ ở 
tỉnh Tuyên Quang để khuyến khích phát 
triển giáo dục ở vùng này.

Tháng 11-1855, Nhà nước bắt đầu 
đặt ngạch học sinh cho các tỉnh biên giới 
Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái 
Nguyên, Hưng Hóa, Quảng Yên theo tiêu 
chuẩn tư chất tốt mà ham học, cho mỗi nơi 
chọn từ 3 đến 6 học trò, trừ cho việc đi lính, 
tạp dịch, chế độ khảo hạch và lương bổng 
giống học sinh từ Quảng Bình vào Nam.

Nhà Nguyễn dù có những chính sách 
khuyến học rất tích cực đối với các địa 
phương vùng xa nhưng cũng không đem 
lại kết quả nào đáng kể. Tính từ khoa 
thi năm đầu tiên, năm Gia Long thứ 6 
(1807) đến khoa thi cuối cùng (1918) cả 
nước có 5.232 người đỗ Cử nhân, Hương 
cống, nhưng không có một sĩ tử nào quê 
ở Tuyên Quang1.

4. Phong trào đấu tranh xã hội

Ngay khi vua Gia Long lên ngôi, một 
số tướng sĩ của Tây Sơn ẩn náu trong vùng 
rừng núi đã liên kết với các lực lượng ở địa 
phương, chống lại triều đình mới. Phong 
trào ở Tuyên Quang cũng phát triển khá 
mạnh, đáng chú ý nhất là các cuộc nổi dậy 
của các thủ lĩnh Ngân Vũ, Hoàng Phong 
Bút và Lý Trương Hoàng.

Tháng 2-1813, Lý Trương Hoàng tự 
xưng là dòng dõi nhà Lý, làm hịch chiêu 
dụ Hà Mỹ, Hà Cá định đánh úp trấn thành 
Tuyên Quang, nhưng việc bại lộ. Thuộc 
hiệu bảo Tụ Long là Ma Doãn Điền và Thủ 
bảo bảo Phúc Nghi là Ma Doãn Trinh đem 

quân ập tới dẹp tan. Sau sự kiện này, Ma 
Doãn Điền được làm Tuyên úy thiêm sư, 
Ma Doãn Trinh và Hà Mỹ, Hà Cá được làm 
Chánh phó thuộc hiệu.

Năm 1822, một thủ lĩnh tên là Lý Khai 
Hoa, người châu Thủy Vỹ (Sách Thực lục 
chép là Lý Bá Khai) từ rừng núi Tuyên 
Quang đem lực lượng ra đánh phá ở phố 
Hà Dương (thành phố Hà Giang ngày 
nay). Đây là cuộc nổi dậy có tiếng vang 
lớn trong cả nước, khiến Lê Văn Duyệt 
phải xin tạm hoãn việc đào kênh Vĩnh Tế 
ở Gia Định để trấn an dân lục tỉnh. Trong 
dân gian Bắc Hà, Lý Khai Hoa được coi 
là một trong vài thủ lĩnh kiệt hiệt trong 
phong trào đấu tranh chống triều Nguyễn 
thời Gia Long, Minh Mệnh.

Thời Minh Mệnh, có những chính sách 
can thiệp mạnh mẽ của Nhà nước vào bộ 
máy hành chính vùng dân tộc thiểu số. Vì 
vậy, thổ tù ở các vùng dân tộc phía Bắc đã 
nổi dậy chống lại Nhà nước. Một đặc điểm 
lớn trong cục diện đấu tranh ở nửa đầu thế 
kỷ XIX là sự phát triển mạnh mẽ, đều khắp 
của các cuộc khởi nghĩa ở miền núi từ Việt 
Bắc, Tây Bắc, thượng du Thanh Nghệ và 
suốt dọc Trường Sơn đến cực nam Trung 
Bộ, nhất là từ năm 1825. Điều đáng lưu 
ý là cuộc đấu tranh của các dân tộc thiểu 
số miền núi từ Bắc chí Nam cũng diễn ra 
tập trrung và quyết liệt như phong trào ở 
đồng bằng và trung du trong những năm 
1833 - 1835. Một trong những cuộc khởi 
nghĩa tiêu biểu nhất của dân tộc thiểu số 
chống lại nhà Nguyễn là cuộc khởi nghĩa 
của Nông Văn Vân (1833 - 1835) khởi phát 
từ Tuyên Quang.

Nơi khởi phát cũng là căn cứ chính 
của Nông Văn Vân, đó là huyện Bảo Lạc2. 

1. Xem Cao Xuân Dục: Quốc triều Hương khoa lục, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 1993.
2. Huyện Bảo Lạc ngày nay gồm hai huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm ở phía Tây Bắc tỉnh Cao Bằng.
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Thời Nguyễn, Bảo Lạc là một châu vùng 
cao thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Nông Văn Vân là anh vợ của Lê Văn 
Khôi, Tri châu châu Bảo Lạc1. Phản ứng 
trước chính sách của nhà Nguyễn đối với 
vùng dân tộc thiểu số, Nông Văn Vân đã 
bí mật liên kết với các Thổ tù và Tri châu 
trong vùng chuẩn bị khởi nghĩa.

Hầu hết các tri châu, thổ tù ở các tỉnh 
Việt Bắc đều nhiệt liệt hưởng ứng, suy tôn 
Nông Văn Vân làm thủ lĩnh tối cao. “Thổ 
phỉ Tuyên, Cao, Thái, Lạng lan tràn, chỗ 
nào cũng có đưa hùng trưởng, mà đều lấy 
giặc Vân làm chủ”2. Thực lục chép thêm: 
“Việc nổi loạn là do Nông Văn Vân xướng 
xuất, tù trưởng các châu đều họa theo và 
đều nhận chức quan của Nông Văn Vân”3. 
Khi mới khởi sự, Nông Văn Vân tự xưng 
là Tiết chế thượng tướng quân. Năm 1834, 
quân triều lại bắt được một lá thư của 
nghĩa quân ghi niên hiệu “Nguyên Thống 
nguyên niên”.

Vân Trung (thị trấn Vân Trung, huyện 
Bảo Lạc) và Ngọc Lạc (xã Đồng Mu, huyện 
Bảo Lạc) là hai căn cứ chủ yếu của Nông 
Văn Vân, cũng là đại bản doanh của bộ 
tham mưu nghĩa quân4.

Dựa vào hai căn cứ này, nghĩa quân 
đã bẻ gãy nhiều cuộc tấn công của quân 
triều đình vào Bảo Lạc. Cũng nhờ những 

căn cứ hiểm yếu này, lại được sự che chở 
của dân địa phương, Nông Văn Vân nhiều 
lần thoát khỏi các cuộc truy lùng của quan 
quân. Ngót hai năm vây ráp, rút cục hàng 
vạn binh tướng triều Nguyễn vẫn không 
bắt sống được Nông Văn Vân.

Cuộc khởi nghĩa chính thức bùng nổ 
ngày 2-7 năm Quý Tỵ (1833), ngay lập tức 
nhận được sự ủng hộ của đông đảo nhân 
dân trong vùng. 

Trong suốt hai năm hoạt động, từ Bảo 
Lạc (Tuyên Quang), địa bàn của nghĩa 
quân mở rộng ra nhiều tỉnh ở vùng núi 
phía Bắc: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao 
Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn...; trong đó, 
Tuyên Quang là một trong những địa bàn 
hoạt động chính. Mục tiêu đầu tiên của 
Nông Văn Vân là tỉnh thành Tuyên Quang 
và trên thực tế, Tuyên Quang đã trở thành 
địa bàn hoạt động trọng yếu của nghĩa 
quân với nhiều trận đánh ác liệt. Sau đây 
là những trận chiến tiêu biểu:

1- Đánh chiếm đồn Ninh Biên - Vây 
đánh đồn Phúc Nghi

Ngày 3-8-1833, nghĩa quân đánh 
chiếm đồn Ninh Biên (thuộc thành phố 
Hà Giang, tỉnh Hà Giang ngày nay)5 để 
mở thông con đường dọc theo sông Lô 
tiến đánh tỉnh thành Tuyên Quang. Bố 

1. Họ Nông trực tiếp cai trị châu Bảo Lạc từ thời nào, hiện nay chưa đủ tài liệu xác minh. Căn cứ 
“Bắc Kỳ tiễu phỉ”, vào khoảng giữa thế kỷ XVIII, châu Bảo Lạc đã thuộc quyền quản lý của thổ ty Nông 
Văn Bật. Thời Tây Sơn, con cháu Bật là Nông Văn Liêm thế tập cai quản đất Bảo Lạc. Sang thời Nguyễn, 
sau khi Liêm và con trưởng Nông Văn Trang mất, người con thứ hai là Nông Văn Vân giữ chức tri châu 
Bảo Lạc.

2. Khâm định tiễu bình lưỡng kỳ [Bắc Kỳ và Nam Kỳ] nghịch phỉ phương lược, Quyển 47, Tư liệu Viện 
sử học (Bản dịch).

3. Quốc sử quán triều Nguyễn: Đại Nam thực lục, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, t.XVIII, tr.139.
4. Ngày nay địa danh Vân Trung chỉ còn lại trong ký ức các cụ già ở Bảo Lạc. Đại Nam nhất thống chí 

chép: “Huyện Để Định có phố Ân Quang, tục gọi là phố Vân Trung do thổ ty họ Nông mở từ lâu. Đường 
thủy, bộ thuận tiện, buôn bán tấp nập, nhà ngói như bát úp, xe thuyền như mắc cửi, cũng là một nơi đô 
hội ở biên giới. Từ ngày nghịch Vân nổi dậy, phong cảnh tiêu điều khác hẳn”.

5. Sau cuộc tiến quân đàn áp khởi nghĩa Nông Văn Vân lần thứ nhất, vua Minh Mệnh sai đổi tên 
Ninh Biên thành An Biên. Ngày nay vẫn còn tên phố An Biên.
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chính Tuyên Quang là Phạm Phổ không 
chống cự nổi phải thắt cổ tự tử. Cuối tháng 
8-1834, nghĩa quân bao vây tỉnh thành 
Tuyên Quang. Triều đình cử tướng Lê Văn 
Đức và Nguyễn Công Trứ đem đại quân 
đến đàn áp, nhưng đã thất bại. Quân triều 
đình bị bao vây trong vùng núi Bảo Lạc, 
khó khăn lắm mới thoát ra được, về tập 
kết ở thành Tuyên Quang. 

Nghĩa quân tiếp tục vây đánh đồn 
Phúc Nghi nằm trên hữu ngạn sông Gâm, 
đối diện với cửa quan Đài Vạn (tức Đài 
Thị), cách đồn Vĩnh Yên (Nà Hang) 25km 
về phía Nam. Cuối tháng 7-1833, nghĩa 
quân do thủ lĩnh Ma Sĩ Vinh chỉ huy từ 
các cao điểm kéo đến vây chặt bốn mặt 
đồn Phúc Nghi. Đồng thời, một cánh quân 
khác “cưỡi thuyền độc mộc từ thượng lưu 
bơi qua phía trước đồn rồi bỏ thuyền lên 
bờ giáp lại cùng đánh... lực lượng giặc ước 
hơn 1.000 tên”.

2- Vây hãm thành Tuyên Quang
Sau khi chiếm được đồn Ninh Biên, 

Nông Văn Vân lập kế hoạch đánh chiếm 
tỉnh thành Tuyên Quang.

Vào hạ tuần tháng 8 âm lịch năm 1833, 
nghĩa quân chủ động chiếm lĩnh các cao 
điểm xung quanh thành ở hai bên bờ sông 
Lô, xây dựng đồn lũy dã chiến. Ngày 21-
8-1833, khoảng 4.000 - 5.000 quân “chiếm 
đồn Cao Tụ ở phía sau tỉnh thành”. Trong 
khi cuộc chiến đang diễn ra ác liệt ở phía 
bờ sông thì khoảng 400 - 500 nghĩa quân 
“từ phía rừng bên hữu tiến về tỉnh thành, 
chỗ nền đền Xã Tắc”. Do quân triều đình 
tập trung đông với voi chiến và súng lớn, 
mà cánh quân xuất phát từ Ninh Biên lại 
chưa kịp đến, nên không thể chiếm được 
thành, phải rút về đồn Núi Đền (trên núi 
Dùm hay Tràng Đà) ở bên kia sông. Nhưng 
quân triều đình đuổi theo đến bờ sông 
cũng phải dừng lại vì không có thuyền.

3- Chiến thắng ở Đồn Trinh, Đèo Bụt
Trong lần thứ nhất, khi đại quân Lê 

Văn Đức và Nguyễn Công Trứ vừa đến 
Bảo Lạc thì ở phía nam châu Đại Man, 
nghĩa quân từ các tỉnh Thái Nguyên kéo 
sang đánh chiếm Đồn Trinh (nay thuộc xã 
Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa) vào ngày 
25-10 âm lịch năm 1833, buộc quân triều 
đình đóng ở đồn này phải rút chạy về xã 
Bình Trạch (nay là xã Bình Nhân, huyện 
Chiêm Hóa). Trên đà thắng lợi, nghĩa quân 
truy kích binh lính triều đình đến Đèo Bụt 
(thuộc xã Bình Trạch) và chiến đấu dũng 
cảm ở đèo này.

Ngày 4-11-1833, quân triều đình chiếm 
lại Đồn Trinh. Nhưng một tháng rưỡi sau, 
nghĩa quân từ các xã Tông Hiên, Kiên Đài, 
Đài Mãn lại đến đánh Đồn Trinh lần thứ 
hai, buộc vua Minh Mệnh phải ra lệnh cho 
Nguyễn Công Trứ đang ở Bảo Lạc cử một 
bộ phận binh lính xuôi dòng sông Gâm 
giải vây cho Đồn Trinh.

Những trận đánh dồn dập trên đây 
chứng tỏ nghĩa quân đã giành lại thế chủ 
động trên một địa bàn rộng lớn thuộc châu 
Đại Man, có tác dụng phân tán lực lượng 
đàn áp của quân triều đình trên đường 
tiến lên Vân Trung.

4- Giam chân quân triều đình trong 
rừng núi Bảo Lạc

Trên chặng đường từ Ninh Biên vào 
Vân Trung (lần đàn áp thứ nhất), đạo quân 
của Lê Văn Đức và Nguyễn Công Trứ phải 
đi mất một tháng rưỡi. Điểm lại số quân, 
khi đi có một vạn (500 quân triều với một 
lực lượng thổ dũng tương đương), vào 
đến Vân Trung đã có 2.400 lính ốm với 
hơn 100 tên bỏ mạng dọc đường, và “hiện 
nay chỉ còn 1.900 lính nhưng cũng sắp ốm 
cả”. Nhiều thổ dũng bỏ trốn, khi đến Vân 
Trung chỉ còn non một nửa.

Sáng ngày 8-12-1833, khi cánh quân 
của Lê Văn Đức đi qua cầu nổi ở tổng 



Phêìn thûá ba: LÕCH SÛÃ 391

Mông Ân, liền bị nghĩa quân phục kích, 
“hai khẩu súng đại luân rơi xuống mé 
sông”. Cánh quân của Nguyễn Công Trứ 
cũng bị nghĩa quân “vây đánh nhiều lần, 
lính tráng bị tổn thất nhiều”. Trên đường 
về, Công Trứ tức giận tâu xin: “Nếu chưa 
bắt được giặc Vân thì xin bắt hết dân một 
huyện ba châu... một tấc cỏ cũng không 
để sót”.

Đến cuối tháng 12-1833, nghĩa là sau 
hơn hai tháng kể từ khi rút lui, đạo quân 
của Lê Văn Đức và Nguyễn Công Trứ 
mới thoát ra khỏi Bảo Lạc, chạy về thành 
Tuyên Quang.

5- Bẻ gãy cuộc tiến quân đàn áp lần thứ hai
Bước vào hạ tuần tháng 2-1834, đại 

quân Lê Văn Đức vừa từ thành Tuyên 
Quang xuất phát được mấy hôm thì vua 
Minh Mệnh đã xuống dụ thúc giục: “Phải 
tiến gấp vào Vân Trung, Ngọc Mạo hợp 
với quân của Tạ Quang Cự ở Cao Bằng và 
Nguyễn Mưu ở Thái Nguyên... góp sức 
vây đánh, quyết bắt cho được tên đầu sỏ 
Nông Văn Vân”.

Mãi đến giữa tháng 3-1834, cánh quân 
của Đức mới tới Ngòi Dầu (nay thuộc xã 
Linh Hồ, Vị Xuyên), từ đó tiến lên Ninh 
Biên. Nhưng nghĩa quân không chủ 
trương cố thủ trong đồn Ninh Biên mà 
chuyển toàn bộ lực lượng lên hướng Bắc, 
nhằm kéo quân triều ra khỏi đồn lũy kiên 
cố, buộc phải tiến vào trận địa đã bố trí sẵn 
ở hai bờ sông Miện. Quả nhiên, quân triều 
đình sợ sa bẫy phục kích, không dám sang 
sông, đành quay trở về Ninh Biên. Nhưng 
khi quân triều đình trở lại thì Ninh Biên đã 
bị nghĩa quân chiếm giữ.

Cánh quân của Nguyễn Công Trứ tiến 
theo hướng sông Gâm liên tiếp bị nghĩa 
quân “chặn đánh ở các xã Khai Quán, Năng 
Khả, Chung Khánh, Thượng Lâm, Khuẩn 
Hà cho đến xã Côn Lôn trở lên”1. Ngày 3-4 
âm lịch năm 1834, Nguyễn Công Trứ cho 
quân tiến vào xã Năng Khả liền bị nghĩa 
quân chặn đánh, không sang sông được.

Năm hôm sau, quân triều đình tiến 
đến đồn Vĩnh Yên (thị trấn Nà Hang ngày 
nay) lại bị nghĩa quân phục kích ở Núi 
Bụt (hay Đèo Bụt). Trận đánh chỉ diễn ra 
chớp nhoáng, nghĩa quân rút nhanh về 
phía Thanh Tương “thì trời vừa tối, giặc 
mất tích”.

Vượt qua được Đèo Bụt, cánh quân 
của Nguyễn Công Trứ lọt vào tổng Côn 
Lôn và bị mắc kẹt trong rừng núi Côn Lôn 
hơn 10 ngày. Trên thực tế, đến thượng tuần 
tháng 4 âm lịch năm 1834, khi cánh quân 
của Lê Văn Đức bị giam lỏng trong đồn 
Ninh Biên và cánh quân của Nguyễn Công 
Trứ bị mắc kẹt ở Côn Lôn thì cuộc đàn áp 
lần thứ hai của đạo quân Lê Văn Đức đã bị 
thất bại về cơ bản. 

6- Trận chiến đấu chống cuộc đàn áp 
lần thứ ba

- Trận Đèo Ve, Tòng Bá, Đèo Hoạch: 
Ngày 18-10-1834, trên đường từ Ninh Biên 
tiến vào Vân Trung, cánh quân Lê Văn Đức 
đến xứ Đèo Ve (tiếng địa phương là Kẻm 
Ve) thuộc xã Phú Linh. 

Nghĩa quân lợi dụng địa hình hiểm 
trở chặn đánh quyết liệt ở đoạn đường lên 
đèo, sau đó rút nhanh về phía Tòng Bá. 
Đức cho quân đuổi theo đến xã Tòng Bá 
thì bị nghĩa quân phản công, nhử cho vào 
khu vực bố trí sẵn ở cửa hang. Cuộc chiến 

1. Khai Quán: nay là xã Lang Quán, huyện Yên Sơn. Năng Khả: nay vẫn là xã Năng Khả, huyện Nà 
Hang. Chung Khánh: tức là xã Trùng Khánh, huyện Nà Hang (đã giải thể khi xây dựng Thủy điện Tuyên 
Quang). Thượng Lâm: nay vẫn là xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình. Khuẩn Hà nay là xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình.
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đấu diễn ra ác liệt, “hai bên giáp lá cà vật 
lộn nhau ở trong rừng”1.

Cánh quân của tướng Phạm Văn Điển 
đến xứ Đèo Hoạch (tức Kẻm Kiếng) phía 
trên sông Miện đối diện với Đèo Ve thì 
thấy “giặc cũng bố trí ở Đèo Ve”. 

Nghĩa quân đóng ở Đèo Hoạch lợi 
dụng địa thế hiểm trở để ngăn chặn và tiêu 
hao lực lượng quân triều. Tiếp đó, nghĩa 
quân rút sâu vào rừng bố trí những cuộc 
phục kích mới, bảo vệ căn cứ Vân Trung.

7- Trận Bạch Đích
Quân triều đình muốn thông đường vào 

Vân Trung thì nhất thiết phải hạ được đồn 
của nghĩa quân ở xã Bạch Đích. Còn nghĩa 
quân thì phải cố sức giữ vững đồn lũy, coi 
đây là tấm lá chắn cản đường tiến của quân 
triều kéo vào Vân Trung từ hướng tây.

Sau nhiều đợt chống trả quyết liệt, 
nghĩa quân nhanh chóng rút lui bằng 
nhiều ngả.

Tấm lá chắn Bạch Đích bị chọc thủng, 
nhưng cuộc chống trả quyết liệt đã tạo 
điều kiện cho lực lượng nghĩa quân và 
nhân dân ở Vân Trung, Ngọc Mạo có đủ 
thời giờ rút ra khỏi căn cứ một cách an 
toàn sau khi “cửa nhà đã đốt bỏ, thóc gạo 
cũng không còn”2.

Bên cạnh địa bàn Tuyên Quang, nghĩa 
quân cũng hoạt động khá mạnh mẽ trên 
địa bàn các tỉnh Cao Bằng, Thái Nguyên. 

Cuối năm 1833, sau hơn một tháng bao 
vây, nghĩa quân chiếm được tỉnh thành 
Cao Bằng. Bố chính Bùi Tăng Hổ, Án sát 
Phạm Đình Trạc, Lãnh binh Phạm Văn 
Lưu đều tự sát. Năm 1833, Tuần phủ Lạng 
Sơn Hoàng Văn Quyền bị nghĩa quân bắt 
sống. Khi quân triều đình do Tạ Quang Cự 
cử đến, nghĩa quân đã phóng hỏa, rồi rút 
khỏi tỉnh thành. Khoảng giữa năm 1834, 
nghĩa quân lại tiến đánh và chiếm lại tỉnh 
thành Cao Bằng lần thứ hai. Quân triều 
đình rút chạy. Phải đến cuối năm 1834, 
triều đình Huế mới đàn áp được cuộc khởi 
nghĩa. Nông Văn Vân bị thiêu sống trong 
rừng Thẩm Bát (Bảo Lạc).

Cũng như các cuộc khởi nghĩa của 
nông dân và các dân tộc thiểu số khác, 
cuộc khởi nghĩa của Nông Văn Vân phản 
ánh sự bất bình cao độ của nhân dân đối 
với triều Nguyễn. Tuy nhiên, cuộc khởi 
nghĩa của Nông Văn Vân mang đậm tính 
địa phương, riêng rẽ, trong khi triều đình 
Nguyễn nắm trong tay lực lượng quân sự 
lớn nên cuối cùng cuộc khởi nghĩa đã bị 
dập tắt.

1. Khâm định tiễu bình lưỡng kỳ [Bắc Kỳ và Nam Kỳ] nghịch phỉ phương lược, Quyển 68, Tư liệu Viện 
sử học (Bản dịch). 

2. Khâm định tiễu bình lưỡng kỳ [Bắc Kỳ và Nam Kỳ] nghịch phỉ phương lược, Quyển 70, Tư liệu Viện 
Sử học (Bản dịch).  
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I- QUÂN PHÁP ĐÁNH CHIẾM TUYÊN QUANG 
Cuối thế kỷ XIX, mặc dù triều đình nhà 

Nguyễn bạc nhược, đầu hàng quân Pháp, 
nhưng cùng với nhân dân cả nước, nhân 
dân các dân tộc Tuyên Quang vẫn liên tục 
nổi dậy đấu tranh chống lại sự áp bức, bóc 
lột của thực dân Pháp và bè lũ tay sai. 

Trước khi quân Pháp đánh lên Tuyên 
Quang thì Tuyên Quang đặt dưới sự chỉ 
huy quân sự của Thống đốc Hoàng Tá 
Viêm và Đề đốc Lưu Vĩnh Phúc. Lưu 
Vĩnh Phúc là một trong nhiều thủ lĩnh ở 
Quảng Tây nổi lên chống nhà Thanh, sau 
sang Việt Nam vào khoảng năm 1867, quy 
thuận triều Nguyễn tham gia diệt phỉ và 
xây dựng kinh tế (Lào Cai).

Khi thực dân Pháp xâm chiếm Việt 
Nam, sẵn có lòng căm ghét ngoại xâm, 
Lưu Vĩnh Phúc hợp tác với các lực lượng 
yêu nước Việt Nam chống Pháp. Lưu 
Vĩnh Phúc là người đã dẫn quân Cờ đen 
mai phục ở Cầu Giấy và làm nên chiến 
thắng vang dội tại đây, giết chết sĩ quan 
cầm đầu của địch là Thiếu tá Hải quân 
Pháp Phrăngxi Gácniê ngày 21-12-1873. 
Ngày 19-5-1883 lại xảy ra trận Cầu Giấy 
thứ hai cũng do Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy. 
Quân Pháp đại bại và Trung tá Hải quân 
Pháp Hăngri Rivie bỏ mạng tại trận. Tuy 
nhiên, quân Cờ đen là những nông dân bị 

bần cùng hóa nên họ có những hành động 
cướp bóc kiểu thổ phỉ.

1. Quân Pháp đánh Tuyên Quang và 
cuộc kháng chiến của nhân dân Tuyên 
Quang chống thực dân Pháp

Khoảng cuối năm 1883, để thực hiện 
Hiệp ước Hácmăng (25-8-1883), các tỉnh 
Bắc Kỳ đều có các quan lại được Triều 
đình cử tới làm việc với tư cách quan 
chức Bảo hộ. Vì vậy Tuyên Quang có Tuần 
phủ Hoàng Tướng Hiệp, Bố chính Lê Văn 
Duyên, Án sát Nghiêm Niệm, Thông phán 
Nguyễn Trung Hội.

Chẳng bao lâu sau, khoảng đầu năm 
1884, Lãnh binh của đoàn quân Lưu Vĩnh 
Phúc là Hoàng Thủ Trung đem 2.000 quân 
từ Hưng Hóa lên xóa sổ hệ thống chính 
quyền Bảo hộ ở Tuyên Quang. Tuần phủ 
Hoàng Tướng Hiệp bị bắt đưa đi án trí 
ở An Bình, kho tàng sổ sách bị tịch thu, 
Thông phán Nguyễn Trung Hội bị bắn 
chết, Án sát Nghiêm Niệm cáo bệnh, Bố 
chánh Lê Văn Duyên chạy trốn về Hà 
Nội. Quân đội Hoàng Thủ Trung rút ra 
ngoài thành. Ngày 31-5-1884, Đại tá Pháp 
Đuysenơ tấn công lên Tuyên Quang, trên 
chiến thuyền có đem theo Lê Văn Duyên. 
Quân Pháp tới nơi chiếm được một cái 
thành rỗng không và không phải nổ tiếng 

Chương IV

TUYÊN QUANG THỜI KỲ PHÁP THUỘC 
(1884-1945)
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súng nào. Chúng chủ quan chỉ để lại 
Đôminê cùng tiểu đoàn của hắn ở lại, còn 
cho rút bớt lực lượng về Hưng Hóa nơi 
chúng đã chiếm được từ ngày 12-4-1884. 
Hoàng Thủ Trung liền thu nạp thêm nhiều 
nghĩa dũng. Vì vậy quân số có từ 6 - 7 ngàn 
người lên tới 1 vạn người, vây chặt thành 
tỉnh. Địch hễ dẫn quân ra ngoài dù trên bộ 
hay dưới sông đều bị đánh chặn quyết liệt 
khiến sinh lực địch ngày càng bị tổn thất. 
Tiểu đoàn quân Pháp do Đôminê chỉ huy 
bị cầm tù trong thành Tuyên Quang suốt 
từ tháng 5-1884 đến tận tháng 3-1885. Địch 
không thể lên giải vây sớm, vì thời gian 
này quân của Tổng đốc Vân Quý Sầm Dục 
Anh (quân Trung Hoa đã sang Việt Nam 
từ lâu do yêu cầu của triều Huế) và quân 
của Đề đốc Lưu Vĩnh Phúc đã phối hợp, 
tiêu diệt các đồn nhỏ, cắt mọi đường tiếp 

tế từ khắp mọi phía dẫn tới thành Tuyên 
Quang. Từ tháng 1-1885, quân đội của các 
tướng nói trên đã tăng cường bổ sung vào 
đội quân có cả dân dũng địa phương của 
Hoàng Thủ Trung để bao vây tiêu diệt 
quân Pháp trong thành Tuyên. Theo tài 
liệu của Pháp thì lúc này quân địch trong 
thành có 600 lính: 2 đại đội lê dương, 1 đại 
đội ngụy, 37 pháo thủ và công binh. Lực 
lượng bao vây quanh thành có tới 15.000 
người. Quân ta đào hầm hào vào tận chân 
thành, dùng mìn nổ phá thành. Quân 
địch bị uy hiếp mạnh và núng thế. Đúng 
lúc này, ngày 3-3-1885, quân tiếp viện của 
địch do Giôvaninenli trên 9 chiếc pháo 
thuyền kéo lên giải vây. Quân ta liền tổ 
chức một trận diệt viện chưa từng có trên 
chiến trường Bắc Kỳ tại Hòa Mục. Lưu 
Vĩnh Phúc đã dự kiến trước trận đánh 

Cổng phía Nam của Thành cổ Tuyên Quang. Nơi đây quân ta đã vây đánh quân Pháp từ tháng 5-1884 đến 
tháng 3-1885 và cũng là nơi cố thủ cuối cùng của quân Nhật ở Tuyên Quang trong Cách mạng  

Tháng Tám năm 1945.

Ảnh: Nguyễn Chính
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này và bố trí sẵn một trận địa lôi. Hai vạn 
cân thuốc nổ được nhồi vào các ống tre, 
xếp vào 500 hòm gỗ vuông chôn dọc hai 
bên đường. Ngoài ra, còn khá nhiều tên 
lửa, ống phóng hỏa bố trí sẵn. Quân đội 
Lưu Đề đốc dùng kế nghênh chiến rồi rút 
lui, tạo cơ hội cho bọn trong thành thoát 
ra, nhử chúng sa vào trận địa lửa. Địch bị 
thiệt hại nặng nề. Từ hôm đó chiến sự vẫn 
tiếp diễn quanh thành và kéo dài trong 6 
tuần liên tiếp. Sau đó, quân của Sầm Dục 
Anh án binh bất động thoái lui. Tình hình 
đó cũng làm quân ta nao núng cộng thêm 
việc hết đạn nên đội quân Lưu Vĩnh Phúc 
phải rút ra đóng ở Thanh Thủy. Thành 
Tuyên được giải vây nhưng địch thiệt hại 
rất nặng: đội quân trong thành bị tiêu diệt 
1/2, quân của Giôvaninenli tử vong gần 
100 tên, bị thương 787 tên trong đó có 21 
sĩ quan. Tuyên Quang lại rơi vào tay quân 
Pháp từ giữa tháng 4-1884.

Trong lúc thành Tuyên Quang bị 
địch chiếm và bị bao vây (kể từ ngày 31-
5-1884) có hai sự kiện ảnh hưởng tới tinh 
thần quân tướng cả hai phía. Đó là Quy 
ước Thiên Tân được ký kết giữa Pháp và 
Triều Thanh (ngày 11-5-1884), theo đó thì 
Trung Hoa cam kết rút hết quân ở Bắc Kỳ 
về biên giới. Sự kiện thứ hai là Triều đình 
Huế ký với Pháp Hiệp định Patơnốt (ngày 
6-6-1884) chấp nhận sự bảo hộ của Pháp 
ở Trung và Bắc Kỳ với hai thể chế: thuộc 
địa ở Nam Kỳ và bảo hộ ở Trung Kỳ và 
Bắc Kỳ. Sau hai hiệp ước đó, mặc dù còn 
có chiến tranh Trung - Pháp ở Lạng Sơn 
nhưng quân Thanh cũng rút ra khỏi Bắc 
Kỳ. Đoàn quân Lưu Vĩnh Phúc dù không 
muốn cũng buộc phải trở về Trung Quốc. 
Từ năm 1885, nhân dân Tuyên Quang tự 
lực tự cường chiến đấu chống thực dân 
Pháp xâm lược.

Sau sự biến ở Kinh thành Huế tháng 
7-1885, vua Hàm Nghi hạ chiếu Cần 

Vương, toàn quốc đã dấy lên một phong 
trào đấu tranh vũ trang suốt mười mấy 
năm trời. Trong phong trào toàn quốc 
này, vùng miền núi Bắc Kỳ luôn luôn 
là chiến trường ác liệt nhất, với những 
lãnh tụ nổi tiếng như Bố Giáp, Nguyễn 
Quang Bích, Đốc Tít, Đề Kiều, Đốc 
Ngữ,... Trong hàng ngũ nghĩa quân có 
nhiều người ở Tuyên Quang tham gia, 
đặc biệt là đồng bào Tày, Dao ở huyện 
Yên Bình.

Ở Tuyên Quang năm 1885, Pháp mới 
chỉ làm chủ được tỉnh lỵ. Tháng 5-1886, 
địch chiếm Chiêm Hóa và mãi đến ngày 
1-9-1887 chúng mới chiếm được Hà Giang 
và năm 1893 mới đặt được đồn Yên Bình. 
Tuy vậy, Tuyên Quang luôn là địa bàn 
hoạt động, là hậu phương cho các nghĩa 
quân của nhiều thủ lĩnh Cần Vương 
chống thực dân Pháp. Những năm 1890-
1891, nhân dân Tuyên Quang tham gia 
cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp của 
các thủ lĩnh: Nguyễn Triệu Trọng, Hoàng 
Thân Lợi, Đặng Văn Siêu, Lương Tam Kỳ... 
Vùng đất từ Chiêm Hóa trở lên có hoạt 
động của nghĩa quân Hoàng Cầu, vùng 
Sơn Dương có Tuần Đạt, Hà Giang có Lê 
Chí Tuân... Địch nhằm chủ yếu vào nghĩa 
quân Nguyễn Triệu Trọng nhưng chúng 
cũng bị tiêu hao nhiều sinh lực. Những 
năm 1894 -1896 Pháp tìm cách chia rẽ, ly 
gián các lực lượng kháng Pháp ở vùng 
Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang gây nên 
những cuộc huynh đệ tương tàn khiến cho 
lực lượng nghĩa quân suy yếu đi rất nhiều. 
Riêng khu vực Hà Giang từ cuối năm 1894, 
nghĩa quân Hà Cốc Thượng hoạt động rất 
mạnh, đánh thắng nhiều trận ở Bắc Mê, 
Quản Bạ, phía Bắc Hà Giang. Ở Chiêm 
Hóa, Tuyên Quang, nghĩa quân Cao Tài 
Nhị, Lò Sét liên tiếp mở các cuộc tấn công 
mạnh vào Bắc Mục, Yên Mục, Ngòi La. 
Tháng 1-1896, Nguyễn Triệu Trọng liên 
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kết với Mạc Quế An thành một lực lượng 
300 tay súng bao vây đồn Cổ Lum (Lào 
Cai) giao chiến với binh đoàn Bayi ở đèo 
Mã Quy, giết chết một số sĩ quan Pháp. 

Cũng trong năm 1896, nói chung 
phong trào Cần Vương đã suy yếu nhiều 
và dần dần chấm dứt. Các thủ lĩnh nghĩa 
quân ở Tuyên Quang và vùng lân cận, dù 
không bị bắt hay bị tiêu diệt nhưng cũng 
không còn sức để tổ chức các trận đánh 
Pháp. Nghĩa quân đều rút lui dần sang 
bên kia biên giới.

Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang 
không chỉ tham gia và ủng hộ các lực 
lượng chống thực dân Pháp như kể trên 
mà còn tích cực tham gia các phong trào 
địa phương với các thủ lĩnh người các dân 
tộc như Quản Tha, Tuần Dật, Đèo Văn 
Trì, Nông Văn Quang, Cầm Văn Thanh, 
Đèo Chính Lục, Đặng Phúc Thành, Hà 
Cốc Thượng,... 

Đầu thế kỷ XX, cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp của nhân dân Việt 
Nam nói chung, đồng bào các dân tộc ở 
Tuyên Quang nói riêng bước vào một 
trang sử mới.

Trong khoảng từ năm 1906 cho đến 
năm 1924, Tuyên Quang, nhất là tại huyện 
Sơn Dương có nhiều hoạt động của nghĩa 
quân Đề Thám. Nhân dân các dân tộc 
Tuyên Quang đã giúp đỡ, che giấu các 
nghĩa quân khi đang hoạt động, kể cả khi 
phong trào đã thất bại, Đề Thám đã hy 
sinh. Các tướng lĩnh của Đề Thám được 
nhắc đến như Cả Huỳnh, Quản Cờ, Hoa, 
Kép Bang, v.v.. Bên cạnh đó là những hoạt 
động chống đối của người Hoa, kể cả 
những công nhân làm tại các mỏ khai thác 
của Pháp từ những năm 1908-1909. Chính 

quyền Tuyên Quang gọi họ là “đảng cải 
cách” (parti réformiste) của Trung Hoa 
và những người châu Á xâm nhập Tuyên 
Quang. Tháng 3-1913, số công nhân làm 
đất ở Nà Đồn, Đài Thị (Chiêm Hóa) 
gồm 235 người đã đấu tranh đòi tên chủ 
Đétsôven phải trả đủ lương, không được 
bớt xén. Trong hai năm 1913-1914, đồng 
bào các dân tộc Yên Bình tham gia phong 
trào Giáp Dần và cuộc khởi nghĩa vũ 
trang chống Pháp của hai thủ lĩnh người 
Dao là Triệu Tiến Kiên và Triệu Tài Lộc. 
Cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên của Đội 
Cấn năm 1917 cũng làm rung chuyển 
chính quyền Tuyên Quang và tác động 
mạnh đến nhân dân các dân tộc Tuyên 
Quang. Đặc biệt ở mỏ Tràng Đà từ năm 
1916 đến năm 1921 đã xảy ra nhiều vụ tai 
nạn lao động khiến công nhân bất bình, 
nhất là khi phát sổ lao động năm 1921. Vì 
vậy, năm 1925 ở đây đã nổ ra cuộc đình 
công của toàn công nhân mỏ đòi cải thiện 
tiền lương và giảm giờ làm. 

Theo tài liệu của một yếu nhân trong 
Việt Nam Quốc dân Đảng1 thì Phạm Tuấn 
Tài là một nhà giáo ở Hà Nội, người sáng 
lập ra Nam Đồng thư xã, cái nôi khai sinh 
ra Việt Nam Quốc dân Đảng. Khi Nguyễn 
Thái Học triệu tập hội nghị thành lập 
Đảng tháng 12-1927 và được bầu làm 
Chủ tịch Tổng bộ Việt Nam Quốc dân 
Đảng thì Phạm Tuấn Tài không có mặt 
nhưng vẫn được bầu vào Tổng bộ2. Trước 
đó, Nam Đồng Thư xã bị Pháp đóng 
cửa, tịch thu hết mọi ấn phẩm và Phạm 
Tuấn Tài phải chuyển lên Tuyên Quang 
dạy học. Trong những năm 1927-1929, 
tại Tuyên Quang, Phạm Tuấn Tài không 
ngừng tuyên truyền vận động thành lập 

1. Nhượng Tống: Nguyễn Thái Học, Nxb. Tân Việt, Hà Nội, 1949. Nhượng Tống, tên thật là Nguyễn 
Phạm Trân.

2. Theo sách của Nhượng Tống thì Phạm Tuấn Tài không có tên trong Tổng bộ Việt Nam Quốc dân Đảng.
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Chi bộ Việt Nam Quốc dân Đảng. Năm 
1929, sau vụ tên mộ phu Badanh (Bazin) 
bị ám sát, ông bị bắt và đày ra Côn Đảo, 
nhưng Chi bộ Việt Nam Quốc dân Đảng 
tại Tuyên Quang đã thành lập. Chính là 
tại chi bộ này, ở Tuyên Quang, Ngô Hải 
Hoàng đã trở thành đảng viên Việt Nam 
Quốc dân Đảng. Ngô Hải Hoàng là một 
trong hai người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa 
Yên Bái. Ông quê ở Nghệ An, làm việc ở 
Tuyên Quang rồi chuyển sang Yên Bái. 
Sau khi khởi nghĩa thất bại, trước Hội 
đồng Đề hình của Pháp tại Yên Bái, Ngô 
Hải Hoàng đã thể hiện một tấm gương về 
tinh thần yêu nước, lòng trung thành tuyệt 
đối với Đảng và đồng chí, đức hy sinh bất 
khuất của một người có khí phách. Có tài 
liệu cho biết, Chi bộ Việt Nam Quốc dân 
Đảng của Hải Hoàng ở Tuyên Quang đã 
vận động nhiều quần chúng tham gia vào 
cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Như vậy có thể 
nói, cuộc khởi nghĩa Yên Bái có sự tham 
gia của nhân dân và đảng viên Việt Nam 
Quốc dân Đảng ở Tuyên Quang1.

II- TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 
1. Tình hình ruộng đất và nông nghiệp

Ngày 17-3-1918, Anbe Xarô - Toàn 
quyền Đông Dương ra Nghị định thành 
lập một trường nông nghiệp thực hành ở 
Tuyên Quang, trực thuộc Sở Canh nông và 
Thương mại Bắc Kỳ, để làm nơi thực hành 
của học sinh Trường cao đẳng Nông Lâm 
Hà Nội (thành lập cùng thời gian từ ngày 
21-3-1918). Từ tháng 11-1917, Toàn quyền 
Đông Dương đã gửi thư cho Thống sứ Bắc 
Kỳ về việc lập trường này với mục đích: 
“Nhập môn những phương pháp hợp lý về 
nông nghiệp cho những người chỉ ở trình 

độ tiểu học mà không thể trở thành kỹ sư 
nông nghiệp như học sinh các trường cao 
đẳng, nhưng có thể trở thành các nhà thực 
hành giỏi, các đốc công, các kỹ thuật viên 
nông nghiệp trợ tá hoặc chỉ là những nông 
dân giỏi tự làm”. Cũng trong năm 1917, Lơ 
Galăng, Thống sứ Bắc Kỳ cùng hai người 
chuyên trách lên Tuyên Quang chọn chỗ 
đặt trường. Họ quyết định Trường Nông 
nghiệp thực hành Tuyên Quang sẽ được 
đặt trong khuôn viên Trạm Canh nông, 
trên một vùng đồi khá cao để tránh nước 
lụt và ở đó đã có sẵn một nhà nuôi tằm xây 
gạch, sửa chữa làm ký túc xá cho học sinh.

Trường lúc đầu có 3 giáo viên (2 giáo 
sư Pháp: Giám đốc Trường Piđăngs Laroa 
và 1 thày giáo người Việt tên là Chúc). Hai 
giáo sư Pháp dạy lý thuyết các chuyên 
khoa như: nông học, sinh vật học, sinh thái 
học... Còn thầy giáo Chúc dạy tiếng Pháp 
và toán học. Thống sứ Bắc Kỳ quyết định 
chiêu sinh và khai giảng vào ngày 15-4-
1918 với 15 học sinh.

Ruộng đất canh tác của Tuyên Quang 
từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX đã 
tăng lên rõ rệt, mặc dù diện tích đất đai bị 
thu hẹp do việc thành lập thêm các tỉnh lân 
cận như Hà Giang, Yên Bái, Vĩnh Yên,...

1861: 12.766 mẫu
1882: 16.157 mẫu
1920: 42.149 mẫu
1930: 45.714 mẫu (16.934,8 ha).
Trong số ruộng đất trên có công điền 

làng xã tồn tại như sau:
1861: 90 mẫu (40 mẫu ruộng và 50 

mẫu đất)
1930: 320 mẫu (tức 115 ha), chiếm 0,7% 

ruộng đất nói chung.
Như vậy, số lượng công điền cũng tăng 

gấp bốn lần. Đó chính là do chính sách 

1. Lưu ý: Việt Nam Quốc dân Đảng thời năm 1930 là một đảng được lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trân 
trọng khác xa với Việt Nam Quốc dân Đảng thời kỳ sau này.
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củng cố ruộng đất công của chính quyền 
bảo hộ kể từ năm 1923. Tuy nhiên, so với 
các tỉnh đồng bằng và trung du khác thì 
công điền ở Tuyên Quang là ít nhất. Theo 
con số thống kê của người Pháp, xin trích 
dưới đây một vài tỉnh sắp xếp thứ tự từ 
nhiều đến ít công điền vào năm 1930:

1. Nam Định: 135.163 mẫu = 48.658 ha 
(đã cày cấy)

3.842 mẫu = 1.383 ha (chưa cày cấy)
2. Thái Bình: 106.881 mẫu = 38.477 ha 

(đã cày cấy)
6.860 mẫu = 2.469 ha (chưa cày cấy)
....................
14. Vĩnh Yên: 11.339 mẫu = 4.082 ha 

(đã cày cấy)
5.844 mẫu = 2.103 ha (chưa cày cấy)
15. Phú Thọ: 9.851 mẫu = 3.546 ha (đã 

cày cấy)

6.782 mẫu = 2.411 ha (chưa cày cấy)
16. Quảng Yên: 3.983 mẫu = 1.433 ha 

(đã cày cấy)
1.386 mẫu = 498 ha (chưa cày cấy)
17. Yên Bái: 2.608 mẫu = 938 ha (đã cày 

cấy)
1.680 mẫu = 604 ha (chưa cày cấy)
18. Tuyên Quang: 320 mẫu = 115 ha (đã 

cày cấy).
Như vậy, tuy công điền và công thổ 

Tuyên Quang ít nhất trong số mấy tỉnh kể 
trên, nhưng đều được canh tác hết, không 
bỏ hoang mẫu nào. Nhìn chung, nông 
nghiệp Tuyên Quang cũng giống như các 
tỉnh trung du khác. Theo Niên giám thống 
kê Đông Dương năm 1941-1942 thì Tuyên 
Quang diện tích canh tác, sản lượng thóc, 
năng suất và sản lượng tính theo đầu người 
trong những năm 1942-1943 như sau:

Bản dự toán diện tích lúa, sản lượng thóc và năng suất các vụ của từng tỉnh  
trong những năm 1942-1943 toàn Bắc Kỳ1

Các tỉnh  
Bắc Kỳ

Diện tích trồng lúa 
(nghìn ha)

Sản lượng thóc 
(nghìn tạ: 100.000 kg)

Năng suất 1 ha  
(tạ)

Dân  
số 

(nghìn 
dân)

Sản 
lượng 

đầu 
người 

(tạ)

Vụ 
xuân

Vụ 
thu

Tổng 
cộng

Vụ 
xuân

Vụ  
thu

Tổng 
cộng

Vụ 
xuân

Vụ  
thu

Tổng 
cộng

Bắc Giang 33 70 103 400 570 970 12 8 9 284 3,4
Bắc Ninh 26 57 83 350 700 1.050 13 12 13 604 1,7
Hà Đông 45 64 109 700 850 1.550 16 13 14 994 1,6
Hải Dương 80 102 182 1.100 1.350 2.450 14 13 13 825 3,0
Hà Nam 42 19 61 640 250 890 15 13 15 586 1,5
Hưng Yên 29 56 85 390 750 1.140 13 13 13 526 2,2
Kiến An 20 45 65 310 560 870 15 12 13 429 2,0
Nam Định 88 72 160 1.240 900 2.140 14 13 13 1.235 1,7
Ninh Bình 48 35 83 800 450 1.250 17 13 15 424 3,0
Phúc Yên 7 37 44 97 360 457 14 10 10 180 2,5
Sơn Tây 17 27 44 300 400 700 18 15 16 321 2,2
Thái Bình 83 100 183 1.150 1.350 2.500 14 14 14 1.125 2,2
Vĩnh Yên 23 40 63 323 475 798 14 12 13 290 2,8

1. Annuaire Satistique de l’Indochine. Dixième volume 1941-1942, p. 87.
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Qua bảng kê trên đây, có thể nhận ra 
tình hình nông nghiệp Tuyên Quang ở vị 
trí nào so với các tỉnh và toàn Bắc Kỳ. Về 
năng suất, Tuyên Quang khá thấp, chỉ cao 
hơn tỉnh Lạng Sơn thôi. Còn về sản lượng 
theo đầu người thì cao hơn các tỉnh Hải 
Ninh, Cao Bằng. Thực tế cho thấy nông 
nghiệp Tuyên Quang là không đáng kể 
trong tình hình chung ở trung du Bắc Kỳ.

Điều đáng chú ý là sự xuất hiện nhiều 
đồn điền của các điền chủ Pháp và Việt. 
Theo mật độ dân số đã dẫn ở trên thì 
Tuyên Quang là một tỉnh khá rộng lớn so 
với dân số trong tỉnh. Vì vậy, đất đai còn 
rất nhiều và đương nhiên chính quyền 
Pháp rất muốn chiêu đãi các chủ người 
Pháp trước hết rồi mới đến người Việt. Bởi 
vậy, họ đã có chính sách cấp, nhượng đất 
làm đồn điền ở nhiều tỉnh Bắc Kỳ trong 
đó có Tuyên Quang ngay từ những ngày 

đầu bảo hộ (Nghị định cho lập đồn điền 
từ năm 1888). 

Án sát sứ Tuyên Quang năm 1920 cho 
biết: “Đồn điền thì có các ông cố Tây, các 
ông chủ Tây, tùy địa thế xin khai khẩn, đến 
hơn 10 đồn điền chiêu những dân nghèo 
dưới trung châu lên cầy cấy nhiều lắm, 
tựu trung có đồn điền thuốc lá Kim Xuyên 
phồn thịnh hơn cả”1. Đó là tình hình năm 
1920. Từ đó về sau, nhiều điền chủ khác 
xuất hiện, kể cả người Pháp, người Việt, 
số lượng các đồn điền cũng tăng giảm, các 
chủ đồn điền cũng thay đổi hoặc hoán vị 
do mua bán hoặc bị thu hồi... Theo một tài 
liệu tổng hợp2, từ năm 1884 đến năm 1918, 
Tuyên Quang có 43 đồn điền được thiết 
lập; từ năm 1919 đến 1945, Tuyên Quang 
có 24 đồn điền được thiết lập. Dưới đây là 
các bản thống kê ở hai thời kỳ:

Bắc Kạn 0 6 6 - 119 119 - 20 20 63 1,9
Cao Bằng 0 12 12 1 113 114 - 9 10 215 0,5
Hà Giang - 10 10 - 12- 120 - 12 12 110 1,0
Hải Ninh 3 6 9 35 44 79 12 7 9 109 0,7
Hòa Bình 3 7 10 33 107 140 11 15 14 67 2,0
Lai Châu - 7 7 - 75 75 - 11 11 66 1,1
Lạng Sơn 0 57 57 0 215 215 - 4 4 204 1,0
Lào Cai 0 5 5 6 79 85 - 16 17 59 1,4
Phú Thọ 14 24 38 133 204 337 10 8 9 335 1,0
Quảng Yên 2 8 10 30 58 88 15 7 9 185 0,5
Sơn La 0 3 3 2 110 112 - 37 37 106 1,0
Thái Nguyên 4 30 34 39 271 310 10 9 9 150 2,0
Tuyên Quang 1 9 10 8 70 78 8 8 8 82 0,9
Yên Bái 0 11 11 4 181 185 - 16 17 100 1,9
Tổng cộng và 

trung bình
568 919 1.487 8.091 10.731 18.822 14 12 13 9.920 1,9

1. Nguyễn Văn Bân: Bài đã dẫn.
2. Tạ Thị Thúy: 
- Đồn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ 1884 - 1918, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 1996.
- Việc nhượng đất khẩn hoang ở Bắc Kỳ từ 1919 đến 1945, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2001.



ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG400

Số đồn điền được thiết lập, khai thác tại một số tỉnh ở Bắc Kỳ  
từ năm 1884 đến năm 1918

Tỉnh

Đồn điền từ 0 đến 50 ha Đồn điền trên 50 ha Tổng cộng Tỷ lệ 
diện 
tích 

được 
khai 
thác 
(%)

Được  
thiết lập

Được  
khai thác

Được  
thiết lập

Được  
khai thác

Được  
thiết lập

Được  
khai thác

Đồn
điền

Diện 
tích  
(ha)

Đồn
điền

Diện 
tích  
(ha)

Đồn
điền

Diện  
tích  
(ha)

Đồn
điền

Diện  
tích  
(ha)

Đồn
điền

Diện  
tích  
(ha)

Đồn
điền

Diện  
tích  
(ha)

Thái Nguyên 3 60,41 0 - 21 80.696,15 12 35.115,99 24 80.756,56 12 35.115,99 43,48

Vĩnh Yên 0 - 0 - 7 7.052,22 5 6.105,22 7 7.052,22 5 6.105,22 86,50

Hà Giang 0 - 0 - 8 2.946,71 5 1.685,00 8 2.946,71 5 1.685,00 57,19

Yên Bái 10 284,44 7 212,41 10 21.690,27 4 1.586,27 20 21.974,71 11 1.798,68 8,10

Tuyên Quang 9 206,56 5 103,07 34 32.207,55 19 15.628,91 43 32.414,11 24 15.731,98 48,25

Số đồn điền được thiết lập theo quy chế nhượng đất chung tại một số tỉnh Bắc Kỳ  
từ năm 1919 đến năm 1945

Tỉnh

Đồn điền từ 0 đến 50 ha Đồn điền trên 50 ha
Tổng số

Người Pháp Người Việt Người Pháp Người Việt

Đồn 
điền 

Diện tích 
(ha)

Đồn 
điền

Diện tích
(ha)

Đồn 
điền

Diện tích
(ha)

Đồn 
điền

Diện tích
(ha)

Đồn 
điền

Diện tích
(ha)

Thái Nguyên 1 39,94 0 - 6 3.616,34 3 525,54 10 4.181,82

Vĩnh Yên 1 3,59 2 38,52 0 - 5 1.091,13 8 1.133,23

Hà Giang 1 20,43 0 - 0 - 1 55,5 2 75,93

Yên Bái 4 61,57 5 130,40 3 547,89 5 787,31 17 1.527,17

Tuyên Quang 4 58,22 6 53,58 6 1.728,02 8 1.229,60 24 3.069,42

Như vậy, số điền chủ người Việt đã 
ngày càng tăng lên so với điền chủ Pháp. 
Đó là do chính sách khẩn hoang dành cho 
những người bản xứ ban hành từ năm 
1925 và có tác dụng từ sau những năm 
1936-1938. Từ năm 1938, thời kỳ Mặt trận 
dân chủ Đông Dương hoạt động mạnh, 
Công sứ Tuyên Quang đã đề nghị Thống 
sứ Bắc Kỳ cho lập các làng đồn điền, 
di dân vùng Nam Định, Thái Bình lên 
khai hoang do Chính phủ trợ cấp. Đồng 
thời hô hào các nhà giàu bỏ tiền mộ dân 

khai hoang lên làm ăn với những ưu đãi 
của Nhà nước. Chủ trương này giống 
như chính sách mộ dân lập ấp của triều 
Nguyễn ở Nam Kỳ hồi đầu thế kỷ XIX. 
Chính sách này được Thống sứ Bắc Kỳ 
cho thi hành tại các tỉnh miền núi khác 
như Yên Bái, Phú Thọ, Thái Nguyên... 
nhằm đưa dân Nam Định, Thái Bình lên 
khẩn hoang kể từ năm 1936. 

Dưới đây là danh sách một số điền chủ 
người Pháp và người Việt tại tỉnh Tuyên 
Quang từ năm 1884 đến năm 19451: 

 
1. Xem Tạ Thị Thúy:
- Đồn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ 1884 - 1918, Nxb Thế giới, Hà Nội, 1996.
- Việc nhượng đất khẩn hoang ở Bắc Kỳ từ 1919 đến 1945, Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2001.
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1. Girod Auguste: Cha cố ở Tuyên Quang, 5 đồn điền, lập các năm: 1915 (650 ha, 
nhượng tạm thời),1920 (49 ha), 1921 (3 đồn điền 950 ha, nhượng tạm thời cho không).

2. Albert Paul: Nhà trồng trọt, 1 đồn điền 350 ha, lập năm 1904, nhượng tạm thời.
3. Barbiau dit Liziers: 1 đồn điền 50 ha, lập năm 1918, nhượng tạm thời.
4. Bichot: Nhà trồng trọt, 1 đồn điền 1.894 ha, lập năm 1898, nhượng tạm thời, bị thu 

hồi năm 1902.
5. Brun: 1 đồn điền 29 ha, lập năm 1897, nhượng tạm thời.
6. Brunel: 1 đồn điền, không rõ diện tích, lập sau năm 1897, nhượng tạm thời.
7. Cadars: Tiểu đoàn trưởng pháo binh, 4 đồn điền, 1.058, 7.625 ha, lập các năm 

1.902, 1.903, 1.908; nhượng tạm thời. 
8. Coulombier: 1 đồn điền 2.600 ha, lập năm 1899, nhượng tạm thời.
9. Couvette: Nhà trồng trọt, 1 đồn điền 100 ha, lập năm 1894, nhượng tạm thời.
10. Denis: Bác sĩ, 2 đồn điền, 2.030 ha, lập năm 1908 và 1910, nhượng tạm thời. Năm 

1925 bán lại cho Công ty Mỏ Yên Linh.
11. Dubreuilh: 2 đồn điền, 53 ha, lập năm 1916 và 1918, nhượng tạm thời.
12. Gaiga: 1 đồn điền 80 ha, lập năm 1900, nhượng tạm thời.
13. Hilaire: Nhà trồng trọt, 1 đồn điền 200 ha, lập năm 1899, nhượng tạm thời.
14. Jaricot: Cố đạo, 1 đồn điền 0,4900 ha, lập năm 1916, nhượng tạm thời.
15. Labeye: Nhân viên thương mại ở Tuyên Quang bị động viên năm 1915, có 2 đồn 

điền, lập năm 1897 (85 ha) và năm 1899 (1.800 ha), nhượng tạm thời.
16. Laumonier: Nhà báo, 1 đồn điền 365 ha, lập năm 1898, lúc đầu nhượng tạm thời, 

sau được nhượng vĩnh viễn. Khoảng sau năm 1935 bán cho Lê Trung Châu (con trai 
Tổng đốc Lê Trung Ngọc).

17. Legris: Nhân viên cơ khí ở Hà Nội, 2 đồn điền, lập năm 1905 (600 ha) và 1909 
(450 ha), nhượng tạm thời.

Mortier: 1 đồn điền 5.488 ha, lập năm 1900, nhượng tạm thời, trả lại năm 1902.
18. Perrin: Kỹ sư hóa chất ở Trung Quốc, 6 đồn điền, lập các năm: 1898 (109 ha), 1901 

(1 đồn điền 650 ha, 1 đồn điền 578 ha), 1903 (1 đồn điền 85 ha, 1 đồn điền 100 ha), 1908 
(55 ha); nhượng tạm thời. Sau bán cho Công ty Pháp khai thác thuộc địa 3 đồn điền, 
12.470,5000 ha.

19. Ramond: Cố đạo ở Hưng Hóa, 1 đồn điền 62.000 ha, lập năm 1895, lúc đầu 
nhượng tạm thời, từ năm 1903 được nhượng vĩnh viễn.

20. Rémery (Charles): Nhà trồng trọt ở Tuyên Quang, 4 đồn điền 9.296.200 ha lập các 
năm 1891 (26.200 ha, nhượng tạm thời, từ năm 1895 nhượng vĩnh viễn), năm 1893 (67 ha, 
nhượng tạm thời, từ năm 1897 nhượng vĩnh viễn), 1897 (600 ha, nhượng tạm thời, từ 
1903 nhượng vĩnh viễn), 1917 (260 ha, nhượng tạm thời). 

21. Barlatier: Ngụ tại Tuyên Quang, 2 đồn điền, lập năm 1940 (12,19 ha; nhượng tạm 
thời phải trả tiền với giá 300 đồng), 1944 (4,03 ha; nhượng tạm thời cho không) 

22. Grabinger: 1 đồn điền 540 ha, lập năm 1927, nhượng tạm thời cho không (nguyên 
là đồn điền nhượng cho Lê Doãn Chuyên, sau đó bán lại cho Grabinger).

ĐIềN CHỦ NGườI PHÁP
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23. Jaricot: 1 đồn điền 94,7 ha, lập năm 1919; nhượng tạm thời cho không, nhượng 
vĩnh viễn năm 1928.

24. Raffin (Claud Marie): Nhà trồng trọt ở làng Dịa, phủ Đoan Hùng, Phú Thọ, 1 đồn 
điền 143,32 ha, lập năm 1940, nhượng tạm thời cho không, sau nhượng vĩnh viễn.

25. Rouder: 1 đồn điền 30 ha, lập năm 1923, nhượng tạm thời cho không, sau nhượng 
vĩnh viễn.

26. Thomas Nich: Linh mục, được nhượng đồn điền di dân tập thể, 500 ha, lập năm 
1942 tại làng Minh Khương, châu Hàm Yên, Tuyên Quang. 

 27. Hội truyền giáo Hưng Hóa do Ramond đại diện, được nhượng đồn điền di dân 
tập thể, 261,62 ha, lập năm 1939 tại Yên Sơn, Tuyên Quang.

28. Công ty Thuốc lá Đông Dương (Công ty chuyên canh nông): 1 đồn điền 6 ha, lập 
năm 1923.

1. Vũ Đình An: Dân bảo hộ Pháp, gốc làng Trung Lao, tổng Sơn Độ, huyện Trực 
Ninh, tỉnh Nam Định; ngụ tại Tuyên Quang. 1 đồn điền 9 ha, lập năm 1925, nhượng tạm 
thời cho không.

2. Nguyễn Văn Bằng: Người làng Hưng Nhân, tổng Đặng Xá, huyện Hưng Nhân, 
tỉnh Thái Bình; ngụ tại Yên Thịnh, phủ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 1 đồn điền 9,51 ha, 
lập năm 1936, nhượng tạm thời cho không; nhượng vĩnh viễn năm 1940.

3. Nguyễn Thị Chi, còn gọi là Nguyễn Văn Khánh: Làng Linh Sơn, phủ Yên Sơn. 
1 đồn điền 101,9 ha, lập năm 1941, nhượng tạm thời cho không.

4. Đào Sỹ Chu: Làng Thiên Động, 1 đồn điền 141,3 ha, lập năm 1941, nhượng tạm 
thời cho không.

5. Nguyễn Đình Hạp: Nhân viên kỹ thuật Sở Nông nghiệp Tuyên Quang,  
1 đồn điền 72,76 ha, lập năm 1938; nhượng tạm thời phải trả tiền; nhượng vĩnh viễn năm 
1940, giá mua 500 đồng.

6. Trần Ngọc Khiết: Địa chủ ở Tuyên Quang, 1 đồn điền 123, 2976 ha, lập năm 1943, 
nhượng tạm thời cho không.

7. Nguyễn Đình Khuê: Tuyên Quang, 1 đồn điền 100 ha, lập năm 1925, nhượng tạm 
thời cho không. Ngày 21-7-1925 nhượng tạm thời cho Landrau; ngày 1-2-1928 Nguyễn 
Đình Khuê thay Landrau, nhượng vĩnh viễn năm 1933 (40 ha), thu hồi năm 1933 (60 ha).

8. Nguyễn Văn La: làng Thúc Thủy, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; 1 đồn điền 
197,3 ha, lập năm 1941, nhượng tạm thời cho không.

9. Phạm Khắc Lễ: gốc làng Sĩ Lâm, tổng Mễ Lâm, phủ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định; 
ngụ tại đại lộ Dominé Tuyên Quang. 1 đồn điền 7,3 ha, lập năm 1941, nhượng tạm thời 
cho không.

10. Nguyễn Văn Oánh: gốc người làng Hưng Nhân, huyện Hưng Nhân, tỉnh Thái 
Bình; ngụ tại làng Yên Thịnh, phủ Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 1 đồn điền 7,77 ha, lập 
năm 1936, nhượng tạm thời cho không.

ĐIềN CHỦ NGư ờI VIệT
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Các đồn điền của các cha cố thường 
dùng giáo dân ở các tỉnh đồng bằng lên 
làm tá điền. Đồn điền của Giám mục Girô 
có tới 300 gia đình, 900 nhân khẩu. Các đồn 
điền khác ở Tuyên Quang đều sử dụng tá 
điền thuê mướn. Đồn điền công ty thuốc 
lá Đông Dương có tới 400 gia đình tá điền 
(1925) và nhiều người làm thuê. Đồn điền 
Ramông dùng 100% tá điền. Các đồn điền 

đã tạo ra một tầng lớp tá điền đông tới 
hàng nghìn người trong dân chúng tỉnh 
Tuyên Quang.

Theo các báo cáo của chính quyền tỉnh, 
lương tá điền ở các đồn điền của người Pháp: 
mỗi ngày là 0,50 F cho đàn ông, 0,35 F cho 
đàn bà và 0,20 F trẻ con. Ở các đồn điền 
người Việt thì lương thấp hơn: đàn ông 
0,30 F, đàn bà 0,25 F. Như vậy, lương tá 

 11. Đỗ Văn Tâm: sinh và trú tại khu Quảng An, thị xã Tuyên Quang. 1 đồn điền 10 ha, 
lập năm 1941, nhượng tạm thời cho không.

12. Nguyễn Xuân Thanh: 22 Clémenceau, Hà Nội. 1 đồn điền 195,89 ha, lập năm 1925, 
nhượng tạm thời cho không, đến 1936 được nhượng vĩnh viễn.

13. Bùi Ngọc Tri: làng Bình Ca, huyện Yên Sơn. 1 đồn điền 10 ha, lập năm 1941, 
nhượng tạm thời cho không. 

14. Lê Thăng và Marie Diane Beccari (vợ): làng Bình Tích và Thanh Sơn, châu Sơn 
Dương. 1 đồn điền 297,15 ha, lập năm 1941, nhượng tạm thời cho không.

15. Phùng Hữu Đống: Người làng Yên Ninh Thượng, phủ Lâm Thao, tỉnh Sơn Tây. 
2 đồn điền 335 ha, lập năm 1926, được nhượng đất dưới hình thức khẩn hoang tại chỗ 
theo quy chế quản lý đất phủ rừng ở Bắc Kỳ.

16. Bùi Hương Lang: 1 đồn điền 20 ha, lập năm 1927 trên đất đồn điền Laumonier, 
được nhượng đất dưới hình thức khẩn hoang tại chỗ theo quy chế quản lý đất phủ rừng 
ở Bắc Kỳ.

17. Vũ Văn Quynh: Nhà trồng trọt ở Tuyên Quang. 1 đồn điền 38 ha, lập năm 1927 
trên đồn điền Vĩnh Viễn được nhượng năm 1924 cho Scheepman và được bán cho Vũ 
Văn Quynh năm 1925.

18. Nguyễn Thế Vương: Địa chủ, có 200 mẫu ruộng, 1 đồn điền 5,555 ha, lập năm 
1922, được nhượng đất dưới hình thức khẩn hoang tại chỗ theo quy chế quản lý đất phủ 
rừng ở Bắc Kỳ.

19. Nguyễn Thị Hai: Thương gia ở Tuyên Quang, được nhượng đồn điền di dân tập 
thể, 54,85 ha, lập năm 1941 tại phủ Yên Sơn, Tuyên Quang. 

20. Đào Bá Nhâm: Được nhượng đồn điền di dân tập thể, 71,78 ha, lập năm 1941 tại 
châu Hàm Yên, Tuyên Quang.

21. Nguyễn Văn Tích: Linh mục, được nhượng đồn điền di dân tập thể, 164,93 ha, 
lập năm 1941 tại tổng Yên Lĩnh, phủ Yên Sơn, Tuyên Quang.

22. Làng Bị Lễ (tổng Thượng Ấm, châu Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang): 2 đồn điền 
35 ha, được nhượng đất năm 1922 và năm 1923, dưới hình thức khẩn hoang tại chỗ theo 
quy chế quản lý đất phủ rừng ở Bắc Kỳ.

23. Làng Thúc Thủy (tổng Thường Túc, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang): 1 đồn điền 
36,30 ha, lập năm 1925, được nhượng đất dưới hình thức khẩn hoang tại chỗ theo quy 
chế quản lý đất phủ rừng ở Bắc Kỳ.
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điền cũng tương đương lương phu mỏ ở 
Quảng Yên và đều là loại lương thấp nhất 
trong mọi thứ lao động. 

2. Tình hình khai mỏ

Triều Nguyễn đã từng cho người Việt, 
người Trung Hoa khai thác các mỏ đồng, 
kẽm, chì, thiếc, sắt, than,... ở Tuyên Quang. 
Năm 1917, Bôniphaxi cho biết: ”Thủy ngân 
có ở xã Đại Miện và Tiểu Miện hoặc trong 
lòng đất hoặc dưới dòng nước. Đã có 
nhiều nhượng địa mỏ, nhượng địa mỏ của 
ông G. Đăngvin lẽ ra đã được khai thác từ 
năm 1914, nhưng do thợ lắp máy người 
Đức bị bắt nên phải bỏ... Cũng ở vùng này 
có bạc, chì, kẽm và quặng sắt hàm lượng 
cao... Mỏ sắt Phu Linh trên cao nguyên 
Lang Man (đồn điền Gácđi) ở Bình Dị gần 
biên giới, rất gần mỏ thủy ngân nói trên... 
Mỏ chì pha bạc ở bên kia biên giới phía tây 
nam đồn ManMei. Ta tưởng các mỏ đó có 
thể thuộc nước Pháp, nhưng ủy ban định 
mốc biên giới năm 1897 đã bỏ sang phía 
Trung Quốc. Hiện nay chưa khai thác. Mỏ 
lưu huỳnh Yên Phú nhân dân đều biết... 
ở vùng quanh mỏ kẽm Phúc Ninh, năm 
1905 và 1906 viên Tư lệnh Cađa bắt đầu 
khai thác kẽm ở Tràng Đà, sau ở Yên Linh. 
Chính ở các mỏ này kim loại được trộn với 
đồng nguyên thủy ở Tụ Long, ông Bô đã 
mở công trường khai thác có đường vận 
chuyển từ Đài Thị... Hiện nay Đài Thị là 
điểm bắt đầu đoạn đường sắt do ông Bô 
xây dựng để chuyên chở quặng kẽm từ 
các mỏ ở Chợ Đồn và có thể cung cấp mỗi 
ngày 30 tấn quặng đã được làm giàu. Các 
sản phẩm đó còn có thể là kẽm hay thiếc, 
hay đồng ở Tụ Long... rất được toàn nước 
Nam chuộng”1.

Năm 1920 án sát sứ Tuyên Quang lại 
viết: “Sản vật thì ngoài tỉnh thành, bên tả 
ngạn sông Lô có mỏ Giùm, mỏ Yên Lĩnh, ở 
châu Chiêm Hóa có mỏ Bản Ty, huyện Yên 
Sơn có mỏ Thành Cóc đều là mỏ kẽm, các 
nhà đại thương bên Tây hợp cổ để khai mỏ 
hơn 10 năm nay, xuất cảng đã nhiều lợi. 
Phía bắc tỉnh về hữu ngạn sông Lô có mỏ 
than,... mới tìm được hiện đương khai lấy, 
ấy là những của thiên nhiên, người nước 
ta chưa từng biết”2.

Năm 1927, cuốn Địa dư các tỉnh Bắc Kỳ 
lại nhận xét rằng: “Tuyên Quang có nhiều 
mỏ lắm, nhưng chỉ có mỏ kẽm ở Tràng 
Đà là đã khai khẩn mà thôi. Còn những 
mỏ ở Bắc Ken, Phố Trinh, Phúc Ninh, Nà 
Hang thì cũng đã có nhiều người đến 
thăm, nhưng chưa có ai khai cả, có nhẽ 
là vì đường giao thông và phu làm chưa 
có đủ”. Thực ra không phải như vậy. Gần 
tỉnh lỵ Tuyên Quang, ven sông Lô, về phía 
tây có một bể than. Than ở đây được xếp 
vào loại than non. 

Người Pháp đã không bỏ qua việc 
khai thác than ở đây. Theo các tài liệu của 
người Pháp thì bể than Tuyên Quang có 
tên nhượng địa là Alice nhượng cho Ch. 
Đuybrơin ngày 18-2-1921. Sau đó, ngày 
12-11-1924 đã ra đời Công ty vô danh 
than Tuyên Quang, với số vốn ban đầu là 
800 nghìn franc. Bốn năm sau (1928), vốn 
của công ty này đã lên tới 8 triệu franc. 
Như vậy rõ ràng công ty này vẫn làm ăn 
được, mặc dù sản lượng của nó không 
cao, thường là vài nghìn tấn/năm. Có năm 
Công ty này đã đạt mức khá. Đó là năm 
1937, sản lượng đạt tới 20.306 tấn. Theo các 
tài liệu của Sở mỏ, suốt thời kỳ hoạt động, 

1. La province de Tuyen Quang do Bonifacy, Trung tá tư lệnh Đạo quan binh 3, dịch và chú thích thêm 
bài phú tỉnh Tuyên Quang của Đặng Xuân Bảng viết năm 1861. Bản dịch in khoảng năm 1917.

2. Nguyễn Văn Bân: bài đã dẫn.
3. Theo Cao Văn Biền: Công nghiệp than Việt Nam 1888-1945, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, 1998.
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các cổ đông không được chia một đồng 
lãi nào. Than Tuyên Quang chủ yếu được 
tiêu thụ và dùng trong nội địa để chạy tàu. 
Điều quan trọng đối với lịch sử là mỏ than 
Tuyên Quang đã tạo nên một khối lượng 
công nhân mỏ ngay sát tỉnh thành, gồm 
600 người (theo số liệu năm 1928). Theo sơ 
đồ khu mỏ thì bến bốc than trên bờ sông 
Lô phía bắc tỉnh lỵ đã sử dụng cần cẩu3.

Như vậy, việc khai thác than chưa 
được nhiều, song công nghệ khai thác 
khoáng sản theo kiểu châu Âu đã được 
du nhập khiến Tuyên Quang cũng có mặt 
trong nhiều hội chợ ở Hà Nội và ở Pháp.

3. Sinh hoạt xã hội

Từ khi thiết lập chế độ bảo hộ, Tuyên 
Quang đã xuất hiện nhiều tầng lớp xã hội 
mới, bên cạnh các tầng lớp đã có từ trước:

- Quan lại trong bộ máy hành chính 
bảo hộ;

- Sĩ quan và bộ máy thực dân Pháp;
- Thị dân trong tỉnh lỵ và thương nhân 

ở nhiều phố, chợ;
- Công nhân các mỏ và công nhân đồn 

điền;
- Cha cố Tây và Việt cùng nhiều giáo dân.
Án sát sứ Tuyên Quang mô tả tình 

hình chợ búa ở Tuyên Quang như sau:
- Ở tỉnh lỵ: chợ Tam Cờ, chợ Xuân 

Hòa ngày nào cũng họp, các chợ khác mỗi 
tháng 6 phiên.

- Huyện Yên Sơn: chợ Hiên ở xã Phù 
Hiên, họp ngày 1 ngày 6; chợ Duộc ở xã 
Thúc Thủy họp ngày 4 ngày 9.

- Phủ Yên Bình: chợ Cát ở phố Đại 
Đồng họp ngày 5 ngày 10; chợ Đại Đồng ở 
xã Đại Đồng họp ngày 4 ngày 9; chợ Ngọc 
ở xã Bình Mục họp ngày 2 ngày 7.

- Châu Hàm Yên: chợ Bợ ở xã Bình Xa 
họp ngày 4 ngày 9; Chợ Thụt ở xã Phù 
Loan họp ngày 2 ngày 7; chợ Bắc Mục ở xã 
Nhân Mục họp ngày 1 ngày 6.

- Châu Chiêm Hóa: chợ Luộc ở phố 
Luộc họp ngày 3 ngày 8; chợ Đài ở xã Đài 
Quan họp ngày 1 ngày 6; chợ Nà Hang ở 
phố Nà Hàng họp ngày 4 ngày 9; chợ Xá 
Thị ở phố Xá Thị họp ngày 2 ngày 7.

- Châu Sơn Dương: chợ Xoan ở xã 
Thượng Ấm họp ngày 5 ngày 10; chợ Gai 
ở xã Thiện Kế họp ngày 5 ngày 9; chợ Phan 
Lương xã Lâm Xuyên họp ngày 1 ngày 6; 
chợ Khổng Xuyên ở xã Khổng Xuyên họp 
ngày 1 ngày 6; chợ Đĩa ở xã Bị Lễ họp ngày 
3 ngày 8; chợ Kim Xuyên ở đồn Kim Xuyên 
họp hàng ngày. 20 cái chợ trên phần nhiều 
buôn bán hàng lâm sản của các dân tộc.

Phong tục tập quán của đồng bào các 
dân tộc được mô tả như sau: “Phong tục 
thì dân Thổ thực thà, không hay kiện tụng, 
hễ quan không sinh sự thì dân cả năm 
không đến cửa quan, chỉ làm buổi sáng, 
buổi chiều nghỉ ngơi hoặc đem súng nỏ 
đi săn bắn, thóc gạo không đủ ăn thì vào 
rừng lấy lâm sản đem bán, mua ăn. Hễ 
kiếm được no thì thôi, không lo tích trữ 
gì, vì thế dân nghèo, nhưng cũng không 
đói và có cái lợi mục súc, động có việc gì, 
đem con trâu bán là có tiền.Việc bầu cử 
ít người muốn làm, dẫu có làm cũng chỉ 
3 năm là xin từ, vì dân cư không có đình 
sở rộng sang, ngôi thứ hương ẩm gì như 
Trung châu; thế mà đệ niên mưa to, nước 
trên núi đổ xô xuống, cầu trôi đường lở, 
dân đinh ít, các tổng lý từ về, phải cùng 
với dân đinh gánh vác việc cầu đường, 
không để cho ai được; nên chi họ không 
biết làm, hoặc vì cớ ấy; cai trị dân này 
phải nên khoan dung, ngộ có công việc, 
cần đến dân lực, phải lấy lời ngọt dỗ bảo, 
thì họ vui lòng làm được việc; nếu lấy oai 
quát mắng, thì ỳ ra đấy, không được việc, 
vì dân Thổ ưa tô mà ghét sẵng...”. 

Nhìn chung, nếp sống vẫn theo truyền 
thống (xem: Phong tục, tập quán). 

Về tôn giáo, ngoài đạo Phật với những 
ngôi chùa đã được xây dựng từ lâu, người 
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dân Tuyên Quang, nhất là đồng bào Kinh 
ở tỉnh lỵ còn theo đạo Khổng do được 
học Nho học ở trường có từ thời Nguyễn. 
Tuyên Quang cũng du nhập Thiên chúa 
giáo từ khi các cha cố đến truyền đạo và 
lập đồn điền. Nhiều đồn điền do các cha 
cố Tây và Việt thiết lập và mộ nhiều giáo 
dân vùng Thái Bình, Nam Định lên làm ăn 
sinh sống. Tại đây có Tòa giám mục của 
cha Girô.

Về giáo dục, Tuyên Quang cũng song 
song tồn tại hai nền giáo dục: giáo dục 
truyền thống trong dân gian và nền giáo 
dục của chính quyền bảo hộ. Thực ra ở 
miền núi Bắc Kỳ, việc học hành theo chữ 
Quốc ngữ và chữ Pháp đã tự phát ở một số 
tỉnh như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn..., 

từ cuối thế kỷ XIX. Ở các tỉnh đó cũng có 
những trường, lớp nhỏ, với 1,2 thầy giáo 
và trên dưới 10 học sinh. Đầu thế kỷ XX, 
năm 1905 các Đạo quan binh giải tán nên 
việc học hành ở từng tỉnh đều do Nha học 
chính Đông Dương phụ trách. Việc học 
hành ở miền núi chỉ được quan tâm từ năm 
1927. Nha Học chính cũng chú ý đến việc 
mỗi dân tộc miền núi có tiếng mẹ đẻ để học 
hành. Nhưng rồi lại có chủ trương chung 
là lấy ngôn ngữ của dân tộc đông nhất làm 
ngôn ngữ chính. Mãi cho đến năm 1930, các 
tỉnh miền núi Bắc Kỳ mới có được 7 trường 
nội trú cho hơn 200 học sinh Tày, Nùng, 
Mường. Cũng theo thống kê hiếm hoi được 
biết thì số lượng học sinh các tỉnh miền núi 
Bắc Kỳ năm 1930 như sau1:

1. Xem Phan Trọng Báu: Giáo dục Việt Nam thời cận đại, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2005.

STT Tỉnh Việt Tày Mường Dao Thái
Lô 
Lô

Nùng Hoa
Dân tộc 

khác
Cộng

1 Bắc Kạn 232 924 12 29 54 3 1.251
2 Cao Bằng 689 2.014 7 359 174 75 3.318
3 Hà Giang 55 71 2 2 7 10 147
4 Hải Ninh 586 35 3 165 17 3 809
5 Hòa Bình 136 3 115 1 255
6 Lai Châu 14 59 1 14 1 89
7 Lạng Sơn 591 1.797 1 528 69 9 295
8 Lao Cai 175 109 6 7 566 39 29 403
9 Sơn La 8 365 75 4 3 26 480

10 Tuyên Quang 433 50 1 18 25 537
11 Thái Nguyên 1.047 175 1 23 47 1.293
12 Yên Bái 614 689 21 3 25 26 1.378

Tổng cộng: 4.590 6.290 211 40 12 1 1.110 499 120 12.873

Tuy số học sinh các dân tộc ở Tuyên 
Quang được đi học các trường Pháp - Việt 
là rất ít - chỉ có 537 em, chiếm tỷ lệ rất nhỏ 
trong thanh thiếu niên (dân số toàn tỉnh 
40.000, thanh thiếu niên thường chiếm 1/4, 
tức khoảng 10.000), nhưng con số đó vẫn 

còn lớn hơn số học sinh các tỉnh rộng lớn 
hơn, đông dân hơn như Hà Giang, Hòa 
Bình, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La.

Nhìn chung dưới thời Pháp thuộc, sự 
phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa của 
Tuyên Quang cũng tương tự các tỉnh lân 
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cận. Tuy nhiên, so với trước khi bảo hộ 
thì Tuyên Quang đã có nhiều biến đổi rất 
đáng kể. Về kinh tế, đã phát hiện thêm 
những mỏ kim loại quý hiếm giá trị, các 
đồn điền trồng lúa và các cây công nghiệp 
khiến cho sự chuyên chở và buôn bán sản 
phẩm tấp nập hơn, tiếp cận với những 
công nghệ khai mỏ đương đại. Về xã hội, 
Tuyên Quang thu nhận nhiều đồng bào 
Kinh miền xuôi lên làm ăn sinh sống, hình 
thành một lớp công nhân mỏ và đồn điền, 
một nhân tố xã hội hoàn toàn mới. Về tôn 
giáo, có thêm nhiều giáo dân và linh mục 
cùng nhà thờ mới lạ. Về hành chính, chứng 
kiến một lớp công chức, viên chức, binh 
lính, sĩ quan của hệ thống chính quyền bảo 
hộ Pháp - Việt. Về chính trị, Tuyên Quang 
luôn phát huy truyền thống đấu tranh giữ 
làng, giữ nước, chống chế độ thuộc địa và 
bảo hộ. Mọi cuộc khởi nghĩa chống thực 
dân Pháp dù do lãnh tụ địa phương hay 
các lãnh thụ nơi khác lãnh đạo đều được 
nhân dân các dân tộc Tuyên Quang nhiệt 
liệt hưởng ứng, tham gia. Đặc biệt là tại 
Tuyên Quang đã nổ ra những cuộc đấu 
tranh mang tính chất rất hiện đại từ năm 
1913 đến năm 1915, của công nhân Nà 
Đồn, Đài Thị và những cuộc bãi công nhất 
loạt của toàn thể công nhân mỏ kẽm Tràng 
Đà. Những nhân tố đặc biệt mới mẻ đó đã 
tạo ra những tiền đề cho công cuộc đấu 
tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam từ sau năm 1930.

III- PHONG TRÀO CÁCH MẠNG DƯỚI SỰ 
LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN 

1. Phong trào cách mạng hình thành, 
phát triển. Chi bộ Mỏ than và Ban cán 
sự Đảng ra đời 

Tháng 6-1937, tổ chức Đảng Cộng sản 
Đông Dương đã cử đồng chí Hoàng Văn 
Lịch (Hai Cao) về Tuyên Quang hoạt động. 

Đồng chí vào mỏ than Tuyên Quang làm 
việc, tuyên truyền giác ngộ công nhân tinh 
thần yêu nước, tập hợp thanh niên ưu tú 
vào tổ chức Đoàn Thanh niên dân chủ, tập 
hợp nhân dân lao động, công nhân mỏ 
than vào Hội ái hữu thợ thuyền. Giữa năm 
1938, đồng chí Hoàng Văn Lịch trở về Cao 
Bằng hoạt động, Xứ ủy Bắc Kỳ phân công 
đồng chí Vũ Mùi lên phụ trách phong trào 
Tuyên Quang. Đồng chí Vũ Mùi tiếp tục 
tuyên truyền trong công nhân mỏ và nhân 
dân lao động, tổ chức các cuộc đấu tranh 
chống đánh đập, đòi tăng lương, giảm giờ 
làm... Những cuộc đình công đó đã giành 
được thắng lợi. Bọn chủ mỏ phải chấp 
nhận đề nghị của công nhân: tăng lương 
10%, thợ đốt lò được tăng 5 xu/ngày. Từ 
đây, ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Đông 
Dương càng thêm sâu rộng trong các tầng 
lớp nhân dân lao động Tuyên Quang; cơ sở 
cách mạng được gây dựng trong công nhân 
vận tải đường sông (đoàn thuyền sắt), trong 
nông dân ở soi Hồng Lương, soi Sính. 

Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ. 
Tại nước ta, để phục vụ cho cuộc chiến 
tranh đế quốc, thực dân Pháp áp dụng 
chính sách kinh tế thời chiến, vừa bóc 
lột nhân dân hết sức tàn bạo, vừa tăng 
cường đàn áp, khủng bố phong trào cách 
mạng. Phân tích tình hình thế giới và 
trong nước, Hội nghị Trung ương lần 
thứ 6 (ngày 6-11-1939) nhấn mạnh vấn 
đề giải phóng dân tộc, coi đó là nhiệm vụ 
hàng đầu của cách mạng Đông Dương. 
Hội nghị quyết định chuyển hướng 
chiến lược và phương pháp cách mạng, 
chỉ thị cho cán bộ hoạt động hợp pháp 
và nửa hợp pháp nhanh chóng rút vào 
hoạt động bí mật và giữ vững liên hệ với 
quần chúng, chuyển trọng tâm về nông 
thôn, xây dựng nông thôn thành căn cứ 
địa rộng lớn của cách mạng. Đồng thời 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ở vùng 
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sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc 
thiểu số, nơi có đông thợ thuyền. 

Tuyên Quang đã xây dựng được nhiều 
cơ sở quần chúng, phong trào đấu tranh 
của công nhân và nhân dân lao động đã 
có bước phát triển nhưng chưa có tổ chức 
cộng sản lãnh đạo trực tiếp và thống nhất. 
Trong khi đó, thực dân Pháp một mặt ráo 
riết bắt lính, vơ vét tài nguyên phục vụ 
chiến tranh, một mặt ra sức đàn áp khủng 
bố phong trào cách mạng. 

Nắm vững chủ trương của Đảng, đánh 
giá đúng thực trạng và yêu cầu cấp bách 
của phong trào cách mạng địa phương, 
Xứ ủy Bắc Kỳ quyết định thành lập chi 
bộ Đảng ở Tuyên Quang. Ngày 20-3-1940, 
Chi bộ Mỏ Than, chi bộ Đảng Cộng sản 
đầu tiên ở Tuyên Quang được thành lập. 
Chi bộ có 7 đảng viên là các đồng chí:  

Vũ Mùi, Lương Quang Mai, Trần Xuân 
Hồng, Bùi Văn Đức, Lương Hải Bằng, 
Trần Hải Kế và Trần Thị Minh Châu, do 
đồng chí Vũ Mùi làm Bí thư. 

Sự ra đời và các hoạt động của chi bộ 
Mỏ than tác động mạnh đến ý thức chống 
áp bức, chống ngoại xâm của đồng bào các 
dân tộc địa phương. Sau khi Chi bộ Mỏ 
than được thành lập, đội tự vệ mỏ cũng 
được thành lập để bảo vệ và hỗ trợ các 
hoạt động của quần chúng. 

Những năm 1939 - 1940, trong khi 
phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo 
của Chi bộ Mỏ than phát triển mạnh mẽ 
ở vùng tỉnh lỵ Tuyên Quang, trong mỏ 
than và vùng lân cận, thì ở vùng nông 
thôn Sơn Dương, Yên Sơn nhiều cuộc đấu 
tranh liên tiếp nổ ra với nhiều hình thức 
như chống thuế, chống bắt lính, khi bị 

Ba trong số bảy đảng viên đầu 
tiên của Chi bộ Mỏ than tại nơi 
thành lập Chi bộ, (nay thuộc 
tổ 40, phường Minh Xuân, 
thành phố Tuyên Quang). Từ 
trái sang phải là các đồng chí: 
Bùi Đức Kim, Trần Thị Minh 
Châu, Lương Hải Bằng.
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phát xít Nhật bắt trồng thầu dầu, người 
dân đem hạt ngâm nước sôi làm cho cây 
không mọc... 

2. Chống sự khủng bố của kẻ thù. 
Tiếp tục xây dựng cơ sở cách mạng tại 
các huyện

Sau khi đầu hàng phát xít Đức, ngày 
23-9-1940, tại Hà Nội, thực dân Pháp lại 
ký hiệp định chấp nhận cho phát xít Nhật 
vào chiếm Đông Dương. Tuyên Quang lúc 
này cũng như mọi địa phương trong cả 
nước, phải cung cấp nhân lực, vật lực cho 
đế quốc Pháp - Nhật. Do đó đời sống của 
nhân dân ngày càng khốn cùng. Trước tình 
hình đó, Ban cán sự Đảng tỉnh và Chi bộ 
Mỏ than đã tiến hành nhiều đợt đấu tranh, 
bí mật củng cố, phát triển cơ sở bên ngoài 
phạm vi thị xã: Năm 1941, bốn lần tổ chức 
rải truyền đơn tại công trường làm sân 
bay cho Nhật - Pháp ở km 5 (đường Tuyên 
Quang đi bến Bình Ca) kêu gọi nhân dân 
chống đi phu, đi lính, ủng hộ cuộc khởi 
nghĩa Bắc Sơn; đồng thời rải truyền đơn, 
dán áp phích tại trại lính, công sở, đường 
phố, nơi đông người. Bọn thống trị tức 
tối mở nhiều đợt truy lùng hòng bắt bằng 
được cán bộ cách mạng.

Ngày 21-1-1941, địch đã bắt một số 
công nhân mỏ than (trong đó có 2 đảng 
viên) đưa vào trại lính khố xanh giam giữ, 
sau đó chúng đưa 4 người đi Hà Nội, số còn 
lại bị đưa vào dinh tuần phủ để hỏi cung. 
Chi bộ Mỏ than nhóm họp bất thường để 
giải quyết vấn đề củng cố Đảng và bàn biện 
pháp đấu tranh đánh lạc hướng địch, buộc 
chúng phải thả những người bị bắt. Thực 
hiện chủ trương của Chi bộ Mỏ than, ngày 
28-1-1941, cờ đỏ búa liềm đã được treo ở 
núi Dùm. Địch mất phương hướng truy 
lùng những người cộng sản, đã phải trả 
tự do cho những người bị chúng giam giữ 

ở thị xã vì không có bằng chứng buộc tội, 
song vẫn ráo riết theo dõi, dò la các hoạt 
động của ta. Ngày 31-1-1941, dù không đủ 
chứng cớ, địch vẫn bắt một công nhân mỏ 
than (là đảng viên). Ngày 3-2-1941, truyền 
đơn lại xuất hiện ở hội chùa Hang (xã An 
Khang- Yên Sơn). Bọn Pháp đâm ra lúng 
túng, nghi hoặc sau đó đã phải thả đồng 
chí này. Ngày 12-3-1941, bọn địch phải trả 
tự do cho các đồng chí bị chúng bắt đưa 
đi Hà Nội. Tiếp đó ngày 12-4-1941, truyền 
đơn lại được tung ra ở trung tâm thị xã 
phản đối đế quốc Pháp tuyên án tử hình 
anh em binh sĩ tham gia khởi nghĩa Chợ 
Rạng và Đô Lương (Trung Bộ). Đêm 30-
4-1941, truyền đơn, áp phích được rải và 
dán ở nhiều nơi trong thị xã đòi tự do lập 
nghiệp đoàn. Bọn thống trị điên cuồng, 
tăng cường mật thám sục sạo khắp nơi ở 
Mỏ than, thị xã và vùng lân cận như xã Ỷ 
La, Trung Môn, Vinh Phú, Tân Tiến... song 
không phát hiện được cơ sở cách mạng 
và tổ chức Đảng của ta. Phong trào cách 
mạng tại thị xã Tuyên Quang vẫn được giữ 
vững và tiếp tục phát triển.

Giữa lúc phong trào đấu tranh của 
công nhân mỏ than, nhân dân thị xã và các 
vùng ngoại thị đang trong giai đoạn gay 
go, quyết liệt thì ngày 8-2-1941, đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh 
đạo cách mạng Việt Nam. Dưới sự chủ trì 
của Người, tháng 5-1941, Hội nghị lần thứ 
tám Ban Chấp hành Trung ương họp tại 
Pác Bó (Cao Bằng). Hội nghị khẳng định 
nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách 
mạng Việt Nam là giải phóng dân tộc. Hội 
nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt 
Nam độc lập Đồng Minh (gọi tắt là Mặt 
trận Việt Minh) với sứ mạng lịch sử là tổ 
chức, tập hợp đông đảo và rộng rãi nhất 
các lực lượng quần chúng để thực hiện 
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nhiệm vụ trọng đại “phải làm sao giải 
phóng cho được các dân tộc Đông Dương 
ra khỏi ách của giặc Pháp - Nhật”.

Căn cứ vào nghị quyết lần thứ tám Hội 
nghị Ban Chấp hành Trung ương, được sự 
chỉ đạo của Xứ uỷ, Ban cán sự Đảng tỉnh 
và Chi bộ Mỏ than thành lập các tổ chức 
Cứu quốc như: Thanh niên cứu quốc, Phụ 
nữ cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Nhi đồng 
cứu quốc... với số hội viên ngày càng đông 
đảo. Tổ chức Nông dân cứu quốc phát 
triển tới các xã: Phúc Ninh, Thắng Quân, 
Tân Tiến, Chiêu Yên, Cường Đạt (huyện 
Yên Sơn), Hùng Đức (huyện Hàm Yên). 
Từ nhân mối đầu tiên là đồng chí La Ngọc 
Quế, đường dây liên lạc và cơ sở Việt 
Minh trong đồng bào Cao Lan được mở 
rộng thành hệ thống. Số hội viên trong 
đồng bào công giáo cũng khá nhiều.

Cuối năm 1941, Chi bộ Mỏ than tổ 
chức hai cuộc mít tinh lớn tại ấp Đồng Cả 
dưới hình thức kỷ niệm người anh hùng 
Nguyễn Huệ, phát động lòng yêu nước 
trong nhân dân và vận động quần chúng 
đấu tranh chống thuế, chống nộp thóc 
đầu mẫu, chống quyết định nhổ ngô trồng 
thầu dầu, góp tiền ủng hộ nhân dân tham 
gia các cuộc khởi nghĩa trong nước. Phát 
huy tinh thần đấu tranh của cuộc mít tinh, 
đồng bào xung quanh ấp Đồng Cả đã biểu 
tình chống sưu cao, thuế nặng, buộc tên 
tri phủ Yên Sơn phải nhượng bộ một phần 
yêu sách của bà con nông dân.

Những năm 1941-1943, mặc dù nước 
Pháp bị phát xít Đức chiếm đóng, bọn thực 
dân Pháp vẫn cam chịu làm tay sai cho Nhật 
ở Đông Dương song vẫn ngoan cố bám lấy 
ý đồ khôi phục độc quyền thống trị Đông 
Dương. Vì thế, chúng điên cuồng đàn áp 
cách mạng, khủng bố những cuộc nổi dậy 
của quần chúng. Hàng loạt cán bộ lãnh đạo 

của Đảng và Mặt trận Việt Minh đã bị thực 
dân Pháp bắt giam, tù đày và giết hại.

Tháng 6-1941, bọn Pháp huy động 
4.000 quân càn quét vùng căn cứ Bắc Sơn - 
Võ Nhai, âm mưu tiêu diệt lực lượng Cứu 
quốc dân và chặn đường đón bắt các đồng 
chí ủy viên Trung ương Đảng đi dự Hội 
nghị Pác Bó về xuôi.

Sau nhiều tháng kiên trì chiến đấu 
chống lại cuộc càn quét của địch và bảo 
vệ dân, một số bộ phận Cứu quốc quân 
đã rút lên biên giới Việt - Trung, một bộ 
phận khác do đồng chí Nguyễn Cao Đàm 
phụ trách đã rút về vùng Đại Từ (Thái 
Nguyên) vào ngày 19-11-1941, để bảo 
toàn lực lượng và xây dựng căn cứ mới. 
Sau khi bắt lạc với chi bộ La Bằng (Đại Từ, 
Thái Nguyên), được sự giúp đỡ của đồng 
chí Đặng Nguyên Minh - một thanh niên 
người Dao có ý thức giác ngộ cách mạng 
cao - Cứu quốc quân đã xây dựng cơ sở 
cách mạng ở vùng chân núi Hồng (huyện 
Sơn Dương) và các xã hẻo phía Đông của 
Yên Sơn. Tại vùng này, dân cư chủ yếu là 
đồng bào Dao. Chỉ một thời gian ngắn, cơ 
sở Việt Minh, phong trào quần chúng đã 
được xây dựng ở Na Mao, Khuôn Trạn, 
Kim Lông, Thanh La, Ao Búc, Ngòi Nho, 
(Sơn Dương), Trung Minh, Trung Sơn, 
Hùng Lợi (Yên Sơn).

Cuối năm 1941, lực lượng Cứu quốc 
quân đã xây dựng được cơ sở Việt Minh tại 
một vùng rộng lớn trải dài từ Phú Lương, 
Đại Từ, Chợ Chu (Thái Nguyên) đến Sơn 
Dương, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) lên 
Bản Mương, Bản Tạt (vùng Ba Bể). Được 
sự lãnh đạo, khuyến khích của cán bộ Việt 
Minh, bà con vùng núi Hồng đã làm đơn 
khiếu nại với công sứ tỉnh về tình hình 
thuế má ngặt nghèo, đấu tranh đòi làm 
nương, không bán vừng cho Pháp...
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Trong khi phong trào cách mạng ở 
vùng núi phía đông Tuyên Quang đang 
được xây dựng, phát triển nhanh chóng 
thì phong trào tại thị xã và các vùng lân 
cận bị bọn thực dân và tay sai tập trung 
đánh phá, khủng bố, chịu nhiều tổn thất.

Trong quá trình phát triển, nhân rộng 
cơ sở cách mạng tại soi Sính và soi Hồng 
Lương, vì thiếu cảnh giác, không thẩm 
tra kỹ, nên phần tử xấu lọt vào hàng ngũ 
cách mạng, do đó quần chúng ở hai soi bị 
lộ. Ngày 15-2-1942, địch bao vây khu vực 
soi, bắt đi 11 người, sau đó 15 ngày lại bắt 
thêm 6 người nữa. Trong 11 người bị địch 
tra tấn dã man và chịu cảnh tù đầy cực 
khổ, 10 người đã bị chết. 

Thấy rõ trung tâm của phong trào cách 
mạng ở thị xã Tuyên Quang là Mỏ than, 
thực dân Pháp xiết chặt vòng kiểm soát, 
chúng tập trung công nhân vào một khu 
gọi là “làng công nhân” và cử lý trưởng để 
dễ bề kiểm soát. Chúng phát phiếu mua 
hàng trong phạm vi mỏ thay tiền mặt để 
giữ chân công nhân. Thâm độc hơn chúng 
cho mở sòng bạc, xây miếu, đền, lôi kéo 
công nhân vào con đường cờ bạc, mê tín, 
làm cho họ lãng quên đấu tranh. Bên cạnh 
đó chúng thẳng tay vây bắt, tra tấn dã man 
những người chúng nghi là đảng viên 
cộng sản và cơ sở cách mạng.

Để bảo toàn lực lượng nòng cốt của 
phong trào, tiếp tục đấu tranh với địch, 
một số cán bộ của Xứ ủy công tác ở mỏ 
than và vùng lân cận đã chuyển hướng 
công tác về vùng nông thôn. Thời kỳ này 
địch tổng khủng bố phong trào cách mạng 
trong phạm vi toàn quốc, chúng giăng 
lưới kiểm soát đến tận vùng xa xôi, hẻo 
lánh, đặc biệt trên các tuyến đường. Cuối 
năm 1942, đồng chí Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc 
Kỳ kiêm Bí thư khu D đã bị giặc bắt.

Sau đó một thời gian, đồng chí Đào Văn 
Thại (tức Lê Đồng) - Ủy viên Ban cán sự 

cũng bị bắt ở chợ Khổng (Sơn Dương). Đầu 
năm 1943, đồng chí Trương Đình Dần (tức 
Điều) - Bí thư Ban cán sự Đảng tỉnh bị bắt 
ở Sóc Đăng (Đoan Hùng - Phú Thọ). Tiếp 
đó, mật thám Pháp bắt đồng chí Lương 
Quang Mai ở Mỏ than thu được một số tài 
liệu như: báo Cờ giải phóng, Cứu quốc, Chặt 
xiềng... Trong nhà tù, có đồng chí đã không 
tỉnh táo, vững vàng trước đòn tra tấn 
dã man và thủ đoạn thâm độc của địch 
nên đã làm lộ đồng chí mình. Thực dân 
Pháp đưa lực lượng cảnh sát đặc biệt từ 
Hà Nội lên tiếp tục khủng bố phong trào 
cách mạng tại thị xã Tuyên Quang. Một số 
đảng viên và quần chúng tiếp tục bị địch 
bắt, giam cầm. Phong trào cách mạng ở 
thị xã Tuyên Quang bị tổn thất lớn. Sau 
những tổn thất này, Chi bộ Mỏ than và 
Ban cán sự Đảng tỉnh đã bị tan vỡ; phong 
trào quần chúng trong và xung quanh thị 
xã tạm thời lắng xuống. 

Trong khi phong trào đấu tranh của 
công nhân Mỏ than và các tầng lớp nhân 
dân lao động xung quanh thị xã bị khủng 
bố nặng nề và mất phương hướng hoạt 
động, thì ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, 
lực lượng Cứu quốc quân và Việt Nam 
tuyên truyền giải phóng quân đã đẩy 
mạnh hoạt động, mở rộng cơ sở, chuẩn bị 
mọi mặt, đón thời cơ tiến tới khởi nghĩa 
giành chính quyền.

Cuối năm 1942, Cứu quốc quân đã xây 
dựng cơ sở Việt Minh tại các huyện: Định 
Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Chợ Chu (Thái 
Nguyên) và Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm 
Hóa (Tuyên Quang), song phong trào vẫn 
bị hạn chế trong từng vùng nhỏ hẹp, Cứu 
quốc quân vẫn chưa bắt liên lạc được với 
Xứ ủy và căn cứ Võ Nhai nên rất lúng 
túng. Tháng 10-1942, lãnh đạo đội Cứu 
quốc quân ở Tuyên Quang đã cử người về 
xuôi bắt liên lạc với Xứ ủy và sang biên 
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giới xin chỉ thị cấp trên. Tháng 12-1942, hai 
đồng chí Nhất Quý và Phương Cương đã 
gặp được Ban chỉ huy Cứu quốc quân.

Tháng 1-1943, một cuộc họp giữa 
Trung ương Đảng, liên tỉnh ủy Cao - Bắc - 
Lạng và chỉ huy Cứu quốc quân được tổ 
chức, quyết định: Giữ vững vùng biên giới, 
đánh thông đường từ đó về Bình Gia, Bắc 
Sơn, Võ Nhai; gây dựng cơ sở mới ở Cao - 
Bắc - Lạng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, 
Bắc Giang, củng cố các cơ sở cũ và nối liền 
các đường liên lạc với nhau; xúc tiến thành 
lập đội xung phong Nam tiến. Từ căn cứ 
Bắc Sơn - Võ Nhai, Định Hóa, Sơn Dương, 
mở bốn đường Bắc tiến; tìm bắt liên lạc 
với Trung ương ở dưới xuôi. Sau cuộc 
họp, Cứu quốc quân chia thành nhiều bộ 
phận nhỏ trở về nước, trong đó có một số 
đồng chí được tăng cường cho phong trào 
ở Tuyên Quang. Vừa về đến nơi, các đồng 
chí đã phối hợp với bộ phận Cứu quốc 
quân đến trước, mở các lớp huấn luyện 
cấp tốc cho cán bộ cơ sở kinh nghiệm tổ 
chức quần chúng, huấn luyện tự vệ, công 
tác binh vận... Phong trào Việt Minh nhờ 
đó phát triển nhanh chóng. Ở nhiều nơi nổ 
ra các cuộc đấu tranh chống bắt phu, bắt 
lính, chống thu thóc, chống thuế... Bọn lý 
trưởng, trương mán tức tối, nhiều lần đưa 
quân lùng sục nhưng không làm gì nổi. Từ 
đội võ trang đầu tiên được thành lập đầu 
năm 1942 ở Khuôn Kẹn (Khuổi Kịch - Sơn 
Dương), đến đầu năm 1943, các đội tự vệ 
vũ trang đã ra đời ở hầu hết các địa bàn 
trong khu căn cứ. Tuy chỉ ít người và vũ 
khí thô sơ nhưng các đội vũ trang đã có tác 
dụng rất lớn trong việc bảo vệ cơ sở cách 
mạng, bảo vệ cán bộ, giữ vững giao thông 
liên lạc, hỗ trợ và thúc đẩy phong trào đấu 
tranh của quần chúng. Ở nhiều xã, tuyệt 
đại bộ phận nhân dân đều tham gia các tổ 
chức cứu quốc như xã Trung Sơn, Trung 

Minh, Hùng Lợi (Yên Sơn), Bình Dân, 
Lũng Tẩu, Ngòi Nho, Ao Búc, Khuôn Đào 
(thuộc Sơn Dương). Tại những xã đó, Ban 
Việt Minh được thành lập, giải quyết mọi 
vấn đề. Chính quyền của địch hoàn toàn 
rệu rã và hoang mang, dao động.

Tháng 5-1943, Cứu quốc quân đã bắt 
liên lạc với Xứ ủy, đồng thời đường dây 
liên lạc với Trung ương ở miền xuôi cũng 
được nối liền. Từ đây phong trào lan rộng 
nhanh chóng, Mặt trận Việt Minh thu hút 
mọi tầng lớp quần chúng. Với chính sách 
đoàn kết các dân tộc của Đảng, phong 
trào không chỉ bó hẹp trong đồng bào 
Dao mà còn được xây dựng, phát triển tới 
đồng bào Kinh, Tày và bà con các dân tộc 
thiểu số khác... Thêm nhiều xã có Ban Việt 
Minh, bọn chánh tổng, lý trưởng tuy vẫn 
nằm trong bộ máy thống trị nhưng phải 
chịu phục tùng chính sách của Việt Minh.

Cuối năm 1943, hai cánh quân Nam 
tiến và Bắc tiến gặp nhau tại xã Nghĩa Tá 
(huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Đây là 
dấu mốc quan trọng trong quá trình hình 
thành căn cứ địa Việt Bắc, tạo những nhân 
tố thuận lợi cho sự ra đời của Khu giải 
phóng sau này.

Tháng 11-1943, lãnh đạo Cứu quốc 
quân quyết định chọn vùng núi Hồng 
(Sơn Dương) làm địa bàn xây dựng căn 
cứ, lấy đây làm bàn đạp để phát triển cơ 
sở ra xung quanh. Thực hiện chủ trương 
này, hàng loạt các cơ sở cách mạng được 
xây dựng ở các xã: Hợp Thành, Trung Yên, 
Bình Yên, thôn Kháng Nhật, thôn Trúc 
Khê... (thuộc huyện Sơn Sương), xã Chiêu 
Yên, Quý Quân, Kiến Thiết, Trung Trực, 
Kim Quan (thuộc huyện Yên Sơn). Tại khu 
căn cứ cũ của Cứu quốc quân (Khuôn Đào, 
Ao Búc, Khuôn Trút - Sơn Dương) diễn ra 
hai cuộc mít tinh lớn của nông dân. Trong 
những cuộc mít tinh đó, các cán bộ cách 
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mạng đã diễn thuyết vạch tội ác của giặc 
và phổ biến điều lệ, chính sách của Mặt 
trận Việt Minh.

Phong trào quần chúng phát triển, 
lực lượng Cứu quốc quân ngày càng lớn 
mạnh, đòi hỏi sự tổ chức và chỉ huy chặt 
chẽ. Được sự đồng ý của Trung ương, 
ngày 25-2-1944, Trung đội Cứu quốc quân 
III được thành lập tại Khuổi Kịch (Tân 
Trào - Sơn Dương). Đồng thời, do địa bàn 
ảnh hưởng của Việt Minh mở rộng nhanh 
chóng, Trung ương quyết định lấy sông 
Cầu làm ranh giới chia vùng căn cứ địa 
thành hai phân khu: Phân khu A (gọi là 
phân khu Quang Trung) gồm: Bắc Sơn, Võ 
Nhai, Yên Thế và một phần huyện Đồng 
Hỷ; phân khu B (gọi là phân khu Nguyễn 
Huệ) gồm: một phần huyện Đồng Hỷ, Đại 
Từ, Định Hóa (Bắc Kạn), Sơn Dương, Yên 
Sơn (Tuyên Quang) và Chợ Đồn (Bắc Thái). 
Cả hai phân khu đều nằm trong chiến khu 
II. Sau sự kiện này, Việt Minh phát triển 
rầm rộ. Tại Sơn Dương, cơ sở cách mạng 
phát triển sang phía tây. Cùng thời điểm 
đó, đội công tác của Xứ ủy Bắc Kỳ đã hoàn 
thành nhiệm vụ đánh thông con đường từ 
miền xuôi qua Vĩnh Yên lên Tuyên Quang. 
Một địa bàn rộng lớn từ Sơn Nam, Thiện 
Kế đến Khoan Lư, Bằng Man, Hữu Vu... 
đã trở thành căn cứ của lực lượng cứu 
quốc quân. Các cơ sở quần chúng cũ ở soi 
Sính, soi Hồng Lương, đội thuyền sắt trên 
sông Lô bắt đầu hoạt động trở lại.

Đồng thời với sự phát triển mạnh mẽ 
của phong trào Việt Minh ở phía đông 
Tuyên Quang, từ Cao Bằng, Bắc Kạn, ngọn 
lửa cách mạng đã lan tới các huyện: Hàm 
Yên, Chiêm Hóa, Nà Hang, các xã nằm ở 
hữu ngạn sông Lô, sông Gâm thuộc huyện 
Yên Sơn. Quá trình xây dựng phong trào 
Việt Minh ở vùng núi phía Bắc Tuyên 
Quang gắn liền với nhiệm vụ đánh thông 

con đường từ Tuyên Quang, qua Yên Bái 
tới Hòa Bình của Ban Nam tiến chỉ huy 
cục, do các đồng chí: Lê Thùy (tức Thiết 
Lượng) và Hùng Sơn (tức Trọng) chịu 
trách nhiệm. Vào cuối năm 1943, hai đồng 
chí xây dựng cơ sở trong đồng bào Dao ở 
xã Tri Phương (huyện Chiêm Hóa). Vượt 
qua sự kiểm soát gắt gao của địch, cơ sở 
cách mạng Tri Phương đã được giữ vững. 
Từ đây, đường dây liên lạc của cách mạng 
đã phát triển qua Cổng Bình, Đá Lem, 
Lũng Quần, Pác Hóp. Các đồng chí cán bộ 
đã sử dụng những hình thức tuyên truyền 
phù hợp với tâm lý của đồng bào như 
dựa vào quan hệ họ hàng, láng giềng, tuổi 
tác, phong tục tập quán... Các đồng chí 
đã mang theo báo chí, truyền đơn để phổ 
biến đường lối của Mặt trận Việt Minh 
như báo Giải phóng, Cứu quốc, Việt Nam 
độc lập đồng minh...Cuốn Việt Minh tự kinh 
do đồng chí Võ Nguyên Giáp soạn bằng 
tiếng Dao được coi là tài liệu cẩm nang 
để mở các lớp huấn luyện chương trình 
Việt Minh ngắn hạn. Đội “Nam Tiến” đã 
kết hợp giữa tuyên truyền cách mạng, gây 
dựng cơ sở với luyện tập quân sự, thành 
lập tự vệ võ trang, vận động quần chúng 
đấu tranh để tập dượt cho phong trào. 
Trong thời gian này, để chuẩn bị cho khởi 
nghĩa giành chính quyền, vấn đề sắm sửa 
vũ khí được chú trọng.

Sau khi nghiên cứu kỹ địa hình và 
tình hình phát triển của phong trào ở địa 
phương, các đồng chí lãnh đạo đội công 
tác lấy dãy núi Ba Xứ làm xương sống cho 
con đường tiến quân, chọn Cánh Vần làm 
trung tâm để chỉ đạo phong trào.

Tháng 1- 1944, đội Nam Tiến gặp đội 
Cứu quốc quân (do đồng chí Ba Thiều 
và Hoàng Xuân phụ trách) tại chân dãy 
núi Ba Xứ và thống nhất kế hoạch hành 
động. Mục tiêu đặt ra là nhanh chóng nối 
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liền các vùng căn cứ ở Tuyên Quang với 
nhau, phát triển phong trào sang phía 
tây, lấy dãy núi Là làm con đường tiến 
sang Yên Bái, Nghĩa Lộ. Để hoàn thành 
nhiệm vụ to lớn, cấp bách đó, các đồng 
chí lãnh đạo Ban Nam Tiến, chỉ huy cục 
và chỉ huy Trung đội Cứu quốc quân III 
đã tăng cường cán bộ cho mũi tiến quân 
của đồng chí Lê Thùy. Từ Cánh Vần, cơ 
sở quần chúng được mở rộng tới Kim 
Sơn, Thắng Lợi (Chiêm Hóa), Việt Minh, 
Cô Ba, Bình Xa, Pom Chạng, Phong Lưu, 
Đèo Ảng, Khuổi Nhầu, Khuổi Luyện, Phù 
Loan (Hàm Yên), Thượng Nông, Thượng 
Giáp, Thượng Lâm, Côn Lôn, Hoa Thành, 
Sinh Long, Khuôn Hà (Nà Hang), Bạch Xà, 
Vĩnh Hảo (Vĩnh Tuy - Hà Giang)...

Phong trào cách mạng ở phía tây tỉnh 
nhà được gây dựng từ năm 1943 (do đồng 
chí Nguyễn Đình Khôi tuyên truyền, giác 
ngộ quần chúng). Từ cơ sở quần chúng đầu 
tiên là gia đình ông Vi Văn Phúc dân tộc 
Cao Lan ở động Khuôn Lành (thuộc Kim 
Phú - Yên Sơn), đường dây liên lạc của cách 
mạng móc nối tới các địa bàn gồm một số 
xã thuộc huyện Yên Sơn, Yên Bình (tỉnh 
Yên Bái) và Đoan Hùng (tỉnh Vĩnh Phú).

Đầu năm 1944, một tổ Cứu quốc quân 
do đồng chí Chu Phóng chỉ huy đã tiến 
sang phía tây Tuyên Quang. Thời gian sau, 
cánh quân này bắt liên lạc được với căn 
cứ Khuôn Lành, phong trào quần chúng 
ở phía tây tỉnh hòa vào phong trào cách 
mạng trong toàn tỉnh. Động Bạch Xà (nằm 
ở chân núi Là, thuộc huyện Yên Bình) trở 
thành trung tâm của Mặt trận Việt Minh, 
Ban Việt Minh và các tổ chức Cứu quốc 
quân được thành lập ở hàng loạt xã: Thắng 
Quân, Giếng Tanh, Khuôn Lành, Làng 
Giao, Mơ Cao, Linh Cốc, Cây Thị, Bạch Xà, 
Mỹ Bằng, Đoan Hùng, Sóc Đăng...

Như vậy, đến giữa năm 1944, phong 
trào cách mạng đã hình thành ở hầu hết 

các vùng nông thôn Tuyên Quang; các căn 
cứ của phong trào đã được nối liền; cuộc 
đấu tranh của quần chúng phát triển lên 
thành cao trào; trọng tâm các hoạt động 
của cách mạng là chuẩn bị lực lượng cho 
khởi nghĩa giành chính quyền với những 
nhiệm vụ cấp bách: đẩy mạnh quá trình 
xây dựng lực lượng vũ trang có trang bị 
vũ khí, khẩn trương thực hiện huấn luyện 
chương trình Việt Minh, thành lập ban 
Việt Minh các cấp để khi khởi nghĩa nổ ra, 
các ban này có thể đảm nhiệm vai trò là 
đại diện của chính quyền cách mạng. 

Trước sự lớn mạnh nhanh chóng của 
phong trào Việt Minh, địch đã mở các cuộc 
khủng bố, lùng sục vào tận vùng hẻo lánh 
hòng lùng bắt cán bộ, dập tắt phong trào 
đấu tranh của đồng bào các dân tộc. Sau khi 
bắt được đồng chí liên lạc của Việt Minh ở 
Hùng Lợi (Yên Sơn), chúng vây bắt thêm 
24 người (hầu hết là đồng bào Dao) giam 
giữ tại nhà tù Tuyên Quang. Trong nanh 
vuốt của quân thù, trước đòn tra tấn tàn 
bạo và thủ đoạn dụ dỗ xảo quyệt, bà con 
vẫn đứng vững, một lòng, một dạ trung 
thành với cách mạng. Bị thất bại, bọn Pháp 
đàn áp dã man những người bị bắt. Trong 
trận chiến đấu này, đồng chí Đặng Đức 
Hiến đã hy sinh anh dũng. Không khai 
thác được gì, cuối cùng bọn địch phải trả 
tự do cho những người bị bắt.

Tháng 4-1944, thực dân Pháp đã huy 
động một lực lượng lớn càn quét vùng 
căn cứ phía bắc tỉnh, bắt một số cán bộ 
Việt Minh ở Chiêm Hóa. Mặc dù hai đồng 
chí: Nguyên và Hưng (cán bộ người địa 
phương) bị địch bắt và tra tấn đến chết, 
song những người bị bắt không hề nao 
núng, run sợ. Nhờ tinh thần đấu tranh 
kiên cường, lòng trung thành tuyệt đối của 
các đồng chí đối với Đảng, với cách mạng, 
phong trào ở phía Bắc Tuyên Quang vẫn 
được giữ vững. Uy thế của cách mạng ngày 
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càng cao, bọn phản động không dám tiếp 
tục khủng bố phong trào, điều đó đã củng 
cố lòng tin của quần chúng đối với Mặt trận 
Việt Minh, hăng hái gia nhập và hoạt động 
tích cực trong các tổ chức cứu quốc.

Cuối năm 1944, Chiến tranh thế giới 
thứ hai biến chuyển theo chiều hướng có 
lợi cho phong trào giải phóng dân tộc. 
Tình thế trực tiếp của cách mạng Việt 
Nam ngày càng đến gần. Đáp ứng yêu cầu 
cấp bách là phải tăng cường đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo cho phong trào cách mạng, 
Trung ương chủ trương giải phóng các cán 
bộ, đảng viên đang bị giam cầm trong các 
nhà tù của đế quốc. Thực hiện chủ trương 
đó, ngày 11-10-1944, cuộc vượt ngục của 
12 tù chính trị ở nhà tù Chợ Chu (Bắc 
Thái) đã được tổ chức thành công. Hầu 
hết các đồng chí được bổ sung cho phân 
khu Nguyễn Huệ (gồm có các đồng chí: 
Song Hào, Tạ Xuân Thu, Nguyễn Công 
Bình, Trần Thế Môn, Lê Hiến Mai, Chu 
Quý Lương, Lê Trung Đình...), lấy Tuyên 
Quang làm địa bàn hoạt động trọng yếu. 
Được tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo 
tài năng và dày dạn kinh nghiệm, phong 
trào cách mạng ở Tuyên Quang và các tỉnh 
Bắc Thái, Yên Bái, Hà Giang, Vĩnh Phú... 
phát triển mạnh mẽ và đều khắp. Đồng 
thời với quá trình củng cố và mở rộng cơ 
sở cách mạng, các tổ chức Việt Minh, đội 
tự vệ, du kích được thành lập, công tác 
sắm vũ khí, luyện tập quân sự được tiến 
hành khẩn trương.

Tháng 11-1944, Ban lãnh đạo phân 
khu Nguyễn Huệ tổ chức hội nghị ở 
Phượng Liễn để kiểm tra tình hình, phân 
công địa bàn hoạt động và ra báo Bắc Sơn. 
Tháng 12-1944, cuộc họp của Ban lãnh đạo 
chiến khu Hoàng Hoa Thám cũng diễn 
ra tại Phượng Liễn, quyết định: mở rộng 
địa bàn hoạt động, chọn Thanh La - Ao 
Búc làm trung tâm của căn cứ cách mạng, 

phát động phong trào quần chúng, chuẩn 
bị lực lượng khi có thời cơ nhanh chóng 
tiến hành khởi nghĩa. Tại hội nghị này, đội 
vũ trang tuyên truyền đầu tiên của Tuyên 
Quang được thành lập. Một cuộc triển lãm 
tranh ảnh, cờ Việt Minh đã được tổ chức 
gây ảnh hưởng rất lớn trong vùng.

Cuối năm 1944, một cuộc mít tinh lớn 
đã diễn ra ở Thâm Muồi (xã Thanh La - 
Sơn Dương) nhằm phát động khí thế đấu 
tranh của quần chúng.

Đầu năm 1945, bọn phản động tay 
sai đế quốc đem lính đến đàn áp phong 
trào. Ban chỉ huy Cứu quốc quân tổ chức 
cuộc mít tinh thu hút hầu hết nhân dân địa 
phương chống lại sự khủng bố của địch. 
Trước khí thế đấu tranh mạnh mẽ của 
đồng bào các dân tộc, bọn địch buộc phải 
hủy bỏ cuộc càn quét vào khu căn cứ.

Tình hình đó cho thấy, phong trào cách 
mạng ở Tuyên Quang cũng như trong cả 
nước đã phát triển đến đỉnh cao, bão táp 
cách mạng đã áp đảo chính quyền của giai 
cấp thống trị đang trong tình trạng hoang 
mang, rệu rã cao độ... Điều kiện cho cuộc 
cách mạng giải phóng đang chín muồi, 
phong trào đấu tranh của nhân dân tỉnh ta 
bước sang giai đoạn mới, giai đoạn chuẩn 
bị sẵn sàng đón thời cơ để tiến hành khởi 
nghĩa giành chính quyền trong phạm vi 
toàn tỉnh.

3. Khởi nghĩa giành chính quyền 

Đầu năm 1945, cuộc Chiến tranh thế 
giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Ở 
châu Âu, số phận của phát xít Đức chỉ 
còn tính trong từng ngày. Ở châu Á - Thái 
Bình Dương, phát xít Nhật liên tục bị quân 
Đồng minh tấn công.

Để độc chiếm Đông Dương, tiếp tục 
theo đuổi chiến tranh và loại trừ mối lo 
bị quân Pháp đánh úp sau lưng khi Đồng 
minh tiến vào Đông Dương, ngày 9-3-
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1945, quân Nhật nổ súng tiến hành đảo 
chính hất cẳng Pháp ở Đông Dương. Thời 
cơ khởi nghĩa giành chính quyền của cách 
mạng Việt Nam ngày càng chín muồi. 
Ngày 12-3-1945, Trung ương Đảng ra chỉ 
thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động 
của chúng ta”, phát động cao trào kháng 
Nhật cứu nước trong cả nước làm tiền đề 
cho cuộc Tổng khởi nghĩa đang tới gần. 
Cùng cả nước, Tuyên Quang cũng bước 
vào thời kỳ khởi nghĩa giành chính quyền 
ở từng địa phương tiến tới giành chính 
quyền trong toàn tỉnh.

Nghe tin Nhật đảo chính, ngay đêm 
9-3-1945 quân Pháp và bọn tay sai hốt 
hoảng bỏ chạy khỏi thị xã Tuyên Quang. 
Tỉnh lỵ Tuyên Quang bị bỏ ngỏ trong ba 
ngày, chính quyền bị tê liệt. Tuy nhiên, do 
chuẩn bị mọi mặt cho cuộc khởi nghĩa nên 
lực lượng cách mạng ở đây đã để lỡ cơ hội 
giành chính quyền.

Ngày 11-3-1945, quân Nhật từ Phú Thọ 
kéo lên chiếm đóng thị xã Tuyên Quang, 
dựng lên chính quyền tay sai dựa trên bộ 
máy cai trị cũ của Pháp.

Ở vào thời điểm đó, tuy chưa nhận 
được chỉ thị mới của Trung ương, song căn 
cứ vào tình hình cụ thể của địa phương, 
chủ trương chung của Đảng, Ban lãnh 
đạo phân khu Nguyễn Huệ đã quyết định 
hành động.

Ngày 10-3-1945, tại khu rừng Khuôn 
Kẹn (xã Tân Trào) dưới sự chủ tọa của 
đồng chí Song Hào, Phân khu ủy phân 
khu Nguyễn Huệ đã họp và nhận định: 
biến động tình hình địch trong khu và 
các vùng phụ cận cho thấy, có thể Nhật 
đã đảo chính Pháp, thời cơ đã đến, cần 
nhanh chóng, mạnh dạn hành động “bắt 
mạch” xem phản ứng của địch, nếu thuận 
lợi sẽ mở rộng hoạt động tiến lên giành 
chính quyền. Xã Thanh La (nay là xã Minh 

Thanh - Sơn Dương) được chọn làm nơi 
“bắt mạch” đầu tiên đối với chính quyền 
địch. Tư tưởng chủ đạo của cuộc ra quân 
là phải chắc thắng để gây thanh thế cho ta.

Đêm 10-3-1945, dưới sự lãnh đạo trực 
tiếp của đồng chí Tạ Xuân Thu, lực lượng 
vũ trang cách mạng đã mau lẹ tước vũ 
khí của lĩnh dõng, bắt bọn tổng lý, hương 
dõng phải quy phục, giao nộp súng ống, 
bằng sắc, triện đồng cho ta. Ta giải phóng 
hoàn toàn xã Thanh La ngay trong đêm 
10-3-1945.

Khởi nghĩa Thanh La là một trong hai 
cuộc khởi nghĩa nổ ra sớm nhất trên phạm 
vi cả nước trong Cách mạng Tháng Tám 
năm 1945; đồng thời, là cuộc khởi nghĩa 
đầu tiên giành thắng lợi trọn vẹn với sự 
ra đời và hoạt động công khai của chính 
quyền cách mạng cấp xã đầu tiên trong cả 
nước cho tới khi Cách mạng Tháng Tám 
thành công.

Thắng lợi nhanh chóng của cuộc khởi 
nghĩa Thanh La cho thấy giặc đã rất suy 
yếu, khởi nghĩa giành chính quyền có 
thể nổ ra, thành công ở từng xã, huyện 
rồi phát triển trên phạm vi lớn. Phân 
khu ủy phân khu Nguyễn Huệ quyết 
định mở rộng hoạt động. Sáng 11-3-1945, 
sau cuộc mít tinh tuyên thệ tại sân đình 
Thanh La, quân khởi nghĩa với nòng cốt 
là lực lượng Cứu quốc quân III và tự vệ 
địa phương giương cao cờ đỏ Sao vàng, 
biểu ngữ cách mạng: “Việt Nam độc lập 
muôn năm”, “Ủng hộ Việt Minh”, “Đả 
đảo phát xít Nhật”..., tiến về giải phóng 
Đăng Châu - huyện lỵ Sơn Dương. Nhân 
dân vô cùng phấn khởi, hừng hực khí thế 
đấu tranh, tham gia vào đoàn quân cách 
mạng ngày càng đông. Quân khởi nghĩa 
tới đâu là các chức sắc trong chính quyền 
địa phương của địch đều áo mũ chỉnh tề 
ra trình diện, giao nộp vũ khí và các loại 
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giấy tờ, bằng sắc. Ta tuyên bố thành lập 
chính quyền cách mạng ở những nơi đã 
được giải phóng và cử cán bộ ở lại phụ 
trách công tác quân sự, làm cố vấn cho 
chính quyền mới.

Đêm 12, rạng sáng ngày 13-3-1945, ta 
bao vây, đánh chiếm đồn Đăng Châu. Sau 
ít phút chống cự yếu ớt, quân địch hạ vũ 
khí xin đầu hàng, riêng tên tri châu Hoàng 
Thế Tâm đã chạy thoát về tỉnh từ mấy 
hôm trước. Đồn Đăng Châu bị hạ, ta thu 
hơn một trăm khẩu súng, hàng chục két 
lựu đạn phân phát cho các đội tự vệ, phá 
kho thóc của Nhật ở huyện lỵ để chia cho 
dân nghèo.

Mặc dù đã nhanh chóng chiếm được 
đồn Đăng Châu, nhưng Ban lãnh đạo vẫn 
sáng suốt nhận định: Đăng Châu là vị trí 
quan trọng, án ngữ con đường từ Tuyên 
Quang đi Vĩnh Yên và sang Thái Nguyên, 
thế nào địch cũng tìm cách chiếm lại, do 
đó Ban lãnh đạo phân khu Nguyễn Huệ 
đã cho rút quân về Ao Búc để củng cố lực 
lượng, chuẩn bị đối phó.

Đúng như dự đoán của ta, ngày 14-3-
1945, tên Hoàng Thế Tâm, Đèo Văn Phú - 
tri phủ Yên Sơn và tên quan hai Nguyễn 
Văn Chung từ Tuyên Quang đem lính khố 
xanh chiếm lại Đăng Châu. Ta chủ động 
bao vây, tiến đánh đồn Đăng Châu một 
lần nữa và giành thắng lợi nhanh chóng; 
hầu hết quân địch đều bị tiêu diệt hoặc xin 
hàng, một số xin đi theo cách mạng, ta thu 
hơn 70 súng cùng nhiều đồ quân dụng.

Sau khi Đăng Châu được giải phóng, 
ngày 16-3-1945 phân khu Nguyễn Huệ tổ 
chức một cuộc mít tinh lớn tại Thanh La, 
tuyên bố thành lập châu Tự Do và Ủy ban 
cách mạng lâm thời châu. Đây là chính 
quyền cách mạng đầu tiên của Tuyên 
Quang, đồng thời cũng là chính quyền 
nhân dân cấp châu đầu tiên được thành 

lập trong cả nước, đánh dấu bước phát 
triển mới của cuộc cách mạng giải phóng 
dân tộc ở tỉnh nhà.

Châu Tự Do ra đời (bao gồm phần lớn 
vùng thượng huyện Sơn Dương) nhanh 
chóng trở thành căn cứ, trung tâm lãnh 
đạo quá trình khởi nghĩa giành chính 
quyền trong toàn tỉnh và các vùng phụ 
cận. Từ đây, cứu quốc quân và các đội tự 
vệ chia thành nhiều mũi tỏa đi các hướng 
hỗ trợ, lãnh đạo nhân dân nổi dậy cướp 
chính quyền, mở rộng vùng giải phóng.

Từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5-1945, 
lực lượng của các đồng chí Lê Dục Tôn, 
Kim Ngọc, Bắc Dũng liên lạc được với 
nhau, lần lượt hạ đồn Thiện Kế, Vi Lăng 
(Tam Đa) giải phóng toàn bộ vùng trung, 
hạ huyện Sơn Dương. Ngày 15-5-1945, 
châu Kháng Địch được thành lập bao gồm 
các xã trung hạ huyện Sơn Dương và một 
phần các huyện Lập Thạch, Đoan Hùng 
(Phú Thọ).

Từ châu Tự Do, đồng chí Tạ Xuân 
Thu và Nguyễn Công Bình đưa quân đi 
giải phóng Chợ Chu (Thái Nguyên) rồi 
vòng về hợp với lực lượng của đồng chí 
Lê Thùy, Tô Vũ giải phóng Chiêm Hóa, Nà 
Hang. Đầu tháng 6-1945, khởi nghĩa giành 
chính quyền thành công ở Nà Hang, châu 
Xuân Trường ra đời. 

Tại Chiêm Hóa, ngày 29-3-1945 nhân 
dân xã Kiên Đài nổi dậy cướp chính quyền; 
ngày 9-4-1945 sau khi đã giải phóng Kim 
Bình, Vinh Quang... quân cách mạng vượt 
sông Gâm đánh chiếm châu lỵ Chiêm 
Hóa; ngày 16-4-1945 ta giải phóng Ngọc 
Hội, hạ đồn Đài Thị...; trung tuần tháng 
5-1945, chính quyền cách mạng đã làm 
chủ toàn bộ huyện Chiêm Hóa. Ngày 12-
5-1945, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức 
tại phố Chinh (Vinh Quang), châu Khánh 
Thiện được thành lập bao gồm toàn bộ 
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huyện Chiêm Hóa và các tổng: Phù Loan, 
Yên Lũng (Hàm Yên), Sơn Đô, Yên Lĩnh 
(vùng thượng huyện Yên Sơn).

Tại Yên Sơn, được sự ủng hộ, cổ vũ 
mạnh mẽ của vùng tự do, các Ban Việt 
Minh xã đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy 
phối hợp cùng lực lượng vũ trang từ Sơn 
Dương sang đè bẹp những ổ kháng cự cuối 
cùng của địch. Ngày 12-5-1945, đại biểu 
dân tộc các xã họp tại làng Chạp (Trung 
Sơn) đã quyết định thành lập châu Hồng 
Thái gồm 2 tổng Bình Ca và Kim Quan với 
12 xã, 2 động người Dao và Cao Lan.

Ở Hàm Yên, các đội tự vệ địa phương 
cùng lực lượng vũ trang từ Chiêm Hóa 
sang đã đi đầu, hỗ trợ quần chúng vùng 
lên cướp chính quyền. Ngày 15-5-1945 
phủ Toàn Thắng được thành lập bao gồm 
phần lớn huyện Hàm Yên, một phần 
huyện Yên Bình và các xã: Thắng Quân, 
Tứ Quận, Chiêu Yên, Xuân Vân, Trung 
Trực của Yên Sơn.

Tại Yên Bình: Tháng 4-1945, từ Chiêm 
Hóa, lực lượng do đồng chí Trần Thế Môn 
chỉ huy phát triển qua Hàm Yên, sang Yên 
Bình, đóng quân tại chợ Ngọc rồi phát 
triển ra các xã thuộc huyện Yên Bình. Sau 
đó, cử đồng chí Quyết Tâm phối hợp cùng 
các đồng chí Hoàng Văn Xuân, đồng chí 
Kiên giải phóng huyện lỵ Yên Bình, thành 
lập Phủ Quyết Thắng vào ngày 18-5-1945 
bao gồm toàn bộ huyện Yên Bình và các xã 
vùng trung, hạ huyện Yên Sơn.

Như vậy, tới ngày 22-5-1945 ta đã giải 
phóng được hầu hết các địa phương trong 
tỉnh. Sự ra đời của các châu, phủ: Tự Do, 
Kháng Địch, Khánh Thiện, Xuân Trường, 
Hồng Thái, Toàn Thắng, Quyết Thắng đã 
mở ra một vùng tự do rộng lớn của cách 
mạng. Cuối tháng 4-1945, tại Sơn Dương 
ta đã mở trường Quân chính kháng Nhật, 
cấp tốc đào tạo cán bộ quân sự cho cách 

mạng. Các xưởng quân giới, in báo và 
tài liệu cũng được thành lập tại đây. Đầu 
tháng 5-1945, đơn vị giải phóng quân 
chủ lực của tỉnh được thành lập tại Pom 
Chạng (Hàm Yên) gồm 4 trung đội tham 
gia quá trình giải phóng các tỉnh Yên Bái, 
Hà Giang. 

Sau ngày 9-3-1945, khởi nghĩa giành 
chính quyền nổ ra và giành thắng lợi 
ở nhiều nơi: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái 
Nguyên... Từ ngày 15 đến ngày 20-4-1945, 
Hội nghị quân sự Bắc Kỳ họp tại Hiệp Hòa 
(Bắc Giang) đã quyết định phát động chiến 
tranh du kích chuẩn bị tiến tới tổng khởi 
nghĩa, thống nhất các lực lượng vũ trang 
thành Việt Nam tuyên truyền giải phóng 
quân và chọn châu Tự Do (Tuyên Quang) 
làm căn cứ địa, trung tâm lãnh đạo khởi 
nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Trước những diễn biến khẩn trương 
của tình hình, để thuận lợi cho việc trực 
tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng toàn 
quốc, cuối tháng 5-1945 đồng chí Hồ Chí 
Minh đã chuyển từ Cao Bằng về Tân Trào. 
Sau khi nghe báo cáo tình hình, Người đã 
chỉ thị thành lập Khu giải phóng gồm các 
tỉnh: Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, 
Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn và một 
phần các tỉnh Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh 
Yên, Yên Bái. Từ đây Tân Trào trở thành 
trung tâm Khu giải phóng, đầu não lãnh 
đạo cao trào kháng Nhật cứu nước trong 
toàn quốc.

Tới tháng 6-1945, ở Tuyên Quang, hầu 
hết các địa phương đã khởi nghĩa giành 
chính quyền thành công, chỉ còn tỉnh lỵ 
Tuyên Quang và một vùng đệm nhỏ xung 
quanh là chưa được giải phóng; lực lượng 
quân Nhật chiếm đóng vùng này còn khá 
mạnh. Tuy vậy, tại đây, phong trào đấu 
tranh của quần chúng ngày càng lên cao 
và điều kiện của một cuộc khởi nghĩa vũ 
trang ngày càng chín muồi.
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Trước diễn biến khẩn trương của phong 
trào cách mạng, tháng 7-1945 Tỉnh ủy lâm 
thời tỉnh Tuyên Quang được thành lập do 
đồng chí Tạ Xuân Thu làm Bí thư, chịu trách 
nhiệm lãnh đạo mọi mặt ở những vùng đã 
giải phóng, chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa 
giành chính quyền ở tỉnh lỵ.

Ngay ngày 16-8-1945, trên đường về 
dự Đại hội Quốc dân, đồng chí Song Hào 
nhận được lệnh quay lại chỉ đạo cuộc tấn 
công giải phóng Tuyên Quang. Ủy ban 
khởi nghĩa Tuyên Quang được thành lập 
gồm các đồng chí Song Hào, Tạ Xuân Thu, 
Nguyễn Công Bình...

Đêm 16-8-1945 các đơn vị giải phóng 
quân từ Sơn Dương, Chiêm Hóa về và đội 
du kích người Dao từ Thành Coóc (Hùng 
Lợi - Yên Sơn) ra cùng các đội tự vệ thị xã 
đã tập kết tại Ỷ La.

2 giờ sáng ngày 17-8-1945, đồng chí 
Song Hào - Chủ tịch Ủy ban khởi nghĩa 
đọc bản Quân lệnh số 1 ra lệnh nổ súng 
giải phóng thị xã Tuyên Quang. Quân khởi 
nghĩa chia làm hai hướng: một mũi vòng 
xuống phía nam thị xã vừa tấn công vừa 
khống chế đường rút lui của quân Nhật, 
đồng thời làm nhiệm vụ chặn tiếp viện 
của địch từ thị xã Phú Thọ lên; một mũi 
khác tiến theo triền sông Lô rồi tỏa làm hai 
hướng đánh chiếm trại lính bảo an và các 
công sở của địch.

Do làm tốt công tác địch vận, quân giải 
phóng tới đâu cũng được lính gác mở cổng 
đón vào. Chỉ vài tiếng sau giờ nổ súng ta 
đã chiếm được các vị trí trọng yếu như 
trại lính bảo an, sở dây thép, nhà băng, 
sở cẩm, nhà đoan... Tại dinh tỉnh trưởng, 
khi quân ta tiến vào, bọn lính gác vội 
vàng hạ súng, tỉnh trưởng Dương Thiệu 
Chinh hoảng sợ, xin đầu hàng. Thay mặt 
Ủy ban khởi nghĩa, đồng chí Tạ Xuân Thu 
tiếp nhận sự đầu hàng của Dương Thiệu 

Chinh và buộc hắn phải điện báo cho Nhật 
về sự đầu hàng của mình và yêu cầu của 
Quân giải phóng là: Quân Nhật phải đầu 
hàng không điều kiện, giao nộp toàn bộ 
vũ khí, đổi lại chúng sẽ được an toàn rút 
khỏi Tuyên Quang. Hầu hết thị xã Tuyên 
Quang đã nằm dưới sự kiểm soát của ta, 
trừ trại lính Nhật đóng ở núi Thổ Sơn, 
trong thành nhà Mạc.

5 giờ sáng ngày 17-8-1945, từ các hướng, 
quân ta dồn về vây chặt trại lính Nhật. Chủ 
trương của ta là kết hợp giữa bao vây với 
dùng sức mạnh của quần chúng cách mạng 
để áp đảo quân Nhật đồng thời tiến hành 
thương thuyết kêu gọi quân Nhật đầu hàng, 
hết sức tránh nổ súng gây đổ máu không 
cần thiết. Theo tinh thần đó, sau khi chặn 
mọi ngả đường ra vào thành, một cuộc mít 
tinh, diễu hành với sự tham gia của hàng 
ngàn người đã được tổ chức. Quần chúng 
giương cao cờ đỏ Sao vàng, hô vang các 
khẩu hiệu “Việt Nam độc lập muôn năm”, 
“Đả đảo phát xít Nhật”.

Trước áp lực mạnh mẽ của cách 
mạng, quân Nhật trong thành hết sức 
hoang mang. Chúng xin được điều đình 
với ta. Ủy ban khởi nghĩa yêu cầu quân 
Nhật phải dứt khoát tuyên bố đầu hàng, 
cam đoan tôn trọng mọi quy định của 
Việt Minh, nộp toàn bộ vũ khí. Nhằm kéo 
dài thời gian điều đình để chờ quân cứu 
viện, quân Nhật nêu lý do là vũ khí chúng 
đã làm thống kê gửi về Hà Nội chờ giao 
nộp cho quân Đồng minh do vậy không 
thể nộp toàn bộ được, chúng xin nộp số 
vũ khí lấy được của Pháp hồi đảo chính 
tháng 3- 1945, số còn lại phải chờ hỏi ý 
kiến cấp trên.

Trước thái độ ngoan cố của Nhật, quân 
ta tiếp tục vây chặt, không cho chúng ra 
khỏi thành để mua nhu yếu phẩm. Đêm 
18-8-1945, một toán quân Nhật từ Đoan 
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Hùng (Phú Thọ) kéo lên tới Cầu Chả thì 
bị ta chặn đánh, chúng vội vã mở đường 
máu chạy thoát vào thành. Sáng 19-8-1945, 
cánh quân Nhật từ Hà Giang về tới Ỷ La 
thì bị ta chặn đánh. Được tin có tiếp viện, 
quân Nhật trong thành trở mặt, nổ súng 
vào các vị trí của ta, đồng thời cho một bộ 
phận liều mạng đánh ra ngoài hòng mở 
đường đón bọn đến từ Hà Giang. Bị ta 
đánh trả quyết liệt, chúng phải quay lại cố 
thủ trong thành.

Thái độ lật lọng của quân Nhật buộc 
ta phải hành động kiên quyết hơn. Ngày 
20-8-1945, một cuộc mít tinh, tuần hành 
lớn lại được tổ chức, quân ta nổ súng đe 
dọa tấn công vào thành. Trước tình thế 
vây hãm hoàn toàn bất lợi, có khả năng 
bị tiêu diệt, bọn Nhật lại xin điều đình. 
Lúc này ta nhận được tin khởi nghĩa 
giành chính quyền ở Hà Nội đã thắng 
lợi, quân Nhật đã đầu hàng và xin ta mở 
đường cho chúng rút quân từ Hà Giang 
và Tuyên Quang về Hà Nội, quân Đồng 
minh đang chuẩn bị kéo vào nước ta để 
tước khí giới quân Nhật, theo sau chúng 
sẽ là bọn phản động. Để nhanh chóng 
giải quyết vấn đề quân Nhật, sẵn sàng 

đối phó với tình hình mới, ta chấp thuận 
điều kiện đầu hàng của quân Nhật và cho 
phép chúng rút về Hà Nội có mang theo 
một số vũ khí tượng trưng.

Ngày 21-8-1945, Ủy ban khởi nghĩa 
vào trại lính Nhật tiếp nhận sự đầu hàng 
của chúng. Cùng ngày, quân Nhật cũng 
rút khỏi Tuyên Quang. Thị xã Tuyên 
Quang được giải phóng đánh dấu mốc 
thắng lợi hoàn toàn của cuộc đấu tranh 
giành độc lập, tự do của nhân dân các 
dân tộc Tuyên Quang.

Sáng ngày 22-8-1945, thị xã Tuyên 
Quang sôi động không khí tự do, cách 
mạng, cờ đỏ Sao vàng, biểu ngữ được 
giương cao ở khắp nơi. Một cuộc mít tinh 
lớn được tổ chức tại sân vận động thị xã. Ủy 
ban cách mạng lâm thời tỉnh Tuyên Quang 
do đồng chí Nguyễn Công Bình làm Chủ 
tịch ra mắt trước hàng vạn đồng bào.

Sau gần sáu tháng diễn ra hết sức khẩn 
trương, tới ngày 22-8-1945 quá trình khởi 
nghĩa giành chính quyền ở Tuyên Quang đã 
thắng lợi hoàn toàn, đóng góp quan trọng 
cho thành công rực rỡ của cuộc Cách mạng 
Tháng Tám năm 1945 vĩ đại của dân tộc ta.

Soi Hồng Lương (xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang) - nơi Chi bộ Mỏ than và cán bộ Xứ ủy Bắc Kỳ tổ 
chức các cuộc họp và cất giấu truyền đơn, tài liệu những năm 1940-1943
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Núi Dùm, xóm 2 nay thuộc phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang - 
nơi Chi bộ Mỏ than treo cờ đỏ Búa liềm ngày 28-1-1941

Vùng núi Hồng thuộc xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương - 
nơi Cứu quốc quân II xây dựng cơ sở và phong trào cách mạng từ cuối năm 1941
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Địa điểm thành lập Đội Cứu quốc quân III ở Khuổi Kịch (xã Tân Trào, huyện Sơn Dương).  
Đây cũng là nơi Trường Quân chính kháng Nhật đào tạo cán bộ quân sự, chính trị chuẩn bị  

Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước (tháng 5-1945)

Thôn Ao Búc, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương - nơi đặt các cơ quan Phân khu ủy Phân khu B -  
Nguyễn Huệ (1944-1945) do đồng chí Song Hào làm Bí thư
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Đình Thanh La, nay thuộc xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương
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I- CăN Cứ CÁCH MẠNG TÂN TRÀO 
Tân Trào ban đầu là tên gọi của một 

vùng rộng lớn trong đó có xã Kim Long - 
Tân Lập sau khi giành được chính quyền 
vào tháng 3-1945, sau đó trở thành tên gọi 
chung của cả khu căn cứ cách mạng. 

Căn cứ cách mạng Tân Trào (từ đây 
gọi tắt là Căn cứ Tân Trào) là vùng địa 
lợi, nhân hòa ở phía Đông Bắc tỉnh Tuyên 
Quang, diện tích 531 km2, gồm 12 xã, 
thuộc huyện Sơn Dương và huyện Yên 
Sơn. Phía Bắc giáp xã Linh Phú, huyện 
Chiêm Hóa; xã Nghĩa Tá, xã Bình Trung, 
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn; phía Đông 
giáp các xã Bảo Linh, Định Biên, Thanh 
Định, Điềm Mạc, Phú Đình, huyện Định 
Hóa và các xã Bình Thành, Minh Tiến, Phú 
C ường, Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên; phía Nam giáp xã Tú Thịnh, xã 
Hợp Thành, huyện Sơn Dương; phía Tây 
giáp các xã Tân Tiến, Kiến Thiết, Tiến Bộ, 
Thái Bình, huyện Yên Sơn.

Căn cứ Tân Trào chia thành hai vùng: 
vùng Đông Nam, được coi là vùng trung 
tâm, diện tích 147km2, địa hình chủ yếu là 
đồi núi, núi đá lẫn núi đất, cao từ 70m đến 
400m. Vùng Tây Bắc, diện tích 384km2, 
được xem là vùng vành đai, địa hình hiểm 
trở hơn, nhiều núi đá cao trung bình 200m 
đến 700m.

Gần 90% diện tích Căn cứ Tân Trào là 
rừng núi, xen giữa đồi núi là những lũng 

hẹp được khai phá thành ruộng cấy lúa 
nước.

Bao quanh Căn cứ Tân Trào ở phía 
Đông Bắc có núi Khau Quế (cao 625m), 
Bản Lá (675m); phía Đông có Núi Hồng 
(752m) là ranh giới tự nhiên giữa Tuyên 
Quang và Thái Nguyên; phía Tây có núi 
Ba Xứ (741m); phía Nam là dãy Tam Đảo 
(1.027m). Các dãy núi nối liền nhau tạo 
nên một phòng tuyến tự nhiên che chắn 
cho căn cứ. 

Phần lớn Căn cứ Tân Trào nằm trong 
lưu vực sông Phó Đáy với nhiều ngòi, khe, 
suối nh ư ngòi Yên, ngòi Lê, ngòi Khuôn 
Điển, ngòi Phúc Đán, ngòi Na Nghĩa, 
ngòi Thia, ngòi Nho, ngòi Khoắc, Khuôn 
Nếch, Khuôn Quy, Khuôn Pén, khe Cả, 
khe Bòng. Địa hình bị chia cắt mạnh bởi hệ 
thống khe, suối khiến giao thông khó khăn 
nhưng là nguồn nước dồi dào cho sản xuất 
và đời sống của nhân dân.

Về giao thông, trước đây có hai con 
đường chính vào Căn cứ Tân Trào, một 
đường từ thị xã Tuyên Quang, một đ ường 
từ huyện lỵ Sơn Dương. Nội địa căn cứ có 
hệ thống đ ường xuyên rừng nối các làng 
bản với nhau và có thể đi về nhiều hướng. 
Ngược lên hướng Bắc là đi Bắc Kạn, Cao 
Bằng, lên biên giới Việt - Trung hoặc đi 
các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên rồi đi Hà 
Giang. Phía Đông, vượt các dãy núi Bản 
Lá, Khau Nhì, núi Hồng tới các huyện Định 

Chương V

TÂN TRÀO - THỦ ĐÔ KHU GIẢI PHÓNG
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Hóa, Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên rồi xuôi về 
Bắc Giang, Bắc Ninh. Xuống phía Nam, 
men chân núi Tam Đảo là đi Lập Thạch, 
tỉnh Vĩnh Yên, Hà Nội. Đi về hướng tây 
là sang Phú Thọ, Yên Bái, Nghĩa Lộ. Giao 
thông tuy có gặp khó khăn nhưng cũng có 
thể cơ động linh hoạt.

Cách trung tâm căn cứ về phía Nam 
có đ ường quốc lộ 13A, từ Bờ Đậu (Thái 
Nguyên) qua Đèo Khế, huyện lỵ Sơn 
Dương, thị xã Tuyên Quang đi Yên Bái. 
Một đường từ huyện lỵ Sơn Dương theo 
bờ sông Phó Đáy, gặp quốc lộ 2 ở thị xã 
Vĩnh Yên. Hai con đường đóng vai trò 
quan trọng trong phát triển kinh tế và khả 
năng cơ động lực l ượng tác chiến khi có 
chiến tranh. 

Căn cứ Tân Trào khi hình thành có 
khoảng 2.000 hộ, mật độ dân cư  thư a và 
phân bố không đều. Cư  dân chủ yếu là 
đồng bào dân tộc thiểu số, đông nhất là 
dân tộc Tày, Dao; tiếp đến là các dân tộc 
Nùng, Kinh, Cao Lan, Sán Chỉ... Mỗi dân 
tộc có phong tục tập quán riêng, cư  trú 
thành từng bản làng riêng hoặc xen với 
dân tộc khác. Bà con đoàn kết, giúp đỡ, 
tôn trọng phong tục của nhau. 

Đồng bào chủ yếu sống bằng nghề 
nông, làm ruộng nước, làm n ương và chăn 
nuôi; đồng thời khai thác các nguồn lợi 
từ rừng. Về căn bản, đó là kinh tế nông 
nghiệp lạc hậu, tự cung tự cấp. 

D ưới ách cai trị của bộ máy chính 
quyền tay sai cho thực dân Pháp, đồng 
bào các dân tộc trong vùng vô cùng cực 
khổ, nên họ luôn nuôi ý chí đấu tranh đòi 
cuộc sống. Năm 1939, nhiều ngư ời dân 
các xã Kim Long, Kim Trận, các bản Khuổi 
Phát, Khuổi Chao, Bản Pình, Bản Pài, Ao 
Púc, Thác Dẫng... bị tuần phủ Yên Sơn 
là Phạm Khắc Khánh bắt đi phu làm con 
đ ường từ thị xã Tuyên Quang tới Bản Cóc 
(xã Hùng Lợi), Chợ Chu (Thái Nguyên) đã 

vận động nhân dân các xã thuộc châu Sơn 
Dương, châu Yên Sơn cử ngư ời đến tỉnh 
 đường khiếu nại việc bắt phu. Cuộc đấu 
tranh đem lại kết quả là nhân dân hai châu 
không phải đi phu làm con đường đó nữa. 

Trước tháng 3-1945, các xã vùng trung 
tâm có tên gọi là: Tức Thiện, Ph ượng Liễn, 
Kim Long, Kim Trận, Hạ Yên, Thanh La, 
Kháng Lực và Kim Quan Hạ. Các xã vùng 
vành đai có tên là: Trung Minh, Hùng Lợi, 
Trung Sơn, Kim Quan Th ượng, Công Đa, 
Đạo Viện, Phú Thịnh.

Thời kỳ tiền khởi nghĩa, tại Căn cứ Tân 
Trào, chính quyền cách mạng được thành 
lập ở tất cả các xã. Trong niềm phấn khởi, 
nhiều nơi đổi tên làng xã với mong muốn 
hàm chứa ý nghĩa của thời đại mới. Thời 
gian này các xã vùng trung tâm được đổi 
tên là: Tân Lập, Hồng Thái, Yên Th ượng, 
Tân Tiến, Minh Khai, Tân Hư ng, Lương 
Thiện và Bình Yên. Địa danh Tân Trào 
xuất hiện sau đó với ý nghĩa là phong trào 
mới. Đến nay các xã ở phía Đông Nam có 
tên là: Trung Yên, Minh Thanh, Tân Trào, 
Bình Yên, Lương Thiện thuộc huyện Sơn 
Dương. Các xã ở phía Tây Bắc có tên là 
Trung Minh, Hùng Lợi, Trung Sơn, Kim 
Quan, Công Đa, Đạo Viện, Phú Thịnh 
thuộc huyện Yên Sơn.

II- TÂN TRÀO - THỦ Đô KHU GIẢI PHóNG
Để đẩy mạnh hơn nữa công cuộc 

chuẩn bị Tổng khởi nghĩa, từ ngày 15 đến 
ngày 20-4-1945, Th ường vụ Trung ương 
họp Hội nghị quân sự Bắc Kỳ tại Hiệp 
Hòa (Bắc Giang), do đồng chí Tổng Bí th ư 
Trường Chinh chủ trì. 

Hội nghị quyết định phát triển lực 
l ượng vũ trang và thống nhất các lực 
l ượng vũ trang đã có như  Cứu quốc quân, 
Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. 
Nhằm xây dựng những địa bàn cho cuộc 
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Tổng khởi nghĩa, Hội nghị quyết định xây 
dựng bảy chiến khu trong cả nước: Lê 
Hồng Phong, Hoàng Hoa Thám, Quang 
Trung, Trần Hư ng Đạo ở Bắc Kỳ; Phan 
Đình Phùng, Trư ng Trắc ở Trung Kỳ; 
Nguyễn Tri Ph ương ở Nam Kỳ và nhấn 
mạnh: “ Cần đánh thông liên lạc giữa các 
chiến khu Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ”. Hội 
nghị cử ra Ủy ban Quân sự Bắc Kỳ gồm 5 
thành viên, trong đó có các đồng chí: Võ 
Nguyên Giáp, Văn Tiến Dũng, Lê Thanh 
Nghị, Trần Đăng Ninh ...

Hội nghị quân sự Bắc Kỳ đề ra những 
biện pháp cụ thể để thực hiện chỉ thị ngày 
12-3-1945 của Ban Thường vụ Trung  ương, 
trong đó đặt trọng tâm là công tác quân 
sự, nhằm đẩy mạnh việc chuẩn bị vũ 
trang khởi nghĩa, một động lực rất mạnh 
mẽ đối với căn cứ địa Việt Bắc. Hội nghị 
cũng quyết định chọn châu Tự Do ở Tuyên 
Quang làm trung tâm căn cứ địa. 

Ngày 16-4-1945, Tổng bộ Việt Minh 
họp hội nghị cán bộ, ra chỉ thị tổ chức Ủy 
ban Giải phóng ở các địa ph ương. 

Thực hiện quyết nghị của Hội nghị 
quân sự Bắc Kỳ, ngày 15-5-1945, lễ hợp 
nhất Việt Nam Tuyên truyền giải phóng 
quân và Cứu quốc quân được tổ chức tại 
xã Định Biên, huyện Định Hóa, tỉnh Thái 
Nguyên. Bộ Tư lệnh đầu tiên gồm 3 đồng 
chí, trong đó có các đồng chí Võ Nguyên 
Giáp, Trần Đăng Ninh,... Quân số có 13 đại 
đội, vũ khí có hàng nghìn khẩu súng, có cả 
súng máy, súng cối và hàng chục tấn đạn 
d ược thu được của địch. Ở các địa ph ương 
cấp tỉnh, huyện cũng tổ chức nhiều trung 
đội, đại đội Giải phóng quân. 

Đầu tháng 5-1945, chiến tranh thế giới 
bước vào giai đoạn kết thúc, tình hình thế 
giới và trong nước diễn biến hết sức mau 
lẹ, có lợi cho cách mạng. Trong nước, từ sau 
khi Ban Thư ờng Vụ Trung  ương ra chỉ thị 
Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng 

ta, phong trào kháng Nhật, cứu nước dâng 
lên thành cao trào. Khởi nghĩa từng phần 
nổ ra ở nhiều địa ph ương. Trước tình hình 
mới, căn cứ địa Cao Bằng được xây dựng 
từ năm 1941, đến lúc này không còn thích 
hợp nữa. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chỉ thị: 
Cần chọn tìm địa điểm làm trung tâm chỉ 
đạo cách mạng. Địa điểm cần hội đủ các 
điều kiện: nằm trong căn cứ địa Việt Bắc, 
phong trào mạnh, quần chúng giác ngộ 
cao, địa thế thuận cả tiến công lẫn phòng 
ngự, giao thông thuận lợi và nhất là gần 
Trung ương. Thực hiện chỉ thị trên, đồng 
chí Võ Nguyên Giáp bàn bạc với các đồng 
chí trong Phân khu ủy Nguyễn Huệ đã 
chọn làng Kim Long, Tân Trào, một nơi 
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra. 

Về “nhân hòa”, cơ sở cách mạng 
trong vùng được xây dựng từ những năm 
1939 - 1941; nhân dân hăng hái gia nhập 
Việt Minh làm cách mạng. Tháng 3-1945, 
khi Nhật đảo chính Pháp, Phân khu ủy 
Nguyễn Huệ đã lãnh đạo nhân dân khởi 
nghĩa giải phóng huyện lỵ Sơn Dương, 
thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng 
châu Tự Do. Suốt một dải hữu ngạn sông 
Cầu từ Thái Nguyên đến Tuyên Quang đã 
do chính quyền cách mạng làm chủ. 

Về “địa lợi”, Tân Trào là một vùng núi 
rừng hiểm trở, nằm giữa Thái Nguyên và 
Tuyên Quang, xa đ ường cái lớn. Tân Trào 
có sông Phó Đáy án ngữ đ ường vào đủ kín 
đáo, bảo đảm bí mật hoạt động của lãnh 
tụ và cơ quan Trung  ương. Kim Long nằm 
ở triền tây núi Hồng, triền đông là Định 
Hóa, tỉnh Thái Nguyên, tiến thoái đều dễ 
dàng. Từ đây có đ ường đi nhiều ngả: Thái 
Nguyên, Vĩnh Yên, Phúc Yên, Phú Thọ, 
thông về đồng bằng và Hà Nội; đi thị xã 
Tuyên Quang, tới Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lào 
Cai, Hà Giang và các tỉnh Tây Bắc. 

Để chuẩn bị cho hành trình Pác Bó - Tân 
Trào, tại Pác Bó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
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thành lập một tiểu đội đặc biệt được học 
tập về chính trị và huấn luyện quân sự cấp 
tốc. Trong đội hình hành quân về Tân Trào 
còn có 10 thanh niên đã được đoàn thể 
Việt Minh lựa chọn chuẩn bị đ ưa ra nước 
ngoài học về vô tuyến điện, nhưng do tình 
hình thay đổi nên đã hoãn việc đi học để 
nhận nhiệm vụ mới. Cùng hành quân về 
Tân Trào còn có hai nhân viên điện báo 
ng ười Mỹ gốc Trung Quốc, được cử giúp 
Việt Minh.

Trước khi lên đư ờng, đoàn công tác 
tập hợp tại lán Khuổi Nậm, phân công 
nhiệm vụ cho từng người. Để giữ bí mật, 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc nhắc mọi ngư ời 
gọi mình là ông Ké và nói rõ về ý nghĩa, 
yêu cầu của cuộc hành quân, hiệu lệnh và 
các ký hiệu, tín hiệu hiệp đồng xử lý các 
tình huống trên đư ờng hành quân. 

Vào lúc 9 giờ ngày 4-5-1945, lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc cùng đoàn công tác dời 
Pác Bó, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng. 
Chiều ngày 21-5-1945, ông Ké đến làng 
Kim Lung, xã Tân Trào, châu Tự Do, tỉnh 
Tuyên Quang, kết thúc cuộc hành trình 
Pác Bó -Tân Trào. Cuộc hành trình 18 
ngày đêm, trải hơn 400 km đ ường rừng, 
qua 10 huyện của 4 tỉnh Cao Bằng, Bắc 
Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang; trèo 
đèo, lội suối, v ượt qua đỉnh núi quanh 
năm mây phủ, đi qua cả những nơi chư a 
có vết chân người, có lúc gặp địch, tình 
huống nguy hiểm. 

Cuộc hành trình Pác Bó - Tân Trào của 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là cuộc chuyển 
dời trung tâm cách mạng từ căn cứ Cao 
Bằng đến Tuyên Quang. Từ ngày 21-5-1945, 
thời điểm lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đặt 
chân đến Tân Trào, thì nơi đây trở thành 
trung tâm lãnh đạo phong trào cách mạng 
của cả nước. Tân Trào trở thành Thủ đô 
Khu Giải phóng, đồng thời cũng chính là 
Thủ đô cách mạng. 

Về đến làng Kim Long, những ngày 
đầu, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc ở nhà ông 
Nguyễn Tiến Sự, chủ nhiệm Việt Minh 
làng. Để tiện công việc và giữ bí mật, 
Người cùng chủ nhà đi tìm địa điểm làm 
lán. Một tuần sau, Ngư ời chuyển đến làm 
việc tại lán Nà Nưa (người dân địa phương 
gọi là Nà Lừa). 

Cùng thời gian này, các đồng chí 
Nguyễn Lương Bằng, Hoàng Quốc Việt ở 
nước ngoài mới về cũng đến Tân Trào. 

Công việc đầu tiên là củng cố và mở 
rộng căn cứ địa. Sau khi nghe báo cáo 
về Hội nghị quân sự Bắc Kỳ và hội nghị 
do Tổng bộ Việt Minh triệu tập, lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc nói: Thống nhất các lực 
l ượng vũ trang lại là rất đúng, nên đặt tên 
là Quân giải phóng. 

Ngay sau đó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc 
giao cho đồng chí Võ Nguyên Giáp dự 
thảo nghị quyết về việc thành lập Khu Giải 
phóng và quyết định triệu tập hội nghị cán 
bộ toàn khu để thống nhất lãnh đạo và 
triển khai công tác. 

Ngày 4-6-1945, thực hiện chỉ thị của 
lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Tổng bộ Việt 
Minh triệu tập Hội nghị cán bộ, tuyên bố 
chính thức thành lập Khu Giải phóng. Sau 
này, trong bức thư  gửi đồng bào Việt Bắc 
nhân ngày Quốc khánh 2-9-1947, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh gọi là căn cứ Việt Bắc. Khu 
Giải phóng bao gồm địa bàn sáu tỉnh Cao 
Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, 
Tuyên Quang, Hà Giang và một số vùng 
nông thôn các tỉnh Bắc Giang, Vĩnh Yên, 
Phú Thọ, Yên Bái. Hội nghị quyết định lấy 
Tân Trào làm Thủ đô Khu Giải phóng. Khu 
Giải phóng đặt dư ới sự chỉ đạo của Ủy 
ban chỉ huy lâm thời do lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc đứng đầu, đồng chí Võ Nguyên 
Giáp làm Ủy viên Thư ờng trực, đồng thời 
chỉ huy về quân sự; các ủy viên khác phụ 
trách từng mặt công tác.
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Các căn cứ cách mạng trong vùng 
giờ đây thống nhất lại trở thành căn cứ 
địa rộng lớn nhất cả nước. Đồng chí Võ 
Nguyên Giáp - Ủy viên Thư ờng trực của 
Ủy ban chỉ huy lâm thời - một mặt giữ 
liên lạc với Trung  ương d ưới xuôi, với các 
đồng chí Lê Thanh Nghị, Trần Đăng Ninh 
ở Bắc Giang, một mặt giữ liên lạc với căn 
cứ Cao Bằng, Bắc Sơn. 

Thực hiện nghị quyết của Hội nghị 
cán bộ Việt Minh ngày 4-6-1945, Tân Trào - 
Thủ đô Khu Giải phóng được xúc tiến xây 
dựng vững chắc về mọi mặt. Chính sách 
của Việt Minh được cụ thể hóa thực hiện 
trong khu Căn cứ Tân Trào, gồm: Tổng 
động viên nhân dân trong khu căn cứ 
kháng Nhật, thủ tiêu lực l ượng của Nhật, 
trừ khử Việt gian, trừng trị bọn l ưu manh; 
tịch thu tài sản của lũ giặc cư ớp nước 
và Việt gian, tùy trư ờng hợp để làm của 
chung toàn dân hoặc chia cho dân nghèo; 
vũ trang quần chúng, động viên nhân dân 
ủng hộ du kích và tham gia Giải phóng 
quân chống Nhật; tổ chức khai hoang, 
khuyến khích sản xuất, thực hiện kinh tế 
tự túc cho khu căn cứ; chia lại ruộng công, 
giảm địa tô, giảm lợi tức, hoãn nợ; bỏ thuế 
khóa và phu dịch, dự định đặt thuế lũy 
tiến lợi tức; chống nạn mù chữ và huấn 
luyện quân sự, chính trị phổ thông cho 
dân, v.v.. 

Khu căn cứ đã được giải phóng và 
ngày càng mở rộng, phong trào cách mạng 
phát triển mạnh, các cấp ủy đảng, các cấp 
chính quyền được kiện toàn, phát triển cơ 
sở đảng và đảng viên.

Ở những châu, xã được giải phóng nh ưng 
chư a có điều kiện thành lập Ủy ban nhân 
dân cách mạng, nay nhân dân đi bầu cử 
bằng ph ương thức phổ thông đầu phiếu 
để bầu ra Ủy ban nhân dân cách mạng từ 
xã đến châu. Ủy ban nhân dân cách mạng 
lâm thời các châu, các xã được củng cố và 

xây dựng thêm. Các châu Hồng Thái, Tự 
Do, Kháng Địch đã có 65 ủy ban xã, tổng. 

Mặt trận Việt Minh được củng cố và 
phát triển rộng khắp khu căn cứ. Ở những 
xã trước đây mới thành lập các Ban chấp 
hành Việt Minh lâm thời và Ban chấp 
hành lâm thời các đoàn thể cứu quốc thì 
nay tổ chức hội nghị đại biểu hoặc hội 
nghị toàn thể, bầu lại chính thức bằng bỏ 
phiếu kín. 

Về quân sự, hệ thống ủy ban quân sự 
được thành lập từ cấp xã đến cấp khu. Ủy 
ban Quân sự Khu Giải phóng đặt d ưới sự 
chỉ đạo của Ủy ban chỉ huy lâm thời Khu 
Giải phóng. Ủy ban Quân sự Khu Giải 
phóng có nhiệm vụ thống nhất chỉ huy 
cuộc chiến đấu chống Nhật, tiễu phỉ, trừ 
gian, bảo vệ trật tự an ninh, tiếp tục lãnh 
đạo quần chúng ở những nơi địch còn 
kiểm soát đứng lên giành chính quyền để 
mở rộng căn cứ; xây dựng và phát triển 
lực l ượng vũ trang (tự vệ cứu quốc, tiểu tổ 
du kích, Giải phóng quân). Thời gian này, 
số đông lực l ượng Giải phóng quân tập 
trung về Tân Trào luyện tập quân sự và 
học chính trị. Nhân dân phấn khởi tham 
gia xây dựng chính quyền, luyện tập quân 
sự, phòng gian bảo mật. Các đội du kích, 
tự vệ đặt những trạm gác từ xa, nhiều lớp 
để bảo vệ khu căn cứ. Công tác xây dựng 
lực l ượng vũ trang ở các địa ph ương, cơ sở 
trong khu căn cứ được đẩy mạnh. Ủy ban 
quân sự các cấp phát động phong trào tự 
mua sắm, tự trang bị vũ khí. Phong trào 
được nhân dân và các đơn vị tự vệ, du kích 
địa ph ương hưởng ứng mạnh mẽ.

Để giải quyết vấn đề hậu cần, con 
đường vận chuyển lương thực từ Vĩnh 
Yên, Phú Thọ được thiết lập. Lực l ượng vũ 
trang cùng cơ sở của ta trong đoàn vận tải 
sông Lô chặn đoàn thuyền của quân Nhật, 
thu nhiều tấn gạo, muối và thuốc chữa 
bệnh chuyển vào trung tâm căn cứ.
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Uỷ ban nhân dân cách mạng các cấp 
lãnh đạo, động viên nhân dân tích cực 
sản xuất, thực hành tiết kiệm, ổn định 
cuộc sống. Ruộng đất của các chủ đồn 
điền người Pháp và người Việt được tạm 
chia cho dân nghèo đang thiếu ruộng đất. 
Ruộng đất công cũng được chia lại công 
bằng, hợp lý hơn. Uỷ ban nhân dân cách 
mạng các cấp vận động nhân dân tổ chức 
“Hội giúp nhau” để t ương trợ lẫn nhau về 
thóc, ngô giống, trâu, bò, nông cụ... hướng 
dẫn trồng cấy, chăn nuôi. 

Về văn hóa - xã hội, phong trào bình 
dân học vụ, xóa nạn mù chữ diễn ra sôi 
nổi, nhất là trong thanh niên. Nhiều trư ờng 
lớp sơ cấp Cứu quốc được mở cho con em 
đồng bào các dân tộc. Các hội nghị giáo 
dục toàn châu được tổ chức để cổ động 
phong trào học tập. Trong vài ba tháng 
trong khu căn cứ đã có 35 lớp học sơ cấp. 
Các tờ báo Việt Nam độc lập, Cờ giải phóng, 
Cứu quốc, Quân giải phóng, Bắc Sơn, Hồn 
nước, Kháng địch, Chặt xiềng, Tiền phong 
được phát hành khá rộng rãi, góp phần 
quan trọng vào việc tuyên truyền đ ường 
lối cách mạng của Đảng, chính sách của 
Việt Minh. Một số thôn bản làm chòi phát 
thanh, dùng loa đọc tin, tuyên truyền.

Hoạt động văn nghệ cũng phong phú, 
đa dạng, làm t ươi mới đời sống khu căn 
cứ. Nhiều đội ca hát kịch được thành lập, 
trình diễn các bài ca, điệu múa, vở kịch 
với nội dung lành mạnh, ca ngợi lòng yêu 
nước mang đậm bản sắc dân tộc. Tại Tân 
Trào đã xây dựng Nhà văn hóa Cứu quốc 
làm trung tâm tuyên truyền văn hóa cho 
nhân dân trong vùng. 

Khu Giải phóng mà thủ đô là Tân Trào 
trở thành hình ảnh thu nhỏ của nước Việt 
Nam. Một phần Bắc Bộ đã thực tế đặt d ưới 
chính quyền cách mạng. Hơn một triệu 
đồng bào các dân tộc trong Khu Giải phóng 

đã được h ưởng cuộc sống mới, quyền tự do 
dân chủ do cách mạng đem lại. 

Khu Giải phóng và Quân Giải phóng 
ra đời trở thành mối lo sợ và là mục tiêu 
tấn công đầu tiên của phát xít Nhật. Hòng 
dập tắt phong trào cách mạng Việt Nam, 
quân Nhật liên tiếp mở những cuộc tấn 
công vào Khu Giải phóng từ các hướng 
khác nhau. Nhiệm vụ cần kíp trước mắt 
của Quân Giải phóng và các lực l ượng vũ 
trang trong khu là đập tan các cuộc tấn 
công của giặc Nhật, bảo vệ an toàn cơ quan 
lãnh đạo, bảo vệ căn cứ địa cách mạng.

Trung tuần tháng 5-1945, quân Nhật 
từ Thái Nguyên đánh lên, bị lực l ượng vũ 
trang địa ph ương chặn đánh, diệt nhiều 
tên ở Chợ Chu, Bắc Kạn, Chợ Rã.

Cuối tháng 5-1945, quân Nhật từ Chợ 
Chu sang, từ Tuyên Quang xuống và từ 
Vĩnh Yên lên tập trung ở Đăng Châu và 
tấn công vào Thanh La, uy hiếp trung 
tâm Tân Trào. Trước tình hình quân Nhật 
đông, Quân Giải phóng thì đã phân tán 
để chuẩn bị khởi nghĩa ở các địa ph ương, 
đồng chí Song Hào, Bí thư Phân khu ủy 
Phân khu Nguyễn Huệ báo cáo lên lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc và đề nghị Ng ười tạm 
thời di chuyển vào trong núi sâu hơn nữa. 
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vẫn làm việc ở 
lán Nà Lừa, không di chuyển và ra chỉ thị: 
Địch không thể nào tới đây nếu ta quyết 
tâm chiến đấu và biết tổ chức đánh chặn 
chúng lại, mặc dầu lực l ượng ta nhỏ. 

Chấp hành chỉ thị đó, ngày 26-5-1945, 
Quân Giải phóng chặn đánh quân Nhật 
ở làng Sảo ngay khi chúng vừa xuất phát 
khỏi Đăng Châu, buộc chúng phải quay 
lại. Ngày 27-5-1945, quân Nhật lại tấn 
công vào Thanh La. Các đồng chí Trần Thế 
Môn, Long Giang chỉ huy đơn vị Quân 
Giải phóng bố trí phục kích ở Đèo Chắn. 
Đ ương đầu với kẻ địch có quân số đông 
hơn nhiều lần, vũ khí đầy đủ, các chiến 
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sĩ Quân Giải phóng với quyết tâm cao, 
khôn khéo lợi dụng địa hình và yếu tố bất 
ngờ đã anh dũng chiến đấu, tiêu diệt 60 
tên, làm bị th ương nhiều tên. Quân Nhật 
chia hai đ ường rút chạy. Trên đường rút, 
chúng lại bị ta tập kích ở làng Nhà, bị tiêu 
diệt thêm một số tên nữa. Từ sau trận này, 
quân Nhật không còn tổ chức được thêm 
một cuộc tấn công nào nữa vào Khu Giải 
phóng từ hướng Sơn Dương. Chúng bắt 
đầu chuyển sang tấn công hướng Chiêm 
Hóa. Tháng 6-1945, từ thị xã Tuyên Quang 
và Bắc Kạn, quân Nhật hợp vây tấn công 
khu vực châu Khánh Thiện (Chiêm Hóa). 
Quân Giải phóng bố trí đánh địch trên cả 

hai hướng. Cánh quân từ Bắc Kạn bị đánh 
chặn ở Đầm Hồng đã không xuống được 
thị trấn Vĩnh Lộc. Cánh quân từ thị xã 
Tuyên Quang liên tiếp bị đánh ở chợ Bợ, 
Cầu Cả, Đèo Gà. Chúng cố lên đến Vĩnh 
Lộc nh ưng không gặp được cánh quân Bắc 
Kạn nên cũng phải quay lại.

Một đơn vị Quân Giải phóng cắt 
đường rừng về Yên Nguyên phối hợp với 
dân quân tự vệ địa ph ương chặn đánh ở 
Cầu Cả, tiêu diệt nhiều sinh lực địch.

Sau những thất bại liên tiếp ở Thanh 
La, Đầm Hồng, Yên Nguyên, sang tháng 7 
quân Nhật không tấn công vào Khu Giải 
phóng nữa. 

Đèo Chắn (xã Minh Thanh, 
huyện Sơn Dương)
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Khi ta vừa giành được chính quyền, 
những toán thổ phỉ, phản động nhân lúc 
Nhật đảo chính đã t ước khí giới của tàn 
quân Pháp, lính dõng để trang bị. Có vũ 
khí, lại được quân Nhật dung túng nuôi 
d ưỡng, các toán thổ phỉ nổi lên cư ớp phá, 
bắn giết thư ờng dân, gây ra tình trạng náo 
loạn một số nơi trong Khu Giải phóng. 
Quân Giải phóng có thêm nhiệm vụ dẹp 
yên các toán thổ phỉ, đem lại cuộc sống 
bình yên vừa giành được cho nhân dân 
trong Khu, bảo đảm an toàn cho cơ quan 
lãnh đạo cách mạng.

Trong tháng 5 và tháng 6-1945, tên Tr ương 
Thuộc là chánh quản Mán cầm đầu toán 
thổ phỉ ở Hàm Yên đã đốt 47 nóc nhà, giết 
chết 14 người dân. Cuối tháng 6-1945, các 
lực lượng vũ trang địa ph ương đánh vào 
sào huyệt của chúng tiêu diệt toàn bộ toán 
thổ phỉ Tr ương Thuộc.

Ở Chiêm Hóa, bọn buôn thuốc phiện 
do các tên l ưu manh Coóng Nhì, Coóng 
Xám, Páy Tài cầm đầu, chúng có 60 tên và 
40 khẩu súng, mạo danh là quân Trung 
Hoa kháng Nhật đi cư ớp phá dọc bờ sông 
Gâm. Lực l ượng vũ trang châu Khánh 
Thiện vây bắt bọn đầu sỏ, tư ớc vũ khí, giải 
tán bọn tay chân. Cùng thời gian này, một 
toán thổ phỉ nổi lên ở Đèo De. Chúng mư ợn 
cớ hợp tác với Quân Giải phóng chống 
Nhật để vào vùng Giải phóng chống 
phá cách mạng. Nhận rõ chân t ướng của 
chúng, một đơn vị Quân Giải phóng đã 
t ương kế tựu kế tiêu diệt những tên cầm 
đầu, xóa sổ toán thổ phỉ này.

Những trận đánh đập tan các cuộc vây 
quét của quân Nhật cùng việc dẹp yên các 
toán thổ phỉ đã góp phần quan trọng xây 
dựng, bảo vệ vững chắc Khu Giải phóng, 
làm cho nhân dân trong và ngoài Khu Giải 
phóng tin tưởng vào đư ờng lối và thắng 
lợi của Mặt trận Việt Minh. 

Trong khoảng thời gian 3 tháng, từ 
cuối tháng 5 đến giữa tháng 8-1945, tại 
trung tâm Tân Trào, đồng chí Nguyễn Ái 
Quốc và Trung  ương Đảng lãnh đạo gấp 
rút chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa. 

Phong trào cách mạng đang dâng lên 
trong cả nước đòi hỏi số l ượng lớn cán bộ 
lãnh đạo. Nhằm đáp ứng nhu cầu cần kíp 
đó, đồng chí Nguyễn Ái Quốc nhấn mạnh 
việc khẩn tr ương mở trư ờng đào tạo cán 
bộ. Tháng 7-1945, Trư ờng Quân chính 
kháng Nhật đã được mở. Địa điểm của 
trư ờng là Khuổi Kịch - Tân Trào, nơi năm 
1944 ra đời Trung đội Cứu quốc quân III. 
Đồng chí Hoàng Văn Thái được giao làm 
Hiệu tr ưởng kiêm Chính trị viên nhà trư ờng. 
Toàn tr ường sinh hoạt như  một đơn vị 
chiến đấu. Ch ương trình học gồm hai phần 
chính trị và quân sự. Chính trị thì học  
Ch ương trình Mặt trận Việt Minh, công tác 
chính trị trong quân đội cách mạng; quân 
sự thì học điều lệ đội ngũ, huấn luyện kỹ 
thuật, chiến thuật chiến đấu, chiến thuật 
du kích, đánh úp, hành quân, trú quân. 
Chỉ trong thời gian ngắn, nhà trư ờng đã 
đào tạo được những cán bộ chỉ huy quân 
sự để ngay sau đó tỏa về các địa ph ương 
mở các lớp huấn luyện quân sự cấp tốc; 
trực tiếp chỉ huy khởi nghĩa vũ trang. 

Qua con đư ờng ngoại giao, đồng chí 
Nguyễn Ái Quốc đã tranh thủ được sự 
ủng hộ của phe Đồng minh chống phát 
xít. Trung tuần tháng 7-1945, tại Tân Trào, 
ta đã tiếp nhận tổ tình báo “Con nai”. Hơn 
200 đội viên các đội vũ trang được tập 
trung để họ giúp huấn luyện về điện đài 
và sử dụng các loại vũ khí do Đồng Minh 
trợ giúp và ta lấy được của Nhật. 

Đầu tháng 8-1945, Liên Xô tuyên chiến 
với Nhật, Hồng quân nhanh chóng tiêu 
diệt đội quân Quan Đông, giải phóng 
Đông Bắc Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, 
Mỹ vội vàng ném hai quả bom nguyên tử 
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xuống đất Nhật. Ngày 11-8-1945, tin về 
Nhật đầu hàng được phát đi trên toàn thế 
giới. Trước diễn biến mau lẹ của tình hình, 
đồng chí Nguyễn Ái Quốc chỉ thị khẩn 
tr ương họp Hội nghị Cán bộ toàn quốc của 
Đảng và Đại hội Quốc dân.

Trong các ngày từ 13 đến ngày 15-8-
1945, Hội nghị Cán bộ toàn quốc của Đảng 
họp tại một căn lán tạm trên rừng Nà Nưa 
(Nà Lừa). Dự Hội nghị có gần 30 đại biểu, 
thay mặt cho 5.000 đảng viên của các Đảng 
bộ miền Bắc, Trung, Nam, các chiến khu, 
trong đó có các đồng chí: Tr ường Chinh, 
Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, 
Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp, Trần 
Huy Liệu, Song Hào, Trần Đăng Ninh, Hà 
Huy Giáp, Nguyễn Chí Thanh, Vũ Anh, 
Vũ Oanh, Phan Mỹ, Lê Thanh Nghị, Lê 
Giản, Lê Đức Thọ, Hoàng Hữu Nam, Vũ 
Quang, Ung Văn Khiêm, Hoàng Anh, Cao 
Hồng Lãnh, Đặng Việt Châu, Khuất Duy 
Tiến, Trần Đức Vịnh, Nguyễn Thị Như , 
Nguyễn Tài,...

Sau khi phân tích các điều kiện khách 
quan, chủ quan, Hội nghị quyết định phát 
động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền 
trong cả nước. Hội nghị cũng quyết định 
đường lối chính sách đối nội, đối ngoại, 
quyết định thành lập Ủy ban khởi nghĩa 

toàn quốc, quyết định nội dung Quốc dân 
Đại hội. Hội nghị đại biểu toàn Đảng có 
tính chất như  một đại hội trong hoàn cảnh 
đặc biệt: Ra nghị quyết về nhiệm vụ cách 
mạng, bầu bổ sung ủy viên Trung  ương.

Ngày 13-8-1945, vào lúc 23h, Ủy ban 
khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1, hạ lệnh toàn 
dân đứng dậy giành chính quyền.

Ngày 16-8-1945, Quốc dân Đại hội 
khai mạc tại đình Tân Trào. Đại biểu đến 
từ khắp mọi miền đất nước: Nam Bộ,Trung 
Bộ, Bắc Bộ, kiều bào ở nước ngoài, các đảng 
phái chính trị, các đoàn thể nhân dân, các 
dân tộc, các tôn giáo cùng những nhân sĩ 
trí thức. Tham dự Đại hội có hơn 60 đại 
biểu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc được giới 
thiệu là cụ Hồ Chí Minh và các đồng chí: 
Trư ờng Chinh, Hoàng Quốc Việt, Phạm 
Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn 
Chí Thanh, Võ Nguyên Giáp, Trần Huy 
Liệu, Vũ Oanh, Hà Huy Giáp, Cao Hồng 
Lãnh, Song Hào, Hoàng Văn Thái, Lê Đức 
Thọ, Lê Thanh Nghị, Xuân Thuỷ, Đàm 
Quang Trung, Lê Giản, Lê Quảng Ba, Trần 
Quốc Hoàn, Ung Văn Khiêm, Nguyễn 
Văn Trân, Khuất Duy Tiến, Phan Mỹ, Trần 
Đức Thịnh, Hà Giang, Trần Thị Minh 
Châu, Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Thị 
Như , Hoàng Minh Chính, Nguyễn Tài, 
Bùi San, Cù Huy Cận, Hoàng Đạo Thuý, 

Rừng Nà Nưa (thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương)



ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG434

Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Huy Tư ởng, 
Dương Đức Hiền, Đỗ Đức Dục, Văn Tân, 
Tô Quang Đẩu, Vũ Đình Hoè, Nguyễn 
Dương Hồng,... Đại diện các giới đồng 
bào, có: Bùi Thị Tình, Hoàng Văn Đức, 
Trần Thị Tý, Nguyễn Thị Thanh Thuý, 
Nguyễn Đức Ph ương, Vũ Công Thuyết, 
Nguyễn Thị Thắng, Nguyễn Văn Xuân, 
Hoàng Văn Đức, Vũ Thị Khôi, Anh Bảo, 
Nguyễn Thị Thuần, Lê Văn Chánh, Quách 
Hi và Nguyễn Dân (Ottoholm) là ngoại 
kiều gốc Bỉ.

Đại hội thảo luận hai vấn đề: Tổng khởi 
nghĩa và bầu Ủy ban dân tộc giải phóng. 
Đại hội thông qua 10 chính sách lớn của 
Mặt trận Việt Minh: Giành lấy chính 
quyền, xây dựng một nước Việt Nam Dân 
chủ Cộng hòa trên nền tảng hoàn toàn độc 
lập; vũ trang toàn dân, phát triển quân giải 
phóng Việt Nam; tịch thu tài sản của giặc 

nước và của Việt gian, tùy từng trư ờng 
hợp sung công hay chia cho dân nghèo; bỏ 
các thứ thuế do Nhật, Pháp đặt ra, đặt một 
thứ thuế công bằng và nhẹ; ban bố những 
quyền dân chủ cho dân: a) Nhân quyền,  
b) Tài quyền (quyền sở hữu), c) Dân quyền: 
quyền phổ thông đầu phiếu, quyền tự do 
dân chủ (tự do tín ngư ỡng, tự do tư  tư ởng, 
ngôn luận, hội họp, đi lại), dân tộc bình 
đẳng, nam nữ bình quyền; chia lại ruộng 
công cho công bằng, giảm địa tô, giảm lợi 
tức, hoãn nợ, cứu tế nạn dân; ban bố luật 
lao động: ngày làm 8 giờ, định lương tối 
thiểu, đặt xã hội bảo hiểm; xây dựng nền 
kinh tế quốc dân, phát triển nông nghiệp, 
mở mang ngân hàng; xây dựng nền quốc 
dân giáo dục, chống nạn mù chữ, phổ 
thông và cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ 
học; kiến thiết nền văn hóa mới; thân thiện 
và giao hảo với các nước Đồng minh và 

Nhà cụ Hoàng Trung Dân (thôn Tân Lập, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương),  
trụ sở của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc (tháng 8-1945) - nơi đồng chí Võ Nguyên Giáp ở và  

làm việc từ tháng 5 đến tháng 8-1945
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các nước như ợc tiểu dân tộc để giành lấy 
sự đồng tình và ủng hộ của họ. Đó cũng là 
chính sách của nước Việt Nam mới.

Đại hội quyết định toàn dân đứng lên 
vũ trang khởi nghĩa giành chính quyền. 

Ủy ban dân tộc giải phóng được bầu 
ra bằng phiếu kín gồm 15 vị, trong đó có: 
cụ Hồ Chí Minh, các ông Nguyễn Lương 
Bằng, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ 
Nguyên Giáp, Trần Huy Liệu, Dương Đức 
Hiền, Nguyễn Văn Xuân, Cù Huy Cận, 
Nguyễn Đình Thi, Lê Văn Hiến, Nguyễn 
Chí Thanh, Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn 
Hữu Đang...

Nhà cách mạng Hồ Chí Minh được 
bầu làm Chủ tịch Ủy ban, Phó Chủ tịch là 
ông Trần Huy Liệu. Khi cần thì Ủy ban sẽ 
chuyển thành Chính phủ lâm thời. Sáng 
ngày 17-8-1945, Ủy ban dân tộc giải phóng 
đã ra mắt quốc dân và làm lễ tuyên thệ. 
M ười lăm thành viên Ủy ban dân tộc giải 
phóng đứng thành hai hàng bên tảng đá 
thờ trước cửa đình, quay mặt về phía các 
đại biểu. Hướng lên lá cờ đỏ Sao vàng 
năm cánh, vừa được nghị quyết là Quốc 
kỳ, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Ủy ban 
Giải phóng Dân tộc đọc lời tuyên thệ. 

Quốc dân Đại hội Tân Trào là hội nghị 
Diên Hồng thời đại cách mạng, là tiền 
thân của Quốc hội. Ủy ban dân tộc giải 
phóng là tiền thân của Chính phủ. Đình 
Tân Trào là nơi khai sinh ra Nhà nước 
Việt Nam mới. Nhà nước Dân chủ nhân 

dân đầu tiên ở Đông Nam Á được lập nên 
từ Tân Trào. 

Chiều ngày 16-8-1945, tại cây đa Tân 
Trào, đồng chí Võ Nguyên Giáp tuyên 
đọc bản Quân lệnh số 1 làm lễ xuất quân 
Nam tiến. 

Bộ đội hành quân vư ợt đèo De, mục 
tiêu trước mắt là giải phóng tỉnh lỵ Thái 
Nguyên, để từ đó tiến về giải phóng Hà Nội.

Từ trung tâm căn cứ cách mạng Tân 
Trào, lệnh Tổng khởi nghĩa được truyền đi 
khắp nơi trong cả nước. Ngay sau khi lệnh 
Tổng khởi nghĩa phát đi, các tỉnh, thành 
trong cả nước lần lư ợt đứng lên khởi 
nghĩa: Tuyên Quang ngày 17-8, Hà Nội 
ngày 19-8; Huế, Thái Nguyên ngày 20-8, 
Đà Nẵng ngày 23-8, Sài Gòn 25-8,...

Trước khi dời Tân Trào về Hà Nội, lãnh 
tụ Nguyễn Ái Quốc đã phân công cán bộ ở 
lại tiếp tục xây dựng, phát triển khu căn cứ 
Tân Trào với một dự liệu chiến lược chính 
xác là Pháp sẽ quay lại xâm lược nước ta 
và khi đó cách mạng cần phải có căn cứ 
Tân Trào.

Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính 
quyền Tháng Tám năm 1945 thành công, 
đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới - 
kỷ nguyên độc lập tự do. Tân Trào - Thủ 
đô khu giải phóng, Thủ đô cách mạng, 
Thủ đô lâm thời của nước Việt Nam mới là 
dấu ấn son trong cuộc Cách mạng Tháng 
Tám vĩ đại đó và mãi khắc sâu trong lịch 
sử cách mạng Việt Nam.
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I- XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN 
CÁCH MẠNG 

1. Giữ vững chính quyền cách 
mạng, xây dựng cuộc sống mới

Nằm trong hoàn cảnh chung của cả 
nước, sau khi giành được chính quyền, 
nhân dân các dân tộc Tuyên Quang cũng 
phải đương đầu với tình trạng thù trong 
giặc ngoài. Ngày 25-8-1945, Quân đoàn 52 
của Trung Hoa Quốc dân Đảng do tướng 
Triệu Quang Vũ cầm đầu, từ Hà Giang kéo 
xuống chiếm đóng thị xã Tuyên Quang và 
rải quân bố trí các vùng xung quanh, án 
ngữ các đường ra vào thị xã. Lấy danh 
nghĩa đồng minh, ngay sau khi đến Tuyên 
Quang, quân Tưởng đã đưa ra một số yêu 
sách; đòi chính quyền ta phải cung cấp 
lương thực, thực phẩm; cưỡng bức đồng 
bào nộp tiền để lấy thẻ “Hoa kiều”; ép 
nhân dân ta phải tiêu tiền Quan kim1 mất 
giá, làm hỗn loạn giá cả thị trường. Chúng 
đem quân lùng sục, bắt cóc và bắn giết cán 
bộ; phá hoại, cướp bóc tài sản của nhân 
dân. Nghiêm trọng hơn, trong lúc chính 
quyền ta đang đàm phán với đại diện 

quân Tưởng về vấn đề lương thực, thực 
phẩm thì chúng đã ngang nhiên bắt giam 
đồng chí Nguyễn Công Thành, Bí thư Tỉnh 
bộ Việt Minh. Chúng còn lập ra các tổ chức 
phản động, âm mưu chống phá cách mạng 
lâu dài. Hành động ngang ngược của quân 
Tưởng đã gây cho ta nhiều khó khăn trong 
việc xây dựng và bảo vệ chính quyền cách 
mạng non trẻ.

Lợi dụng tình trạng khó khăn chung 
của đất nước và của địa phương, bọn 
phản động Quốc dân Đảng, thổ phỉ các 
địa phương dựa vào quân Tưởng Giới 
Thạch đã ngóc đầu dậy hoạt động, tổ chức 
chống phá cách mạng và khống chế nhân 
dân. Ở huyện lỵ Chiêm Hóa, một nhóm 
phản động có vũ trang tập trung tại nhà 
Kiểm lâm, khi nghe tin quân Tưởng vào 
Tuyên Quang, chúng đã cưỡng bức đồng 
bào góp gạo, tiền để cung cấp cho quân 
Tưởng. Chúng ngấm ngầm xếp đặt các 
chức vụ, để sẵn sàng thay thế chính quyền 
cách mạng khi thời cơ tới. Tại Nà Hang, 
lực lượng Việt Nam Quốc dân Đảng do 
Hoàng Quốc Chính cầm đầu, từ Hà Giang 
lén lút về móc nối với bọn phản động 

Chương VI

TUYÊN QUANG KHÁNG CHIẾN  
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC 

(1945 - 1954)

1.  100 đồng Quan kim chỉ ngang giá 35 đồng tiền Đông Dương, nhưng chúng bắt nhân dân ta phải 
tiêu ngang giá một ăn một.
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địa phương gây cơ sở cướp bóc tại các xã 
Thượng Nông, Thượng Giáp... Tại Lục 
Yên châu (Yên Bái) giáp huyện Yên Bình 
(Tuyên Quang), bọn thổ phỉ do tên Quản 
Lộc cầm đầu, lợi dụng tình hình đang 
phức tạp cũng nổi dậy hoành hành dữ dội.

Vừa móc nối với bọn thổ phỉ và phản 
động, quân Tưởng vừa sử dụng một số 
tên đặc vụ cài cắm vào dân chúng người 
Hoa đang cư trú trên địa bàn tỉnh, nhằm 
gây cơ sở và nắm tình hình ta. Ở hai huyện 
Nà Hang và Chiêm Hóa, chúng đã lập ra 
tổ chức “Nam Dương Hoa kiều hiệp hội” 
nhằm tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, 
đường lối cách mạng của Đảng, lừa bịp 
quần chúng, chia rẽ mối đoàn kết giữa các 
dân tộc, gây rối trật tự trị an.

Bấy giờ, đời sống nhân dân các dân 
tộc Tuyên Quang gặp rất nhiều khó khăn, 
thiếu thốn. Chính quyền nhân dân và các 
tổ chức quần chúng mới thành lập, có nơi 
đang trong quá trình thành lập nên còn 
non yếu. Số lượng đảng viên trong Đảng 
bộ quá ít. Tính đến năm 1946, toàn Đảng bộ 
mới có mấy chục đảng viên, kinh nghiệm 
lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn còn nhiều bỡ 
ngỡ. Lực lượng vũ trang địa phương tuy 
đã được thành lập, song quân số ít, trang 
bị thiếu, vũ khí thô sơ, huấn luyện quân sự 
sơ sài, đơn giản, trình độ tổ chức, chỉ huy 
còn hạn chế, kinh nghiệm chiến đấu chưa 
nhiều. Tình hình đó đặt ra cho Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân Tuyên Quang 
những khó khăn nghiêm trọng. Những 
thành quả của Cách mạng Tháng Tám 
đang thực sự bị đe doạ.

Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy và chính 
quyền cách mạng các cấp, nhân dân các 
dân tộc Tuyên Quang bình tĩnh, cảnh giác, 
kiên quyết đấu tranh phá tan âm mưu đen 
tối của kẻ thù, bảo vệ vững chắc thành quả 
cách mạng. 

Thái độ vừa kiên quyết, vừa mềm dẻo 
của chính quyền cách mạng và tinh thần 
đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng nhân 
dân đã buộc quân Tưởng phải trả tự do 
cho đồng chí Nguyễn Công Thành và xử 
bắn những tên đã gây tội ác giết hại đồng 
bào ta, bồi thường tài sản cho nhân dân. 
Không thực hiện được ý đồ, ngày 29-8-
1945, quân Tưởng và bọn phản động Quốc 
dân Đảng rút khỏi Tuyên Quang. Các tổ 
chức phản động và nhóm thổ phỉ bị phá 
tan ngay từ trong trứng nước.

Tháng 9-1945, dưới sự chủ trì của đồng 
chí Tạ Xuân Thu, Hội nghị Đảng bộ tỉnh 
Tuyên Quang tổ chức tại Nhà Đỏ, xã Nông 
Tiến, đã đề ra những nội dung cơ bản 
về xây dựng Đảng, củng cố chính quyền 
nhân dân các cấp, thành lập tiểu đoàn tự 
vệ địa phương...

Ngày 25-11-1945, Trung ương Đảng ra 
chỉ thị Kháng chiến kiến quốc.

Thực hiện Chỉ thị của Trung ương 
Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, 
nhân dân Tuyên Quang đoàn kết, tích 
cực tăng gia sản xuất, chống nạn đói, 
nạn dốt, cảnh giác trước những âm mưu 
của kẻ thù. Bộ máy chính quyền các cấp 
dần dần được củng cố, kiện toàn. Riêng 
ở thị xã Tuyên Quang, để nhanh chóng 
ổn định đời sống nhân dân, ủy ban hành 
chính tỉnh và tỉnh bộ Việt Minh vẫn sử 
dụng một số người thuộc chế độ cũ để họ 
tiếp tục điều hành công việc hành chính 
tại các khu phố, dưới sự giám sát của ủy 
ban hành chính tỉnh.

Để tăng cường lãnh đạo của Đảng, 
thông qua các hoạt động của các tổ chức 
xã hội, nhiều quần chúng ưu tú được giới 
thiệu, kết nạp vào Đảng. Đội ngũ cán bộ 
được tăng cường cả về số lượng và chất 
lượng. Hệ thống tổ chức đảng nhanh 
chóng được phát triển đến cấp huyện. 
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Trước những âm mưu thâm độc của kẻ 
thù, để bảo vệ cán bộ lãnh đạo, thực hiện 
chủ trương của trên, Đảng bộ Tuyên 
Quang phải tạm thời rút vào hoạt động bí 
mật dưới danh nghĩa là “Cứu quốc hội”. 
Tỉnh ủy đã chỉ đạo thành lập “Hội nghiên 
cứu chủ nghĩa Mác”, “Nhóm học hỏi” để 
mở rộng việc học tập chính trị, lý luận, văn 
hóa trong Đảng và nhân dân. Nhiều đồng 
chí lãnh đạo, cán bộ địa phương được theo 
học các lớp huấn luyện ngắn hạn do Khu 
ủy và Xứ ủy mở.

Chủ trương mở rộng mặt trận đoàn 
kết của Trung ương đã được Tuyên Quang 
thực hiện có kết quả. Những người trước 
đây nằm trong chính quyền cũ song có đầu 
óc dân tộc, yêu nước được mời ra tham gia 
các tổ chức cứu quốc, uỷ ban hành chính 
các cấp đã góp phần cô lập kẻ thù, tăng 
cường khối đoàn kết dân tộc.

Để tạo thuận lợi cho việc quản lý, chỉ 
đạo chung, tỉnh kịp thời điều chỉnh lại địa 
giới hành chính của các châu, phủ: Tự do, 
Kháng Địch, Hồng Thái, Khánh Thiện, 
Xuân Trường, Toàn Thắng, Quyết Thắng. 
Giữa năm 1946, công cuộc này hoàn tất, 
toàn tỉnh có 5 huyện và một thị xã. Thông 
qua các cuộc bầu cử, chính quyền nhân 
dân các cấp được tổ chức lại. 

Ngày 6-1-1946, cùng cả nước, nhân 
dân các dân tộc Tuyên Quang đã hăng 
hái tham gia cuộc bầu cử Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân các cấp. Giữa lúc thù 
trong, giặc ngoài đang cấu kết, tìm cách 
lật đổ chính quyền cách mạng, cuộc Tổng 
tuyển cử được tổ chức có ý nghĩa vô cùng 
to lớn. Để đảm bảo thắng lợi của cuộc bầu 
cử, nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh đã 
đến tận các làng bản vận động, tổ chức bà 
con đi bỏ phiếu. Đại diện cho đồng bào các 
dân tộc trong tỉnh, đồng chí Tạ Xuân Thu 
(Bí thư Tỉnh ủy) và ông Ma Văn Kính đã 

được bầu vào Quốc hội khóa I của nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Được các cấp, các ngành quan tâm, 
được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, lực 
lượng vũ trang địa phương từng bước 
được xây dựng. Đến đầu năm 1946, toàn 
tỉnh đã có 3 chi đội vệ quốc quân, 1 đại đội 
cảnh vệ; mỗi huyện có 1 trung đội du kích 
tập trung; mỗi xã có 1 trung đội du kích 
bán thoát ly. Riêng thị xã Tuyên Quang có 
1 đại đội tự vệ. Đây là lực lượng nòng cốt 
góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an 
ninh, trấn áp bọn phản cách mạng, bảo vệ 
chính quyền cách mạng.

Hưởng ứng lời kêu gọi chống giặc đói 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ và 
chính quyền tỉnh Tuyên Quang mở cuộc 
vận động nhân dân tích cực tăng gia sản 
xuất. Việc trồng rau, màu ngắn ngày, kịp 
thời ngăn chặn nạn đói đã được các ngành, 
các cấp và nhân dân các địa phương coi 
là nhiệm vụ cấp bách hơn hết cần thực 
hiện ngay. Phong trào còn lôi cuốn được 
các thành phần phi nông nghiệp như công 
nhân, viên chức, học sinh tham gia.., với 
khẩu hiệu: “Tấc đất tấc vàng”; không 
ngại khó khăn gian khổ, nhân dân ra sức 
vỡ hoang trồng màu, biến gò, đồi thành 
những nương ngô, khoai, sắn.

Cùng với vận động sản xuất, chính 
quyền, Mặt trận Việt Minh và các đoàn 
thể cứu quốc tổ chức mở các kho thóc của 
địch chia cho dân nghèo, đồng thời động 
viên quyên góp, lập “hũ gạo cứu đói”, gây 
quỹ “những ngày đồng tâm”... để động 
viên tình yêu thương, đùm bọc trong 
nhân dân. Mọi người đã tự nguyện nhịn 
bữa, bớt ăn, san sẻ lương thực cho nhau 
theo truyền thống “lá lành đùm lá rách”. 
Đặc biệt, ở một số vùng thuộc huyện Sơn 
Dương, nhân dân có sáng kiến làm những 
“rẫy nương cách mạng”, gây dựng nhiều 
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“đàn gà yêu nước”, vận động mỗi nhà 
luôn dành một dậu gạo (khoảng 15 kg) 
dự trữ vừa để cứu đói, vừa sẵn sàng ủng 
hộ cách mạng. Chính quyền ban bố lệnh 
nghiêm cấm dùng gạo nấu rượu, nghiêm 
trị bọn đầu cơ tích trữ lương thực... Nhờ 
đó, nạn đói được đẩy lùi, sản xuất nông 
nghiệp dần dần được khôi phục, đời sống 
nhân dân bước đầu được cải thiện. 

Bấy giờ, nạn dốt - mù chữ trở thành 
một thứ giặc nguy hiểm, được Đảng bộ và 
chính quyền Tuyên Quang rất quan tâm 
giải quyết. Trong một thời gian ngắn, các 
lớp “bình dân học vụ” đã lôi cuốn mọi tầng 
lớp, mọi lứa tuổi; các lớp học phổ thông 
bắt đầu được xây dựng. Lời kêu gọi của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Những người đã 
biết chữ hãy dạy những người chưa biết 
chữ... Những người chưa biết hãy gắng 
sức mà học cho biết”, được quần chúng 
nhiệt liệt hưởng ứng.

Nhằm góp phần giúp Chính phủ giải 
quyết khó khăn về tài chính, hưởng ứng 
phong trào “tuần lễ vàng” phát động 
trong cả nước từ ngày 17-9 đến ngày 24-
9-1945, nhân dân Tuyên Quang đã quyên 
góp và ủng hộ Chính phủ 130 lạng vàng 
và 7.500 lạng bạc. Ngoài ra, còn tích cực 
mua “Công phiếu kháng chiến”, “Công 
trái quốc gia” và đóng góp vào “Quỹ độc 
lập” do Nhà nước ban hành.

Bằng những nỗ lực phi thường, từ đầu 
năm 1946 trở đi, tình hình chung của tỉnh 
Tuyên Quang có chuyển biến khả quan: 
chính quyền cách mạng được giữ vững và 
củng cố thêm mọi mặt; nạn đói, nạn dốt 
bị đẩy lùi một bước quan trọng; bọn phản 
động bị trấn áp; sản xuất nông nghiệp 
được khôi phục và có mặt phát triển hơn 
trước. Kết quả bước đầu của cuộc đấu 
tranh chống thù trong giặc ngoài, chống 
giặc đói, giặc dốt có ý nghĩa rất lớn. 

2. Chuẩn bị lực lượng chống thực 
dân Pháp

Mặc dù đã ký với ta Hiệp định sơ bộ 
6-3-1946 và Tạm ước 14-7-1946, nhưng thực 
dân Pháp vẫn liên tiếp xâm phạm trắng 
trợn chủ trương độc lập dân tộc của ta.

Trước tình hình đó, ngày 19-12-1946, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn 
quốc kháng chiến. Khi cuộc kháng chiến 
toàn quốc bùng nổ, so sánh lực lượng ta 
và địch rất chênh lệch. Địch có ưu thế về 
trang bị kỹ thuật hiện đại, có quân xâm 
lược nhà nghề đã ở trên đất nước ta trong 
thế xen kẽ trên từng chiến trường, từng 
khu vực. Thực dân Pháp đã lợi dụng thế 
đó để tiêu diệt lực lượng vũ trang non trẻ 
của ta, tiêu diệt cơ quan đầu não, nhanh 
chóng làm chủ tình hình.

Với địa thế hiểm yếu, cơ sở cách mạng 
vững chắc, có các vùng căn cứ được xây 
dựng từ trong thời kỳ Cách mạng Tháng 
Tám và được tiếp tục xây dựng, Tuyên 
Quang trở thành một trong những trung 
tâm căn cứ địa cách mạng Việt Nam. Từ 
tháng 1-1947, đoàn đại biểu Chính phủ 
gồm đồng chí Hồ Kim Xuyên, Nguyễn 
Xiển và Thanh Tịnh lên tỉnh Tuyên Quang, 
chỉ đạo, chuẩn bị cho nhiệm vụ xây dựng 
căn cứ địa cách mạng, đón tiếp Trung ương 
và đồng bào tản cư và đẩy mạnh công tác 
chuẩn bị thực lực kháng chiến. Đầu tháng 
3-1947, các cơ quan lãnh đạo kháng chiến 
lần lượt chuyển lên căn cứ địa Việt Bắc. 
Nhiệm vụ mới đặt ra cho Tuyên Quang là 
phải phát huy thế mạnh của một tỉnh tự 
do, cùng cả nước kháng chiến; đồng thời 
phải tích cực xây dựng, bảo vệ vững chắc 
khu an toàn của Trung ương, tạo điều kiện 
cho các cơ quan Trung ương và đồng bào 
tản cư đến địa phương một cách thuận lợi, 
an toàn. Việt Bắc nói chung, Tuyên Quang 
nói riêng một lần nữa trở thành căn cứ đầu 
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não của cả nước, hậu phương vững chắc 
của cuộc kháng chiến.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, 
Tuyên Quang tăng cường sự lãnh đạo của 
các cấp. Để thống nhất sự chỉ đạo chung, 
từ đầu năm 1947, tỉnh tiến hành sáp nhập 
Ủy ban Hành chính với Ủy ban Kháng 
chiến thành Ủy ban Kháng chiến hành 
chính. Đảng, đoàn kháng chiến các cấp 
được thành lập chịu trách nhiệm chỉ đạo 
và giám sát công tác chuẩn bị kháng chiến. 
Để huy động đông đảo nhân dân vào cuộc 
kháng chiến kiến quốc, bên cạnh Mặt trận 
Việt Minh với các tổ chức cứu quốc thành 
viên, tỉnh tiến hành thành lập Mặt trận 
Liên Việt các cấp với hệ thống thành viên 
là Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Liên hiệp 
Phụ nữ... 

Thực hiện chỉ thị của Trung ương Đảng 
và Chính phủ, Tuyên Quang đã thành lập 
Ban đón tiếp đồng bào tản cư, sắp xếp nơi 
ăn chốn ở, tạo điều kiện cho đồng bào ổn 
định cuộc sống, bắt tay vào sản xuất. Trên 
địa bàn tỉnh, nhiều điểm dân cư mới theo 
kiểu “phố kháng chiến” ra đời.

Đầu năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
các đồng chí Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên 
Giáp, Hoàng Quốc Việt và nhiều đồng chí 
lãnh đạo của Đảng, Nhà nước cùng các cơ 
quan Trung ương đã về đóng trên địa bàn 
tỉnh. Suốt một dải Sơn Dương, Yên Sơn, 
Chiêm Hóa với thế núi sông hiểm yếu trở 
thành nơi đóng quân, làm việc của các cơ 
quan Trung ương: Văn phòng Trung ương 
Đảng, Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng 
phủ, Ban Thường trực Quốc hội, Mặt trận 
Liên Việt, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục, Bộ 
Y tế, Bộ Canh Nông, Bộ Giao thông công 
chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kinh tế, Bộ Tư pháp, 
Đài phát thanh, Nhà máy cơ khí Trần 
Hưng Đạo, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam, Trung ương Đoàn... và các 

cơ sở sản xuất vũ khí, in ấn tài liệu phục 
vụ kháng chiến... 

Do làm tốt công tác tuyên truyền giác 
ngộ và vận động quần chúng, nên khi 
các cơ quan, xí nghiệp di chuyển tới địa 
phương đã được đồng bào đón tiếp chu 
đáo. Nhân dân các huyện Sơn Dương, Yên 
Sơn, Chiêm Hóa, thị xã Tuyên Quang đã 
đóng góp hàng vạn ngày công, hàng vạn 
cây tre, nứa để vận chuyển tài liệu, máy 
móc, hàng hóa và xây dựng kho tàng, nhà 
cửa cho các cơ quan Trung ương. Đồng 
bào vùng Tân Trào, Minh Thanh (Sơn 
Dương), Trung Trực, Hùng Lợi, Đạo Viện 
(Yên Sơn), Vinh Quang, Kim Bình (Chiêm 
Hóa)... đã tự nguyện nhường nhà cho cán 
bộ kháng chiến ở, tích cực tham gia các đợt 
dân công phục vụ cách mạng. Cùng với 
các tuyến đường bộ, sông Lô, sông Gâm 
và sông Đáy trở thành những con đường 
giao thông hết sức quan trọng. Các huyện 
Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hóa nối liền 
thành một vùng an toàn khu thống nhất, 
rộng lớn. Hành lang giao thông liên lạc 
giữa các vùng trong khu an toàn từng 
bước hình thành và được giữ bí mật tuyệt 
đối. Trong những ngày đầu toàn quốc 
kháng chiến, khi mà lực lượng công an 
nhân dân, cảnh vệ còn mỏng, nhân dân 
Tuyên Quang đã nêu cao tinh thần cảnh 
giác cách mạng chống mọi âm mưu của kẻ 
thù, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ 
bí mật, an toàn cho Bác Hồ và các cơ quan 
Trung ương.

Từ ngày 3 đến ngày 6-4-1947, tại làng 
Xảo (xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương), 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Hội nghị 
cán bộ Trung ương Đảng bàn về việc cụ 
thể hóa đường lối kháng chiến, kịp thời 
rút kinh nghiệm những tháng đầu của 
cuộc kháng chiến toàn quốc. Ngày 15-5-
1947, Người Chủ tọa phiên họp Hội đồng 
Chính phủ bàn về công tác ngoại giao và 
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khẳng định quyết tâm kháng chiến đến 
thắng lợi.

Do được tăng cường lực lượng từ 
chính quốc sang, quân Pháp tổ chức nhiều 
cuộc tiến công trên khắp các mặt trận Bắc 
Bộ và Trung Bộ. Từ đầu năm 1947, chúng 
mở rộng việc đánh chiếm các tỉnh thuộc 
Chiến khu X và Chiến khu XIV1. 

Để tăng cường công tác bảo vệ vòng 
ngoài, bảo đảm bí mật, an toàn cho các 
cơ quan Trung ương, tỉnh Tuyên Quang 
thành lập Ban bảo vệ căn cứ địa gồm các 
lực lượng: bộ đội cảnh vệ, công an, dân 
quân du kích. Cùng với lực lượng của 
trên, nhân dân Tuyên Quang đã góp phần 
bảo vệ an toàn cho cơ quan đầu não kháng 
chiến đóng trên địa bàn tỉnh bằng việc tích 
cực tham gia các phong trào “Phòng gian 
bảo mật”, tuần tra canh gác, lập trạm kiểm 
soát chặt chẽ ở các ngả đường, nêu cao 
khẩu hiệu ba không: “không biết, không 
thấy, không nói”.

Chiến sự càng đến gần, công tác chuẩn 
bị chiến đấu của Tuyên Quang càng khẩn 
trương. Nhân dân tích cực chuẩn bị các 
điểm sơ tán, tích trữ lương thực, nhu yếu 
phẩm đề phòng địch đánh tới. Các kho 
thóc, kho muối của Chính phủ và cơ quan 
Trung ương được phân tán, gửi trong 
nhân dân. Đầu thu đông 1947, khi âm 
mưu đánh chiếm khu Việt Bắc của địch 
bộc lộ rõ, công tác chuẩn bị chiến đấu của 
ta được đẩy tới mức cao hơn. Chấp hành 
chỉ thị của Trung ương ngày 15-9-1947 về 
việc “Sửa soạn phá những cuộc tấn công 
lớn của địch”, nghị quyết của Hội nghị 
quân sự Trung ương lần thứ 15, quân và 
dân Tuyên Quang triệt để thực hiện”tiêu 
thổ kháng chiến”. Ban chỉ đạo “tiêu thổ 

kháng chiến” của tỉnh hoạt động tích cực, 
vận động nhân dân phá nhà cửa, xây dựng 
chướng ngại vật nhằm làm cho quân địch 
khi đến “không có chỗ mà ở, đi tới đâu 
cũng vướng”. Trong một thời gian ngắn, ta 
đã huy động được 307.000 ngày công phá 
đi 41.018 m2 nhà công sở và nhân dân, 100 
chiếc cầu với tổng chiều dài hơn 1.000m, 
22 km đường quốc lộ và 61 km đường loại 
khác. Trên dọc sông Lô từ Phan Lương đến 
Bình Ca, ta đã xây dựng hai kè ngăn, các 
bãi rộng ven sông ở trung và hạ huyện Sơn 
Dương đều cắm chông, gài mìn đề phòng 
địch đổ bộ hoặc nhảy dù. 

Với tinh thần cảnh giác cao và được 
quần chúng nhân dân giúp đỡ, lực lượng 
an ninh ta đã phát hiện và phá tan các ổ 
nhóm phản động, làm trong sạch địa bàn. 
Tháng 2-1947, tổ chức “Hội tề công giáo” 
ở Sơn Dương do tên Lý Hồng Phẩm cầm 
đầu đã bị phá vỡ. 

Ngày 17-4-1947, tỉnh đội Tuyên Quang 
được thành lập; tiếp đó các Ban huyện đội 
cũng được thành lập do một huyện ủy 
viên trực tiếp phụ trách. Đến tháng 6-1947, 
ngoài Trung đoàn vệ quốc sông Lô và đại 
đội cảnh vệ (đội quân chủ lực của tỉnh), 
Tuyên Quang còn tổ chức được 12.120 dân 
quân, 4.000 du kích, mỗi huyện thành lập 
từ 1 đến 2 trung đội du kích tập trung. 

Để trang bị vũ khí cho lực lượng vũ 
trang, bên cạnh sự giúp đỡ của các xưởng 
quân giới Khu X (như z1 ở Đồng Hầm, z2 ở 
Tràng Đà, z3 ở Chợ Bợ, z4 ở Chợ Ngọc, z5 
ở Bến Đĩa...), tỉnh Tuyên Quang đã thành 
lập xưởng quân giới sản xuất lựu đạn, địa 
lôi, súng kíp... Tỉnh còn phát động phong 
trào tự sản xuất và mua sắm vũ khí. Nhiều 
súng kíp, dao găm, mã tấu được nhân dân 

1. Chiến khu X gồm các tỉnh: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang và Hà Giang. 
Chiến khu XIV gồm Sơn La, Lai Châu và huyện Mai Đà. Tháng 12-1948, hai chiến khu này sáp nhập 
thành Liên khu X; tháng 11-1949, Liên khu X sáp nhập với Liên khu I thành Liên khu Việt Bắc.
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tự trang bị. Dân quân du kích, trẻ già khắp 
nơi hăng say luyện tập sẵn sàng đánh địch.

Tỉnh đã mở Trường Quân chính Minh 
Khai do đồng chí Trịnh An Bang làm Hiệu 
trưởng. Trải qua 4 khóa, có trên 300 cán 
bộ quân sự, chính trị đã được huấn luyện, 
đào tạo. Trong năm 1947, Trường còn mở 
thêm 10 lớp bổ túc chuyên ngành quân sự 
cho 20 cán bộ xã đội, 411 cán bộ trung đội, 
tiểu đội và nhiều đợt huấn luyện cho du 
kích các xã. Công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng cũng được triển khai mạnh mẽ. 
Nhiều cán bộ của Tỉnh đội, Huyện đội đã 
trực tiếp xuống cơ sở phổ biến đường lối 
kháng chiến và chính sách của Đảng cho 
dân quân, du kích, tự vệ. Tỉnh cho phát 
hành tờ “Quân du kích” để động viên 
quần chúng hăng hái tham gia kháng 
chiến. Công tác văn hóa, thông tin tuyên 
truyền phát triển rộng khắp nhằm giúp 
cho quần chúng hiểu rõ đường lối “kháng 
chiến kiến quốc” của Đảng và Chính phủ.

Chỉ trong vòng 10 tháng (từ tháng 12-
1946 đến tháng 9-1947) dưới sự lãnh đạo 
của Đảng bộ và chính quyền tỉnh, khắp 
nơi ở Tuyên Quang đã dấy lên không khí 
chuẩn bị kháng chiến hết sức khẩn trương, 
sôi nổi. 

3. Đánh bại quân Pháp trong chiến 
dịch Việt Bắc (Thu Đông 1947)

Thu - Đông năm 1947, Pháp mở cuộc 
tiến công lớn lên căn cứ địa Việt Bắc, với 
mục đích tóm gọn cơ quan lãnh đạo tối 
cao của ta, tiêu diệt bộ đội chủ lực, phá tan 
căn cứ kháng chiến.

Ngày 7 và 8-10-1947, quân Pháp nhảy 
dù xuống thị xã Bắc Kạn, Chợ Mới, Chợ 
Đồn (Bắc Kạn); đồng thời cho binh đoàn 
bộ binh Bô phrê từ Lạng Sơn kéo lên Cao 

Bằng, Bắc Kạn bao vây Việt Bắc từ phía 
đông và phía bắc, binh đoàn hỗn hợp 
lính thủy đánh bộ và bộ binh thuộc địa 
Commăngđô từ Hà Nội ngược sông Hồng, 
sông Lô lên Tuyên Quang, bao vây Việt 
Bắc từ phía tây. Lực lượng dự bị của địch 
sẵn sàng nhảy dù xuống những nơi mà 
chúng phát hiện được cơ quan lãnh đạo 
kháng chiến của ta. Với quân đông, trang bị 
mạnh1, địch hình thành hai gọng kìm lớn, 
tiến công vào tứ giác Tuyên Quang - Đài 
Thị - Bắc Kạn, Thái Nguyên (3.600 km2). 
Bộ chỉ huy quân Pháp cho rằng, kế hoạch 
tiến công lên Việt Bắc là hoàn hảo, có khả 
năng đi tới kết thúc chiến tranh. Xa lăng 
dự tính “chỉ cần ba tuần lễ để đập tan đầu 
não của Việt Minh”.

Ngày 8-10-1947, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gửi thư kêu gọi chiến sĩ, đồng bào ra 
sức tiêu diệt địch. Ngày 15-10-1947, Trung 
ương Đảng ra chỉ thị Phải phá cuộc tấn công 
mùa đông của giặc Pháp, nêu rõ nhiệm vụ 
của chúng ta lúc này là phải làm cho địch 
thiệt hại nặng nề để không gượng dậy 
được sau chiến dịch này.

Từ mọi hướng, các cánh quân của địch 
đều lấy Tuyên Quang làm hợp điểm. Địa 
bàn Khu X, sông Lô, trong đó có Tuyên 
Quang sẽ nằm trong hướng tiến công từ 
phía tây của địch. 

Trên địa bàn tỉnh, ngoài lực lượng dân 
quân tự vệ và du kích tại chỗ, ở Tuyên 
Quang có 2 tiểu đoàn chủ lực của Trung 
đoàn 112, một đại đội cảnh vệ. Về tương 
quan lực lượng, địch chiếm ưu thế về số 
lượng, vũ khí kỹ thuật và kinh nghiệm tác 
chiến; song chúng cũng vấp phải khó khăn 
là phải hành quân trên địa bàn rừng núi 
trải rộng, xa căn cứ.

1. Lực lượng quân Pháp chừng 15.000 quân: 7 trung đoàn bộ binh và dù, 4 tiểu đoàn công binh, 
pháo binh; 1 tiểu đoàn cơ giới 800 xe; 2 phi đội máy bay gần 40 chiếc; 1 thủy đội xung kích 40 tàu xuồng.
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Những vùng địch có thể hành quân 
qua hoặc tiến công, nhân dân đều rút vào 
các lán trại bí mật trong rừng. Thị xã Tuyên 
Quang đã triệt để tiêu thổ kháng chiến. 
Tại cuộc họp giữa Tỉnh ủy và Ban chỉ huy 
Trung đoàn 112, một kế hoạch phối hợp 
tác chiến đã được vạch ra. Các đơn vị của 
Trung đoàn 112 chịu trách nhiệm vận động 
bám sát các hướng hành quân của địch, tổ 
chức những trận đánh lớn tiêu diệt chủ lực 
chúng. Lực lượng cảnh vệ và du kích, tự 
vệ của tỉnh một phần lo bảo vệ cơ quan 
lãnh đạo địa phương, giúp nhân dân sơ 
tán, một phần làm công tác phục vụ chiến 
đấu; bộ phận khác bám chốt tại chỗ tiến 
hành đánh du kích, quấy nhiễu buộc quân 
địch phải dàn mỏng đối phó, tạo kẽ hở để 
ta tiêu diệt. Hệ thống báo động, các trạm 
quan sát theo dõi và nắm tình hình địch 
từ Đoan Hùng (Phú Thọ) đến thị xã Tuyên 

Quang được thiết lập. Bộ Tư lệnh Khu X 
đã điều Trung đoàn 112 triển khai, bố trí 
đội hình từ thị xã Tuyên Quang đến Chiêm 
Hóa, một tiểu đoàn tăng cường do trung 
đoàn trưởng Bế Xuân Cương chỉ huy, giấu 
quân từ Tuyên Quang đến Bến Bợ (Hàm 
Yên), một tiểu đoàn khác bố trí từ Bến Bợ 
đến Chiêm Hóa, dưới sự chỉ huy của đồng 
chí Lê Thuỳ. Các trung đội pháo binh của 
Khu X di chuyển bố trí trận địa ở những 
nơi hiểm yếu dọc hai bên sông Lô, sẵn 
sàng đón đánh tàu địch. 

Ngày 11-10-1947, dưới sự yểm trợ của 
máy bay, đoàn tàu địch gồm 4 chiếc LTC, 
LCM, LCVP và 3 ca nô chở một tiểu đoàn 
thuộc trung đoàn bộ binh thuộc địa số 43 
và một số đơn vị trợ chiến do Com muy 
nan (Communal) chỉ huy, sau khi vượt 
qua Việt Trì, Đoan Hùng, đoàn tàu rầm 
rộ rẽ sóng tiếp tục vượt sông Lô tiến về 
Tuyên Quang. Ngày 12-10-1947, đoàn tàu 

Nhân dân Tuyên Quang chở bộ đội qua sông Lô truy kích địch  
trong Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông năm 1947
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chiến của quân Pháp tiến tới bến Bình Ca 
(Tuyên Quang). 

Lúc 16 giờ ngày 12-10-1947, tốp tàu 
chiến đầu tiên của quân Pháp đi vào 
khu vực Bình Ca. Tổ badôca của tiểu đội 
trưởng Trần Chất do trung đội trưởng Vũ 
Phương chỉ huy nổ súng. Hai phát đạn 
bắn vào hai chiếc tàu đi đầu bị chệch mục 
tiêu. Khi tốp tàu thứ hai lọt vào trận địa, 
phát đạn badôca thứ ba đã phóng chính 
xác, trúng vào thân một chiếc LCVP. Đây 
là tàu đổ bộ loại nhỏ dài 11m, trọng tải 15 
tấn, chở được một trung đội, được trang 
bị 1 pháo 20ly. Tàu địch nghiêng ngả, bốc 
cháy, cố vượt lên được khoảng 1km thì bị 
chìm. Đó là chiếc tàu địch đầu tiên bị bắn 
chìm trên sông Lô.

Khi quân Pháp đổ bộ lên bến Bình Ca, 
chúng lọt vào trận địa phục kích của ta. 
Quân ta giật mìn, ném lựu đạn và đồng 
loạt nổ súng, tiêu diệt 20 tên địch, số sống 
sót hoảng sợ vội nhảy xuống sông bơi ra 
tàu. Từ đây, quân địch tiến quân dè dặt và 
thận trọng hơn.

Ngày 13-10-1947, sau khi cho máy bay 
ném bom, bắn phá dữ dội, quân Pháp tiến 
công đánh chiếm thị xã Tuyên Quang. 
Được bọn Việt gian dẫn đường, chúng 
chiếm núi Cố. Tự vệ vừa chiến đấu vừa 
rút dần ra khỏi thị xã đến cây số 2, phá sập 
cầu Đen để ngăn bước tiến của địch. Ngày 
hôm sau, quân Pháp đánh rộng ra chiếm 
cầu Chả, đồn điền Canh Nông (Nông 
Tiến), Đền Thượng, khu núi Thổ Sơn, chùa 
Trùng Quang, km 5 (đường Tuyên Quang - 
Đoan Hùng). Mặc dù không vấp phải sự 
đánh trả lớn của ta, song trước cảnh thị 
xã hoang tàn đổ nát, cây cối ngổn ngang 
trên các đường phố, quân địch không dám 
nghênh ngang. Sau khi chiếm được trung 
tâm thị xã, quân Pháp tràn ra lùng sục 
các vùng ven. Chúng gây ra nhiều tội ác: 
giết người, cướp của, phá hoại đền, chùa, 
miếu mạo... Không tìm thấy bộ đội chủ 
lực ta, chúng bắt dân thường để doạ dẫm, 
đánh đập, bắn giết; nhưng đồng bào ta 
một mực trung thành, không khai báo với 
địch. Để thực hiện hội quân theo kế hoạch, 

Bến Bình Ca



Phêìn thûá ba: LÕCH SÛÃ 445

Commuynan chia quân thành 2 mũi: một 
theo đường số 2 tiến sâu vào Việt Bắc; một 
theo đường sông Lô, sông Gâm tiến lên 
Đài Thị.

Bộ chỉ huy Khu X tổ chức bộ đội thành 
các đại đội độc lập, các đội vũ trang tuyên 
truyền và dựa vào nhân dân địa phương 
bày thế trận đánh địch. Dân quân tự vệ 
Tuyên Quang phối hợp chặt chẽ với bộ 
đội chủ lực liên tiếp đột nhập thị xã, quấy 
rối các vị trí địch; tổ chức các trận đánh 
những toán quân địch đi lẻ.

Sáng 15-10-1947, quân Pháp cho một 
đại đội vượt ghềnh Quýt tiến lên Yên Lĩnh. 
Nhưng vừa mới ra khỏi thị xã, chúng đã 
lọt vào trận địa phục kích, bộ đội Trung 
đoàn 112 đã tiêu diệt và làm bị thương gần 
30 tên. Địch buộc phải rút về đền Thượng.

Bị quân và dân ta chặn đánh liên tục 
trên sông Lô và Quốc lộ 2, lực lượng của 
binh đoàn Commuynan bị tổn thất lớn. 
Quân Pháp tiếp tục tăng viện cho mũi 
tiến công phía tây. Ta chặn đánh địch từ 
Đoan Hùng, Phủ Đoan, Phan Dư, Khoan 
Bộ (Phú Thọ) đến Bình Ca (Tuyên Quang), 
tiêu diệt nhiều tên, bắn cháy và bắn chìm 
một số ca nô, tàu chiến địch.

Từ ngày 15 đến ngày 18-10-1947, theo 
đường bộ và đường thủy (sông Lô, sông 
Gâm), một bộ phận quân Pháp đã tới được 
Chiêm Hóa, định lên Đài Thị để hội quân 
với cánh quân phía đông từ Bắc Kạn kéo 
xuống. Trước tình hình đó, sau khi để 
lại một bộ phận tiếp tục đánh địch xung 
quanh thị xã Tuyên Quang, một bộ phận 
lớn lực lượng của ta được điều gấp lên 
Chiêm Hóa phối hợp cùng Tiểu đoàn 718 
(thuộc Trung đoàn 112) từ Hà Giang về 
đánh chặn địch. 

Ngày 18-10-1947, Trung đoàn 79 gồm 
các học viên Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn 
(ngày nay là Trường Sĩ quan lục quân) và 
đội du kích Ngọc Hội (xã Phú Bình), đã 

phục kích chặn đánh mũi tiến quân của 
quân Pháp từ huyện lỵ Chiêm Hóa qua 
Bản Heng để tiến lên Bản Thị. Trận phục 
kích của Trung đoàn nằm bên phải đường 
Bản Thị đi Đầm Hồng, cách Bản Heng 
200m về phía tây, trên lưng chừng đồi Nà 
Hang, xung quanh là rừng cây rậm rạp. 
Quân ta gồm 3 trung đội, 1 đội trợ chiến 7 
người và đội hậu cần 5 người, đã tiêu diệt 
được 38 tên Pháp, trong đó có một đại úy 
và làm bị thương 42 tên khác. Trung đoàn 
79 có đồng chí Vũ Hải Đường bị hy sinh. 
Chiến thắng Bản Heng đã góp phần bẻ 
gãy cuộc hành quân phía tây của địch. 

Theo kế hoạch phục kích đánh địch 
trên Quốc lộ 2, các chiến sĩ tự vệ Tuyên 
Quang đã vận chuyển 4 quả bom loại 
100 kg tới làm địa lôi ở đoạn Km 7, xã 
Trung Môn và tập trận địa chiến đấu. 
Sáng 22-10-1947, 500 quân Pháp từ thị xã 
Tuyên Quang theo đường Quốc lộ 2 hành 
quân lên Chiêm Hóa. Chớp thời cơ, đội 
tự vệ Tuyên Quang đã phục kích địch. 
Với tiếng nổ long trời, trùm đúng vào 
đội hình quân địch, ta tiêu diệt ngay 72 
tên địch, làm bị thương nhiều tên khác, 
làm chết hơn hai chục lừa ngựa, thu 1 đại 
liên, 1 súng cối và nhiều quân trang, quân 
dụng khác. Trên đường tháo chạy về thị 
xã, quân địch lại bị bộ đội thuộc Tiểu đoàn 
508 phục kích ở Km 5 tiêu diệt gần 30 tên. 
Chiến thắng ở Km7 đã gây cho địch nỗi 
kinh hoàng. Quân địch hết sức kinh sợ, 
chúng gọi trận phục kích này bằng cái 
tên: “Tiếng nổ của hoả ngục”. Thiếu tá 
quân đội Pháp Lơ Giốt thừa nhận: “Tiểu 
đoàn chúng ta vừa trải qua hai trận thử 
thách nặng nề. Những trận phục kích của 
đối phương được bố trí rất khéo, đánh 
trúng đại đội 2 của chúng ta mới ngày 22-
10 tại Mác Khan (cây số 7)... Thật là một 
lỗ hổng đau đớn cho hàng ngũ ta. Đại đội 
2 do đại úy Săngtuýt chỉ huy đã rước lấy 
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cái chết với bao cái xác trong con suối cạn 
nổi tiếng là hỏa ngục”1. 

Cánh quân đường thủy của Kêgavát 
và Pôtét cũng rơi vào cảnh khốn cùng, luôn 
phải gọi điện cấp báo cho Commuynan. 
Đoàn tàu bị mắc cạn, thiếu lương ăn. Một 
bộ phận quân Pháp phải đi trên đường 
bộ để hộ tống đoàn tàu và sục sạo vào các 
làng để cướp lương thực, thực phẩm. Tuy 
nhiên, chúng đã bị lọt vào trận địa phục 
kích của quân ta. 22 tên Pháp, trong đó có 
1 đại úy bị giết, 12 tên bị thương. Tiểu đoàn 
2 của Pôtét và tiểu đoàn 3 của Kêgavát lâm 
vào cảnh khốn cùng. Tuy nhiên, đến ngày 
19-10-1947, cánh quân đường thủy cũng 
tiến được vào huyện lỵ Chiêm Hóa.

Tại Chiêm Hóa, địch cũng liên tiếp bị 
quân ta tập kích, phục kích. Địch tập kích 
vào Trường Lục quân, nhưng mới tiến 
cách Đầm Hồng 4 km, chúng bị ta phục 
kích tiêu diệt 14 tên. Tuy chiếm được Đầm 
Hồng song chúng lại bị ta đánh cầm chân 
7 ngày không thể tiến lên Đài Thị được. 
Không đón được cánh quân của Bôphơrê 
từ Bắc Kạn xuống, ngày 1-11-1947, quân 
Pháp buộc phải tìm cách rút về thị trấn 
Chiêm Hóa. Đoán được ý đồ của địch, ta 
phục kích tại Vật Nhèo. Khi cánh quân bộ 
của địch tới nơi, ta chặn đánh quyết liệt, 
chúng buộc phải bỏ đường cái, men theo 
bờ sông Gâm để về thị trấn Chiêm Hóa. 
Cánh quân thuỷ của địch cũng bị chặn 
đánh quyết liệt, cả 2 ca nô đều bị bắn cháy. 
Kết quả, trong trận này ta tiêu diệt gần 200 
tên, phá hủy 2 ca nô, thu 2 đại liên, 2 khẩu 
30 ly và hàng trăm súng các loại khác. Quân 
địch ở Chiêm Hóa lâm vào tình thế bị 
mắc kẹt: Tổ chức chiếm đóng thì bị cô lập, 
không có lương thực tiếp tế, còn tiếp tục 
hành quân thì bị đánh ở mọi nơi, mọi lúc, 
tinh thần binh lính hoang mang, mệt mỏi.

Đã bị chậm bảy ngày so với dự kiến 
mà cánh quân hướng đông vẫn chưa gặp 
được cánh quân hướng tây, cả hai gọng 
kìm của cuộc hành quân Lêa không khép 
lại được. Bị khốn quẫn giữa rừng núi Việt 
Bắc, cánh quân Commuynan hầu như mất 
sức chiến đấu, tính kế rút lui.

Những chiến công đã đạt được trong 
đợt chiến đấu nói trên đã làm cho quân và 
dân Tuyên Quang thêm tin ở sức mình, tin 
ở vũ khí, tin ở thắng lợi, càng hăng hái thi 
đua giết giặc lập công. Rút kinh nghiệm 
qua thực tiễn, Đảng bộ tỉnh đã thấy rõ chỗ 
mạnh, chỗ yếu của địch và những mặt 
ưu điểm, khuyết điểm của ta. Đặc biệt có 
những trận ta để mất thời cơ tiêu diệt địch 
đã được nêu ra... Tỉnh ủy Tuyên Quang 
đã chỉ đạo các huyện tăng cường cán bộ 
xuống cơ sở để động viên và chỉ thị cho 
các lực lượng vũ trang mau chóng triển 
khai trận địa, phối hợp chặt chẽ với bộ 
đội chủ lực, kiên quyết tiêu diệt địch trên 
đường chúng rút chạy.

Ngày 1-11-1947, toán quân địch từ 
Đầm Hồng gồm 2 ca nô, có lực lượng hộ 
tống trên bờ theo sông Gâm rút về Chiêm 
Hóa. Nắm được ý đồ của địch, bộ đội chủ 
lực và du kích tự vệ địa phương đã tổ chức 
trận địa mai phục tại Vật Nhèo (cách Đầm 
Hồng 4km). Hai ca nô và gần 200 tên địch 
bị tiêu diệt. Ta thu 2 khẩu 12,7 ly và hàng 
trăm súng các loại. Bọn sống sót hoảng sợ 
chạy thục mạng vào rừng tìm đường về 
Chiêm Hóa.

Từ ngày 3-11-1947, quân Pháp bắt đầu 
rút khỏi Chiêm Hóa bằng cả đường thủy 
lẫn đường bộ. Ta chủ trương truy kích tiêu 
diệt địch. Bộ đội Trung đoàn 112 cắt rừng 
vượt về Yên Nguyên phối hợp cùng dân 
quân, du kích địa phương lập một trận địa 
phục kích từ chân đèo Gà tới tận cầu Cả. 

1. L’Offensive contre le Việt Bắc - Trần Công Trường dịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1948, tr.37, 38.
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Pháo binh được điều gấp từ Yên Bình về 
bố trí phục kích tàu chiến địch ở Khe Lau 
(điểm hợp lưu giữa sông Lô và sông Gâm).

16 giờ ngày 4-11-1947, quân Pháp lọt 
vào trận địa phục kích của ta tại cầu Cả, 
gần 100 tên bị ta tiêu diệt tại chỗ, một số 
kéo ra đóng tại chợ Bợ, một số khác chạy 
tắt qua Bắc Nhụng xuống ca nô về Tuyên 
Quang. Đêm 7-11-1947, quân ta dùng súng 
cối và trung liên tập kích địch tại chợ Bợ. 
Sáng 8-11-1947, toán quân này rút về tới 
Km 24 (đường Tuyên Quang - Hà Giang) 
thì bị ta phục kích phải bỏ đường quốc lộ 
cắt rừng mà đi và mãi tới ngày 15-11-1947 
mới về tới Lang Quán (Yên Sơn). Tại đây, 
chúng lại bị đánh, bị tiêu hao nặng, phải 
rút chạy dọc theo đường sông Lô và ngày 
19-11-1947 mới về tới thị xã Tuyên Quang.

Trong khi đó cánh quân rút theo 
đường thủy cũng hết sức lao đao. 14 giờ 
ngày 10-11-1947, đoàn tàu của địch gồm 
2 chiếc LCT, 1 ca nô chở 200 lính Âu - Phi 
từ Chiêm Hóa chạy về tới Hòn Lau. Pháo 
binh của ta dồn dập nhả đạn. Cả 2 chiếc 
LCT của địch đều bị trúng đạn, bốc cháy. 
Chiếc ca nô địch tháo chạy nhưng cũng bị 
trúng đạn. Bọn lính chạy lên bờ liền bị dân 
quân, du kích nổ súng tiêu diệt. Phần lớn 
quân Pháp bị thiệt mạng. Bị mất liên lạc 
với đoàn tàu, Commuynan ra lệnh cho đội 
Commăngđô đi ứng cứu. Tàn binh địch 
dần dần tập trung thành 2 tốp, một tốp 
liều mạng len lỏi qua rừng lau sậy, men 
theo sông Lô về thị xã Tuyên Quang; tốp 
khác, 4 ngày sau mới sang hữu ngạn sông 
Lô, gặp đội quân cứu viện.

Trong trận Hòn Lau, ta đã bắn chìm 2 
tàu và 1 ca nô, tiêu diệt gần 200 tên địch. 
Bản Trường ca sông Lô1 và nhiều bài hát 
khác ca ngợi chiến công của quân dân 

sông Lô anh hùng cùng các chiến sĩ pháo 
binh “chân đồng vai sắt” ra đời từ đó.

Cánh quân của Commuynan cả thuỷ 
lẫn bộ bị thất bại nặng nề trên mặt trận 
sông Lô. Kế hoạch Lêa phá sản. Bộ chỉ huy 
Pháp buộc phải quyết định lui quân. 

Nhận thấy địch có hiện tượng rút, Bộ 
Tổng chỉ huy chỉ thị cho các mặt trận bố trí 
lại lực lượng, bám sát hoạt động của địch, 
chớp thời cơ tiêu diệt địch, đồng thời phát 
huy phong trào toàn dân đánh giặc. 

Ngày 21-11-1947, quân Pháp bắt đầu 
rút khỏi thị xã Tuyên Quang; đồng thời 
tăng cường quân từ Vĩnh Phúc lên để 
hợp sức với binh đoàn Commuynan từ 
Tuyên Quang xuống và cánh quân từ Thái 
Nguyên sang càn quét vùng Sơn Dương, 
lùng sục cơ quan lãnh đạo và kho tàng của 
ta. Các trận đánh thắng giòn giã của quân 
và dân Tuyên Quang liên tiếp nổ ra ở bến 
Hiên, Bình Ca, đèo Khế, Thiện Kế... Chiến 
tranh du kích của ta làm cho địch hết sức 
lúng túng, bị động. 

Ngày 23-11-1947, quân Pháp bị chặn 
đánh ở Bình Ca khi chúng tiến vào Sơn 
Dương. Ngày 26-11-1947, ta bắn cháy 2 
ca nô ở bến Cốc, gài địa lôi diệt 50 tên. Ta 
phục kích địch ở Bắc Lũng, đèo Khế (Sơn 
Dương). Cánh quân Pháp từ Vĩnh Phúc 
kéo lên cũng bị ta pháo kích, chặn đánh và 
bị thiệt hại nặng nề. Những cố gắng cuối 
cùng của quân Pháp trong việc lập gọng 
kìm càn quét vùng Sơn Dương và các địa 
phương giáp ranh thuộc Phú Thọ, Thái 
Nguyên bị phá sản hoàn toàn.

Quân Pháp buộc phải vội rút khỏi 
mặt trận sông Lô. Từ ngày 4 đến ngày 
15-12-1947, địch chia làm hai đường rút 
khỏi Sơn Dương: một qua đèo Khế sang 
Thái Nguyên, một qua Thiện Kế về Việt Trì,  

1. Một ca khúc của nhạc sĩ Văn Cao.
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Vĩnh Yên. Giữa tháng 12-1947, Tuyên 
Quang sạch bóng quân xâm lược.

Cuối tháng 12-1947, chiến dịch tiến 
công Việt Bắc của Pháp hoàn toàn thất bại. 
Trong toàn chiến dịch, quân dân Việt Bắc 
đã tiêu diệt 3.300 tên địch, làm bị thương 
1.300 tên, bắt sống 270 tên và phá hủy 
nhiều phương tiện chiến tranh, thu nhiều 
vũ khí của địch.

Ngày 23-12-1947, một cuộc duyệt binh 
lớn mừng chiến thắng Việt Bắc đã được tổ 
chức tại thị xã Tuyên Quang. 

Trong chiến dịch Việt Bắc - thu đông 
năm 1947, quân và dân Tuyên Quang đã 
đánh 48 trận (trong đó có 30 trận độc lập 
tác chiến, 18 trận phối hợp với bộ đội chủ 
lực), góp phần tiêu diệt 1.300 tên địch, bắn 
cháy và bắn hỏng 10 ca nô, tàu chiến, phá 
hủy 1 máy bay. 

Ngay sau ngày chiến thắng Việt Bắc, 
tại Khuối Tấu (xã Hùng Lợi, huyện Yên 
Sơn), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài 
Việt Bắc anh dũng tuyên dương thành tích 
chiến đấu của quân, dân Việt Bắc, trong đó 
có quân và dân Tuyên Quang.

4. Đánh bại cuộc hành quân Pômôn 
của Pháp (5-1949)

Sau những thất bại liên tiếp về mặt 
quân sự trên chiến trường chính, nhất là 
sau thất bại của Chiến dịch Việt Bắc Thu 
Đông 1947, thực dân Pháp chuyển hướng 
chiến lược chiến tranh, từ đánh nhanh 
thắng nhanh sang đánh lâu dài, thực hiện 
chính sách “dùng người Việt đánh người 
Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”; từ 
tập trung quân lực tiến công ồ ạt vào căn 
cứ hậu phương ta hòng nhanh chóng tiêu 
diệt đầu não của cuộc kháng chiến và bộ 
đội chủ lực ta, chuyển sang hành quân 
bình định, củng cố vùng tạm chiếm, thi 
hành chiến lược “chiến tranh tổng lực”, 

đánh phá cơ sở kinh tế, chính trị và lực 
lượng hậu bị của ta.

Trước tình hình mới, Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (từ ngày 
15 đến ngày 17-1-1948) đã đánh giá tình 
hình kháng chiến và đề ra nhiệm vụ cho 
giai đoạn mới. Cũng trong tháng 1-1948, 
Bộ Tổng chỉ huy ra Chỉ thị số 114/CT-BT và 
115/CT-BT nêu rõ: Nhiệm vụ căn bản của 
Khu X là giải phóng đồng bào Tây Bắc và 
xây dựng căn cứ địa Việt Bắc.

Rút kinh nghiệm chiến đấu và củng 
cố đội ngũ dân quân, du kích, đến cuối 
năm 1948, toàn tỉnh có 5.076 đội viên du 
kích, 12.629 dân quân, tự vệ, 186 bộ đội 
địa phương. Tỉnh đã tổ chức được 115 hội 
bảo trợ du kích với số quỹ 293.911 đồng và 
ủng hộ cho thương binh 47.297 đồng.

Sang năm 1949, trong sáu tháng đầu 
năm, ta đã mở lớp huấn luyện cho 529 
cán bộ từ cấp tiểu đội đến huyện đội và 
439 đội viên du kích xã. Tỉnh ủy còn chủ 
trương tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với lực lượng vũ trang bằng cách đưa 
1/3 số đảng viên trong tỉnh tham gia và 
phát triển Đảng trong các đơn vị.

Tháng 12-1949, Hội nghị Đảng bộ tỉnh 
Tuyên Quang đề ra nhiệm vụ phát triển 
mạnh lực lượng vũ trang, đề phòng địch 
tiến công. Báo cáo của Hội nghị Đảng bộ 
tỉnh đã nêu rõ: Trong những năm 1948 - 
1949, công tác quân sự tỉnh đã chuyển 
hướng theo chủ trương xây dựng lực 
lượng hậu bị hùng hậu của Trung ương. 

Tháng 4-1950, Hội nghị quân sự toàn 
tỉnh đã thông qua nghị quyết về công tác 
quân sự địa phương và nhấn mạnh: Các 
cấp quân, dân, chính phải dùng mọi hình 
thức để phổ biến sâu rộng sắc lệnh về 
nghĩa vụ tòng quân, đặt kế hoạch tuyển 
mộ thật sát và động viên thanh niên tích 
cực tham gia quân đội. Mặc dù quân số 
có giảm so với năm trước do phải tăng 
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cường cho bộ đội chủ lực, phục vụ tiền 
phương, đi làm công tác đội trong các An 
toàn khu.., song tới năm 1949, tỉnh vẫn 
có 3.270 du kích, 9.098 dân quân, tự vệ, 
298 bộ đội địa phương. Theo kế hoạch, 
tới cuối năm 1950, tỉnh sẽ xây dựng được 
9 đại đội bộ đội địa phương với tổng số 
quân là 1.125 người1. 

Trong năm 1950, hơn 1.000 thanh 
niên đã đăng ký tòng quân. Nhân dân tự 
trang bị đủ chăn màn, quần áo và lương 
thực cho tân binh trong hai tháng huấn 
luyện tại tỉnh. Toàn tỉnh đã thu mua được 
133.312 kg thóc và 20.646 kg gạo trong 
đợt bán gạo nuôi quân. 9 đại đội bộ đội 
địa phương sau khi thành lập đều được 
các huyện nhận đỡ đầu. Tỉnh đã tranh 
thủ sự giúp đỡ của Liên khu và các đơn vị 
bộ đội chủ lực để tổ chức các đợt diễn tập 
ở từng khu vực nhằm nâng cao trình độ 
tác chiến. Điển hình là đợt thực tập chiến 
đấu của 13 xã hạ huyện Sơn Dương, hạ 
huyện Hàm Yên. Từ chiến thuật du kích, 
qua các đợt tập dượt, ta nâng dần tới vận 
động chiến, tác chiến theo đại đội độc lập, 
tiểu đoàn tập trung, có sự phối hợp của 
nhiều thứ quân.

Giữa năm 1949, Pháp thực hiện kế 
hoạch chiến lược mới, mang tên Rơve2. 
Điểm mấu chốt của kế hoạch này là tập 
trung nỗ lực để giữ vững Bắc Bộ, bao vây 
căn cứ địa Việt Bắc, tăng cường phòng thủ 
có trọng điểm ở biên giới. Chúng âm mưu 
phát triển ngụy quân để thay thế lính Âu - 
Phi trong nhiệm vụ chiếm đóng, tạo điều 
kiện tập trung lính Âu - Phi thành khối 
chủ lực cơ động lớn đối phó với chủ lực 
ta và đánh phá chiến tranh du kích đang 
phát triển.

Thực hiện kế hoạch Rơve, quân Pháp 
tiến hành nhiều cuộc càn quét âm mưu 
đánh chiếm toàn bộ đồng bằng Bắc Bộ 
bằng những cuộc hành quân lớn. Ngày 29-
4-1949, Bộ chỉ huy Pháp đã huy động 2.600 
quân mở cuộc hành quân Pômôn đánh lên 
Phú Thọ, Tuyên Quang nhằm tiêu diệt chủ 
lực ta, phá hậu phương kháng chiến, gây 
thanh thế cho Bảo Đại về nước. Lực lượng 
địch gồm: 1 tiểu đoàn Talo, 1 tiểu đoàn 
thuộc địa, một đơn vị pháo binh, một đơn 
vị lính thủy với 4 tàu và 1 xà lan, một đơn 
vị công binh, một đơn vị lính dù và một 
phi đội máy bay.

Tuyên Quang đã kịp thời giao 
nhiệm vụ cho các lực lượng vũ trang địa 
phương: Tích cực đánh địa lôi trên các 
đường giao thông; tăng cường phòng 
thủ các khu vực quan trọng như Quốc lộ 
số 2, đường Chợ Ngọc - Lục Châu (Yên 
Bái); ngăn chặn và đánh phá các cuộc 
hành quân sục sạo của địch.

Sau khi đánh chiếm Việt Trì, Đoan 
Hùng, Phú Nham, Bãi Bằng (Phú Thọ), 
địch tập trung lực lượng theo Quốc lộ 2, 
theo sông Lô tiến lên Tuyên Quang; một 
cánh quân khác tiến theo đường sông 
Chảy lên Chợ Hiên, Thác Bà.

Ngay trong giai đoạn đầu chiến dịch, 
1 tiểu đoàn của Trung đoàn 115 (chủ 
lực Liên khu X) đã kịp thời rút về hoạt 
động ở vùng Yên Bình, Chợ Hiên, sông 
Chảy; 1 tiểu đoàn khác sang vùng Tuyên 
Quang - Đoan Hùng để phối hợp với lực 
lượng dân quân du kích địa phương. Bằng 
các trận chiến đấu phục kích, đánh địa lôi 
ở địa phận Phú Thọ và dọc sông Chảy, ta 
đã gây cho địch nhiều tổn thất. Do vậy, 
mãi tới ngày 11-5-1949, toán quân đầu 

1. Theo Báo cáo tình hình quân sự năm 1949 và Đề án công tác quân sự 6 tháng đầu năm 1950 của 
tỉnh Tuyên Quang.

2. Rơve (Revers): Tổng Tham mưu trưởng quân đội Pháp.
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tiên của Pháp mới tới được thị xã Tuyên 
Quang. Địch triển khai chiếm các điểm 
cao như núi Cố, núi Thổ Sơn, miếu Ỷ La. 
Chúng càn quét cướp phá các bản làng 
xung quanh, nhằm khống chế khu vực thị 
xã, tạo thế bao vây quân ta.

Ngày 12-5-1949, địch từ Ỷ La tiến đến 
lùng sục, cướp bóc khu Ghềnh Gà đã bị 
du kích xã Trung Môn và du kích tập 
trung huyện Yên Sơn phục kích tại ngã 
ba Hoàng Pháp, tiêu diệt 10 tên và làm 
bị thương nhiều tên khác. Đêm hôm đó, 
phân đội pháo binh của Tiểu đoàn pháo 
binh 410 (Liên khu 10) đóng ở làng Giao, 
ghềnh Quýt, núi Dùm đã nã hàng trăm 
pháo vào các vị trí đóng quân của địch ở 
thị xã. Địch bị thiệt hại nặng, phải dùng 
máy bay chở xác lính chết từ thị xã Tuyên 
Quang về Hà Nội. Trong đêm tối, nhân lúc 
quân địch còn hoảng loạn, các lực lượng 
dân quân, du kích và tự vệ địa phương 
đã bất ngờ nổ súng tập kích vào núi Cố, 
núi Thổ Sơn, miếu Ỷ La, tiêu diệt và làm 
bị thương nhiều địch, phá hỏng 1 súng cối 
81 ly. 

Bị tổn thất lớn, nhưng quân Pháp vẫn 
càn quét ra các vùng. Ngày 13-5-1949, tại 
xã Thắng Quân, bộ đội cảnh vệ đã phục 
kích trên dốc Bò Lăn (Km 9 đường Tuyên 
Quang - Hà Giang), diệt 10 tên.

Ngày 15-5-1949, từ thị xã Tuyên 
Quang, địch hành quân theo đường 13A 
sang bến Hiên định bắt liên lạc với cánh 
quân từ Yên Bình, nhằm phá hoại các 
công xưởng của ta ở vùng này. Đại đội 
220 bộ đội chủ lực tỉnh đã phục kích ở 
Km 8 (đường Tuyên Quang - Yên Bình) 
tiêu diệt 20 tên. Khi chúng vượt sông 
Chảy tiến vào xã Minh Phú (Yên Bình), 
lực lượng công nhân TĐ 20 và du kích xã 
đã phối hợp với 1 tiểu đoàn bộ đội chủ lực 
chặn đánh, tiêu diệt 9 tên, khiến chúng 
phải tháo chạy về Đoan Hùng (Phú Thọ). 

Quân ta truy kích địch đến tận Lạng Bạc, 
giành lại một số trâu, bò bị giặc cướp, trả 
lại cho nhân dân.

Ngày 16-5-1949, du kích xã Ỷ La cài 
địa lôi tiêu diệt và làm bị thương hàng 
chục lính địch.

Phán đoán địch sẽ rút khỏi thị xã 
Tuyên Quang, Đoan Hùng, Bộ Tổng tư 
lệnh đã quyết định thành lập Bộ chỉ huy 
Mặt trận sông Lô do các đồng chí Bằng 
Giang, Vương Thừa Vũ, Lâm Kính chỉ 
huy và tăng viện thêm 4 tiểu đoàn để 
chớp thời cơ tiêu diệt địch trên đường 
chúng tháo chạy. 

Ngày 24-5-1949, địch rút theo đường 
sông Lô đúng như phán đoán của ta. Đại 
bộ phận địch rút theo hữu ngạn, một 
số khác rút theo tả ngạn trên bốn chiếc 
thuyền, xà lan và bè nứa. Địch còn bắt một 
số đồng bào ta về Hà Nội.

Suốt cả ngày và đêm 25-5-1949, trên 
sông Lô, cả đoàn tàu chiến, xà lan, bè nứa 
của địch bị bộ đội ta liên tục phục kích, 
tiến công. Hàng trăm tên Pháp bị tiêu diệt, 
nhiều thuyền bè, xà lan bị đánh chìm. Bên 
tả ngạn, bộ đội ta vừa vận động truy kích, 
vừa tiến hành chia cắt, bao vây quân địch; 
khiến quân Pháp kinh hoàng, tìm mọi cách 
thoát thân.

Trên hướng đường bộ, tại Sơn Dương, 
ngày 24-5-1949, một toán lính Pháp chạy 
tới xóm Tây Vực, xã Đông Lợi thì lọt vào 
trận địa phục kích của du kích xã. Lực 
lượng vũ trang địa phương đã dùng lựu 
đạn, súng kíp tiêu diệt 8 tên địch. Ngày 
25-5-1949, tại Tam Đa, bộ đội chủ lực phối 
hợp với du kích địa phương đánh địa lôi ở 
Cầu Giềng, diệt 34 tên địch. Một toán địch 
từ Kim Xuyên chạy về Phan Lương bị du 
kích ở Trường Sinh chặn đánh, cho nổ 7 
quả lựu đạn, diệt 15 tên địch.

Truy kích địch trên Quốc lộ 2 và trên 
sông Lô, bộ đội ta lập nhiều chiến công 
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xuất sắc, như trận đánh ở núi Hét bên 
sông Lô, tiêu diệt 200 tên địch; trận phục 
kích ở đồi Chùa, diệt 50 tên. Trên đường 
rút quân về Việt Trì, quân địch phải bỏ lại 
hàng trăm xác chết dọc bờ sông Lô. 

Trong chiến dịch này, lực lượng vũ 
trang của tỉnh đã đánh 25 trận, tiêu diệt 
gần 200 tên địch, làm bị thương 20 tên, 
bắt sống 30 tên. Riêng dân quân, du kích 
huyện Yên Sơn đã đặt nổ 16 địa lôi, 22 lựu 
đạn, 7 quả mìn, đánh phục kích 11 trận, 
tiêu diệt 101 tên địch. Dân quân các xã 
Đông Lợi, Tam Đa (Sơn Dương) đã tiêu 
diệt 58 tên, gọi hàng hơn chục tên địch và 
thu được trên 1.000 viên đạn súng máy.

Tuyên Quang còn tham gia phục vụ 
chiến đấu và chiến đấu trong một số chiến 
dịch lớn, ở các địa phương khác. Trên chiến 
trường Lào Cai - Hà Giang, thường xuyên 
có khoảng 600 dân quân Tuyên Quang 
làm công tác tải thương, tiếp tế. Quốc lộ 
2, Yên Bình - Lục Yên..., dân quân tự vệ 
Tuyên Quang vừa tham gia bảo đảm giao 
thông, vừa dẫn đường, tải đạn cho các đơn 
vị bộ đội chủ lực. Tháng 2-1950, khi các 
tỉnh vùng trung du Bắc Bộ bước vào chiến 
dịch tổng phá tề, thực hiện chủ trương của 
Liên khu Việt Bắc, một bộ phận bộ đội địa 
phương các huyện ở Tuyên Quang đã tập 
trung huấn luyện và tham gia cùng quân 
dân một số tỉnh trung du phá rã hệ thống 
tề nguỵ, nhằm mở rộng hậu phương, tạo 
một hành lang bảo vệ và tiếp tế cho lực 
lượng kháng chiến. Tham gia chiến dịch 
này, bộ đội địa phương Tuyên Quang đã 
chống càn 3 trận, diệt 30 tên địch, thu 1 
trung liên. Ở Hạc Trì, một trung đội bộ đội 
tỉnh đã đánh trả hơn 100 tên địch trong 3 
giờ liền, buộc địch phải rút lui. 

II- XÂY DỰNG HẬU PHƯƠNG, CHI VIỆN 
TIỀN TUYẾN 

Sau khi được điều sang nhận chức 
Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh kiêm 
Cao ủy Pháp ở Đông Dương (12-1950), 
Đại tướng Đờ Lát Đờ Tátxinhi gấp rút 
tăng cường lực lượng cơ động, phát triển 
quân nguỵ, xây dựng hệ thống boongke 
và lập vành đai trắng cắt ngang miền Bắc, 
bao quanh miền trung du và tăng cường 
đánh phá vùng tự do, chuẩn bị phản công 
để giành lại quyền chủ động.

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo 
của Trung ương Đảng, Đại hội Đảng bộ 
Liên khu Việt Bắc lần thứ nhất (năm 1951) 
vạch rõ: “Hai nhiệm vụ chủ yếu nhất là 
quân sự và kinh tế - tài chính. Đối với các 
địa phương tạm bị chiếm và bị trực tiếp uy 
hiếp thì lấy nhiệm vụ quân sự làm trọng 
tâm; đối với các tỉnh vùng tự do thì lấy 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - tài chính làm 
trung tâm”1. 

Tình hình đặt ra trước Đảng bộ và 
nhân dân Tuyên Quang là cùng một lúc 
thực hiện hai nhiệm vụ: Đẩy mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội; đồng thời phải khẩn 
trương xây dựng một lực lượng quân sự 
đủ mạnh. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 
(từ 11 đến 19-2-1951) tổ chức tại Kim Đình 
(Vinh Quang, Chiêm Hóa) đã thông qua 
Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 
Báo cáo “Bàn về cách mạng Việt Nam” của 
đồng chí Trường Chinh và một số chính 
sách quan trọng trong kháng chiến. 

Trung tuần tháng 4-1951, Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 
nhất được tổ chức. Đại hội khẳng định 
những thắng lợi đã đạt được và đề ra 

1. Văn kiện Đảng bộ Liên khu Việt Bắc năm 1951, Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Khu tự trị Việt Bắc 
xuất bản, 1961, t.VII, tr.67.
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nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới là: 
Củng cố chính quyền; tích cực xây dựng 
và củng cố lực lượng vũ trang địa phương, 
đẩy mạnh chiến tranh du kích; tiếp tục 
phát triển kinh tế văn hóa phục vụ kháng 
chiến; tích cực chi viện cho tiền tuyến.

1. Củng cố chính quyền, tăng cường 
hệ thống chuyên chính dân chủ nhân dân

Từ năm 1951, các đảng bộ không 
ngừng củng cố cơ sở, tăng cường đội ngũ 
lãnh đạo, từng bước hoàn thiện tổ chức.

Năm 1952, tỉnh cử 5 đồng chí đi học 
Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương, 9 
đồng chí tham dự lớp của Liên khu. Sau 
đó, Tỉnh ủy đã tổ chức một lớp chỉnh huấn 
cho 60 đồng chí cán bộ cốt cán các cấp, các 
ngành. Từ ngày 27-9-1952 đến tháng 12-
1953, Tuyên Quang đã mở được 5 lớp tập 
huấn cho cán bộ và 2 lớp cho công nhân, 
gồm 1.313 người. Việc chỉnh Đảng, chỉnh 
huấn cho cán bộ trong tỉnh Tuyên Quang 
cơ bản đã hoàn thành tốt, nâng cao năng 
lực quản lý chính quyền cùng các cơ quan 
chuyên môn trong tỉnh.

Các cấp bộ Đảng ở Tuyên Quang cũng 
chú trọng đến công tác củng cố chính 
quyền dân chủ nhân dân, củng cố Mặt 
trận và các đoàn thể quần chúng.

Chính quyền nhân dân và các cơ quan 
chuyên môn trong tỉnh thường xuyên được 
củng cố và kiện toàn qua việc thực hiện 
những chính sách lớn của Đảng như: thuế 
nông nghiệp, sản xuất tiết kiệm, đặc biệt là 
phát động quần chúng giảm tô, giảm tức.

Tỉnh chú trọng mở rộng dân chủ trong 
xây dựng chính quyền các cấp. Việc tuyên 
truyền, vận động nhân dân tham gia phê 
bình cán bộ, góp ý kiến xây dựng các chính 
sách (dân công, thuế, sản xuất, tiết kiệm, 
xử án...) được tiến hành rộng rãi. Trong 
kỳ bầu cử Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 
III (1952), số người đi bỏ phiếu là 57.581 

trong tổng số 70.222 cử tri, đạt tỷ lệ 81%. 
Tháng 6-1953, Ủy ban kháng chiến hành 
chính tỉnh được tổ chức lại. Quần chúng 
được giác ngộ chính trị, tự lựa chọn và bãi 
miễn người đại diện cho mình về mặt nhà 
nước.

Năm 1951, trong ủy ban các cấp, tỷ lệ 
bần, cố nông chiếm 30%, người Dao chiếm 
5%, người tày 65%, người Kinh chiếm 5%. 
Sau giảm tô, chính quyền các cấp về cơ 
bản được cơ cấu đúng theo quan điểm chỉ 
đạo của Đảng bộ tỉnh.

Song song với quá trình dân chủ hóa 
trong củng cố chính quyền, việc bãi miễn 
các thành viên và tổ chức không còn đủ 
lập trường chính trị và năng lực quản lý 
cũng được coi trọng. Năm 1951, các hội 
đồng nhân dân xã đã đề nghị bãi miễn và 
cách chức 15 ủy viên. Trong đợt 4 giảm tô, 
đã cách chức và đưa ra khỏi Ủy ban Kháng 
chiến Hành chính xã 48 người, giải tán Ủy 
ban Kháng chiến Hành chính xã Tam Đa 
(Sơn Dương). Đợt 5 cách chức 50 ủy viên. 
Nói chung, các hình thức bãi miễn, xử lý 
kỷ luật trên đều được nhân dân ủng hộ.

Đảng bộ Tuyên Quang chú ý tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính 
quyền, phát triển Đảng trong các cơ quan 
nhà nước. Đến tháng 8-1954, số đảng viên 
trong Ủy ban Kháng chiến Hành chính 
của tỉnh chiếm tỷ lệ 25,1%.

Từ năm 1951 đến năm 1954, tỉnh đã 
thường xuyên chỉnh biên, chỉnh huấn. Thi 
hành chủ trương của Liên khu về chỉnh 
đốn biên chế cơ quan, rút kinh nghiệm 
đợt chỉnh biên lần thứ nhất (1951) và năm 
1952, tỉnh đã có kế hoạch cụ thể cho các cơ 
quan, cử cán bộ xuống 8 đơn vị có nhiều 
công nhân viên để hướng dẫn thực hiện. 
Kết quả giảm được 197 người, tiết kiệm 
công quỹ 197 tấn thóc.

Ngày 8-5-1954, Tỉnh ủy và Ủy ban 
nhân dân tỉnh Tuyên Quang quyết định 
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thành lập Ban lãnh đạo chỉnh biên, sắp 
xếp lại tổ chức và sửa đổi lề lối làm việc 
do một Tỉnh ủy viên làm trưởng ban. Đến 
ngày 26-6-1954, các ty chuyên môn đều đã 
sắp xếp xong. Kết quả đạt được là phần 
lớn cơ quan khi bố trí, sắp xếp đều căn cứ 
vào nhu cầu công việc mà định số người, 
cố gắng đơn giản bộ phận hành chính để 
tăng cường cơ quan chuyên môn.

Việc chia nhỏ xã và lập xóm, đã tạo 
điều kiện cho hoạt động chỉ đạo, quản lý 
của chính quyền cơ sở, trong điều kiện 
trình độ cán bộ quản lý còn hạn chế.

Đầu năm 1951, tỉnh Tuyên Quang 
đã bầu Ban Chấp hành Liên Việt các cấp 
thành công. Công tác mặt trận được đẩy 
mạnh. Đảng bộ tỉnh tăng cường sự lãnh 
đạo đối với công tác mặt trận, đưa các ủy 
viên tham gia ban chấp hành của các tổ 
chức quần chúng.

2. Xây dựng lực lượng vũ trang 
nhân dân

Từ năm 1950, Pháp liên tục cho máy 
bay ném bom, bắn phá dữ dội vào các cơ 
sở kinh tế, các công binh xưởng, khu đông 
dân cư, cầu phà và các trục đường giao 
thông quan trọng, gây nhiều thiệt hại đến 
tính mạng và tài sản của nhân dân. Bên 
cạnh đó, dưới sự nâng đỡ, xúi giục của 
Pháp, các tổ chức phản động đội lốt tôn 
giáo (ở thị xã Tuyên Quang, huyện Sơn 
Dương, huyện Yên Bình...), bọn thổ phỉ, 
đặc vụ ở các huyện vùng cao (Nà Hang, 
Chiêm Hóa) và bọn gián điệp ráo riết hoạt 
động gây nhiều khó khăn đối với trật tự 
an ninh xã hội và đời sống sinh hoạt của 
nhân dân trong tỉnh.

Nhằm bảo vệ vững chắc quê hương, 
bảo vệ an toàn căn cứ địa cách mạng và làm 
tròn nhiệm vụ của hậu phương chi viện 
chiến trường, quán triệt Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ Liên khu Việt Bắc về nhiệm 

vụ tác chiến và xây dựng lực lượng trong 
giai đoạn mới, tỉnh Tuyên Quang đề ra chủ 
trương: “Phát triển dân quân mạnh mẽ. 
Củng cố tổ chức dân quân. Xây dựng bộ đội 
địa phương vững mạnh. Rèn luyện đào tạo 
cán bộ, chấn chỉnh cơ quan lãnh đạo phong 
trào. Xây dựng Đảng trong dân quân”. 

Cuối năm 1951, Tiểu đoàn 48, bộ 
đội địa phương tỉnh được thành lập, 
gồm 749 người, biên chế thành 4 đại đội 
(C220, C210, C215, C79) và 1 trung đội trợ 
chiến. Mặc dù rất cố gắng nhưng bộ đội 
địa phương Tuyên Quang vẫn gặp nhiều 
khó khăn về kinh tế và mọi công tác bảo 
đảm trong việc tổ chức xây dựng và huấn 
luyện. Trước tình hình đó, Tỉnh đội Tuyên 
Quang đã chủ động củng cố mối quan hệ 
Quân - Dân - Chính, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhằm thực hiện phương châm chỉ 
đạo của Tỉnh ủy đề ra tại Hội nghị Đảng 
bộ lần thứ 5 là: “Biến nhân lực thành vật 
lực”, vận động nhân dân các dân tộc cày 
ruộng nuôi quân. Mỗi xã trồng giúp bộ đội 
địa phương một nương sắn, mỗi giới cứu 
quốc phụ trách một phần sản xuất đảm 
bảo thu hoạch số ruộng nuôi quân, v.v..

Qua một thời gian vận động, mỗi xã 
đã cấy được từ 2 đến 4 mẫu ruộng. Cuối 
năm 1950, tổng diện tích ruộng cấy lúa 
nuôi quân lên đến 700 mẫu và 300 mẫu 
sắn. Với số lương thực thu hoạch được, 
có thể bảo đảm nuôi 1.500 người trong 6 
tháng. Huyện Sơn Dương là huyện tiêu 
biểu trong phong trào “cấy ruộng nuôi 
quân”, không những đã cung cấp đầy đủ 
lương thực cho đại đội bộ đội địa phương 
huyện, mà còn cung cấp đủ lương thực để 
nuôi được một trung đội bộ đội tỉnh. Cán 
bộ công nhân viên chức các cơ quan tỉnh 
đã tiết kiệm được gần 2.000 kg gạo. Đặc 
biệt, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chiêm 
Hóa đã lấy củi bán được gần 5.000 đồng để 
góp quỹ nuôi dưỡng bộ đội địa phương.
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Tỉnh đội thành lập Ban cung cấp gồm 
các bộ phận: nông binh, mổ trâu, mổ bò, 
thuộc da, dệt chiếu se, nhuộm vải, may 
quần áo... cung cấp trang bị cho bộ đội.

Những khó khăn về kinh tế của bộ 
đội dần dần được giải quyết. Bộ đội địa 
phương Tuyên Quang thành lập thêm 
được 2 đại đội, bảo đảm đầy đủ trang bị, 
dụng cụ cấp dưỡng và các phụ phí sinh 
hoạt khác.

Sau khi ổn định tổ chức, bộ đội địa 
phương được phân tán xuống các xã trọng 
điểm để luyện tập phòng thủ và chi viện 
cho các tỉnh bạn. Đại đội 215 lập được 
nhiều thành tích trong việc phối hợp với 
quân và dân vùng tây nam Phú Thọ khi 
chống càn, được Ban chỉ huy chiến dịch 
khen thưởng.

Đến cuối năm 1953, tỉnh đã hoàn 
chỉnh việc biên chế lại lực lượng bộ đội địa 
phương theo quy định của Liên khu. 

Cùng với vấn đề tổ chức biên chế, giải 
quyết về quân số, Tỉnh đội Tuyên Quang 
thường xuyên chú trọng củng cố chất lượng 
cho lực lượng bộ đội chủ lực tỉnh, huyện. 

Thực hiện phương châm tác chiến của 
trên là “phát triển chiến tranh du kích lên 
cao độ”, lực lượng du kích được kiện toàn, 
tổ chức biên chế sắp xếp lại cho phù hợp 
khả năng và trình độ tác chiến trên từng 
địa bàn; cuối năm 1951, lực lượng này đã 
tăng 250%. Mỗi xã có 1 tiểu đội dân quân 
du kích, mỗi thôn, bản có từ 1 tổ đến 1 tiểu 
đội du kích. Nhờ sự giúp đỡ của bộ đội địa 
phương, các lực lượng dân quân du kích 
đã được huấn luyện cơ bản và được bồi 
dưỡng về cách đánh địa lôi, đánh mìn, bẫy 
lựu đạn và trinh sát.

Để có lực lượng bổ sung cho bộ đội 
chủ lực đạt chất lượng mà trên yêu cầu, 
Tỉnh đội Tuyên Quang mở trường huấn 
luyện tân binh mỗi khóa hai tháng. Nhưng 
do gặp khó khăn về lương thực và quần 

áo, nên sau đó, tỉnh đã thay đổi phương 
thức huấn luyện, căn cứ vào số dân quân 
du kích đã được chuẩn bị đi tòng quân của 
các xã để biên chế thành tiểu đội, trung đội 
dự bị. Mỗi huyện thành lập một đại đội dự 
bị, huấn luyện tại địa phương từ 7 đến 10 
ngày, lương thực do cá nhân tự túc. Số anh 
em thuộc các đơn vị dự bị được chuẩn bị 
về mặt tư tưởng, được miễn trừ nghĩa vụ 
dân công, sẵn sàng nhập ngũ khi có lệnh. 
Nhờ vậy, Tuyên Quang luôn có quân số 
nhập ngũ vượt chỉ tiêu trên giao.

Thành tích mới nổi bật của dân quân 
du kích lúc đó là công tác phòng gian bảo 
mật, bảo vệ cầu đường trong chiến dịch 
Điện Biên Phủ. Năm 1954, trong 5 huyện 
(trừ Nà Hang) có 1.734 đội viên du kích, 
trung bình mỗi xã có 1 tiểu đội biên chế 
10 người. Việc động viên tòng quân, huấn 
luyện tân binh bổ sung cho bộ đội chủ lực 
có nhiều sáng tạo, kết quả tốt, điển hình 
là việc xây dựng các “Đại đội dự bị” - một 
hình thức bổ sung quân vừa nhanh, vừa 
tiết kiệm ngân sách. Năm 1952, tỉnh bổ 
sung cho quân đội được 525 người. Năm 
1954, tuyển quân được 581 người, trong 
đó bổ sung cho lực lượng chính quy được 
349 người.

Trường quân chính của tỉnh được 
thành lập, làm nhiệm vụ bồi dưỡng, đào 
tạo cán bộ xã đội, các trung đội và tiểu tổ, 
bổ sung cán bộ cho địa phương và các đơn 
vị. Mỗi khóa có từ 40 đến 60 học viên.

Sau khi có nghị quyết của Tổng Quân 
ủy (tháng 3-1953) về chỉnh huấn chính trị 
trong toàn quân, công tác phát triển và 
củng cố lực lượng vũ trang địa phương 
của Tuyên Quang được đẩy mạnh. Nhờ 
sự giúp đỡ và chỉ đạo của Liên khu Việt 
Bắc, từ tháng 7-1953, lực lượng vũ trang 
Tuyên Quang tiến hành chỉnh huấn 
chính trị. Tính đến tháng 1-1954, tổng số 
cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang địa 
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phương tham gia chỉnh huấn chính trị là 
326 đồng chí.

Tỉnh đội đã hoàn thành việc biên chế 
theo quy định của trên, bộ đội địa phương 
tỉnh gồm 1 tiểu đoàn (4 đại đội) và một 
trung đội trợ chiến. Các cơ sở dân quân, 
du kích cũng được sắp xếp lại với số lượng 
đông hơn trước. Mỗi xã thành lập một 
trung đội dân quân du kích, mỗi thôn, bản 
đều có một tổ hoặc một tiểu đội dân quân 
du kích vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến 
đấu bảo vệ làng.

3. Thực hiện giảm tô, đẩy mạnh sản 
xuất, xây dựng đời sống mới

Năm 1951, Chính phủ ban hành Sắc 
lệnh thuế nông nghiệp, nhằm tập trung 
một lượng lương thực cần thiết để cung 
cấp cho tiền tuyến và bình ổn giá cả những 
hàng hóa chính trên thị trường. Thực hiện 
đường lối giai cấp của Đảng, tỉnh Tuyên 
Quang đã đánh thuế nặng vào địa chủ, 
phú nông; giảm nhẹ cho bần, cố nông và 
khuyến khích những người trực tiếp lao 
động sản xuất, khai hoang tăng vụ, chiếu 
cố những gia đình đông người và ưu đãi 
gia đình quân nhân, liệt sĩ.

Bị động chạm đến quyền lợi, nhiều 
địa chủ, phú nông đã tìm mọi cách chống 
lại như khai man, dây dưa kéo dài, lậu và 
trốn thuế. Mặc dù vậy, Tỉnh ủy đã xác định 
ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề thuế 
nông nghiệp, coi đó là một nhiệm vụ trung 
tâm những năm 1951 - 1952, nên đạt được 
kết quả tốt. Với diện tích ruộng đất sản 
xuất toàn tỉnh là 65.700 mẫu, năm 1951, 
số thuế tỉnh đã thu được là 7.346 tấn thóc; 
5 tháng đầu năm 1952 thu được 6.374.222 
tấn. Điển hình như ở xã Kháng Nhật (Sơn 
Dương), chủ yếu là đồng bào dân tộc 
Dao, việc thu thuế hoàn thành nhanh, gọn 
nhất huyện. Chiêm Hóa đã thu vượt mức 
tỉnh giao trên 200 tấn; điển hình là xã Yên 

Nguyên. Năm 1953, số thóc thuế tỉnh thu 
được tăng hơn năm 1952 là 1.500 tấn. Năm 
1954, thuế “vụ hạ” thu được 2.027 tấn, đạt 
117%, số thóc nhập kho cuối năm đạt 71% 
định mức.

Tuy nhiên, công tác thuế nông nghiệp 
còn tồn tại một số khuyết điểm lớn như: có 
nơi, có lúc còn coi nhẹ công tác này, ý thức 
chấp hành của người dân không nghiêm; 
chẳng hạn huyện Hàm Yên trong vụ hè 
1952 hầu như không làm thuế, chỉ thực 
hiện được 16% mức tỉnh giao. Do chỉnh lý 
và miễn giảm chưa công bằng, nên đã gây 
mất đoàn kết giữa các dân tộc.

Tháng 1-1953, Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) 
quyết định chủ trương thực hiện cải cách 
ruộng đất trong kháng chiến. Để chuẩn bị 
cho cải cách ruộng đất, Trung ương Đảng 
ra chỉ thị về phát động quần chúng để 
giảm tô, thực hiện giảm tức nhằm đánh đổ 
thế lực kinh tế - chính trị của tầng lớp địa 
chủ phong kiến - chỗ dựa của thực dân, 
đế quốc.

Thi hành chỉ thị của Trung ương, tỉnh 
Tuyên Quang đã cử một đoàn cán bộ về 
đồn điền Việt Lãm (Chính Tâm, Yên Bình) 
để điều tra ruộng đất, thực hiện khởi đầu 
chủ trương giảm tô. Do vận động được 
đông đảo nông dân tham gia vào cuộc 
đấu tranh, nên ngày 15-5-1953, tên địa chủ 
Nguyễn Kim Đỉnh đội lốt linh mục phản 
động đã bị vạch trần bộ mặt thật, cúi đầu 
nhận tội, phải giao trâu bò, cùng 808 ha 
ruộng đất để chia cho dân nghèo; vàng 
bạc, tiền, vũ khí thì nộp cho Nhà nước. 
Ban Chấp hành Nông hội Chính Tâm cũng 
đã được phân phối 41.672 kg thóc của địa 
chủ để cứu đói 282 gia đình, trong đó có 
893 người dân bần, cố nông.

Sau cuộc nổi dậy của nông dân Chính 
Tâm, huyện Yên Bình đã phát động quần 
chúng giảm tô và triệt để thoái tức trong 
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toàn huyện. Qua hai đợt đấu tranh, đến 
cuối năm 1953, cuộc phát động quần chúng 
ở Yên Bình hoàn toàn thắng lợi. 15 địa chủ 
bị đem ra đấu tố. Hàng ngàn mẫu ruộng về 
tay dân cày, hàng trăm trâu bò được chia 
cho nông dân để kịp thời cày cấy.

Từ phong trào ở Yên Bình, tỉnh rút kinh 
nghiệm, chỉ đạo chung trong toàn tỉnh. 
Ngày 30-5-1953, Tỉnh ủy ra Chỉ thị số 24/
CT-TQ phát động phong trào thi đua hưởng 
ứng cuộc đấu tranh của nhân dân Chính 
Tâm từ ngày 19-5 đến ngày 19-8-1953. Hàng 
ngàn lá thư của tập thể, cá nhân, nông dân, 
công nhân, bộ đội gửi về hoan nghênh tinh 
thần đấu tranh kiên quyết, vững vàng của 
cán bộ và nhân dân Chính Tâm, đồng thời 
thi đua đẩy mạnh mọi mặt, góp phần làm 
cho kháng chiến mau thắng lợi. Các xã 
trong tỉnh tổ chức phổ biến, học tập chính 
sách phát động quần chúng giảm tô. Kết 
hợp với công tác đó, Tỉnh ủy Tuyên Quang 
lãnh đạo nhân dân tiếp tục đấu tranh triệt 
để thi hành sắc lệnh giảm tức của Chính 
phủ, chống mọi thủ đoạn cho vay nặng lãi, 
thủ tiêu dần một kiểu bóc lột dã man của 
địa chủ, phú nông.

Phong trào giảm tô nhanh chóng giành 
thắng lợi lớn, giải quyết tốt những vấn đề 
cơ bản của công cuộc kháng chiến, kiến 
quốc. Từ đợt 1 làm thí điểm ở xã Chính 
Tâm (giữa năm 1953) đến đợt 5 (kết thúc 
ngày 30-8-1954), công tác giảm tô đã hoàn 
thành ở 90 xã trong 5 huyện (riêng Nà 
Hang còn 10 xã chưa phát động). Khu vực 
giảm tô gồm 133.585 nhân khẩu, trong đó 
dân tộc thiểu số chiếm 65% (74.223 người). 
Qua 5 đợt phát động, Tuyên Quang đã quy 
537 địa chủ (chưa kể Yên Bình), 522 phú 
nông, thu 1.155 tấn thóc và 2 triệu đồng 
chia cho nông dân lao động, bình quân 
mỗi hộ từ 5 đến 200 kg.

Tuy nhiên, cùng với cả nước, bên 
cạnh những thắng lợi có tính chất cơ bản, 

công tác giảm tô ở Tuyên Quang cũng 
mắc những sai lầm. Phổ biến nhất là quy 
thành phần không phù hợp với thực tiễn 
trong tỉnh. Nguyên nhân do không nắm 
chắc tình hình thực tế của tỉnh miền núi, 
áp dụng một cách máy móc cách làm của 
những nơi khác; khi tiến hành giảm tô, 
quần chúng không được học tiêu chuẩn 
quy định thành phần và việc quy định 
không xuất phát từ đa số mà chủ yếu do 
cán bộ Đội và một số cốt cán phát động.

Là tỉnh trong vùng tự do, Tuyên 
Quang đã dồn sức cho xây dựng nền kinh 
tế kháng chiến và nền văn hóa mới. Căn cứ 
vào từng thời điểm, tỉnh đã đề ra những 
nhiệm vụ mang tính cấp bách, trước mắt 
phải tập trung giải quyết, như giảm tô, 
công trái, huy động nhân lực, vật lực cho 
các chiến dịch; đồng thời tỉnh cũng đã xác 
định phát triển sản xuất, tiết kiệm vẫn là 
công tác trọng tâm, xuyên suốt. Tỉnh đặt 
công tác kinh tế tài chính lên hàng đầu của 
mọi công tác.

Mặt trận chính xây dựng kinh tế trong 
tỉnh là sản xuất nông nghiệp. Tuyên Quang 
chủ trương xây dựng các tổ chức hợp 
công, đổi công, từng bước đưa nông dân 
vào con đường làm ăn tập thể. Đầu năm 
1952, Ủy ban Kháng chiến Hành chính và 
Tỉnh hội nông dân Tuyên Quang đã quyết 
định lấy xã Thắng Quân (Yên Sơn) làm 
điểm chỉ đạo về công tác đổi công. Tiếp đó, 
mỗi huyện đều tổ chức “lớp thực tập đổi 
công” để tạo điển hình và phát triển trong 
toàn huyện. Đến năm 1953, hầu hết các 
xã đều có phong trào làm đổi công. Năm 
1954, riêng hai đợt phát động quần chúng, 
tỉnh đã tổ chức được 665 tổ đổi công, toàn 
huyện Yên Bình thành lập được 693 tổ đổi 
công, huyện Chiêm Hóa có 19 xã xây dựng 
được hàng trăm tổ đổi công. Phong trào 
đổi công, hợp công phát triển mạnh mẽ đã 
thực sự thúc đẩy sức sản xuất phát triển, 
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đồng thời tạo cơ sở cho việc ra đời các hợp 
tác xã sau này.

Để nâng cao năng suất, sản lượng 
lương thực, tỉnh chú trọng áp dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông 
nghiệp, đặc biệt là thực hiện cấy giống lúa 
mới. Vụ chiêm 1951 - 1952, toàn tỉnh cấy 
được 82,8 mẫu giống lúa Nam Ninh, 845 
mẫu giống lúa Ba Giăng; vụ chiêm 1952 - 
1953, cấy được 201 mẫu giống lúa Nam 
Ninh, 488 mẫu giống lúa Ba Giăng. Vụ 
chiêm 1953 - 1954, diện tích cấy lúa Nam 
Ninh đã tăng hơn nhiều. Bên cạnh việc vận 
động cấy giống lúa mới, tỉnh tuyên truyền, 
chỉ đạo nông dân các vùng sâu, vùng xa 
trồng thêm các loại cây nông nghiệp, phá 
thế độc canh, nhờ đó mà đồng bào Dao đã 
bắt đầu phát triển trồng cây sắn.

Công tác thủy nông, phòng chống hạn 
được thực hiện khá tốt. Đi đôi với thuỷ 
nông, phong trào vận động cải tiến kỹ 
thuật canh tác thường xuyên được khuyến 
khích, tạo điều kiện. Từ năm 1951, sau 
chiến dịch “làm cỏ bỏ phân”, nhân dân đã 
cày bừa nhiều lần hơn trước. Một số xã ở 
Yên Bình, Yên Sơn, Sơn Dương đã biết làm 
phân xanh, phân mục. Việc gieo mạ thưa, 
cấy ít nhánh, dùng cào cỏ... ngày càng 
rộng rãi.

Năm 1951, tinh thần thi đua tăng gia 
sản xuất còn lan rộng trong các cơ quan 
nhà nước và mọi tầng lớp nhân dân trên 
địa bàn. Sang năm 1952, phong trào tăng 
gia tiết kiệm đã rầm rộ, đạt kết quả tốt. 
Riêng 6 tháng đầu năm, các cơ quan đã 
thu hoạch được 17.792 kg rau xanh, cấy 
58,2 mẫu lúa chiêm, trồng 1.662 cây đu đủ, 
2.739 cây chuối, 16.429 gốc sắn; chăn nuôi 
thu được 2.589 kg thịt.

Vụ mùa năm 1951, toàn tỉnh cấy được 
51.793 mẫu, thu hoạch 36.255.100 kg thóc. 
Năm 1952, diện tích chiêm tăng hơn hẳn 
so với năm trước 6.775 mẫu; năm 1953 
tăng hơn năm 1952 là 5.769 mẫu. Năm 
1954, diện tích cấy chiêm chính vụ và cấy 
lúa Nam Ninh tăng 3.350 mẫu so với năm 
1953; vụ mùa toàn tỉnh có 58.375 mẫu. 
Ngoài lúa, tỉnh còn phát triển các loại màu 
để tăng cường nguồn thu lương thực. Đến 
tháng 6-1952, tỉnh đã trồng được 3.270,5 
mẫu sắn, ngô, khoai. Năm 1953, tăng hơn 
50% so với năm 1952. Các loại cây khác 
như lạc, vừng, đỗ xanh, đỗ tương, bông... 
cũng tăng diện tích.

Tỉnh cũng chú ý phát triển chăn nuôi 
gia súc, gia cầm. Đến giữa năm 1952, toàn 
tỉnh có 25.574 con trâu, 1.537 con bò, 38.283 
con lợn. Phong trào chăn nuôi phát triển 
mạnh ở Chiêm Hóa và Nà Hang. Ở Yên 
Nguyên (Chiêm Hóa), năm 1953, có 963 
con trâu, bò; năm 1954 có 1.152 con (tăng 
19%). Xã Bằng Cốc (Hàm Yên) năm 1953 
có 267 con trâu, bò; năm 1954 tăng lên 323 
con (tăng 21%).

Tuyên Quang chủ trương “phát động 
công nghệ, coi thủ công nghiệp gia đình 
là chính; duy trì và phát triển các xưởng 
thủ công đã có, chú trọng các nghề vải, 
chiếu, nông cụ, gây cơ sở một số nghề 
mới cần thiết như đồ gốm”1. Tính đến 
tháng 10-1953, có 7 tổ cán bông, 8 cơ sở 
dệt chiếu, 49 lò đường, 1 lò thuộc da, 3 cơ 
sở làm bừa, 41 lò rèn dao, cuốc xẻng, 2 lò 
của Nhà nước sản xuất lưỡi cày, 1 xưởng 
dệt vải, 2 lò sản xuất bát, chén, nồi, vại, 
1 lò cồn sắn, 4 cơ sở sản xuất giấy và 1 lò 
sản xuất diêm tiêu.

Sự nghiệp văn hóa - xã hội đạt được 
những bước phát triển vượt bậc. Tỉnh tiếp 

1. Báo cáo tổng kết công tác năm 1953 của Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Tuyên Quang, ngày 14-
12-1953.
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tục chỉ đạo công tác xóa mù chữ, mở thêm 
nhiều loại trường lớp phù hợp với nhiệm 
vụ phổ cập giáo dục, đồng thời nâng cao 
trình độ, chất lượng cấp học. Năm 1952, 
tỉnh đã mở 10 lớp đào tạo giáo viên sơ 
cấp, giảng viên xung phong, giảng viên 
dự bị với 178 học viên. Toàn tỉnh mở 
được 20 lớp xóa mù, củng cố 33 lớp dự 
bị bổ túc, 1 lớp văn hóa cho cán bộ xã, 4 
lớp bổ túc văn hóa tại 4 xí nghiệp, thanh 
toán mù chữ cho 4.616 người. Năm 1954, 
tỉnh đã đào tạo được 732 giáo viên, trong 
đó 3/4 là người miền núi. Từ năm 1950 
đến 1952, Tuyên Quang đạt thành tích lớn 
trong công tác giáo dục, thanh toán xong 
nạn mù chữ ở hai huyện Yên Bình và 
Sơn Dương, 1/3 số xã của huyện Yên Sơn 
cùng nhiều thôn xóm ở các huyện khác. 
Hơn 80.000 người thoát nạn mù chữ, các 
trường phổ thông phát triển mạnh. Năm 
1952, toàn tỉnh có 2 trường phổ thông cấp 
II với 24 giáo viên, 1.016 học sinh, và 94 
trường phổ thông cấp I với 119 giáo viên, 
7.776 học sinh, trong đó có 2.758 học sinh 
là người dân tộc thiểu số.

Cùng với việc xây dựng các bệnh viện, 
trạm xá, bệnh xá, tỉnh chú ý đào tạo cán 
bộ y tế xã. Đến tháng 6-1953, số cơ sở y tế 
nhân dân đã có ở Yên Bình là 10/17 xã, Yên 
Sơn: 11/20 xã, Hàm Yên: 6/13 xã, Nà Hang: 
9/10 xã, tổng số 55/100 xã có cơ sở y tế.

Đời sống văn hóa thay đổi, phát triển 
đúng hướng. Các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ không chỉ phát triển ở trung tâm thị 
xã, mà còn ở các xã với các đội văn nghệ 
quần chúng. Tại thị xã có các buổi phát 
thanh buổi tối và các chòi đọc tin chiến sự. 
Các huyện ra báo tường, nhiều xã có chòi 
phát thanh, không những mang đến cho 
bà con tin tức thời sự, góp phần nâng cao 
hiểu biết, mà còn tuyên truyền kịp thời và 
sâu rộng các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước.

4. Bảo vệ hậu phương, bảo vệ An 
toàn khu, chi viện tiền tuyến 

Ngày 14-10-1952, Trung ương Đảng 
mở chiến dịch Tây Bắc giải phóng Nghĩa 
Lộ, Mộc Châu, Tuần Châu, Thuận Châu, 
Sơn La... Để cứu vãn tình thế thất bại, 
cuối tháng 10-1952, quân Pháp mở chiến 
dịch Lolen, từ Trung Hà đánh lên Hưng 
Hóa (Phú Thọ), theo Quốc lộ 2 đánh lên 
Đoan Hùng, uy hiếp Tuyên Quang. Đầu 
tháng 11-1952, địch ném bom, bắn phá 
ác liệt xuống các trục đường giao thông 
chiến lược. Ở Tuyên Quang, chúng đánh 
phá Quốc lộ 2, đường 13A, từ Tuyên 
Quang đi Yên Bái và hai huyện Yên Bình, 
Sơn Dương nhằm phá hoại các công binh 
xưởng, xí nghiệp, cơ quan và kho tàng của 
ta. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy chỉ thị cho 
Tỉnh đội phân tán 2/3 bộ đội địa phương 
xuống các xã, 1/3 tập trung ở những nơi 
trọng yếu theo dọc Quốc lộ 2; 1 đại đội bố 
trí ở Sơn Dương, 1 đại đội ở dưới huyện 
Yên Sơn; đồng thời, một số cơ quan và 
nhân dân được lệnh sơ tán khỏi các vùng 
trọng điểm.

Quân Pháp theo đường 31 lên Thác 
Bà (Minh Phú, Yên Bình), vượt sông Chảy 
sang đóng ở bến Hiên (xã Mỹ Lâm, huyện 
Yên Sơn). Tỉnh đội đã điều động quân 
sang bảo vệ Nhà máy MK1 và H51. Sau 
khi đốt một kho quế của ta và phá hoại 
một số tài sản của dân, ngày 15-11-1953, 
do bị bộ đội địa phương và dân quân du 
kích bao vây uy hiếp, địch buộc phải rút 
khỏi bến Hiên, 4 tên bỏ mạng vì vấp phải 
mìn của du kích cầu Tre, tự vệ Nhà máy 
MK1. Cuộc tiến công của địch lên Tuyên 
Quang lần này diễn ra trong thời gian 
ngắn, chiến sự không ác liệt, song đã để 
lại cho chúng ta những bài học lớn. Bên 
cạnh thành tích phòng gian, bảo mật, bảo 
vệ giao thông..., ta còn có nhiều thiếu sót 
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như: Nhận định sai hướng tiến công của 
địch, chúng không tiến theo Quốc lộ 2 như 
phán đoán của ta mà theo đường 31 lên 
Thác Bà, do đó ta đã bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt 
địch; một số cơ sở hậu phương của ta bị 
sơ hở, không đủ lực lượng bảo vệ; bộ đội 
phải cơ động trên một chặng đường dài, 
mất nhiều thời gian, công sức, mà hiệu 
quả chiến đấu lại thấp.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của 
Đảng được tiến hành tại xã Vinh Quang 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Dự 
Đại hội có 158 đại biểu chính thức và 33 
đại biểu dự khuyết thay mặt cho hơn 73 
vạn đảng viên của các Đảng bộ Việt Nam, 
Lào và Campuchia1. Đại hội đã thông qua 
Báo cáo chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
trình bày, Báo cáo về cách mạng Việt Nam, 
Tuyên ngôn của Đảng Lao động Việt Nam, 
Chính cương Đảng Lao động Việt Nam và 
Điều lệ Đảng Lao động Việt Nam. Đại hội 
cũng quyết định đưa Đảng ra hoạt động 
công khai, lấy tên là Đảng Lao động Việt 
Nam, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, cử ra Bộ Chính trị và Ban Bí thư. 
Đồng chí Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ 
tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh được 
bầu lại làm Tổng Bí thư. Tại Đại hội, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đại hội II là Đại 
hội đẩy mạnh kháng chiến thắng lợi và xây 
dựng Đảng Lao động Việt Nam. Lúc đó, 
Tỉnh ủy Tuyên Quang, Huyện ủy Chiêm 
Hóa chỉ đạo quân và dân địa phương tham 
gia tích cực và chu đáo công tác chuẩn bị, 
hậu cần, bảo vệ, phục vụ Đại hội.

Cũng tại Tuyên Quang, trong các năm 
1951, 1952 và 1953, một loạt hội nghị của 
Trung ương đã được tổ chức. Ngày 3-3-
1951, Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên 
Việt được tổ chức, nhằm tăng cường khối 

đoàn kết dân tộc trên cơ sở liên minh công 
nông do Đảng lãnh đạo. Từ ngày 1 đến 
ngày 5-5-1952, Đại hội Anh hùng, chiến sĩ 
thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc 
lần thứ nhất, đã tuyên dương 7 anh hùng 
đầu tiên của nước ta. Tiếp đó, Hội nghị 
đấu tranh kinh tế với địch, Hội nghị kháng 
chiến hành chính toàn quốc và Hội nghị về 
công tác tài chính toàn quốc cũng được tổ 
chức ở Tuyên Quang.

Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ, tạo 
điều kiện mọi mặt cho những hoạt động 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan 
Đảng, Nhà nước. Đồng bào hăng hái tham 
gia hàng vạn ngày công để vận chuyển 
vật liệu, máy móc, làm đường, đào hầm, 
đóng góp hàng chục tấn lương thực, thực 
phẩm phục vụ xây dựng An toàn khu và 
đã lập nhiều thành tích trong việc chuẩn 
bị cơ sở vật chất cho Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ II. Trong lời khai mạc Đại hội, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung 
ương Đảng và đồng bào cả nước gửi lời 
cảm ơn tới nhân dân địa phương. Người 
viết: “Vật liệu: đều lấy ở chung quanh. 
Đã dùng trên 100 cây mít, 1 vạn cây mai, 
10 vạn cây nứa, 8 vạn lá cọ, 5 ngàn thước 
vuông gỗ xẻ. Làm đất: Đào đắp trên 3.000 
thước khối để làm nền nhà, đường đi, hầm 
tránh máy bay. Nhân công đã dùng: 7.000 
công chuyên môn và 1 vạn dân công”.

Tỉnh Tuyên Quang được phân công 
bảo vệ vòng ngoài An toàn khu. Đảng bộ 
và chính quyền tỉnh đã chỉ đạo chặt chẽ 
các cấp, các ngành hoàn thành tốt nhiệm 
vụ của mình. Công an Tuyên Quang lập 
trạm kiểm soát ở cửa ngõ vào An toàn khu 
và phối hợp cùng lực lượng vũ trang làm 
tốt công tác trinh sát, điều tra chống gián 

1. Xem Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001, 
t.12, tr.481. 
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điệp, phản động trên toàn địa bàn. Tổ chức 
trật tự xã và sau đó là công an xã được 
tăng cường quanh khu vực An toàn khu, 
tích cực hoạt động xây dựng phong trào 
phòng gian bảo mật theo khẩu hiệu “ba 
không” trong nhân dân. Nhờ đó, các vùng 
An toàn khu, các đợt công tác, di chuyển 
địa điểm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, các cơ quan Trung ương đều 
giữ được bí mật, an toàn tuyệt đối. Mọi âm 
mưu hoạt động phá hoại của kẻ thù đối 
với vùng căn cứ địa kháng chiến đều bị vô 
hiệu hóa, thất bại trước mặt trận bảo vệ an 
ninh rộng rãi và vững mạnh của nhân dân 
Tuyên Quang.

Lợi dụng điều kiện địa hình rừng núi 
hiểm trở, đặc điểm cư dân của các huyện 
vùng cao, thực dân Pháp móc nối, giúp 
sức những tên địa chủ, những tên tay sai 
Quốc dân Đảng câu kết với nhau lập thành 
những ổ nhóm phản động, nổi lên chống 
phá cách mạng.

Năm 1952, bọn phản động tổ chức lập 
hội tề để đón quân Pháp ở xã Mỹ Lâm (Yên 
Sơn). Ở các huyện Hàm Yên, Sơn Dương, 
Chiêm Hóa, một số tên đội lốt “linh mục” 
lợi dụng tình hình khó khăn về kinh tế để 
tuyên truyền xuyên tạc, dụ dỗ giáo dân 
chống cách mạng. Tại Nà Hang, một số 
tổ chức phản động cũ như “Nam Dương 
Hoa kiều hội” nổi dậy cấu kết với bọn phỉ 
ở Cao Bằng, Hà Giang, theo Pháp xúi giục, 
tập hợp trong tổ chức gọi là “Việt - Pháp - 
Trung liên hiệp hội”, do một tên Quốc dân 
Đảng cầm đầu. Tổ chức này ban đầu rộ lên 
ở hai xã Hồng Thái và Đà Vị, sau lan ra các 
xã Yên Viễn, Vĩnh Yên, Côn Lôn, Thượng 
Nông. Âm mưu của chúng là lật đổ chính 
quyền từ xã đến huyện, thành lập “Xứ tự 
trị” ở Nà Hang, Bắc Mê.

Nắm được âm mưu của địch, chấp 
hành chỉ thị của Liên Khu ủy, tháng 7-1953, 
Tỉnh ủy Tuyên Quang ra chỉ thị: “Dập tắt 

tổ chức phản động Việt - Pháp - Trung 
liên hiệp hội”. Tỉnh đội đã điều một trung 
đội bộ đội địa phương phối hợp với lực 
lượng công an, cán bộ và dân quân du kích 
huyện Nà Hang tiến hành truy quét bọn 
phỉ. Sau ba tháng kiên trì vận động, thuyết 
phục, hầu hết bọn phản động đã trở về với 
gia đình, số ngoan cố bị ta truy quét, bắt 
giữ. Lực lượng vũ trang địa phương đã 
phát hiện và bắt giữ 373 tên phỉ ở Hồng 
Thái và Đà Vị. Ở các xã khác, ta bắt giữ 
thêm 146 tên. Ta đã tập trung cải tạo để 
bọn chúng nhận ra sai lầm, tự nguyện 
trở về địa phương làm ăn lương thiện. Vì 
thế, tổ chức “Việt - Pháp - Trung liên hiệp 
hội” bị giải tán. Thắng lợi này của quân 
và dân Tuyên Quang đã góp phần đập tan 
âm mưu phá hoại bên trong của địch, bảo 
vệ an toàn hậu phương và cơ quan Đảng, 
Chính phủ đóng trên địa bàn tỉnh. 

Tuy vậy, đợt hoạt động tiễu phỉ này 
cũng bộc lộ một số khuyết điểm: Tư tưởng 
còn nôn nóng, muốn đánh thắng nhanh, 
không thực hiện khoanh vùng trọng điểm, 
quản lý đối tượng thiếu chặt chẽ. Nghiêm 
trọng hơn là việc tuyển người vào lực 
lượng vũ trang Nà Hang còn sơ hở để bọn 
phản động trà trộn vào, nên kế hoạch bị 
bại lộ, bọn phản động tổ chức đối phó, 
khiến cho thời gian tiễu phỉ phải kéo dài 
và gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ hậu phương, 
lực lượng vũ trang Tuyên Quang còn hoàn 
thành xuất sắc việc tham gia các chiến dịch 
đánh Pháp, tiễu phỉ của Trung ương và các 
tỉnh bạn.

Tháng 6-1951, gần 2.000 quân Tưởng 
bị Giải phóng quân Trung Quốc đánh, 
chạy bạt sang đất Việt Nam, đã âm mưu 
liên lạc với quân Pháp ở Nghĩa Lộ, Yên 
Bái. Đại đội 220 và Đại đội 79 bộ đội địa 
phương truy kích suốt ngày đêm, phục 
kích ở đèo Bụt, bến Đông Cuông, tiêu 
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diệt 627 tên (trong đó có 1 tên sư đoàn 
trưởng), bắt sống và bức hàng 203 tên (có 
2 đại úy), vũ khí thu được đủ trang bị cho 
1 đại đội.

Tháng 8-1951, Đại đội 220 và Đại đội 
79 lại tham gia chiến dịch Lý Thường Kiệt. 
Bị quân địch nhảy dù đánh tập hậu, tuy 
bị động và yếu hơn địch, song Đại đội 220 
vẫn anh dũng chiến đấu cầm cự chờ tiếp 
viện, sau đó phản công, truy kích địch. 
Trong chiến dịch này, bộ đội Tuyên Quang 
còn đón đánh địch ở ngã ba Gia Hội, diệt 
gần 100 tên, bắt sống 30 tên, thu 2 trung 
liên, 1 cối 81 ly, 10 tiểu liên, 1 vô tuyến điện 
và nhiều súng trường. Cuối tháng 12-1951, 
bộ đội tỉnh đi tải thương trong chiến dịch 
Hòa Bình ba tháng và đã hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ.

Để đảm bảo yêu cầu của tiền tuyến, 
tháng 7-1953, Tuyên Quang mở chiến 
dịch cầu đường, huy động 1.021.136 ngày 
công sửa chữa toàn bộ hệ thống đường 
dài 168 km.

Tỉnh thành lập 2 đội sửa đường (216 
và 217). Tỉnh đội thành lập đại đội phòng 
không, mỗi huyện thành lập 1 ban bảo vệ, 
các xã có đội bảo vệ từ 10 đến 15 người, 
thường xuyên tuần tiễu bảo vệ đường, 
phà, phát hiện bom nổ chậm, bảo vệ nơi 
cất giấu ôtô.

Để huy động cao nhân lực và vật lực 
cho cuộc kháng chiến đang bước vào thời 
điểm quyết định, đầu năm 1953, Tỉnh ủy 
Tuyên Quang thành lập Hội đồng cung 
cấp tiền phương của tỉnh do một số đồng 
chí thường vụ tỉnh ủy làm chủ tịch.

Những công thương tiêu biểu ở chợ Tam Cờ (thị xã Tuyên Quang) 
trong phong trào mua trái phiếu quốc gia
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Năm 1953, tỉnh huy động 3 đợt dân 
công với 9.762 người phục vụ chiến 
dịch Tây Bắc. Năm 1954, tỉnh huy động 
1.854.360 ngày công. Trong suốt cuộc 
kháng chiến, chỉ tính riêng việc phục vụ 
cho các chiến dịch và kiến thiết cầu đường, 
Tuyên Quang đã huy động hơn 6.519.000 
ngày công. Với số dân 13 vạn người, năm 
1954, tỉnh đã huy động tới 56.196 người đi 
làm dân công (chiếm 43% dân số của tỉnh). 

Động viên được sức mạnh toàn dân, 
riêng trong đông - xuân 1953 - 1954, Tuyên 
Quang đã cung cấp cho tiền phương 
6.486.955 kg gạo, 52.770 kg thịt trâu, 914 
kg thịt bò, 41.657 kg thịt lợn, 10.890 kg lạc, 
11.282 kg đỗ xanh... Tỉnh còn cung cấp cho 
bộ đội hàng trăm tấn rau xanh và 1.881.322 
kg gạo cho chiến dịch cầu đường.

Đồng bào các dân tộc Tuyên Quang đã 
tích cực tham gia phong trào đón thương 
binh về làng, đỡ đầu bộ đội; giúp đỡ gia 

đình thương binh, liệt sĩ; viết thư động viên, 
thăm hỏi các chiến sĩ ngoài mặt trận. Tỉnh 
đã xây dựng 6 trại điều dưỡng cho hơn 500 
thương, bệnh binh; đồng thời động viên 
nhân dân chuẩn bị cơ sở vật chất để đón 
thương binh về làng chăm sóc, nuôi dưỡng.

Năm 1954, ngoài lực lượng bảo vệ cầu 
đường, bộ đội địa phương Tuyên Quang 
còn điều 5 đại đội làm nhiệm vụ giải tù 
binh, truy quét biệt kích trong chiến dịch 
Điện Biên Phủ.

Ngày 7-5-1954, chiến dịch Điện Biên 
Phủ toàn thắng. Ngày 21-7-1954, thực dân 
Pháp buộc phải ký Hiệp định Giơnevơ về 
chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở 
Đông Dương. 

Qua chín năm kháng chiến, Đảng bộ 
và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang 
vinh dự được Chính phủ tặng thưởng 
Cờ thi đua và Huân chương Kháng chiến 
hạng Ba. 

Tự vệ thị xã Tuyên Quang
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Thủ đô thời bình có địa giới cố định, 
Chính phủ, các bộ trong Chính phủ đặt trụ 
sở chỉ ở một địa điểm. Thủ đô kháng chiến 
bao gồm cả vùng đất liền kề, tiện lợi cho 
việc cơ động, trước hết đáp ứng được yêu 
cầu bảo đảm an toàn cho cơ quan đầu não 
để từ đó lãnh đạo quân, dân cả nước chiến 
đấu đến thắng lợi cuối cùng. 

Nhằm giữ gìn bí mật và hoạt động 
hiệu quả, Chính phủ, các bộ di chuyển 
nhiều lần, đóng tại nhiều nơi, thời gian ở 
mỗi nơi dài ngắn không nhất định, có thể 
hàng năm, một vài tháng, cũng có khi chỉ 
vài tuần. 

I- TUYÊN QUANG TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO 
CUỘC KHÁNG CHIẾN 

So với trước cách mạng, tình hình xã 
hội Tuyên Quang đã có sự thay đổi căn 
bản. Cùng với đồng bào cả nước, nhân 
dân các dân tộc Tuyên Quang đã thoát 
khỏi ách nô lệ, trở thành người dân nước 
độc lập.

Sau khi có chỉ thị về việc tổ chức phát 
triển đảng viên “lớp Tháng Tám”, Tỉnh 
ủy Tuyên Quang đẩy mạnh công tác phát 
triển Đảng, kiện toàn các ban: Tuyên huấn, 
Đảng vụ, Thanh tra, Dân vận, Kinh tế - 
Tài chính từ tỉnh đến huyện. Tỉnh đã tiến 
hành điều chỉnh địa giới hành chính các 
châu, phủ: Tự Do, Kháng Địch, Hồng Thái, 
Khánh Thiện, Toàn Thắng, Quyết Thắng, 

Xuân Trường được lập ra trong khởi nghĩa 
giành chính quyền năm 1945. Theo sự điều 
chỉnh, lúc đó Tuyên Quang có sáu đơn vị 
hành chính là các huyện: Sơn Dương, Yên 
Sơn, Yên Bình, Chiêm Hóa, Nà Hang và 
thị xã Tuyên Quang. Thông qua cuộc bầu 
cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu hội 
đồng nhân dân xã, huyện, chính quyền 
nhân dân các cấp được tổ chức củng cố. 
Đầu năm 1946, toàn tỉnh có 3 chi đội Vệ 
quốc quân, 1 đại đội cảnh vệ, mỗi huyện 
có 1 trung đội du kích tập trung, mỗi xã có 
một trung đội du kích bán thoát ly, thị xã 
Tuyên Quang có 1 đại đội tự vệ... 

Trong tuần lễ vàng tổ chức từ ngày 17 
đến ngày 24-9-1945, tỉnh đã quyên được 
130 lạng vàng, 7.500 lạng bạc. Nhân dân 
còn tiếp tục mua một lượng lớn công trái 
quốc gia và đóng góp “Đảm phụ quốc 
phòng”, “Quỹ Độc lập”. 

Hưởng ứng lời kêu gọi chống giặc đói, 
nhân dân hăng hái tăng gia sản xuất, thực 
hiện khẩu hiệu “tấc đất, tấc vàng”. Chính 
quyền, đoàn thể vận động, hướng dẫn 
nhân dân làm thủy lợi, mở rộng diện tích 
lúa, hoa màu.

Nhằm tạo điều kiện cho nông dân 
phấn khởi đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, 
nhiều địa phương trong tỉnh tích cực thực 
hiện chính sách của Đảng và Chính phủ về 
ruộng đất. Ở Sơn Dương, những đồn điền 
của thực dân Pháp và địa chủ phản động 

Chương VII

TUYÊN QUANG - THỦ ĐÔ KHÁNG CHIẾN
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được đem chia cho nông dân, mỗi hộ từ 5 
đến 8 sào. 

Nhiệm vụ chống giặc dốt được đẩy 
mạnh, các lớp học bình dân lôi cuốn mọi 
tầng lớp nhân dân, mọi lứa tuổi tham gia; các 
lớp học phổ thông bắt đầu được xây dựng. 

Bằng những nỗ lực phi thường của 
người dân, từ đầu năm 1946 trở đi, tình 
hình xã hội Tuyên Quang ngày càng ổn 
định, chính quyền cách mạng được giữ 
vững, ngày càng vững mạnh; nạn đói, 
nạn dốt bị đẩy lùi một bước quan trọng; 
sản xuất nông nghiệp được khôi phục và 
có bước phát triển. Kết quả bước đầu của 
cuộc đấu tranh chống giặc đói, giặc dốt có 
ý nghĩa rất lớn. Nó không chỉ bảo đảm sự 
ổn định tình hình kinh tế - xã hội mà còn 
tạo điều kiện thuận lợi xây dựng thực lực 
để đối phó với giặc ngoại xâm. 

Thời gian từ tháng 9-1945 đến trước 
ngày toàn quốc kháng chiến, Đảng bộ và 
nhân dân Tuyên Quang phát huy mạnh mẽ 
tinh thần cách mạng, giải quyết tốt những 
nhiệm vụ trước mắt. Trong hơn một năm 
đó, đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước được Tỉnh 
ủy Tuyên Quang vận dụng sáng tạo vào 
tình hình cụ thể. Chính điều đó kết hợp 
với tinh thần cách mạng, lòng yêu nước, 
niềm hân hoan được sống trong độc lập, 
tự do của nhân dân đã tạo nên sức mạnh 
chuẩn bị cho Tuyên Quang đảm nhận vai 
trò hậu phương, căn cứ địa hết sức quan 
trọng sắp tới. 

II- TUYÊN QUANG - TRUNG TÂM AN 
TOÀN KHU

Sau Hội nghị Quân sự toàn quốc 
của Đảng, cuối tháng 10-1946, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh cử đồng chí Nguyễn Lương 
Bằng lên Việt Bắc để chuẩn bị địa điểm 
xây dựng căn cứ địa. Việt Bắc là vùng 

rừng núi hiểm trở gồm các tỉnh: Cao Bằng, 
Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên 
Quang, Hà Giang. Một số địa điểm thuộc 
các huyện: Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương 
(Thái Nguyên), Chợ Đồn, Chợ Rã (thuộc 
Bắc Kạn), Sơn Dương, Chiêm Hóa, Yên 
Sơn, Nà Hang (thuộc Tuyên Quang) dự 
kiến được chọn làm nơi ở và làm việc của 
các cơ quan Trung ương Đảng và Chính 
phủ, trong trường hợp phải dời Thủ đô 
Hà Nội đi kháng chiến.

Tháng 11-1946, Trung ương Đảng 
quyết định thành lập một Đội công tác 
đặc biệt có đại diện các ngành do đồng 
chí Trần Đăng Ninh dẫn đầu lên Việt Bắc 
nghiên cứu chọn địa điểm đặt các cơ quan 
Trung ương. Công việc chuẩn bị cho các cơ 
quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ, Mặt trận rời Thủ đô Hà Nội cũng 
được đẩy mạnh, nhất là sau vụ quân Pháp 
gây hấn ở Hải phòng, Lạng Sơn. 

Giữa tháng 12-1946, một số cán bộ 
trong Đội công tác đặc biệt lần lượt lên 
Việt Bắc làm nhiệm vụ. Sau một thời gian 
khảo sát thực địa, cân nhắc kỹ lưỡng, đội 
đã chọn những địa điểm nằm sâu trong căn 
cứ địa Việt Bắc mà trung tâm là các huyện: 
Chợ Đồn, Định Hóa, Đại Từ, Yên Sơn, Sơn 
Dương, Chiêm Hóa làm nơi xây dựng An 
toàn khu (gọi tắt là ATK) của Trung ương. 

Nhận được chỉ thị của Trung ương, 
Tỉnh ủy Tuyên Quang cùng cán bộ cơ sở 
động viên, tổ chức toàn dân quán triệt 
đường lối kháng chiến của Đảng. Các đội 
công tác của Trung ương, của tỉnh quan 
tâm đến xây dựng mối quan hệ gắn bó 
giữa nhân dân và cán bộ, bộ đội như “cá 
với nước”; nêu cao tinh thần cảnh giác, giữ 
gìn bí mật, kịp thời phát hiện gián điệp, 
Việt gian lọt vào khu căn cứ. 

Cùng thời gian trên, các cơ quan 
Trung ương rời Hà Nội, di chuyển về phía 
Hà Đông, Sơn Tây. Phần lớn các cơ quan, 
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cơ sở hậu cần, kinh tế, quân đội chuyển 
ra vùng ven thành phố, thị xã để chuyển 
lên Việt Bắc.

Cuối tháng 2-1947, Chính phủ quyết 
định chọn Việt Bắc làm chiến khu. Bộ 
Tổng tham mưu chịu trách nhiệm phân 
chia các khu vực trong An toàn khu cho 
các cơ quan Trung ương, Chính phủ, Bộ 
Tổng chỉ huy và các đoàn thể. An toàn khu 
với 9 huyện thuộc 3 tỉnh, là trung tâm khu 
căn cứ Việt Bắc và cả nước. An toàn khu là 
cụm từ lịch sử riêng có của thời kỳ kháng 
chiến chống thực dân Pháp. 

Tuyên Quang có vị trí đặc biệt trong 
An toàn khu:

Về điều kiện chính trị, trong Cách 
mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang 
là địa bàn của Khu Giải phóng, có Tân Trào 
là Thủ đô Khu Giải phóng. Tuyên Quang 
đã làm tốt vai trò là địa bàn trung tâm chỉ 
đạo cách mạng. 

Về điều kiện tự nhiên, Tuyên Quang là 
tỉnh miền núi, nằm giữa Tây Bắc và Đông 
Bắc của Tổ quốc Việt Nam; liền kề với 7 
tỉnh miền núi và trung du. Hệ thống sông 
ngòi khá dày với sông Lô, sông Gâm, sông 
Phó Đáy, sông Năng và rất nhiều chi lưu. 
Địa hình hiểm trở, đồi núi chiếm trên 90% 
diện tích.

Vào thời điểm đó, Tuyên Quang còn 
cách vùng địch tạm chiếm khá xa. 

Địa hình Tuyên Quang tương đối 
ít hiểm trở hơn, sự liên lạc với các vùng 
dễ dàng. Sông Lô với chi lưu lớn nhất là 
sông Gâm chảy xuyên suốt địa bàn Tuyên 
Quang làm nên con đường giao thông 
huyết mạch thuận tiện cho việc tập kết máy 
móc, vật tư chiến lược cũng như việc cán 
bộ, nhân dân tản cư lên Việt Bắc. Dọc sông 
Lô có rất nhiều bến bãi dễ dàng cho vận tải 
đường thủy như Phan Lương, Kim Xuyên, 
Chợ Khổng, chợ Đông Trai, Chợ Đĩa, Chợ 
Duộc, Bình Ca, Ghềnh Quýt, Nông Tiến, 

Chợ Tổng, Xuân Vân, Chợ Bợ. Dọc sông 
Gâm có các bến Trinh, Cham, Ngọc Hội, 
Đầm Hồng. Hàng vạn tấn máy móc, 
nguyên vật liệu, lương thực, thực phẩm từ 
những vùng địch có thể đánh chiếm được 
vận chuyển về các khu vực an toàn. Quân 
và dân ta đã vượt qua muôn vàn khó khăn, 
gian khổ để hoàn thành việc di chuyển 
trước khi chiến sự lan tới. Gạo và muối 
là hai nhu cầu thiết yếu được đặc biệt coi 
trọng vận chuyển lên Việt Bắc. Nha Tiếp 
tế thuộc Bộ Kinh tế chuyên trách lo việc 
thu mua và dự trữ gạo. Bộ Tài chính đặt 
kho dự trữ thóc, gạo ở nhiều địa phương. 
Cục Quân nhu thuộc Bộ Quốc phòng cũng 
lập hệ thống kho dự trữ ở các tỉnh Hà 
Đông, Sơn Tây, Ninh Bình, Phú Thọ, Thái 
Nguyên, Tuyên Quang. Bộ Tài chính được 
đặc trách giao lo về muối. Bộ thành lập Cơ 
quan phân tán muối làm nhiệm vụ tổ chức 
vận chuyển muối thuế của Nhà nước và 
muối mua trên thị trường tự do về các địa 
điểm an toàn. 

Trong thời gian trên, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh giao đồng chí Nguyễn Lương Bằng, 
Trưởng ban Tài chính Trung ương chuyển 
gần hai vạn tấn muối từ kho Văn Lý, Nam 
Định lên Việt Bắc và Tây Bắc trước khi 
địch đánh chiếm vùng duyên hải Bắc Bộ. 

Máy móc, vật tư, tài liệu của các cơ 
quan y tế, giáo dục cũng được nhanh chóng 
chuyển lên chiến khu. Một khối lượng lớn 
máy móc, dụng cụ, nguyên vật liệu từ Ninh 
Bình trở ra được đưa về Phủ Lạng Thương 
(Bắc Giang), Ứng Hòa (Hà Đông) rồi chuyển 
dần lên An toàn khu theo các tuyến đường 
Phủ Lạng Thương - Thái Nguyên - Chợ 
Chu, Chợ Đồn và tuyến Sơn Tây - Hưng 
Hóa - Tuyên Quang - Chiêm Hóa.

Đầu năm 1947, đợt tổng di chuyển 
hoàn thành, hầu hết các cơ quan Trung 
ương, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, Bộ 
Quốc phòng, các cơ quan kinh tế, văn hóa, 
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giáo dục, y tế đều lần lượt dời khỏi Thủ đô 
Hà Nội lên Tuyên Quang. Ngày 2-4-1947, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh về Tuyên Quang 
lần thứ hai. Như vậy, sau khoảng 1 năm 
4 tháng chuyển về Hà Nội, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ương 
trở lại Tuyên Quang. 

III. TUYÊN QUANG - ĐỊA BÀN CHỦ 
TỊCH HỒ CHÍ MINH, TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, 
CHÍNH PHỦ LÃNH ĐẠO KHÁNG CHIẾN 

Những năm ở Tuyên Quang, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã hoạch định đường lối 

đúng đắn cho cuộc kháng chiến, thường 
xuyên cùng Bộ Chính trị, Trung ương 
Đảng trực tiếp duyệt kế hoạch và chỉ đạo 
nhiều chiến dịch lớn từ chiến dịch Việt 
Bắc - Thu Đông năm 1947, Trung du, Hòa 
Bình, Tây Bắc đến chiến dịch Điện Biên 
Phủ. Với cương vị Chủ tịch nước, Người 
thường xuyên chủ trì các phiên họp Hội 
đồng Chính phủ, ký nhiều sắc lệnh thực 
thi Hiến pháp, xây dựng và củng cố chính 
quyền trong sạch, vững mạnh, huy động 
tối đa trí tuệ, nhân tài, vật lực của toàn dân 
cho cuộc kháng chiến; chỉ đạo xây dựng 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường Chinh, Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng,  
Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp sau phiên họp Hội đồng Chính phủ tại chân đèo De  

(xã Tân Trào, huyện Sơn Dương)
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hậu phương vững mạnh về các mặt chính 
trị, kinh tế, xã hội, văn hóa; ban hành Luật 
cải cách ruộng đất, thực hiện người cày 
có ruộng, tạo ra sức mạnh và khí thế mới 
của nông dân, thúc đẩy kháng chiến mau 
đi đến thắng lợi, thực hiện phương châm 
vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Người có 
nhiều hoạt động đối ngoại gửi thư, điện, 
tiếp xúc với các nhà lãnh đạo, đại diện của 
nhiều nước, tổ chức quốc tế, trả lời các nhà 
báo nhằm giới thiệu, tuyên truyền tính chất 
chính nghĩa của cuộc kháng chiến; chỉ đạo 
công tác ngoại giao ở Hội nghị Giơnevơ. 
Thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tuyên 
Quang là thời gian lãnh đạo cuộc kháng 
chiến đi đến thắng lợi.

1. Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại 
Tuyên Quang lần thứ hai 

Làng Sảo, xã Hợp Thành, huyện Sơn 
Dương (từ ngày 2-4 đến ngày 19-5-1947).

Thời gian ở làng Sảo, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chủ trì ba phiên họp Hội đồng Chính 
phủ vào các ngày 19 tháng 4, 30 tháng 4 và 
15 tháng 5, có các nội dung nhanh chóng 
chuyển cơ quan và các vị bộ trưởng vào 
An toàn khu; cử người thay cụ Huỳnh 
Thúc Kháng và ông Hoàng Hữu Nam mới 
mất; vấn đề ngoại giao với Pháp, vấn đề 
trao đổi đại diện ngoại giao với Inđônêxia; 
việc thả tù binh.

Ngày 4-5-1947, từ làng Sảo, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đi thị xã Thái Nguyên tiếp 
Pôn Muýt, đại diện của Cao ủy Pháp 
Bôlae, nêu rõ quan điểm lập trường chính 
nghĩa của nhân dân Việt Nam là tôn trọng 
độc lập, chủ quyền của mỗi quốc gia và sẽ 
tiếp tục chiến đấu đến khi giành cho được 
độc lập, tự do thật sự.

Ngày 15-5-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 48/SL cho phép lưu hành 
trong toàn quốc loại giấy bạc Một đồng, 
Năm đồng, Mười đồng, Hai mươi đồng, 

Năm mươi đồng, Một trăm đồng và Năm 
trăm đồng.

Khuôn Đào, xã Trung Yên, huyện Sơn 
Dương (từ ngày 27-11-1947 đến ngày 3-12-
1947).

Cuối tháng 11-1947, quân Pháp chiếm 
Chợ Chu, Định Hóa (Thái Nguyên), Đồng 
chí Võ Nguyên Giáp gửi thư hỏa tốc báo 
cáo tình hình với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
Ngay trong đêm 26, Người cùng các đồng 
chí bảo vệ chuyển đến Khuôn Đào. 

Tại đây Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng 
Trung ương Đảng và Chính phủ chỉ đạo 
các đơn vị vũ trang chặn đánh, tiêu hao, 
tiêu diệt sinh lực địch đồng thời lên kế 
hoạch sơ tán các cơ quan nhằm bảo toàn 
lực lượng.

Khuổi Tấu, xã Hùng Lợi, huyện Yên 
Sơn (từ ngày 4 đến cuối tháng 12-1947).

Những ngày đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ở nhà đồng chí Đặng Nguyên Minh, một 
cơ sở cách mạng từ năm 1939. Ít ngày 
sau Người làm việc tại một căn lán nhỏ. 
Tại đây, Người viết tác phẩm Việt Bắc anh 
dũng, đánh giá cao những chiến công oanh 
liệt của quân, dân Việt Bắc.

Ngày 7-12-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 612/MDB về việc khen thưởng 
các Chủ tịch và Ủy viên kháng chiến kiêm 
hành chính cấp xã.

Ngày 12-12-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết thư Gửi Chính phủ Cao Miên giải phóng, 
nhiệt liệt hoan nghênh việc thành lập 
Ủy ban giải phóng Việt - Miên - Lào 
nhằm mục đích theo đuổi đến cùng 
cuộc chiến đấu chung chống đế quốc 
và thực dân.

Ngày 19-12-1947, nhân dịp kỷ niệm 
một năm Ngày toàn quốc kháng chiến, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi đồng 
bào và chiến sĩ cả nước hãy ra sức phấn đấu, 
đóng góp cho kháng chiến và trịnh trọng 
tuyên bố: “Chính phủ Hồ Chí Minh quyết 
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làm trọn cái nhiệm vụ vẻ vang mà quốc 
dân đã giao cho, và quyết không phụ lòng 
tin cậy mà đồng bào đã đặt vào Chính 
phủ”1. Cùng ngày, Người ký thông tư gửi 
các bộ “về việc cử các nhân viên làm việc 
đắc lực để khen thưởng”.

Ngày 21-12-1947, Người nghe đồng 
chí Võ Nguyên Giáp báo cáo về thắng lợi 
của chiến dịch Thu Đông năm 1947.

Ngày 24-12-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết Thư gửi đồng bào Công giáo nhân dịp 
lễ Nôen 1947. Người chúc “toàn thể đồng 
bào Công giáo được Chúa ban phúc” và 
mong rằng “giáo cũng như lương, đoàn 
kết kháng chiến để Tổ quốc được độc lập, 
tôn giáo được tự do”2.

Lũng Tẩu, xã Tân Trào (lần thứ nhất từ 
ngày 12-9 đến ngày 16-12-1948).

Ngày 15-9-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Quyết định cử một Phái đoàn của 
Chính phủ do bác sĩ Phạm Ngọc Thạch 
làm trưởng đoàn vào Nam Bộ úy lạo đồng 
bào và chiến sĩ, kiểm tra các công việc 
kháng chiến và hành chính.

Ngày 28 và 29-9-1948, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chủ tọa phiên họp của Hội 
đồng Quốc phòng tối cao để bàn về kế 
hoạch Thu - Đông và chương trình năm 
1949, việc tổ chức bộ máy kháng chiến 
hành chính, vấn đề tiếp tế cho Việt Bắc, kế 
hoạch bảo vệ cơ quan và mùa màng.

Thời gian ở Lũng Tẩu lần thứ nhất Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp tháng 
10, tháng 11-1948 của Hội đồng Chính 
phủ, nghe báo cáo tình hình quân sự, nội 
trị, thảo luận vấn đề phân tán và quân sự 
hóa, bàn việc thưởng huân chương nhân 
kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến. 

Tháng 9, tháng 10-1948 Chủ tịch 
Hồ Chí Minh viết bài: Cách làm việc tập thể 

lãnh đạo, cá nhân phụ trách và bài Chủ nghĩa 
cá nhân, nêu lên những biểu hiện cụ thể, 
hậu quả nguy hại và cách tẩy sạch “ bệnh 
chủ nghĩa cá nhân”. 

Ngày 19-11-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 254/SL về tổ chức lại 
chính quyền nhân dân trong thời kỳ 
kháng chiến. 

Lũng Trò, xã Trung Trực, huyện Yên Sơn 
(từ ngày 19-12-1948 đến ngày 10-1-1949). 

Trong Điện gửi nhân dân Pháp nhân 
ngày 19-12-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã tố cáo những tội ác của thực dân Pháp. 
Một lần nữa nêu rõ quyết tâm chiến đấu 
của nhân dân Việt Nam, khẳng định một 
quốc gia đã nhất định tranh thủ độc lập tự 
do cho mình thì nhất định thắng, không gì 
ngăn cản nổi. 

Ngày 25-12-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã gửi thư tới đồng bào Công giáo toàn 
quốc nhân ngày lễ Thiên Chúa giáng sinh 
động viên, khích lệ đồng bào tham gia 
kháng chiến. 

Lũng Tẩu, xã Tân Trào, huyện Sơn 
Dương (lần thứ hai từ ngày 10-1-1949 đến 
ngày 6-4-1949).

Ngày 18-1-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dự Lễ bế mạc Hội nghị cán bộ Đảng lần 
thứ sáu. 

Tháng 1-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết bài Đảng ta, nêu những yêu cầu đối với 
mỗi đảng viên là phải mạnh dạn và thành 
thật kiểm điểm mình cũng như đồng chí 
mình để loại bỏ căn bệnh chủ quan. Cố 
gắng học tập, phấn đấu, đẩy mạnh tinh 
thần đoàn kết, cần, kiệm, liêm, chính, chí 
công, vô tư và thực sự trở thành người kiểu 
mẫu trong phong trào thi đua ái quốc.

Ngày 1-2-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 02/SL về việc thành lập 

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.5, tr.357, 373.
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Trường cao đẳng kỹ thuật. Cũng trong 
tháng 2-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ 
thị về việc xây dựng các đơn vị chủ lực, 
các tiểu đoàn tập trung phải được trang bị 
đầy đủ vũ khí và biên chế đủ quân số để 
có đủ khả năng đánh các đồn lẻ. 

Ngày 12-3-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 12/SL về việc trừng trị tội 
ăn cắp các đồ quân giới, quân trang, quân 
dụng trong thời chiến và thời bình. 

Khấu Lấu - Vực Hồ, xã Tân Trào, huyện 
Sơn Dương (lần thứ nhất từ ngày 6-4-1949 
đến ngày 16-5-1949).

Tại Khấu Lấu - Vực Hồ, các đồng chí 
phục vụ dựng một căn lán gần bờ sông 
Phó Đáy gọi là Lán 1, dưới sàn có hầm trú 
ẩn. Lán 2 được dựng khi Người đi thăm 
Trung Quốc và Liên Xô.

Ngày 7-4-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh thành lập Bộ đội địa phương. 
Với sắc lệnh này, các đội du kích tập trung 
được nâng lên thành các trung đội, đại đội 
bộ đội địa phương huyện, tiểu đoàn bộ đội 
địa phương tỉnh do Đảng bộ địa phương 
lãnh đạo.

Ngày 15-4-1949, trong bài Thuốc đắng 
dã tật, nói thật mất lòng Người đã viết:

“Cán bộ nào không dám công khai 
thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời 
phê bình của đồng sự và của nhân dân, 
không có can đảm sửa chữa khuyết điểm 
thì những người đó không xứng đáng là 
cán bộ”.

Trong tháng 4-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cùng Trung ương Đảng quyết định dùng 
bộ đội chủ lực của quân khu Việt Bắc và 
bộ đội địa phương hai tỉnh Lạng Sơn, Hải 
Ninh (nay thuộc tỉnh Quảng Ninh) mở 
chiến dịch “Thập vạn đại sơn” giúp Quân 
giải phóng nhân dân Trung Quốc mở rộng 
vùng căn cứ Ung - Long - Khâm. 

Từ ngày 30-4-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết tiểu thuyết Giấc ngủ mười năm. Cuốn 

tiểu thuyết mang tính viễn tưởng, kể về 
cuộc kháng chiến của nhân dân ta. 

Ngày 25-4-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 36/SL, thành lập Quỹ tham 
gia kháng chiến.

Bản Chương, xã Hùng Lợi, huyện Yên 
Sơn (từ ngày 16 đến ngày 31-5-1949). 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và làm việc tại 
nhà ông Hà Văn Tung. 

Ngày 17-5-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi thư cho đồng bào Việt Bắc báo tin: lực 
lượng địch có chừng ba tiểu đoàn đánh 
lên Tuyên Quang, quân ta đã phát triển du 
kích chiến và địa lôi chiến ở dọc sông Lô 
làm cho chúng bị thương nhiều.

Trong thời gian này Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết bài Thế nào là Cần, Thế nào là Kiệm.

Khấu Lấu - Vực Hồ, xã Tân Trào, huyện 
Sơn Dương (lần thứ hai từ ngày 1-6-1949 
đến đầu tháng 1-1950).

Ngày 01 và 02-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh viết bài Thế nào là Liêm và Thế nào là 
Chính. 

Ngày 18-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 49/SL ban hành Bộ luật thuế 
trực thu và các Sắc lệnh bổ nhiệm các chức 
vụ thuộc Bộ Quốc phòng.

Ngày 20-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ấn định kế hoạch thực hiện các công trình 
thủy nông và thể lệ bảo vệ các công trình 
thủy nông.

Ngày 14-7-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 78/SL ấn định giảm mức địa 
tô, bổ sung Thông tư giảm tô từ năm 1945. 
Sắc lệnh quy định chủ ruộng phải giảm 
25% so với mức địa tô trước Cách mạng 
Tháng Tám.

Tháng 7-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi thư cho anh chị em học viên lớp học 
viết báo Huỳnh Thúc Kháng góp ý kiến 
nhiệm vụ, mục đích tôn chỉ, đối tượng, nội 
dung, hình thức của báo chí.
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Ngày 2-8-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 87/SL sửa đổi Điều 2 của 
Sắc lệnh số 206/SL ngày 19-8-1948 về việc 
thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao. 
Điều 2 mới ghi rõ: Hội đồng Quốc phòng 
tối cao gồm các vị: Chủ tịch Chính phủ: 
kiêm Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tối 
cao; Ông Phạm Văn Đồng, Phó Thủ tướng: 
Phó chủ tịch; Hội viên gồm các ông Võ 
Nguyên Giáp, Lê Văn Hiến, Phan Kế Toại, 
Phan Anh, Tạ Quang Bửu.

Ngày 13-8-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký sắc lệnh số 95/SL Về việc thành lập ngạch 
thanh tra lao động và kiểm soát lao động.

Ngày 20-8-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ra lời kêu gọi nhân dân bán gạo khao quân 
nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2-9.

Ngày 3 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tiếp Đoàn đại biểu kháng chiến hành 
chính Nam Trung Bộ do bác sĩ Lê Đình 
Thám dẫn đầu. 

Ngày 4-9-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 102/SL lập Hội đồng giáo 
dục để ấn định chính sách và kế hoạch 
giáo dục. 

Cùng thời gian tháng 9-1949, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh thăm Trường Nguyễn Ái 
Quốc tại xóm Thia và ghi vào trang đầu Sổ 
vàng của nhà trường: 

“Học để làm việc, 
làm người, 
làm cán bộ. 
Học để phụng sự Đoàn thể, giai cấp và 

nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”. 
Ngày 15-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 

viết bài Dân vận, nhấn mạnh vai trò to lớn 
của lực lượng dân vận và công tác dân vận, 
chỉ ra phương pháp làm dân vận: “Việc 
dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì 
việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì 
cũng thành công”. 

Ngày 20-10-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 121/SL ấn định cấp bậc, 

phù hiệu, cấp hiệu và quân phục trong 
quân đội.

Ngày 4-11-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 126/SL, quy định tất cả 
nam công dân Việt Nam từ 18 đến 45 tuổi 
đều phải có 2 năm tại ngũ. Khi có chiến 
tranh, thời hạn này có thể kéo dài đến hết 
chiến tranh. 

Ngày 9-11-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi thư cho lớp “Chuẩn bị tổng phản 
công” Trường Trung học Lục quân Trần 
Quốc Tuấn nhân ngày khai giảng. 

Ngày 22-11-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 134/SL, cử vào Bộ Tư lệnh 
quân đội địa phương và dân quân Liên 
khu Việt Bắc các vị: Thiếu tướng Chu Văn 
Tấn: Chính trị ủy viên; Đại tá Lê Quảng 
Ba: Tư lệnh Liên khu; Đại tá Thanh phong: 
Phó Tư lệnh Liên khu.

Trước ngày 28-11-1949, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh gửi thư đến Hội nghị cán 
bộ nông dân cứu quốc toàn quốc. Người 
khẳng định nông nghiệp là một ngành 
kinh tế cơ bản và cực kỳ quan trọng của 
đất nước.

Ngày 18-12-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 138b/SL về việc thành lập Ban 
Thanh tra Chính phủ thuộc Phủ Thủ tướng. 
Theo đó Tổng Thanh tra: cụ Hồ Tùng Mậu; 
Tổng Thanh tra phó: ông Trần Đăng Ninh; 
Thanh tra: ông Tô Quang Đẩu.

Thời gian ở Khấu Lấu, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh chủ trì phiên họp Hội đồng Chính 
phủ tháng 6, tháng 7, tháng 9, tháng 10, 
tháng 12 nghe báo cáo tình hình thế giới 
và trong nước, tình hình quân sự; ngoại 
giao, giáo dục, canh nông; bàn về Sắc lệnh 
nghĩa vụ tòng quân, định chính sách đào 
tạo cán bộ và quyết định một số vấn đề 
quan trọng.

Đầu tháng 1-1950, từ Tân Trào, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh sang Liên Xô theo lời 
mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
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Cộng sản Liên Xô. Đoạn đường từ Tuyên 
Quang đến biên giới Việt - Trung, Người 
chủ yếu đi ngựa và nhiều lúc đi bộ. Trong 
chuyến thăm, Người hội đàm với đồng chí 
Xtalin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Cũng trong 
chuyến đi này, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
thăm Trung Quốc. Sau chuyến đi, quan hệ 
ngoại giao giữa Việt Nam và Liên Xô, giữa 
Việt Nam và Trung Quốc được thiết lập 
vào năm 1950. 

Ngày 20-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi thư cho Hội nghị toàn quốc lần thứ 
ba của Đảng, Người nhấn mạnh: “ Riêng 
về Đảng, các đồng chí hãy kiểm thảo sự 
lãnh đạo của Đảng về chính trị và tổ chức, 
đề cao tinh thần phê bình và tự phê bình 
trong Đảng, tổ chức việc học tập lý luận 
và sửa đổi lề lối làm việc, để cho Đảng ta 
thành một lực lượng rất mạnh, đưa dân 
tộc đến bước thành công”. 

Cùng ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh về thành lập các công ty hợp 
danh, trong đó Chính phủ hợp vốn với tư 
nhân để kinh doanh theo kế hoạch kinh tế 
chung của Chính phủ; Sắc lệnh xác định 
tất cả các nguồn khoáng chất ở Việt Nam 
đều thuộc sở hữu của Nhà nước và về quy 
chế khai thác mỏ ở Việt Nam. 

Ngày 12-2-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 20/SL quyết định tổng động 
viên nhân lực, vật lực, tài lực của toàn thể 
nhân dân để tiến tới tổng phản công.

Ngày 4-3-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 32/SL về việc thành lập Ban 
chỉ huy mặt trận; Sắc lệnh số 33/SL bổ 
nhiệm Giám đốc Nha Y tế nông thôn; Sắc 
lệnh số 34/SL về bổ nhiệm Tổng Giám đốc 
Nha Thông tin Việt Nam.

Khấu Lấu - Vực Hồ, xã Tân Trào, 
huyện Sơn Dương (lần thứ ba, từ tháng 4 
đến tháng 9-1950)

Ngày 6 và ngày 7-4-1950, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh dự họp với Thường vụ Trung 
ương Đảng để nghe báo cáo tình hình 
trong thời gian Người đi công tác nước 
ngoài và bàn một số nhiệm vụ cấp bách.

Ngày 14-4-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký 7 Sắc lệnh bổ nhiệm các chức vụ thuộc 
Bộ Nội vụ, Bộ Lao động, Bộ Canh nông, 
Bộ Giao thông Công chính, thành lập Nha 
Vận tải, Vụ Kiến trúc trong Bộ Giao thông 
Công chính.

Ngày 22-4-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đến thăm và nói chuyện với các đại biểu 
phụ nữ dự Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần 
thứ nhất.

Ngày 24-4-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đến thăm và nói chuyện với học viên 
khóa II Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc tại 
Việt Bắc. 

Ngày 1-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 61/SL quy định trong thời 
kỳ kháng chiến, để tiết kiệm thóc gạo và 
gia súc, cấm việc dùng gạo nấu rượu, hạn 
chế việc giết trâu, lợn, bò; Sắc lệnh số 62/SL 
bổ nhiệm ông Nguyễn Chánh làm Chính 
ủy Liên khu V; Sắc lệnh số 64/SL cử ông 
Trần Đăng Ninh làm đặc phái viên Chính 
phủ phụ trách công việc sửa chữa đường 
sá; Sắc lệnh số 65b/SL đặt Huân chương 
Lao động để tặng thưởng những người có 
thành tích đặc biệt.

Ngày 9 và ngày 10-5-1950, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dự Hội nghị Trung ương 
chuẩn bị cho Đại hội lần thứ II của Đảng. 
Người nói về việc đổi tên Đảng:

“Đó là điều cần thiết..., bởi vì có như 
thế mới tập hợp được tất cả các phần tử 
tiên tiến trong công nông, trí thức vào 
Đảng... dễ kêu gọi dân tộc hơn, vì ta đang 
cần đoàn kết rộng rãi với các tầng lớp 
nhân dân”. 

Ngày 14-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 66/SL chia Cục Tình báo Bộ 
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Quốc phòng làm hai bộ phận: một bộ phận 
sáp nhập vào Nha Công an thuộc Bộ Nội 
vụ và một bộ phận sáp nhập vào ngành 
Quân báo Bộ Tổng tham mưu thuộc Bộ 
Quốc phòng; Sắc lệnh số 67/SL, bổ nhiệm 
các ông Trần Văn Quang, Hoàng Minh 
Thảo vào Bộ Tư lệnh Đại đoàn 304; Sắc 
lệnh số 68/SL, về việc thành lập Ban Kinh 
tế Chính phủ. 

Ngày 18-5-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 73/SL, về việc thành lập Bộ 
Tư lệnh Bộ đội địa phương Liên khu IV; 
Sắc lệnh số 74/SL cử các ông Lê Chưởng 
làm Chính ủy, ông Trần Sâm làm Tư lệnh 
Bộ Tư lệnh bộ đội địa phương Liên khu IV.

Cuối tháng 5-1950, từ Tân Trào Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đến xã Ấm Thượng, 
huyện Hạ Hòa, Phú Thọ thăm cán bộ và 
chiến sĩ Đại đoàn 312. 

Ngày 15-6-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 106/SL quy định các hình 
phạt và các cấp tòa án có thẩm quyền xét 
xử những người không tuân lệnh hay 
chậm trễ tuân lệnh làm nghĩa vụ quân sự, 
những người tự hủy hoại thân thể hoặc 
dùng thủ đoạn gian dối để hoãn làm nghĩa 
vụ quân sự, những người lạm dụng quyền 
hạn trong việc ra lệnh thi hành nghĩa vụ 
quân sự, những người tuyên truyền bằng 
lời nói hay việc làm để người khác trốn 
nghĩa vụ quân sự.

Ngày 20-6-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 111/SL chỉ định các ông 
Nguyễn Duy Trinh và Trần Đình Tri làm 
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban kháng 
chiến hành chính miền Nam Trung Bộ. 

Cũng khoảng thời gian tháng 6-1950, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị 
Trung ương quyết định mở Chiến dịch 
Biên giới. 

Ngày 8-7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 199/SL, ấn định nền tiền tệ 
Việt Nam là đồng. 

Trung tuần tháng 7-1950, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị giáo 
dục toàn quốc họp ở Việt Bắc. Người căn 
dặn phải xây dựng một nền giáo dục phù 
hợp với cuộc kháng chiến và kiến quốc cả 
về chương trình sách giáo khoa và phương 
thức đào tạo.

Trước ngày 27-7-1950, Chủ tịch Hồ 
Chí Minh viết thư gửi Ban Tổ chức Trung 
ương nhân ngày thương binh tử sĩ nhắc 
nhở ý nghĩa ngày kỷ niệm này và mong 
các đoàn thể, các giới đồng bào có nhiều 
hình thức để tỏ lòng thương mến thương 
binh và gia đình các tử sĩ. 

Ngày 6-8-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ra mệnh lệnh gửi Liên khu ủy Việt Bắc và 
các tỉnh trong liên khu “phải chỉnh đốn, 
phát triển và củng cố du kích các xã một 
cách thiết thực”. 

Ngày 25-8-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết Thư gửi Hội nghị các cán bộ phụ trách 
nhi đồng toàn quốc. Người căn dặn: Giáo 
dục nhi đồng là một khoa học. Cần dạy 
cho các cháu biết “yêu Tổ quốc, thương 
đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ 
kỷ luật, học văn hóa”, đồng thời “phải giữ 
toàn vẹn tính vui vẻ hoạt bát, tự nhiên, tự 
động trẻ trung của mình”. 

Trong tháng 8-1950, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh cùng Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng chuẩn y phương án tác chiến của 
Chiến dịch Biên giới.

Ngày 2-9-1950, bài Phải tẩy sạch bệnh 
quan liêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra 
thang thuốc chữa bệnh quan liêu là phải gần 
gũi dân, đặt lợi ích của nhân dân lên trên 
hết, trước hết.

Đầu tháng 9-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
lên đường đi chỉ đạo Chiến dịch Biên giới 
(Chiến dịch Cao-Bắc-Lạng).

Trong thời gian ở Khấu Lấu - Vực Hồ, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp 
của Hội đồng Chính phủ tháng 4, tháng 5, 
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tháng 7-1950, quyết nghị về công tác ngoại 
giao, giáo dục, cải tổ bộ máy tư pháp, 
giao thông công chính, nội vụ; nhận định 
về tình hình quân sự, thảo luận và nghị 
quyết những vấn đề về nội chính và kinh 
tế; kiểm điểm tình hình quân sự trong 
thời gian kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến; 
nghe báo cáo tình hình 6 tháng đầu năm, 
thông qua những công tác chính trong 6 
tháng cuối năm và giải quyết một số vấn 
đề quan trọng khác. 

Khuôn Mạ, xã Kiên Đài, huyện Chiêm 
Hóa (từ tháng 1 đến tháng 2-1951).

Trước ngày 18-1-1951, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gửi thư cho Đại hội trù bị của Đảng, 
yêu cầu các đại biểu cần nghiên cứu sâu 
sắc các văn kiện, thảo luận thật kỹ những 
vấn đề chính là đẩy mạnh cuộc kháng 
chiến đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng 
Đảng Lao động Việt Nam.

Ngày 18-1-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dự phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ II của Đảng. Sau khi nghe 
báo cáo của các đồng chí Trường Chinh, 
Hoàng Quốc Việt, Người nói: Báo cáo cần 
tập trung phân tích sự cần thiết thống nhất 
Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt 
làm một.

Ngày 24-1-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi thư cho Nha Bình dân học vụ, thông 
báo Nha được thưởng Huân chương 
Kháng chiến và khen ngợi thành tích xóa 
nạn mù chữ của Bình dân học vụ. 

Trong tháng 1-1951, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh soạn thảo và hoàn thành Báo cáo 
Chính trị trình bày tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Đầu năm, Người viết bài Đẩy mạnh chiến 
tranh du kích, nêu nguyên tắc đánh giặc là: 
biết địch, biết ta, trăm trận trăm thắng.

Ngày 6-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 03/SL, bãi bỏ khoản quân 
lương tính bằng 10% thu hoạch. 

Ngày 7-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chủ trì phiên họp Hội đồng Chính phủ, 
nhận định tình hình thế giới về quân sự, 
ngoại giao; thông qua ba vấn đề: củng cố 
và xây dựng chính quyền cấp xã; đẩy mạnh 
phong trào thi đua; quy định về lề lối làm 
việc giữa Trung ương với các địa phương.

Thôn Phú An, xã Vinh Quang (nay 
thuộc xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa 
(lần thứ nhất từ tháng 2 đến tháng 3-1951).

Ngày 9, và ngày 10-2-1951, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh dự Đại hội trù bị của Đảng. 
Người giải thích thắc mắc của một số đại 
biểu về Cương lĩnh của Đảng; vấn đề ba 
giai đoạn chiến lược; vấn đề đổi tên Đảng; 
Đảng của ai? Giai cấp nào lãnh đạo?

Ngày 11-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dự Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ II của Đảng, buổi chiều, Người đọc 
Báo cáo chính trị. 

Ngày 13, ngày 14-2-1951, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chủ tọa Hội nghị Trung ương 
mở rộng bàn về các vấn đề quân sự. Người 
phân tích sự phát triển nhanh chóng của 
bộ đội dẫn đến những khó khăn về hậu 
cần, nhưng đây là dấu hiệu của sự trưởng 
thành, hứa hẹn nhiều triển vọng tốt đẹp.

Sáng ngày 19-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh dự phiên họp bế mạc Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Buổi 
tối, Người dự cuộc họp của Ban Chấp 
hành Trung ương mới bàn về các vấn đề: 
sắp xếp bộ máy của Đảng, chuẩn bị Hội 
nghị Trung ương lần thứ nhất, triển khai 
kế hoạch Đảng ra hoạt động công khai và 
vấn đề thống nhất Mặt trận Việt Minh - 
Liên Việt.

Ngày 28-2-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gặp và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại 
đoàn 304, trên đường hành quân về xuôi. 

Cuối tháng 2-1951, từ Tân Trào, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đi công tác một số địa 
phương thuộc các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng. 
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Ngày 1-3-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và ông 
Trần Đăng Ninh thăm đơn vị công binh 
làm nhiệm vụ xây dựng căn cứ an toàn tại 
Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên Sơn.

Ngày 3-3-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dự buổi lễ ra mắt quốc dân của Đảng Lao 
động Việt Nam. Cùng ngày, Người dự Lễ 
khai mạc Đại hội thống nhất Việt Minh - 
Liên Việt.

Ngày 11-3-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
tham dự Hội nghị liên minh nhân dân ba 
nước Việt Nam - Cao Miên - Lào và thành 
lập khối liên minh chiến đấu của nhân dân 
ba nước Đông Dương. 

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết bài Phong trào mua công trái, khen ngợi 
đồng bào Tuyên Quang hăng hái thi đua 
mua công trái, nêu rõ: “Mua công trái là một 

việc đã ích cho nước (giúp kháng chiến), lại lợi 
cho nhà (Chính phủ sẽ trả vốn và lãi)”. 

Từ ngày 13-3 đến ngày 15-3-1951, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị lần thứ 
nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Lao động Việt Nam.

Hang Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn 
Dương (lần thứ nhất từ tháng 5-1951 đến 
tháng 12-1951).

Ngày 1-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 13/SL, bãi bỏ các thứ đóng 
góp về nông nghiệp, đặt chế độ thu thuế 
nông nghiệp bằng thóc tính theo hoa lợi. 

Ngày 6-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 15/SL, thành lập và quy 
định nhiệm vụ cho tổ chức Ngân hàng 
Quốc gia Việt Nam; sắc lệnh số 16/SL bổ 
nhiệm ông Nguyễn Lương Bằng giữ chức 
vụ Tổng giám đốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Trần Đăng Ninh, Nguyễn Lương Bằng (hàng ngồi,  
từ trái sang phải), Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh 

(hàng đứng, từ trái sang phải) tại chân đèo De xã Tân Trào, huyện Sơn Dương (năm 1951)
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Ngày 20-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết bài Tự phê bình. Người chỉ rõ: “Người 
có tự phê bình, mới tiến bộ”. Và khẳng 
định: Đảng cũng thế, “thật thà tự phê 
bình... làm cho kháng chiến mau thắng lợi, 
kiến quốc mau thành công”.

Ngày 26-5-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chủ trì cuộc họp của Bộ Chính trị bàn về 
công tác tài chính, thuế nông nghiệp, công 
thương nghiệp và phát hành tiền tệ. 

Ngày 9-6-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 28/SL về bổ nhiệm các chức 
vụ thuộc Ngân hàng quốc gia Việt Nam. 

Ngày 14 và ngày 15-7-1951, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp Bộ Chính 
trị mở rộng bàn về chính sách thuế nông 
nghiệp. Người nói: Vấn đề thuế nông 
nghiệp là vấn đề chính trị, vấn đề Đảng. 
Nhân việc thuế nông nghiệp cần chỉnh 
đốn Đảng, giáo dục cán bộ. 

Ngày 15-7-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 40/SL, ban hành bản Điều lệ 
tạm thời thuế nông nghiệp.

Ngày 22-7-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 44/SL, bãi bỏ thuế môn bài, 
thuế lãi doanh nghiệp, thuế lợi tức tổng 
hợp và các thứ thuế gián thu hiện hành 
và đặt ra 2 thứ thuế: thuế nông nghiệp và 
thương nghiệp; thuế hàng hóa. 

Ngày 26-7-1951, nhân ngày thương 
binh, liệt sĩ (27-7), Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nhờ cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh, Cựu 
binh chuyển cho anh em thương binh kiểu 
mẫu mấy bộ quần áo mà đồng bào đã biếu 
Người. Người nhắc nhở chính quyền các 
cấp, các đoàn thể và đồng bào phải có 
những biện pháp lâu dài, thiết thực để 
đền đáp lại cho xứng đáng với sự hy sinh, 
mất mát của anh em thương binh; nhắc 
nhở anh em thương binh phát huy nhiệt 
tình cách mạng, tùy theo sức khỏe của mỗi 
người để tham gia những công việc thích 
hợp; gửi thư cảm ơn bà Phạm Thị Dược và 

ông Vũ Đình Dộc ở Tuyên Quang đã gửi 
tặng Người phiếu công trái trị giá bằng 
thóc để Người làm giải thưởng thi đua. 

Từ ngày 27-9 đến ngày 5-10-1951, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị Trung ương 
lần thứ hai (khóa II). Hội nghị nghe và 
thảo luận các báo cáo về tình hình thế giới; 
nhiệm vụ quân sự; công tác trong vùng 
địch và kinh tế - tài chính. 

Khoảng trung tuần tháng 11-1951, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi 
ngụy binh quay súng trở về với nhân dân 
sẽ được hưởng chính sách khoan hồng. 

Ngày 21-11-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chuẩn y chủ trương của Bộ Tư lệnh đánh 
quân Pháp khi chúng tiến công ra Hòa 
Bình và chỉ thị: Chuẩn bị chu đáo và bí mật 
thì ta sẽ thắng.

Ngày 10-12-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi thư cho các họa sĩ nhân dịp triển lãm 
hội họa, khẳng định vai trò của văn hóa 
nghệ thuật nói chung và văn nghệ sĩ nói 
riêng đối với sự nghiệp cách mạng. 

Trong những ngày ở Hang Bòng, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội 
đồng Chính phủ tháng 6, tháng 7, tháng 9, 
tháng 11, tháng 12-1951 nghe báo cáo 
tình hình các mặt quân sự, nông nghiệp, 
thương nghiệp, tài chính, ngân hàng, giáo 
dục, y tế, ngoại giao 6 tháng đầu và phương 
hướng hoạt động 6 tháng cuối năm; về tình 
hình, việc thực hiện biên chế, các vấn đề 
nội chính, kinh tế, văn hóa - xã hội; nghe 
báo cáo về vay thóc vụ chiêm và các vấn 
đề về thuế; kiểm điểm công tác năm 1951, 
bàn kế hoạch năm 1952, nghe báo cáo tình 
hình quân sự từ sau cuộc hành quân của 
địch vào Hòa Bình và quyết định một số 
vấn đề quan trọng khác. 

Ngày 26-12-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
bắt đầu chuyến đi kiểm tra tuyến đường 
số 3, thăm cơ quan tiếp nhận biên giới và 
thăm Nam Ninh, Trung Quốc.
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Hang Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn 
Dương (lần thứ hai từ tháng 1 đến tháng 
5-1952).

Ngày 27-1-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết bài đăng báo Nhân Dân, nhắc nhở 
đồng bào và chiến sĩ phải kiên quyết 
chống lại bệnh quan liêu, nạn tham ô, nạn 
lãng phí. 

Ngày 15-2-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
chủ tọa phiên họp Hội đồng Chính phủ, 
nghe báo cáo của Đại tướng Võ Nguyên 
Giáp về tình hình chiến sự ở Bắc Bộ, phê 
duyệt ngân sách năm 1952, thông qua đề 
án chỉnh đốn bộ máy chính quyền.

Từ ngày 22 đến ngày 28-4-1952, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị lần 
thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
(khóa II). Người chỉ ra ba nhiệm vụ lớn là: 
Tiêu diệt sinh lực địch, đẩy mạnh chiến 
tranh du kích; bồi dưỡng lực lượng của 
nhân dân, của kháng chiến và bốn công 
tác chính, trong đó có công tác chấn chỉnh 
quân đội, chỉnh Đảng; về phá chính sách 

của địch: “dùng người Việt đánh người 
Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. 

Thôn Phú An, xã Vinh Quang, huyện 
Chiêm Hóa (lần thứ hai, tháng 5-1952).

Ngày 1-5-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dự và nói chuyện tại Đại hội Anh hùng, 
chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn 
quốc lần thứ nhất. Người chỉ rõ: Thi đua là 
đoàn kết, là tinh thần quốc tế, góp sức giữ 
gìn hòa bình và dân chủ thế giới, là cải tạo 
con người. 

Hang Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn 
Dương (lần thứ ba, từ cuối tháng 6 đến 
cuối năm 1952).

Ngày 14-6-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 96/SL, sửa đổi bản Điều 
lệ tạm thời thuế nông nghiệp, quy định 
những gia đình có thu nhập bình quân 
hằng năm dưới 71 kg thóc một người thì 
được miễn thuế. Những vùng bị thiên tai, 
địch họa thì tùy theo mức độ thiệt hại sẽ 
được giảm hoặc miễn thuế. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và 
Tổng Bí thư Trường Chinh 
trao đổi về các văn kiện Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ II tại xã Kim Bình, huyện 
Chiêm Hóa
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Ngày 25-6-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đến thăm và nói chuyện tại Hội nghị cung 
cấp toàn quân lần thứ nhất. Người chỉ rõ: 
“phải làm thế nào một bát gạo, một đồng 
tiền, một viên đạn, một viên thuốc, một tấc 
vải, phải đi thẳng đến chiến sĩ”1. 

Ngày 13-7-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đến thăm và nói chuyện tại Hội nghị chiến 
tranh du kích toàn quốc, nêu lên những kinh 
nghiệm quý báu của chiến tranh du kích.

Ngày 27-7-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi thư cho cụ Bộ trưởng Bộ Thương binh, 
Cựu binh nhờ chuyển một tháng lương, 
hai phiếu công trái quốc gia, mỗi phiếu trị 
giá một tấn thóc cùng lời thăm hỏi ân cần 
đến thương, bệnh binh.

Ngày 10-8-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 107/SL, tặng danh hiệu 
Anh hùng thi đua ái quốc cho bảy chiến 
sĩ thi đua. 

Ngày 17-8-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nói chuyện với cán bộ báo chí, văn nghệ 
và cán bộ các ngành về cách viết tại khóa 
chỉnh Đảng Trung ương.

Ngày 4-9-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đến thăm Trường Quân y sĩ (tiền thân 
của Học viện Quân y ngày nay) trong An 
toàn khu. 

Ngày 9-9-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đến thăm và nói chuyện tại Hội nghị cán 
bộ chuẩn bị chiến dịch Tây Bắc. Người 
chỉ rõ mục đích, ý nghĩa của chiến dịch 
là tiêu diệt sinh lực địch, tranh thủ nhân 
dân, giải phóng đất đai. 

Ngày 15-9-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đến dự và nói chuyện với lớp chỉnh huấn 
khóa II do Trung ương triệu tập, nêu rõ 
mục đích, yêu cầu của việc chỉnh huấn.

Ngày 1-10-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
công bố Tám điều mệnh lệnh của Chính 
phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ngày 10-10-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in 
quốc gia.

Trong tháng 10-1952, từ Tân Trào Chủ 
tịch Hồ Chí Minh bí mật đi Liên Xô.

Ngày 12-12-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dự họp Bộ Chính trị để bàn việc sửa và 
làm rõ thêm một số điểm kỷ luật trong đợt 
cải cách ruộng đất.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên 
họp của Hội đồng Chính phủ tháng 7, 
tháng 8, tháng 10, tháng 12-1952; kiểm 
điểm công tác 6 tháng đầu năm, bàn về 
công tác 6 tháng cuối năm; về tình hình 
chiến sự trong nước, thảo luận và quyết 
định một số vấn đề: ban hành chế độ 
doanh nghiệp quốc gia, tạm cấp ruộng 
đất của thực dân Pháp và bọn Việt gian 
cho nông dân; thảo luận phương hướng 
công tác năm 1953, ngân sách năm 1953, 
thông qua quyết định đặt danh hiệu Gia 
đình vẻ vang và Bảng vàng danh dự tặng 
cho gia đình có con, em đi bộ đội; nghe 
báo cáo về những thắng lợi trong Chiến 
dịch Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ; kiểm 
điểm công tác của Chính phủ năm 1952, 
thảo luận chương trình công tác của 
Chính phủ năm 1953. 

Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên 
Sơn (lần thứ nhất, tháng 11, 12-1953)

Từ ngày 15 đến ngày 21-11-1953, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh dự Hội nghị toàn quốc 
lần thứ nhất của Đảng để thảo luận chính 
sách, kế hoạch cải cách ruộng đất và thông 
qua những văn kiện về cải cách ruộng đất. 

Ngày 1-12-1953, tại kỳ họp thứ ba 
Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày 
báo cáo về Tình hình trước mắt và nhiệm vụ 
cải cách ruộng đất, nêu rõ ý nghĩa, đường 

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.433. 
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lối chung, phương châm của cải cách 
ruộng đất. Kỳ họp đã thông qua Luật cải 
cách ruộng đất. 

Ngày 6-12-1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
cùng Bộ Chính trị thông qua kế hoạch tác 
chiến của Bộ Tư lệnh và quyết định mở 
chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện Yên 
Sơn (lần thứ hai, từ đầu năm đến tháng 
8-1954).

Ngày 1-1-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dự họp Bộ Chính trị chỉ định cơ quan 
lãnh đạo, chỉ huy chiến dịch, triển khai kế 
hoạch điều động lực lượng lên Tây Bắc.

Trước ngày 13-3-1954, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh gửi thư cho cán bộ, chiến sĩ ở mặt 
trận Điện Biên Phủ: Các chú sắp ra trận. 
Nhiệm vụ các chú lần này rất to lớn, khó 
khăn, nhưng rất vinh quang. Bác chờ các 
chú báo cáo thành tích để thưởng những 
đơn vị và cá nhân xuất sắc nhất.

Ngày 15-3-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
và Trung ương Đảng gửi điện tới toàn thể 
cán bộ và chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên 
Phủ, khen ngợi quân đội ta đã chiến thắng 
hai trận đầu tiên ở Điện Biên Phủ và nhắc 
nhở: phải cố gắng, chiến đấu dẻo dai, bền 
bỉ, chớ chủ quan khinh địch, giành toàn 
thắng cho chiến dịch này. 

Ngày 8-5-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi thư khen ngợi bộ đội, dân công, thanh 
niên xung phong và đồng bào Tây Bắc đã 
chiến thắng vẻ vang ở Điện Biên Phủ.

Trong tháng 5-1954, tại cuộc họp của 
Bộ Chính trị bàn về chủ trương đàm phán 
ở Hội nghị Giơnevơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
nói: Ta kháng chiến, ta đàm phán cũng đều 
nhằm một mục đích giành độc lập, thống 
nhất thật sự cho dân tộc. 

Đầu tháng 7-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đi Liễu Châu hội đàm với Thủ tướng 
Trung Quốc Chu Ân Lai. 

Thời gian ở Khuôn Điển, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp Hội đồng 
Chính phủ tháng 2, tháng 5, tháng 7-1954, 
kiểm điểm công tác năm 1953, đặt chương 
trình công tác năm 1954 và thông qua ngân 
sách năm 1954; bàn về tình hình sản xuất, 
nghe báo cáo về tình hình quân sự, về Hội 
nghị Giơnevơ, về cải cách ruộng đất và 
một số vấn đề khác.

Ngày 15-7-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
dự Hội nghị lần thứ sáu (mở rộng) Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng. Người đọc bản báo 
cáo: Tình hình và Nhiệm vụ mới. Người kết 
luận: Nguyên tắc của ta thì phải vững chắc 
nhưng sách lược của ta thì linh hoạt.

Ngày 10-8-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
viết bài: Quê đâu cho bằng quê nhà, tố cáo 
thủ đoạn lừa bịp, dụ dỗ, ép buộc của thực 
dân Pháp và tay sai đối với một số đồng 
bào ở vùng do chúng kiểm soát di cư vào 
Nam. Khuyên những người đang bị chúng 
mê hoặc hãy tỉnh táo suy nghĩ để khỏi rơi 
vào cảnh không cửa không nhà.

Ngày 1-9-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ra lời kêu gọi đồng bào, quân đội, cán bộ 
toàn quốc và kiều bào ở nước ngoài nhân 
kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc 
khánh 2-9. Người nêu lên một số công tác 
cần kíp mà toàn Đảng, toàn dân và toàn 
quân ta phải tiến hành là củng cố các lực 
lượng vũ trang, tiếp tục tiến hành cải 
cách ruộng đất để thực hiện người cày có 
ruộng, củng cố chính quyền, ổn định kinh 
tế, xã hội ở những vùng mới giải phóng.

Ngày 2-9-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh vố 219-SL thưởng Huân 
chương Quân công hạng Nhất cho Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp, Huân chương 
Quân công hạng Nhì cho các Thiếu tướng: 
Văn Tiến Dũng, Trần Đăng Ninh, Nguyễn 
Chánh và Sắc lệnh 220 B-SL thưởng Huân 
chương Độc lập và Huân chương Kháng 
chiến hạng Nhất cho sáu đơn vị ở Nam Bộ. 
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Ngày 5-9-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
từ Phủ Chủ tịch ở Lập Binh rời sang Thái 
Nguyên trên đường về Thủ đô Hà Nội. 

2. Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn 
phòng Tổng Bí thư

Tại Tuyên Quang, Tổng Bí thư Trường 
Chinh và Văn phòng Tổng Bí thư đã ở và 
làm việc tại nhiều địa điểm.

Bản Chương, xã Hùng Lợi, huyện Yên 
Sơn (từ cuối năm 1947 đến đầu năm 1948).

Ngày 9-10-1947, Tổng Bí thư Trường 
Chinh chuyển đến Bản Chương ở và làm 
việc tại nhà ông Hà Văn Lai. Ngày 14-10-
1947, Tổng Bí thư đến Văn phòng Bộ Tổng 
chỉ huy họp. Phát biểu tại cuộc họp, đồng 
chí nói: “Chúng ta vừa đánh, vừa học kể 
cả học cái hay của địch để sửa chữa sai lầm 
của ta, lợi dụng triệt để những nhược điểm 
của địch, nhằm đúng vào chỗ yếu của địch 
mà đánh, làm sao cho kẻ địch thiệt hại đến 
mức không thể gượng lại sau chiến dịch 
này và buộc chúng phải sang thế thủ”.

Ngày 15-10-1947, Thường vụ Trung 
ương Đảng ra chỉ thị Phải phá cuộc tấn 
công mùa đông của giặc Pháp. Tổng Bí thư 
Trường Chinh viết bài phân tích “Tinh 
thần bản chỉ thị của Trung ương ngày 15 
tháng Mười 1947”. 

Từ ngày 15 đến ngày 17-1-1948, Tổng 
Bí thư Trường Chinh chủ trì Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương (mở rộng) bàn về 
đẩy mạnh kháng chiến và kiến quốc, đề ra 
những nhiệm vụ và công tác mới để đẩy 
mạnh cuộc kháng chiến trong giai đoạn 
mới. Đồng chí đã báo cáo về chiến thắng 
Việt Bắc, nhấn mạnh nguyên nhân dẫn 
đến thắng lợi là dựa vào sự đoàn kết và cố 
gắng của toàn dân dưới sự lãnh đạo của 
Chính phủ Hồ Chí Minh. Hội nghị quyết 

định kiện toàn cơ quan lãnh đạo bằng việc 
lập ra các Ban chuyên trách như: Tuyên 
huấn Trung ương, Đảng vụ, Kiểm tra... 
Đồng chí Trường Chinh được giao nhiệm 
vụ trực tiếp chỉ đạo Ban Tuyên huấn Trung 
ương và Báo Sự thật. 

Đồng Man, làng Tân Lập, xã Tân Trào, 
huyện Sơn Dương (lần thứ nhất, từ đầu 
năm 1948 đến cuối năm 1948).

Đầu năm 1948, Tổng Bí thư Trường 
Chinh và Văn phòng Tổng Bí thư cùng các 
Ban Đảng chuyển đến ở, làm việc tại Đồng 
Man, làng Tân Lập, xã Tân Trào, huyện 
Sơn Dương. 

Ngày 27-3-1948, Tổng Bí thư Trường 
Chinh thay mặt Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng ban hành Chỉ thị phát động 
phong trào thi đua ái quốc. Bản chỉ thị 
nhấn mạnh mục đích của thi đua ái quốc 
là: “làm sao cho kháng chiến mau thắng 
lợi, kiến thiết chóng thành công”1.

Ngày 1-4-1948, thay mặt Ban Thường 
vụ Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Trường 
Chinh ra Quyết nghị về việc triệu tập đại 
biểu và chuẩn bị Hội nghị toàn quốc của 
Đảng sẽ tổ chức vào tháng 8-1948.

Tổng Bí thư Trường Chinh đặc biệt 
quan tâm xây dựng đường lối văn hóa 
kháng chiến. Tại Hội nghị Văn hóa toàn 
quốc lần thứ hai tháng 7-1948, Tổng Bí thư 
đã đọc báo cáo Chủ nghĩa Mác và văn hóa 
Việt Nam nêu lên những luận điểm biện 
chứng mácxít về văn hóa kháng chiến và 
kiến quốc. Đây là tác phẩm đặt cơ sở lý 
luận xây dựng nền văn hóa - văn nghệ 
cách mạng và giải quyết những vấn đề 
thực tiễn của văn hóa nước ta trong giai 
đoạn cách mạng dân tộc dân chủ. 

Tổng Bí thư và Thường vụ Trung ương 
Đảng chuẩn bị Hội nghị Trung ương Đảng 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Hà Nội, 2001, t.9, tr.71. 
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lần thứ năm (ngày 8-8-1948), bàn về nhiệm 
vụ củng cố và phát triển Đảng, chấn chỉnh 
tổ chức, thực hiện dân chủ, thống nhất tư 
tưởng, hành động, nâng cao trình độ lý 
luận của đảng viên, sửa đổi lề lối làm việc. 

Tháng 10-1948, đồng chí Trường 
Chinh ký ban hành một số Nghị quyết và 
Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương 
Đảng: về thành lập Ban Kiểm tra Trung 
ương; nguyên tắc chi tiêu trong Đảng; sửa 
chữa những khuyết điểm trong việc lãnh 
đạo thi đua ái quốc... 

Ngày 18-10-1948, Tổng Bí thư Trường 
Chinh gửi thư cho đồng chí Lê Duẩn và 
Xứ ủy Nam Bộ về việc củng cố phong trào 
cách mạng ở Nam Bộ và chỉnh đốn công 
tác Đảng.

Ngày 24-10-1948, theo đề nghị của Hội 
nghị cán bộ Đảng trong quân đội lần thứ 
năm và Hội nghị cán bộ lần thứ năm, Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng ra Quyết 
nghị về tổ chức và hệ thống Đảng trong 
quân đội.

Khuôn Miềng, xã Kiên Đài, huyện 
Chiêm Hóa (từ cuối năm 1950 đến tháng 
2-1951).

Trong thời gian ở bản Khây (thôn 
Khuôn Miềng ngày nay), Văn phòng Tổng 
Bí thư đã giúp đồng chí Trường Chinh 
hoàn thiện báo cáo Bàn về cách mạng Việt 
Nam và chuẩn bị bài phát biểu về chính 
sách Mặt trận Dân tộc thống nhất của 
Đảng, trình bày tại Đại hội thống nhất Mặt 
trận Việt Minh - Liên Việt. 

Ngày 7-10-1950, Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng ra thông tư gửi các Liên 
khu ủy Việt Bắc, Liên khu III, Liên khu IV, 
Liên khu V và Hà Nội về việc bảo vệ vụ 
lúa mùa. Trung ương đã yêu cầu các Khu 
ủy đặc biệt chú ý cùng các Đảng, Đoàn, 
chính quyền địa phương thực hiện triệt 
để những quyết định của Hội đồng Chính 
phủ đã đề ra. 

Ngày 25-10-1950, Tổng Bí thư Trường 
Chinh chủ trì Hội nghị Thường vụ Trung 
ương bàn về công việc chuẩn bị Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. Dự 
kiến số lượng đại biểu, số lượng ủy viên 
Trung ương và thảo luận, cho ý kiến về 
những văn kiện sẽ trình bày tại Đại hội.

Ngày 30-11-1950, Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng ra quyết định thành lập Đảng 
ủy Mặt trận Trần Hưng Đạo. Đại tướng Võ 
Nguyên Giáp được chỉ định làm Bí thư, 
đồng thời trực tiếp chỉ huy chiến dịch.

Ngày 8 và 9-12-1950, tại Văn phòng 
Tổng Bí thư, Ban Thường vụ Trung ương 
đã họp và quyết nghị về công tác tuyên 
truyền với những nội dung: Uỷ ban bảo 
vệ hòa bình thế giới ở Việt Nam ủng hộ và 
tuyên truyền nghị quyết của Đại hội hòa 
bình thế giới lần thứ hai. Chọn ngày 9-1 
là ngày đấu tranh của học sinh Việt Nam. 

Ngày 16-12-1950, Ban Thường vụ 
Trung ương ra Chỉ thị Về việc chấn chỉnh 
công tác thanh vận gửi các cấp bộ Đảng 
trong tình hình quân địch đang tìm mọi 
cách lợi dụng thanh niên trong vùng bị 
tạm chiếm nhằm chia rẽ hàng ngũ thanh 
niên Việt Nam và tàn sát những thanh 
niên yêu nước.

Giữa tháng 1-1951, kế hoạch tổ chức 
Đại hội do đồng chí Trường Chinh và 
Ban Thường vụ Trung ương báo cáo lên 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã được Người 
đồng ý trong thư gửi cho Đại hội trù bị 
của Đảng.

Ngày 18-1-1951, đồng chí Trường 
Chinh báo cáo trước phiên họp trù bị Đại 
hội về tình hình chuẩn bị Đại hội. 

Ngày 1-2-1951, Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng họp kiểm điểm lần cuối tình 
hình chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ II của Đảng.

Đầu tháng 2-1951, từ Văn phòng Tổng 
Bí thư, đồng chí Trường Chinh đi dự Đại 
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hội trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ II của Đảng. 

Thôn Phú An, xã Vinh Quang, huyện 
Chiêm Hóa (từ tháng 2 đến tháng 3-1951).

Ngày 11-2-1951, tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ II của Đảng, Tổng Bí thư 
Trường Chinh đọc báo cáo Hoàn thành giải 
phóng dân tộc, phát triển dân chủ nhân dân, 
tiến tới chủ nghĩa xã hội (còn gọi là Luận 
cương cách mạng Việt Nam). 

Đồng chí Trường Chinh đã được Đại 
hội bầu làm Tổng Bí thư của Đảng Lao 
động Việt Nam. 

Ngày 3-3-1951, Đảng Lao động Việt 
Nam chính thức ra mắt quốc dân. Thay 
mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Tổng Bí thư Trường Chinh trình bày tôn 
chỉ, mục đích, chính cương mới của Đảng. 

Trong bài phát biểu về “Chính sách 
Mặt trận dân tộc thống nhất của Đảng” 
tại Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên 
Việt, tháng 3-1951, Tổng Bí thư Trường 
Chinh đã nêu những nhiệm vụ trước mắt 
của Mặt trận ở Việt Nam, đồng thời chỉ 
rõ mối quan hệ giữa các Mặt trận Dân tộc 
thống nhất ở Đông Dương. Đồng chí xác 
định: Mặt trận ở mỗi nước có tổ chức độc 
lập của mình, nhưng hoạt động theo một 
cương lĩnh tối thiểu chung chống đế quốc, 
dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tương trợ, 
hợp tác, tôn trọng lẫn nhau.

Trung tuần tháng 3-1951, Tổng Bí thư 
Trường Chinh chủ trì Hội nghị lần thứ nhất 
Ban Chấp hành Trung ương. Hội nghị đã 
phân tích tình hình và đề ra những nhiệm 
vụ trước mắt, quyết định những vấn đề 
quân sự, kinh tế tài chính, bảo vệ hoà bình 
thế giới, về bộ máy và lề lối làm việc của 
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Kiểm tra, 
Trung ương Cục miền Nam, các cơ quan 
giúp việc Trung ương và lề lối lãnh đạo. 

Đồng Man làng Tân Lập, Tân Trào (lần 
thứ hai, từ tháng 4-1951 đến cuối năm 1953).

Ngày 16-4-1951, thay mặt Ban Chấp 
hành Trung ương, Tổng Bí thư Trường 
Chinh ký ban hành Nghị quyết về việc lập 
các ban và tiểu ban giúp việc.

Thực hiện chủ trương của Trung ương 
Đảng, cuối năm 1951, Văn phòng Tổng Bí 
thư đã thành lập thư viện có tên bí danh là 
CP-15 để lưu giữ những tài liệu quý hiếm, 
là những tác phẩm kinh điển của C. Mác, 
Ph.Ăngghen, V.I.Lênin.

Tiếp tục hoàn chỉnh và cụ thể đường 
lối kháng chiến, kiến quốc trong năm 1951-
1952, từ ngày 27-9 đến ngày 5-10-1951, Hội 
nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng đã họp và ra Nghị quyết về 
tình hình và nhiệm vụ chung và về nhiệm 
vụ quân sự trước mắt.

Tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng, từ ngày 22 đến 
ngày 28-4-1952, đồng chí Trường Chinh đã 
trình bày báo cáo Mặt trận Dân tộc thống 
nhất và vấn đề đại đoàn kết. Báo cáo nhấn 
mạnh nâng cao vai trò lãnh đạo và tác 
phong công tác của Đảng đối với Mặt trận, 
tăng cường tập hợp mọi lực lượng dân tộc 
và dân chủ vào một Mặt trận thống nhất 
để kháng chiến, xây dựng nước Việt Nam 
độc lập, thống nhất. 

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng từ ngày 25 đến ngày 
30-1-1953, Tổng Bí thư Trường Chinh đọc 
báo cáo nêu rõ mục đích, ý nghĩa, phương 
châm, phương pháp và kế hoạch thực hiện 
chính sách cải cách ruộng đất. 

Thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, huyện 
Yên Sơn (từ đầu năm đến tháng 8-1954).

Cuối năm 1953 đầu năm 1954, Bộ 
Chính trị thông qua phương án tác chiến 
tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 

Ngày 1-1-1954, Bộ Chính trị đã thành 
lập cơ quan lãnh đạo và chỉ huy chiến dịch 
do Đại tướng Võ Nguyên Giáp làm Tư 
lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy chiến dịch.
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Ngày 8-2-1954, Bộ Chính trị ra Chỉ thị 
động viên quân đội và nhân dân tiếp tục 
đánh giặc và phục vụ tiền tuyến. Ngày 
22-2-1954, Tổng Bí thư Trường Chinh thay 
mặt Bộ Chính trị ký ban hành chỉ thị Ra 
sức phá tan mưu mô đẩy mạnh chiến tranh 
xâm lược của đế quốc Pháp - Mỹ. Sau khi đợt 
1 (từ 13 đến 17-3-1954) của chiến dịch kết 
thúc thắng lợi, ngày 18-3-1954 Tổng Bí thư 
Trường Chinh chỉ thị Về việc mở rộng tuyên 
truyền những chiến thắng của quân ta ở Điện 
Biên Phủ. 

Ngày 20-3-1954, để đợt 4 cuộc vận 
động phát động quần chúng giảm tô tiếp 
tục được mở rộng và tác động tích cực hơn 
nữa đến cuộc chiến đấu của quân, dân ta 
ngoài mặt trận, Tổng Bí thư Trường Chinh 
đã ký chỉ thị Về mấy vấn đề cần chú ý trong 
phát động quần chúng giảm tô đợt 4.

Ngày 19-4-1954, Bộ Chính trị ra Nghị 
quyết Về tiếp tục thấu triệt phương châm đánh 
chắc, tiến chắc, đề cao quyết tâm tích cực giành 
toàn thắng cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Hội nghị Trung ương lần thứ sáu khóa II 
(mở rộng) họp tại Kim Quan, từ ngày 15 
đến ngày 17-7-1954), sau báo cáo của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Trường 
Chinh trình bày báo cáo “Để hoàn thành 
nhiệm vụ mới và hoàn thành công tác 
trước mắt”. Hội nghị đã tập trung xem xét 
đánh giá tình hình mới và vạch ra phương 
châm, chính sách và sách lược mới của 
cách mạng Việt Nam. Đây là hội nghị sau 
cùng của Trung ương Đảng tại chiến khu 
Việt Bắc.

3. Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng

Giữa năm 1949, đồng chí Phạm Văn 
Đồng từ Nam Trung Bộ trở lại Tuyên 
Quang nhận công tác mới, được bổ sung là 
Uỷ viên chính thức Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng. Ngày 25-7-1949, được cử làm 
Phó Thủ tướng Chính phủ; tháng 8-1949, 

được cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc 
phòng tối cao. 

Trên cương vị Phó Thủ tướng, đồng 
chí thay Chủ tịch Hồ Chí Minh điều hành 
công việc của Chính phủ và cùng đồng chí 
Phan Mỹ điều hành Văn phòng Chủ tịch 
phủ - Thủ tướng phủ, lo những vấn đề về 
kinh tế, tiền tệ, ngân hàng, canh nông, về 
văn hóa, xã hội, tổ chức, nhân sự, ngoại 
giao, nhất là vấn đề xây dựng nhà nước 
dân chủ nhân dân. 

Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã 
ở và làm việc tại nhiều địa điểm trên đất 
Tuyên Quang như: huyện Sơn Dương gồm 
các xã Bình Yên (1949), Tân Trào (1950 - 
1953); huyện Chiêm Hóa bao gồm các xã 
Kiên Đài (cuối 1950, đầu năm 1951), Kim 
Bình (tháng 2 đến tháng 3-1951); huyện 
Yên Sơn: xã Kim Quan (1954). 

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 
của Đảng, đồng chí Phạm Văn Đồng được 
bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương. Đồng chí còn đảm nhận các nhiệm 
vụ Bí thư Đảng đoàn Chính phủ, Trưởng 
Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Tiểu ban 
Miên - Lào, thành viên Ban Tuyên huấn 
Trung ương.

Ngày 11-3-1951, Phó Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng được Hội nghị Liên minh nhân 
dân ba nước Việt - Miên - Lào bầu vào Uỷ 
ban Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào.

Đầu năm 1953, Phó Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng được Đảng và Chính phủ phân 
công chuẩn bị và là một trong những 
đồng chí chỉ đạo cuộc vận động “Phóng 
tay quần chúng triệt để thực hiện giảm 
tô và tiến hành cải cách ruộng đất”. Tại 
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng (khóa II), tháng 1-1953, đồng 
chí trình bày dự thảo báo cáo “Cương lĩnh 
về chính sách ruộng đất của Đảng”. Bản 
dự thảo được Hội nghị Trung ương Đảng 
lần thứ năm, tháng 11-1953 thảo luận, bổ 
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sung và trở thành Cương lĩnh của Đảng về 
vấn đề ruộng đất.

Tại kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa I 
(12-1953), đồng chí trình bày dự thảo Luật 
cải cách ruộng đất và được Quốc hội biểu 
quyết thông qua. 

Tháng 9-1953, Bộ Chính trị đã đề ra 
phương hướng, nhiệm vụ trong Chiến lược 
Đông - Xuân 1953 - 1954. Hội đồng Chính 
phủ quyết định thành lập “Hội đồng cung 
cấp Mặt trận” do Phó Thủ tướng Phạm 
Văn Đồng làm Chủ tịch. Hội đồng cung 
cấp có nhiệm vụ chỉ đạo việc tiếp tế cho 
tiền tuyến của các cơ quan kho thóc, y tế, 
mậu dịch; lo công tác vận tải và dân công, 
huy động tối đa sức người, sức của cho các 
trận đánh lớn trên chiến trường.

Từ Kim Quan, tháng 3-1954, Phó Thủ 
tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Ngoại 
giao Phạm Văn Đồng - Trưởng đoàn đại 
biểu Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã lên 
đường tham dự Hội nghị Giơnevơ.

4. Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Đầu năm 1947, đồng chí Tôn Đức 
Thắng lên Việt Bắc ở làng Sảo, xã Hợp 
Thành, huyện Sơn Dư ơng; đầu năm 1950, 
chuyển đến thôn Ngòi Khoác, xã Trung 
Yên, huyện Sơn D ương; cuối năm 1950, 
chuyển đến làng H ương, xã Phúc Thịnh, 
rồi xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa; từ cuối 
năm 1952 đến giữa năm 1954, ở thôn Chi 
Liền, xã Trung Yên, huyện Sơn D ương. 
Trong khoảng thời gian này, tháng 12-1953 
đồng chí chuyển đến thôn Lập Binh, xã 
Bình Yên, huyện Sơn D ương, mấy tháng 
sau thì trở về Chi Liền. 

Với cư ơng vị Quyền trưởng Ban Thư ờng 
trực Quốc hội, Chủ tịch Tôn Đức Thắng 
cùng Ban Thư ờng trực chủ trì các kỳ họp 
Quốc hội, Ban Th ường trực Quốc Hội, dự 
các kỳ họp, làm việc với Hội Đồng Chính 
Phủ: Cuộc họp giữa Ban Thư ờng trực 

Quốc hội với Hội đồng Chính phủ tại Đèo 
De (Tân Trào) năm 1948; họp Ban Thư ờng 
trực Quốc hội ở Tân Trào năm 1949; kỳ họp 
đại biểu Quốc hội tại Tân Trào đầu tháng 
12-1953, kỳ họp này đã thảo luận về chủ 
tr ương cải cách ruộng đất, thực hiện 
khẩu hiệu “Ngư ời cày có ruộng”; kỳ họp 
của Hội đồng Chính phủ tại Kim Quan 
tháng 7-1954.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ II, Chủ tịch Tôn Đức Thắng được bầu 
vào Ban Chấp hành Trung ương. 

Đầu tháng 3-1951, Đại hội thống nhất 
Việt Minh - Liên Việt đã bầu Chủ tịch Tôn 
Đức Thắng làm Chủ tịch Mặt trận Liên - Việt. 

Trên cương vị Chủ tịch Mặt trận 
Liên - Việt, Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã 
góp phần quan trọng vào thắng lợi Đại 
hội liên minh nhân dân ba nước Việt Nam - 
Lào - Campuchia, tháng 3-1951. Chủ tịch 
Tôn Đức Thắng còn đ ược bầu làm Chủ 
tịch danh dự Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam, Hội trư ởng Hội Hữu nghị 
Việt -Xô-Trung; đồng thời còn giữ nhiều 
cư ơng vị quan trọng: từ tháng 4-1947 đến 
tháng 2-1948, làm Bộ trư ởng Bộ Nội vụ; 
tháng 8-1947, đảm nhận nhiệm vụ Thanh 
tra đặc biệt toàn quốc; sang năm 1948, 
làm Trư ởng Ban Vận động Thi đua ái 
quốc Trung ương. 

IV- CÁC BAN, BỘ, NGÀNH TRỰC THUỘC 
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, QUỐC HỘI, CHÍNH 
PHỦ, MẶT TRẬN ĐóNG TẠI TUYÊN QUANG

1. Ban Thường trực Quốc hội

Ban Thường trực Quốc hội làm việc 
tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang: huyện Sơn Dương gồm: xã Minh 
Thanh (1947-1948), Ngòi Khoác, xã Trung 
Yên (1949-1950), Chi Liền, xã Trung Yên 
(1952-1954); huyện Chiêm Hóa gồm: xã 
Kiên Đài (cuối năm 1950, đầu năm 1951), 
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xã Kim Bình (đầu năm 1951), xã Xuân 
Quang (1951 - 1952), xã Phúc Thịnh (1952).

Thời kỳ đầu, Ban Thường trực Quốc 
hội do cụ Bùi Bằng Đoàn làm Trưởng ban, 
cụ Tôn Đức Thắng làm Phó ban. Cuối năm 
1948, do cụ Bùi Bằng Đoàn bị ốm nặng, cụ 
Tôn Đức Thắng được cử giữ chức Quyền 
Trưởng ban. Ủy viên Ban Thường trực 
Quốc hội gồm các vị: Tôn Quang Phiệt 
(Tổng Thư ký), Hoàng Quốc Việt, Trần 
Văn Cung, Trần Huy Liệu, Nguyễn Đình 
Thi, Nguyễn Thị Thục Viên. 

Với trọng trách là cơ quan lập pháp, 
Ban Thường trực Quốc hội tham dự nhiều 
phiên họp Hội đồng Chính phủ và nhất trí 
để Hội đồng Chính phủ ban hành nhiều 
sắc lệnh quan trọng về bổ nhiệm cán bộ 
cao cấp và thành lập các cơ quan của 
Chính phủ, như Sắc lệnh số 206-SL ngày 
19-8-1948 về việc thành lập Hội đồng 
Quốc phòng tối cao; Sắc lệnh số 126-SL 
ngày 4-11-1949 quy định nghĩa vụ quân sự 
cho nam công dân từ 18 đến 45 tuổi. 

Ban Thường trực Quốc hội luôn cùng 
Chính phủ duy trì mối quan hệ trực tiếp 
với nhân dân và chính quyền các cấp ở 
địa phương. Tháng 9-1949, Ban Thường 
trực Quốc hội và Hội đồng Chính phủ đã 
tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu Ủy ban 
kháng chiến hành chính Nam Trung Bộ; 
tháng 10-1949, làm việc với Đoàn đại biểu 
Nam Bộ; góp ý xây dựng các chính sách 
lớn của Chính phủ như chính sách tiết 
kiệm, chính sách thuế nông nghiệp, phát 
động quần chúng giảm tô, giảm tức, chính 
sách ruộng đất. Ban Thường trực Quốc hội 
cũng đã đặt mối quan hệ với Quốc hội các 
nước xã hội chủ nghĩa anh em, tranh thủ 
sự ủng hộ giúp đỡ của các nước bạn đối 
với cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Ban 
Thường trực Quốc hội cùng Chính phủ tổ 
chức nhiều phái đoàn đi về các địa phương 
Liên khu Việt Bắc, Liên khu III, Liên khu IV 

phổ biến đường lối, chủ trương và chính 
sách của Chính phủ trong kháng chiến. 
Quốc hội đặc biệt quan tâm động viên và 
xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, 
nhận đỡ đầu Trung đoàn 101 chiến đấu 
trên chiến trường Trị Thiên, 

Trên cơ sở Hiến pháp được Quốc hội 
thông qua và thực tiễn kháng chiến, được 
sự thỏa thuận của Ban Thường trực Quốc 
hội, Chính phủ đã ban hành khoảng 400 
sắc lệnh và nhiều nghị định, thông tư để 
điều hành kháng chiến. 

Ngày 18-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 72/SL thành lập Hội đồng 
Tu luật gồm có đại diện Chính phủ, đại 
biểu đoàn thể nhân dân và đại diện Ban 
Thường trực Quốc hội do Bộ Tư pháp chủ 
trì. Từ năm 1950, Hội đồng Tu luật đặt dưới 
sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Quốc hội. 

Ngày 25-2-1953, Hội nghị liên tịch giữa 
Ban Thường trực Quốc hội với Ủy ban 
Liên - Việt toàn quốc để thảo luận về bản 
đề án “Phóng tay phát động quần chúng, 
triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức” của 
Đảng Lao động Việt Nam, triển khai thực 
hiện chính sách ruộng đất của Đảng, củng 
cố khối liên minh công nông, củng cố Mặt 
trận Liên - Việt. 

Từ ngày 1 đến ngày 4-12-1953, kỳ họp 
thứ 3 Quốc hội khóa I thông qua Luật 
cải cách ruộng đất, nghị quyết tín nhiệm 
Chính phủ, nghị quyết biểu dương các đại 
biểu Quốc hội đã từ trần vì nước.

Ngày 27-7-1954, Ban Thường trực 
Quốc hội tổ chức Hội nghị mở rộng của 
Ban Thường trực Quốc hội với một số đại 
biểu của Ban Thường trực Ủy ban Liên 
Việt toàn quốc và Ban Thường trực Ủy ban 
Bảo vệ hòa bình thế giới của Việt Nam để 
thảo luận bản hiệp định đình chiến. 

Ngày 28-7-1954, Ban Thường trực 
Quốc hội ra Lời kêu gọi về việc ký kết các 
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hiệp định đình chiến ở Đông Dương sau 
khi Hội nghị Giơnevơ thành công. 

2. Hội đồng Quốc phòng tối cao

Nhằm huy động lực lượng toàn dân 
tham gia kháng chiến phục vụ hiệu quả các 
chiến dịch quân sự, ngày 19-8-1948, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 206/SL, 
thành lập Hội đồng Quốc phòng tối cao 
gồm: Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh đảm nhiệm, Phó Chủ tịch Hội 
đồng do ông Lê Văn Hiến - Bộ trưởng Bộ 
Tài chính đảm nhiệm và bốn Ủy viên Hội 
đồng là các ông Phan Kế Toại - quyền Bộ 
trưởng Bộ Nội vụ; Phan Anh - Bộ trưởng 
Bộ Kinh tế; Đại tướng Võ Nguyên Giáp- 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng chỉ 
huy quân đội Quốc gia và dân quân Việt 
Nam; Tạ Quang Bửu - Thứ trưởng Bộ 
Quốc phòng.

Hội đồng Quốc phòng tối cao có 
quyền thay mặt Hội đồng Chính phủ giải 
quyết các vấn đề về quốc phòng cho kịp 
thời trong khi Hội đồng Chính phủ chưa 
họp được (vì điều kiện kháng chiến ở rừng 
núi, đi lại khó khăn...). Hội đồng Quốc 
phòng tối cao có nhiệm vụ lập kế hoạch 
quốc phòng toàn diện để trình Chính phủ 
phê duyệt, thực hiện kế hoạch quốc phòng 
bằng cách trực tiếp điều khiển Ủy ban 
kháng chiến hành chính phối hợp với các 
ngành hoạt động và giải quyết các vấn đề 
khẩn cấp về quốc phòng.

Văn phòng Hội đồng Quốc phòng tối 
cao là cơ quan giúp việc cho Hội đồng 
quốc phòng tối cao. Tháng 4-1949, Văn 
phòng Hội đồng Quốc phòng tối cao ở 
và làm việc tại làng Sảo, xã Hợp Thành, 
huyện Sơn Dương. Tại đây, từ ngày 20-4 
đến ngày 28-4-1949 đã diễn ra Hội nghị 
kháng chiến hành chính toàn quốc lần thứ 
hai (Hội nghị Thanh Sơn). Hội nghị do 
Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng tối 

cao - Bộ trưởng Bộ Tài chính Lê Văn Hiến 
thay mặt Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì. 

Ngày 2-8-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 87/SL, sửa đổi Điều 2 của 
Sắc lệnh số 206/SL ngày 19-8-1948 về thành 
lập Hội đồng Quốc phòng tối cao. Theo 
đó, Chủ tịch Hội đồng do Chủ tịch Hồ Chí 
Minh đảm nhiệm; Phó Chủ tịch Hội đồng 
là Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng; các 
hội viên: Phan Kế Toại, Lê Văn Hiến, Phan 
Anh, Võ Nguyên Giáp, Tạ Quang Bửu.

Đến cuối năm 1949, Văn phòng Hội 
đồng Quốc phòng tối cao sáp nhập vào 
Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ 
để phù hợp với điều kiện gọn nhẹ trong 
kháng chiến. Văn phòng đặt tại thôn Lập 
Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương

3. Văn phòng Trung ương Đảng 

Năm 1948, Văn phòng Trung ương 
Đảng ở và làm việc tại Đồng Man, Tân Lập, 
xã Tân Trào, huyện Sơn Dương. Đồng chí 
Lê Văn Lương là Bí thư Văn phòng, tháng 
10-1948, đồng chí Lê Thanh Nghị là Bí 
thư Văn phòng. Đầu năm 1950 đến tháng 
2-1951, cơ quan chuyển đến thôn Nà Bó, 
xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa. Lúc này, 
đồng chí Nguyễn Khang làm Chánh Văn 
phòng. Tháng 2-1951, Văn phòng chuyển 
đến ở, làm việc và phục vụ Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng tại thôn 
Phú An, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa.

Từ tháng 4-1951 đến cuối năm 1953, 
Văn phòng chuyển về Đồng Man - Lũng 
Tẩu, xã Tân Trào lần thứ hai. Cuối năm 
1953, Văn phòng Tổng Bí thư hợp nhất 
với Văn phòng Trung ương Đảng. Từ cuối 
năm 1953 đến tháng 8-1954, Văn phòng 
Trung ương chuyển đến thôn Khuôn Điển, 
xã Kim Quan, huyện Yên Sơn, đồng chí 
Hoàng Tùng là Chánh Văn phòng. 

Trong suốt cuộc kháng chiến, Văn 
phòng Trung ương Đảng thực hiện chức 
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năng là cơ quan giúp việc cho Trung ương 
Đảng, tham mưu, tổ chức soạn thảo văn 
bản, xây dựng chương trình làm việc của 
Trung ương, đảm nhiệm các công việc hậu 
cần. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Hội 
nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 
nhất họp từ ngày 13 đến ngày 16-3-1951 
đã quy định rõ: “Văn phòng Trung ương 
giúp Trung ương và Ban Bí thư giải quyết 
công việc hàng ngày”.

Giai đoạn 1950-1951, nhiệm vụ trọng 
tâm của Văn phòng là chuẩn bị cho Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. 
Song song với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, 
Văn phòng đã tham gia biên soạn, hoàn 
thiện Điều lệ Đảng trình Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ II của Đảng dưới sự chỉ 
đạo trực tiếp của đồng chí Lê Văn Lương, 
Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đảm bảo 
hậu cần phục vụ Đại hội.

Tại Tân Trào, Văn phòng Trung ương 
Đảng đã trực tiếp phục vụ các Hội nghị 
lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng bàn về tiếp tục hoàn chỉnh và cụ thể 
hóa đường lối kháng chiến, kiến quốc; Hội 
nghị lần thứ ba bàn về đẩy mạnh chuẩn bị 
tổng phản công; Hội nghị lần thứ tư bàn 
về giảm tô, giảm tức và góp ý cho Dự thảo 
“Cương lĩnh cải cách ruộng đất”; Hội nghị 
lần thứ năm và Hội nghị toàn quốc lần thứ 
nhất (khóa II) của Đảng bàn về cải cách 
ruộng đất.

Văn phòng Trung ương còn tham gia 
phụ trách các đoàn cán bộ cơ động đến các 
Khu ủy Việt Bắc, Tây Bắc, Khu 4 và một số 
tỉnh đồng bằng Bắc Bộ truyền đạt ý kiến 
chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến 
các cấp ủy về việc thi hành các nghị quyết, 
chỉ thị và các chính sách trọng yếu của 
Trung ương.

Văn phòng có các phòng, ban: Phòng 
Nghiên cứu do đồng chí Chánh Văn 

phòng phụ trách. Phòng Nghiên cứu có 2 
bộ phận: Bộ phận phục vụ công tác trung 
tâm có nhiệm vụ theo dõi, nghiên cứu việc 
thực hiện công tác trung tâm của Đảng 
trong từng thời gian nhất định, giúp đồng 
chí Tổng Bí thư lãnh đạo và giải quyết 
kịp thời những vấn đề về thực hiện đình 
chiến, đấu tranh ngoại giao, chỉnh Đảng, 
chỉnh quân, cải cách ruộng đất, phát động 
quần chúng giảm tô. Bộ phận theo dõi các 
khu, các ngành, các tổ theo dõi nông thôn, 
thành thị, miền núi và các ngành. Phòng 
Hành chính - Quản trị có các bộ phận: tổ 
biên tập văn thư, bộ phận quản trị cấp 
dưỡng, phòng khách Trung ương. Phòng 
mật mã và điện đài Trung ương có nhiệm 
vụ bảo đảm việc liên lạc giữa Trung ương 
với các địa phương, các đài nước ngoài, 
các đoàn phát động quần chúng cải cách 
ruộng đất bằng vô tuyến điện...

4. Ban Tổ chức Trung ương

Sau ngày toàn quốc kháng chiến, đầu 
năm 1947, Ban Tổ chức Trung ương (Bộ 
Tổ chức) chuyển lên Tuyên Quang, một 
thời gian sau chuyển đến Định Hóa, Thái 
Nguyên. Cuối năm 1949, Ban Tổ chức 
Trung  ương chuyển đến làm việc ở làng 
Tân Lập, xã Tân Trào. 

Công tác tổ chức trong kháng chiến 
tập trung xây dự ng, phát triển lực lượng 
vũ trang, điều động nhiều cán bộ đảng, 
chính quyền, đoàn thể các cấp tăng cư ờng 
cho quân đội. 

Cuối năm 1950, phần lớn các đồng chí 
lãnh đạo, Ủy viên Bộ Tổ chức cùng Trung 
 ương chuyển đến làm việc tại thôn Nà Bó, 
xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa để chuẩn 
bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 
của Đảng. Thời gian ở Kiên Đài, đồng chí 
Lê Văn Lương, Ủy viên Thường vụ Trung 
ương Đảng làm Trưởng Ban Tổ chức đồng 
thời phụ trách Văn phòng Trung ương Đảng. 
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Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 
lần thứ nhất (3-1951) chỉ rõ: “Ban Tổ chức 
giúp Trung  ương về công tác nội bộ Đảng 
(phát triển, củng cố, xây dựng chi bộ, kỷ 
luật, khen thưởng...) thực hiện chính sách 
cán bộ; nghiên cứu tổ chức bộ máy và lề 
lối làm việc của Đảng, quân, dân, chính; 
thực hiện công tác bảo vệ Đảng và quản lý 
Trường Đảng”1.

Ngày 16-4-1951, Trung ương đã ban 
hành Nghị quyết về việc thành lập các 
ban, và tiểu ban giúp việc. Trong đó Ban Tổ 
chức Trung ương trực thuộc Ban Thư ờng 
vụ Trung ương, đồng chí Lê Văn Lương 
làm Trư ởng ban, cùng các đồng chí Hoàng 
Quốc Việt, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn 
Văn Trân, Nguyễn Đức Tâm, Lê Khắc, 
Nguyễn Chương, Trần Quý Kiên, Nguyễn 
Trọng Kính, Trần Quang Huy trong lãnh 
đạo Ban2. 

Tháng 4-1951, các đồng chí trong Ban 
Tổ chức Trung ương từ Kim Bình, Chiêm 
Hóa trở lại Tân Trào. Lúc này, đồng chí Lê 
Văn L ương tiếp tục làm Trư ởng ban, đồng 
chí Lê Khắc làm Phó ban. Cuối năm 1953, 
Ban Tổ chức Trung ương rời đến Kim 
Quan và làm việc tại đây đến ngày kháng 
chiến thành công. 

5. Ban Kiểm tra Trung ương 

Ban Kiểm tra Trung ương (nay là 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương) thành lập 
tháng 10-1948. Trưởng ban là đồng chí 
Trần Đăng Ninh; Phó ban là các đồng chí 
Nguyễn Thanh Bình và Hà Xuân Mỹ với 
23 phái viên. Ban có bộ phận thường trực 
phụ trách văn phòng và thực hiện nhiệm 
vụ kiểm tra đặc biệt do Trung ương giao 
và bộ phận kiểm tra các khu. Nhiệm vụ 
của Ban Kiểm tra Trung ương là điều tra, 

báo cáo Trung ương việc thi hành các chỉ 
thị, nghị quyết trong toàn Đảng, tình hình 
cán bộ và việc thi hành kỷ luật ở cấp dưới.

Cuối năm 1950, Ban Kiểm tra Trung 
ương chuyển đến xã Vinh Quang (nay là 
xã Kim Bình), huyện Chiêm Hóa. 

Tháng 2-1951, Ban Kiểm tra Trung 
ương do Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ II của Đảng bầu gồm đồng chí Hồ 
Tùng Mậu, Ủy viên Trung ương Đảng làm 
Trưởng ban; các đồng chí Nguyễn Văn 
Trân, Nguyễn Chính là Ủy viên.

Theo quyết định của Trung ương, Ban 
Kiểm tra Trung ương làm việc chung với 
Ban Thanh tra Chính phủ, có trách nhiệm 
kiểm tra trong và ngoài quân đội. Đồng 
chí Hồ Tùng Mậu kiêm Tổng Thanh tra 
Chính phủ.

Cuối tháng 2-1951, Ban Kiểm tra Trung 
ương chuyển đến Đồng Man, thôn Lũng 
Tẩu, xã Tân Trào; cuối năm 1953, chuyển 
đến thôn Khuôn Điển, xã Kim Quan, 
huyện Yên Sơn và làm việc tại đây đến 
kháng chiến thắng lợi.

6. Ban Tuyên huấn Trung ương 

Ban Tuyên huấn Trung ương có nhiệm 
vụ lãnh đạo công tác tuyên truyền trong 
Đảng và ngoài Đảng. 

Cuối năm 1949, Ban Tuyên huấn Trung 
 ương chuyển đến xóm Thia, xã Tân Trào. 
Tại đây, tháng 5-1950, Ban Bí thư đã triệu 
tập Hội nghị Tuyên huấn toàn quốc lần 
thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến 
thăm và nói chuyện với Hội nghị. Để phục 
vụ công tác tuyên truyền, Ban đã tổ chức 
xuất bản tờ báo Thông tin nội bộ. Thời kỳ 
này, đồng chí Trần Quang Huy, Chánh 
Văn phòng Tổng Bí thư  phụ trách công 
tác tuyên truyền và Báo Sự thật. Đến năm 

1, 2. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.12, tr.519, 526. 
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1951, Ban do Tổng Bí thư Trư ờng Chinh 
phụ trách, đồng chí Tố Hữu giữ chức Phó 
Trư ởng ban. Trong Ban có Tiểu ban Văn 
hóa Trung ương. 

Năm 1950, một bộ phận Ban Tuyên 
huấn Trung ương di chuyển đến làm việc 
tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa để 
chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ II của Đảng. Lúc này đồng chí Tố 
Hữu là Trưởng ban, đồng chí Trần Văn 
Giàu là Phó trưởng ban.

Sau Đại hội II của Đảng, Tổng Bí thư  
Trường Chinh trực tiếp là Trưởng ban 
Tuyên huấn, đồng chí Tố Hữu là Phó 
trưởng ban. Ban Tuyên huấn thời kỳ này 
bao gồm các tiểu ban: Huấn học, Biên tập, 
Văn nghệ, Giáo dục, Tuyên huấn ở vùng 
địch hậu, tuyên huấn tiền phương, tuyên 
huấn dân tộc.

Đầu năm 1952, tiểu ban Văn nghệ tổ 
chức triển lãm hội hoạ toàn quốc tại trụ 
sở của Ban Tuyên huấn Trung ương. Nhân 
dịp này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư 
thăm hỏi anh chị em văn nghệ sĩ, trong 
thư Người viết: “Văn hóa văn nghệ cũng 
là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên 
mặt trận ấy...”.

Cuối năm 1953, Ban chuyển lên Kim 
Quan cùng nơi của Văn phòng Trung 
ương Đảng và đặt trụ sở tại đây cho đến 
khi chuyển về Thủ đô Hà Nội. 

7. Ban Dân vận Trung ương

Ban Dân vận Trung ương có nhiệm vụ 
nghiên cứu, tham mưu giúp Trung ương 
xây dựng củng cố Mặt trận dân tộc thống 
nhất trong toàn quốc. Ban có khoảng 20 
cán bộ, nhân viên do đồng chí Hoàng Quốc 
Việt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng làm Bí thư Đảng đoàn; đồng chí Xuân 
Thủy làm Phó Bí thư Đảng đoàn. Bộ phận 
nghiên cứu của Ban nắm tình hình, đề xuất 
chính sách về dân tộc, tôn giáo.

Năm 1950, Ban Dân vận Trung ương 
chuyển đến thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, 
huyện Chiêm Hóa. Tại Kiên Đài, Ban chỉ 
đạo kiện toàn, củng cổ tổ chức các đoàn 
thể: Tháng 1-1950, Đại hội Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam; tháng 2-1950, Đại hội 
Đoàn Thanh niên Cứu quốc; tháng 4-1950, 
Đại hội lần thứ nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam; thành lập Hội Việt - Hoa hữu 
nghị, Hội Việt - Xô hữu nghị; tổ chức Hội 
nghị Hòa bình thế giới. 

Tháng 3-1951, Ban chỉ đạo tổ chức 
thành công Đại hội thống nhất Việt Minh - 
Liên Việt và Hội nghị Liên minh nhân dân 
ba nước Việt - Miên - Lào. 

Cuối tháng 3-1952, Ban Dân vận 
chuyển đến Ngòi Khoác, xã Trung Yên, 
huyện Sơn Dương.

8. Ban Kinh tế Trung ương

Ngày 31-8-1947, Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng ra Nghị quyết số 10/NQ 
về việc chấn chỉnh công tác Đảng, đoàn, 
các cơ quan chuyên môn và các chi bộ, 
trong đó có quy định việc chi tiêu đối với 
các cơ quan chuyên môn của Đảng. Sau đó 
Ban Kinh tế - Tài chính Trung ương được 
thành lập. Trưởng ban là đồng chí Nguyễn 
Lương Bằng; Ủy viên là các đồng chí Lê 
Văn Hiến, Bùi Công Trừng. 

Thời gian đầu, Ban Kinh tế - Tài chính 
Trung ương làm việc tại xã Vinh Quang, 
huyện Chiêm Hóa. Tại đây Ban Kinh tế - 
Tài chính Trung ương đã mở một số lớp 
kế toán để bồi dưỡng cho cán bộ các Tiểu 
ban Kinh tế - Tài chính khu, tỉnh. Giữa 
tháng 6-1952, Ban Kinh tế Trung ương 
chuyển đến xóm Đồng Gianh, xã Lang 
Quán, huyện Yên Sơn, ở đây đến tháng 
7-1954. 

Ngày 30-9-1950, Ban Thường vụ Trung 
ương Đảng (khóa I) đã ban hành Quyết 
nghị số 57-QN/TW: thành lập Ban Kinh tế 
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Trung ương, gồm các đồng chí Phạm Văn 
Đồng (Trưởng ban), Lê văn Hiến, Bùi Công 
Trừng, Nguyễn Văn Tạo, Đặng Việt Châu, 
Trần Danh Tuyên.

9. Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ 
tướng phủ 

Đầu năm 1947, Văn phòng Chủ tịch 
phủ đóng ở Thác Dẫng, thôn Lập Binh, 
xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, đồng chí 
Phan Mỹ làm Chánh Văn phòng. Tháng 
6-1949, Văn phòng Chủ tịch phủ sáp nhập 
với Văn phòng Thủ tướng phủ thành Văn 
phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ, có 
bí danh là Ban kiểm tra 12. Cuối năm 1949, 
Văn phòng Hội đồng quốc phòng tối cao 
sáp nhập vào Văn phòng Chủ tịch phủ, 
Thủ tướng phủ. Từ đây cho đến hết cuộc 
kháng chiến, dù có lúc cơ quan di chuyển 
đến một số địa điểm khác trên đất Tuyên 
Quang: xã Tân Trào, huyện Sơn Dương 
(1947-1948; 1948-1949); xã Kiên Đài, huyện 
Chiêm Hóa (1950- 1951); xã Kim Quan, 

huyện Yên Sơn (1953-1954)... song thôn 
Lập Binh vẫn là trụ sở chính của cơ quan. 

Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng 
phủ có các phòng, ban: 

Phòng Bí thư của Chủ tịch phủ do ông 
Vũ Đình Huỳnh phụ trách; 

Phòng Thư ký Hội đồng Chính phủ do 
Thứ trưởng Cù Huy Cận làm Tổng thư ký;

Phòng Bí thư của Phó Thủ tướng do 
ông Trần Việt Phương làm Trưởng phòng; 

Phòng nghiên cứu (chia thành phòng 
4a chuyên về nội chính, phòng 4b chuyên 
về kinh tế); 

Phòng Y tế và đặc trách chăm lo sức 
khỏe của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Bác sĩ 
Lê Văn Chánh phụ trách; 

Ban Kinh tế Chính phủ do ông Bùi 
Công Trừng làm Trưởng ban; 

Ban Huấn học do ông Hà Phú Hương 
làm Trưởng ban.

Tháng 12-1949, Ban Thanh tra Chính 
phủ thành lập, cũng đóng tại thôn Lập 
Binh. Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ 

Hội nghị cán bộ kinh tế toàn quốc tại làng Thắm xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa
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tướng phủ là bộ máy tham mưu giúp việc 
Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 
tham mưu những quyết sách giúp Chủ 
tịch nước, Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo 
cuộc kháng chiến, điều hành Chính phủ 
kháng chiến, tổng hợp tình hình công 
tác của các bộ, ban, ngành, ủy ban hành 
chính các liên khu, các tỉnh; truyền đạt sự 
chỉ đạo của Chính phủ đến các bộ, các địa 
phương; phục vụ hoạt động đối ngoại. 
Văn phòng là bộ phận hoàn tất văn bản để 
ban hành sắc lệnh của Chủ tịch nước, nghị 
định, thông tư của Thủ tướng Chính phủ, 
các văn bản của Hội đồng Quốc phòng.

10. Bộ Canh nông 

Bộ Canh nông đã đặt trụ sở ở nhiều địa 
điểm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Năm 
1947, ở xã Nông Tiến, thị xã Tuyên Quang 
(nay là thành phố Tuyên Quang); từ năm 
1948 đến năm 1950, ở xã Minh Thanh, 
huyện Sơn Dương; từ năm 1949 đến năm 
1950, một bộ phận ở xã Phúc Thịnh, huyện 
Chiêm Hóa; từ năm 1952 đến năm 1954, ở 
thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn. 
Bộ trưởng là ông Nghiêm Xuân Yêm (kỹ 
sư), Thứ trưởng là ông Trương Việt Hùng.

Bộ Canh nông có Văn phòng Bộ và các 
đơn vị trực thuộc: 

- Nha Nông chính: Năm 1949, Nha đóng 
tại xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương. Ông 
Hoàng Văn Đức làm Tổng Giám đốc. Tại 
đây, năm 1950, Nha Nông chính tổ chức hội 
nghị toàn miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
gửi thư động viên: “ Cán bộ nông chính 
phải biết cái khó, cái cần, cái hay của nông 
dân để hướng dẫn nông dân cày cấy, 
trồng trọt”. Năm 1951, Nha Nông chính 
chuyển đến làng Chanh, xã Thái bình, 
huyện Yên Sơn và đóng ở đây cho đến 
năm 1954. 

Tháng 2-1952, Nha Nông chính đổi 
tên thành Viện Trồng trọt Trung ương, kỹ 

sư Bùi Huy Đáp là Viện trưởng. Viện có 
các phòng: Sinh học, Bảo vệ thực vật. Viện 
thành lập và chỉ đạo 5 trại thực nghiệm 
ở Tuyên Quang, Phú Thọ với chủ trương 
vừa xây dựng, vừa hướng dẫn nông dân 
cải tiến kỹ thuật; xác định phương pháp 
nghiên cứu khoa học gồm ba khâu: Phòng 
nghiên cứu - Trại thí nghiệm - Xã thực 
nghiệm; kết hợp chặt chẽ cả ba khâu.

- Nha Thú y - Mục súc- Ngư nghiệp (sau 
đổi thành Viện Chăn nuôi): Tháng 3-1949, 
Nha Thú y - Mục súc - Ngư nghiệp do ông 
Phạm Văn Huyến làm Giám đốc chuyển 
đến xã Lưỡng Vượng, huyện Yên Sơn 
(nay thuộc thành phố Tuyên Quang). Năm 
1951, Nha chuyển đến xã Thái Sơn, huyện 
Hàm Yên. Giám đốc Nha là ông Trịnh Văn 
Thịnh. Tháng 2-1952, cơ quan được đổi 
tên thành Viện Chăn nuôi. Cuối năm 1952, 
Viện chăn nuôi chuyển đến thôn Hoắc, xã 
Thái Bình, huyện Yên Sơn. 

Nha (sau là Viện) làm nhiệm vụ phòng 
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm ở vùng 
tự do và cả vùng tạm chiếm; nghiên cứu, 
bào chế thuốc, huyết thanh phòng chống 
dịch bệnh. Ông Hoàng Hanh, cán bộ của 
Viện có công trình nghiên cứu về phòng 
trừ bệnh toi gà đã được đi dự Đại hội Anh 
hùng chiến sĩ thi đua và cán bộ gương 
mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Tại đại hội, 
ông là một trong bảy người được phong 
tặng danh hiệu Anh hùng. 

- Nha Lâm chính: Ông Đồng Sĩ Hiền làm 
Tổng Giám đốc. Nhiệm vụ của Nha là xây 
dựng chính sách về lâm nghiệp, trồng cây 
gây rừng, bảo vệ rừng, ngăn ngừa sự tàn 
phá rừng, đào tạo cán bộ lâm nghiệp. Năm 
1949, Nha Lâm chính chuyển lên huyện 
Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tháng 
5-950, đổi tên thành Nha Thủy - Lâm, 
chuyển đến xã Cao Đà, huyện Hàm Yên; 
năm 1952, chuyển đến thôn Vĩnh Khoái, 
xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa. 
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Tháng 2-1952, Nha Thủy - Lâm đổi 
thành vụ Thủy - Lâm, nhiệm vụ làm tham 
mưu cho Bộ chỉ đạo công tác lâm chính; 
đồng thời nghiên cứu chính sách sản xuất 
lâm nghiệp, theo dõi đôn đốc thực hiện 
quản trị các quốc doanh lâm nghiệp. Cuối 
năm 1952, Vụ Thủy - Lâm chuyển đến 
thôn Hoắc, xã Thái Bình, huyện Yên Sơn. 

Nha Lâm chính đã xây dựng và thực 
hiện các hoạt động lâm nghiệp phục vụ 
kháng chiến như xây dựng chính sách, thể 
lệ lâm nghiệp về bảo vệ, khai thác rừng 
và nhất là vận động nhân dân trồng rừng. 
Nha cũng chăm lo công tác đào tạo. Năm 
1948, Trường Trung cấp Lâm chính được 
thành lập, sau đó sáp nhập vào Trường 
trung cấp Canh nông.

- Nha Khẩn hoang di dân: Nha được 
thành lập ngày 16-2-1947 theo Sắc lệnh số 
17/SL của Chủ tịch nước. Từ năm 1949 đến 
năm 1951, Nha Khẩn hoang di dân chuyển 
đến thôn Thường Túc, xã An Tường, huyện 
Yên Sơn (nay là thôn Thăng Long 1, thành 
phố Tuyên Quang). Nha có khoảng 40 cán 
bộ, Bộ trưởng Bộ Canh nông, kỹ sư Nghiêm 
Xuân Yêm trực tiếp làm Giám đốc.

Tháng 11-1950, Nha Khẩn hoang di 
dân cải tổ thành Sở Doanh điền. Ông Lê 
Duy Thước làm Giám đốc sở. Đoàn doanh 
điền công tác của sở làm nhiệm vụ tổ 
chức, quản lý, quy hoạch đất đai các trại 
nhân dân hoặc quốc gia doanh điền. Sở 
soạn thảo và công bố Quy chế quản lý trại 
quốc doanh nông nghiệp theo chế độ hạch 
toán làm cơ sở quản lý nông trường quốc 
doanh sau này.

- Trường trung cấp Nông lâm Trung 
ương: Kỹ sư Vũ Đình Mẫn làm Hiệu 
trưởng. Trường có ba ban: Trồng trọt, 
Chăn nuôi, Lâm nghiệp. Khóa đầu tiên mở 
tại làng Chanh, xã Thái Bình, huyện Yên 
Sơn. Trong kháng chiến trường đào tạo 
được 600 cán bộ nông, lâm nghiệp.

11. Bộ Kinh tế

Bộ Quốc dân Kinh tế thành lập ngày 
26-11-1946, lần lượt đổi tên thành Bộ Kinh 
tế, Bộ Công Thương. Bộ Kinh tế ở và làm 
việc tại làng Hản, xã Kim Quan, huyện Yên 
Sơn từ năm 1947 đến năm 1950; chuyển 
đến làng Thắm, xã Hùng Mỹ, huyện 
Chiêm Hóa từ năm 1950 đến năm 1952. 
Sau đó chuyển đến xã Bình Yên, huyện 
Sơn Dương (1952-1953), xã Minh Thanh, 
huyện Sơn Dương (1953-1954).

Bộ trưởng là ông Phan Anh, Thứ 
trưởng Trần Đại Nghĩa phụ trách công 
nghiệp, Thứ trưởng Bùi Công Trừng phụ 
trách thương nghiệp. Năm 1949, ông Đặng 
Việt Châu thay ông Bùi Công Trừng. Bộ 
Kinh tế bao gồm Văn phòng bộ, do ông 
Đoàn Trọng Truyến làm Đổng lý và các 
đơn vị: 

- Nha Thương vụ Việt Nam: Do ông Lưu 
Văn Đạt làm Cục trưởng. Nha phụ trách 
công tác nội, ngoại thương, có các phòng: 
Phòng Xuất nhập khẩu; Phòng Kinh 
doanh phụ trách các vấn đề đấu tranh 
kinh tế với địch.

 - Nha khoáng chất - Kỹ nghệ: Do ông 
Đặng Hữu Nhã làm Giám đốc. Nha có 
nhiệm vụ quản trị các mỏ, lập bản đồ địa 
chất, kiểm soát các kỹ nghệ, tiểu công 
nghệ, kỹ nghệ hóa học.

- Nha Kinh tế tín dụng: Phụ trách chuyên 
môn về tín dụng, điều khiển quỹ kinh tế 
tín dụng, bài trừ nạn cho vay nặng lãi. 

- Nha Tiếp tế: phụ trách phân phối 
nguyên, vật liệu, hàng hóa cho các kỹ nghệ 
gia, thương gia, tiểu công nghệ và người tiêu 
thụ, lưu thông các nguồn lợi sản xuất trong 
nước và các hàng hóa nhập từ nước ngoài. 

Tháng 11-1950, Sở Nội thương trong 
Bộ Kinh tế được thành lập thay cho Nha 
Tiếp tế. Ông Hoàng Quốc Thịnh làm Giám 
đốc. Sở Nội thương thực hiện chức năng 
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quản lý nhà nước đối với các hoạt động 
thương nghiệp, mở mang kinh doanh các 
loại hàng hóa nhu yếu phẩm góp phần 
điều hòa cung cầu, bình ổn giá thị trường. 
Ở các liên khu và một số tỉnh, Bộ Kinh 
tế chỉ đạo lập chi nhánh, chi cục ngoại 
thương. Hoạt động ngoại thương chủ yếu 
là trao đổi hàng hóa giữa vùng tự do và 
vùng địch tạm chiếm. 

- Nha Thống kê: có nhiệm vụ sưu tầm số 
liệu về tất cả các ngành kinh tế tài chính, 
quốc phòng, y tế, giáo dục để xuất bản kỷ 
yếu hằng năm. 

- Cục Tiếp tế vận tải: Cục Tiếp tế vận 
tải thành lập ngày 29-2-1948, ông Nguyễn 
Văn Cái làm Cục trưởng với gần 20 cán bộ, 
nhân viên. Cục Tiếp tế vận tải ở, làm việc 
tại xóm Núi Độc, xã Hợp Hòa, huyện Sơn 
Dương. Nhiệm vụ của Cục là quyên góp, 
vận chuyển nguồn lương thực ở các tỉnh 
từ Khu 4 trở ra lên chiến khu Việt Bắc. Cục 
đã lập kho, trạm lưu trữ lương thực tại các 
địa bàn trong chiến khu Việt Bắc. Trạm 
cung cấp 19 tại thôn Cầu Bì, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương là một trong những 
trạm lớn có nhiệm vụ cấp phát lương thực, 
thực phẩm cho các cơ quan Trung ương 
Đảng, Chính phủ, các cơ quan, bộ, ngành 
đóng trên địa bàn An toàn khu.

- Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo: Nhà 
máy xây dựng tại thôn Bình Thể, xã Vinh 
Quang, huyện Chiêm Hóa. Tháng 9-1947, 
nhà máy bắt đầu sản xuất. 

Ông Vũ Xuân Sắc làm Giám đốc, 
với gần 40 công nhân và 9 cỗ máy (tiện, 
phay, bào, khoan, mài) sản xuất máy móc 
và dụng cụ về kỹ nghệ để cung cấp cho 
kháng chiến. Tháng 10-1947, Nhà máy bị 
quân Pháp đốt cháy nhà xưởng. Đầu năm 
1948, nhà máy được khôi phục, đã có các 
loại máy: rập đầu đạn, máy tiện nhỏ, máy 
trộn thuốc đạn, máy đúc chữ, máy nghiền 
bột giấy. 

Năm 1951, nhà máy chuyển từ sự 
quản lý của Ban Kinh tế - Tài chính Đảng 
để trở thành doanh nghiệp quốc doanh 
thuộc Nha Công nghệ, Bộ Công Thương. 
Trong năm 1951, nhà máy vinh dự được 
đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm. 
Suốt tám năm kháng chiến, Nhà máy cơ 
khí Trần Hưng Đạo là một trung tâm cơ 
khí chế tạo và sửa chữa, sản xuất các sản 
phẩm cơ khí như máy dập đầu đạn AT, 
máy trộn thuốc đạn, máy tiện cỡ nhỏ, máy 
in nhiều cỡ, hàng ngàn chiếc cân và nhiều 
máy xay xát, hàng ngàn choòng sắt, đầm 
ngang, tay xoay, bu lông phục vụ làm mới 
và sửa chữa cầu.

Đầu năm 1948, tại Thanh La, Bộ Kinh 
tế mở trường đào tạo cán bộ tài chính - 
kinh tế với ba khoa: Tài chính, Mậu dịch, 
Ngân hàng. 

Tháng 4-1951, Chính phủ quyết định 
thành lập Ban đấu tranh kinh tế với địch, 
do Bộ trưởng Bộ Kinh tế làm Chủ tịch, bộ 
phận thường trực đặt tại Bộ Kinh tế. Sau 
đó ban đổi tên thành Ban Quản lý Xuất 
nhập khẩu Trung ương.

 Ngày 14-5-1951, Sở Mậu dịch Trung 
ương được thành lập, ông Hoàng Quốc 
Thịnh làm Giám đốc. Một năm sau khi 
thành lập mạng lưới thương nghiệp quốc 
doanh được thiết lập rộng khắp tại các 
vùng tự do. 

Tháng 3-1952, Bộ Kinh tế tổ chức Hội 
nghị đấu tranh kinh tế với địch tại xã Minh 
Hương, huyện Hàm Yên. Hội nghị nhấn 
mạnh phải chủ động tăng cường xuất 
khẩu, tiết chế nhập khẩu, tích lũy ngoại 
hối, đẩy mạnh đấu tranh tiền tệ với địch, 
bài trừ hàng xa xỉ.

12. Bộ Giao thông - Công chính

Năm 1947, Văn phòng Bộ Giao thông- 
Công chính chuyển đến thôn Đồng Đon, 
xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.
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Từ năm 1948, Bộ Giao thông - Công 
chính đặt trụ sở ở thôn Cầu Trắng, xã Hợp 
Thành, huyện Sơn Dương. Tháng 9-1951, 
chuyển đến thôn Nà Nghè, xã Tân Thịnh, 
huyện Chiêm Hóa. Năm 1953, chuyển về 
địa điểm cũ ở xã Hợp Thành ở và làm việc 
tại đây đến ngày kháng chiến thành công. 

Bộ Giao thông - Công chính do ông 
Trần Đăng Khoa làm Bộ trư ởng, ông Lê 
Dung làm Thứ trưởng. Ngoài Văn phòng 
Bộ, các đơn vị trực thuộc gồm: 

- Trư ờng cao đẳng Giao thông - Công chính: 
đóng tại xã Lang Quán, huyện Yên Sơn. 

- Sở Vận tải: thành lập tháng 12-1951, 
có nhiệm vụ tổ chức vận tải quốc gia, 
hư ớng dẫn các tổ chức vận tải của nhân 
dân. 

- Nha Công chính hoả xa: thành lập 
tháng 12-1951. Kỹ sư  Bùi Văn Các làm Giám 
đốc. Nha có nhiệm vụ tham m ưu cho Bộ, 
kiểm tra, nắm tình hình công việc ở các 
địa phư ơng về giao thông, thuỷ lợi. Nha 
có phòng thiết kế đồ án giao thông. 

- Nha Công chính: thành lập tháng 11-
1953 do việc chia tách Nha Công chính hoả 
xa thành Nha Giao thông và Nha Công 
chính, phụ trách các công tác thuỷ nông, 
đê điều và các công việc có liên quan. 

- Nha Giao thông: thành lập tháng 
4-1953. Nha Giao thông có nhiệm vụ phụ 
trách giao thông, đ ường bộ, đ ường sắt, 
đ ường sông. Nha Giao thông tổ chức sửa 
chữa các tuyến quốc lộ 2, 3, 13, các trục 
đ ường chủ lực của An toàn khu. Tại An 
toàn khu, Bộ Giao thông Công chính đã 
bắc một cây cầu treo qua sông Phó Đáy 
bằng dây thép, sàn gỗ, lát phên nứa, gọi 
là cầu Lê Dung. Tháng 7-1953, thành lập 
đoàn xe ô tô trực thuộc Nha Giao thông. 

- Nha Bưu điện: Năm 1950, Nha Bưu 
điện Việt Nam chuyển đến thôn An 
Quỳnh, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa. 
Tháng 6-1951, đổi tên thành Nha Bưu điện 

Vô tuyến điện. Cuối năm 1951, Nha sơ 
tán vào làng Gianh, xã Tân Thịnh, huyện 
Chiêm Hóa. Một thời gian sau chuyển lại 
về thôn An Quỳnh, xã Phúc Thịnh. Năm 
1952, Nha chuyển đến xã Phù Lưu, huyện 
Hàm Yên; năm 1953, chuyển đến xã Kỳ 
Lâm, huyện Sơn Dương. 

Nha Bưu điện Việt Nam có các đơn vị 
trực thuộc: 

Ty Bưu điện đặc biệt: thành lập tháng 
6-1950. Ông Phan Văn Chính làm Trưởng 
ty, biên chế 378 cán bộ, nhân viên; có 
nhiệm vụ phục vụ các cơ quan Đảng, 
Chính quyền, đoàn thể Trung ương, dân 
sự về công văn, tài liệu, điện báo, điện 
thoại, chuyển tiền trong An toàn khu, các 
liên khu và ra nước ngoài; hướng dẫn, tiếp 
đón cán bộ các nơi đến Trung ương, và từ 
Trung ương đi các nơi, ra nước ngoài.

Cơ xưởng Bưu điện vô tuyến điện 
Trung ương: làm nhiệm vụ sản xuất, lắp 
rắp máy điện thoại, các dụng cụ phục vụ 
cho việc kéo dây điện thoại. Xưởng sản 
xuất được loại điện thoại từ thanh, tay 
quay bằng gỗ, lắp máy tổng đài cho các 
trạm ở liên khu và các tỉnh, loại máy phục 
vụ từ 5 đến 10 và 50 đường dây; lắp ráp 
được 345 máy, hơn 6.000 km đường dây 
điện thoại. 

Đài Vô tuyến điện Trung ương: Tháng 
4-1947, Đài chuyển đến xã An Tường, 
huyện Yên Sơn. Tại đây lập thêm một đài 
liên lạc với Tân Hoa xã (Trung Quốc) và 
đài của Việt kiều yêu nước Thái Lan. Thời 
gian sau, Đài chuyển đến Tân Trào, rồi xã 
Thanh La, huyện Sơn Dương. Năm 1950, 
Đài chuyển lên xã Ngọc Hội, huyện Chiêm 
Hóa. Đài do ông Đỗ Đức Mùi làm Giám 
đốc. Đài làm nhiệm vụ chuyển và nhận 
mật điện (bằng ký hiệu moóc) của Trung 
ương gửi các cơ quan. 

Đài được tổ chức theo hệ đặc biệt, 
gồm các đài trung tâm ở Tuyên Quang, 
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Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng 
Sơn, Phú Thọ và các Đài khu vực: Khu III, 
Khu IV, Thủ đô, Khu X, Liên khu Trung 
Bộ, Nam Bộ, Đài Việt kiều Thái Lan và 51 
đài lẻ. Tháng 10-1951, thành lập Đài thông 
tin Vô tuyến điện Ngân hàng. Năm 1953, 
lắp đặt Đài vô tuyến cho cơ quan tài chính. 
Hai đài này sáp nhập, gọi là Đài vô tuyến 
điện Ngân hàng Việt Nam. 

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nha 
Bưu điện đã hoàn thành đường điện thoại 
từ trung tâm căn cứ địa Tuyên Quang đi 
Yên Bái - Sơn La - Lai Châu; thiết lập Đài 
đặc biệt phụ trách tổ chức liên lạc với Đài 
của Bộ Tổng Tư lệnh mặt trận Điện Biên 
Phủ. Trong suốt cuộc kháng chiến, ngành 
Bưu điện đã xây dựng, bảo đảm thông tin 
liên lạc thông suốt từ Trung ương đến các 
địa phương trên phạm vi cả nước, phục 
vụ có hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương 
Đảng, Chính phủ. 

- Nha Khí t ượng Việt Nam: Nha do ông 
Nguyễn Xiển phụ trách. Cuối năm 1949, 
Nha Khí tư ợng chuyển đến thôn Đồng Bài, 
xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn. Từ năm 1951 
đến năm 1954, Nha chuyển đến thôn Cầu 
Trắng, xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương. 

Nha Khí t ượng Việt Nam có khoảng 
20 cán bộ, nhân viên. Phòng Kỹ thuật do 
ông Dư ơng Trọng Bái phụ trách, có nhiệm 
vụ theo dõi, quan sát, nghiên cứu, chuẩn 
bị tài liệu về khí t ượng. Phòng này có các 
tổ: Dự báo thời tiết, Vô tuyến điện, Đồ họa, 
Dự báo khí hậu, Nghiên cứu huấn luyện.

Nha Khí t ượng duy trì liên lạc với hai 
trạm Thanh Hóa và Thái Bình, cùng làm 
việc có các trạm quan trắc khí hậu tự lập 
và 8 trạm khí hậu của ngành nông nghiệp. 
Các số liệu thiên văn, thủy văn khí hậu do 
Nha Khí t ượng Việt Nam cung cấp giúp 
bộ Giao thông - Công chính đề ra kế hoạch 
xây dựng, sửa chữa cầu đường phục vụ 
chiến dịch, giúp ngành nông nghiệp bảo 

vệ đê điều, hồ đập thủy lợi, sản xuất đúng 
thời vụ góp phần nâng cao năng suất lúa, 
hoa màu.

Trong kháng chiến, ngành Giao thông 
công chính đã huy động sức dân xây dựng 
hệ thống đường sá, cầu cống bảo đảm giao 
thông. Hàng chục ngàn cây số đã được 
sửa chữa và làm mới, hàng ngàn cây cầu 
được khôi phục. Đồng thời phát triển 
các loại phư ơng tiện vận tải, vận chuyển 
hàng triệu tấn lương thực, thực phẩm, 
vũ khí, đạn dư ợc, quân trang, quân dụng 
đáp ứng nhu cầu của từng chiến trường, 
của các chiến dịch và đời sống nhân dân. 
Ngành thiết lập, bảo đảm hệ thống thông 
tin liên lạc trong cả nước trong điều kiện 
địch chiếm đóng, chia cắt, đánh phá nhiều 
nơi. Mọi chủ trư ơng, đường lối, chỉ thị, kế 
hoạch của Trung ương được truyền đạt 
kịp thời đến các địa phư ơng, các chiến 
khu, các căn cứ, các cơ sở trong vùng địch 
tạm chiếm và quần chúng nhân dân. 

13. Bộ Tài chính 

Năm 1947, Bộ Tài chính di chuyển 
đến thôn Cầu Bì, xã Tú Thịnh, huyện Sơn 
Dương. Tháng 9-1950, Bộ chuyển đến thôn 
Nà Làng, xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa. 
Tháng 4-1951, chuyển đến làng Cảy, xã 
Thanh La (nay là xã Minh Thanh), huyện 
Sơn Dương và đặt trụ sở tại địa điểm này 
đến năm 1954. 

Trong kháng chiến, nhiệm vụ của Bộ 
Tài chính là tham mưu, đề xuất cho Chính 
phủ củng cố và tăng cường nền tài chính 
quốc gia, giải quyết những vấn đề lớn về 
kinh tế gắn với quân sự. Đẩy mạnh phát 
triển kinh tế vùng tự do, bảo đảm cung 
cấp cho bộ đội, cán bộ, công nhân và ổn 
định đời sống nhân dân, đảm bảo kinh 
phí cho quân sự. Bộ tham mưu Chính 
phủ ban hành chế độ thu chi và kế toán 
đại cương, lập ngân sách toàn quốc, quy 
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định một đơn vị tiền tệ bản vị vàng gọi là 
đồng Việt, phát hành công phiếu kháng 
chiến, đặt “Quỹ tham gia kháng chiến”, 
ban hành Bộ luật thuế trực thu, phát hành 
công trái quốc gia ghi mệnh giá bằng thóc, 
đặt “Quỹ công lương” thay thế Quỹ tham 
gia kháng chiến... 

Đồng chí Lê Văn Hiến là Bộ trưởng 
Bộ Tài chính, ông Trịnh Văn Bính là Thứ 
trưởng. Tổ chức bộ gồm: văn phòng, các 
phòng sự vụ, các Nha. 

Nha thuế trực thu: do ông Vũ Ngọc 
Khuê phụ trách, chịu trách nhiệm thu thuế 
về lĩnh vực kinh tế.

Nha thuế quan và gián thu: do ông 
Nguyễn Lẫm phụ trách, làm nhiệm vụ thu 
thuế ở các cửa khẩu.

Nha trước bạ, công sản và điền thổ: do 
ông Phạm Gia Kính phụ trách, quản lý về 
đất đai.

Nha hưu bổng: có nhiệm vụ phát tiền 
lương hưu cho cán bộ ngành tài chính.

Nha Thanh tra tài chính: do ông Vũ 
Ngọc Khuê phụ trách, chịu trách nhiệm 
thanh tra, kiểm tra về tài chính đối với các 
cơ quan trực thuộc bộ.

Nha Ngân khố - Tín dụng: Tháng 
9-1950, Nha Ngân khố và Nha Tín dụng sản 
xuất sáp nhập thành Nha Ngân khố - Tín 
dụng sản xuất. Bộ phận Nha Ngân khố 
từ Phú Thọ và bộ phận Nha Tín dụng 
sản xuất từ Vĩnh Yên cùng chuyển đến 
xóm Dàm, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn 
(1950-1951).

Nha Ngân khố - Tín dụng sản xuất có 
khoảng 30 cán bộ nhân viên. Chính sách 
tín dụng được đề ra là: giúp đỡ các tầng 
lớp dân nghèo, nông dân lao động, các 
hợp tác, thủ công nghiệp và nghề phụ ở 
nông thôn. Hoạt động tín dụng đã có tác 
dụng tốt trong việc giúp đỡ người nghèo, 
giúp đỡ nhân dân phục hồi sản xuất ở 
những vùng bị thiên tai địch họa; giúp đỡ 

những ngành thủ công phát triển phục vụ 
đời sống của toàn dân. 

Từ năm 1947 đến năm 1951, Nha đã 
cho vay trên 300 triệu đồng tiền tài chính. 
Số tiền này đã giúp nông dân mua trâu, 
bò, cày kéo, nông cụ, giống, phân bón, xây 
dựng thủy lợi nhỏ, khai khẩn đất hoang, 
phát triển chăn nuôi, phát triển nghề sản 
xuất muối, nghề dệt, làm đường, ép dầu, 
sản xuất nông cụ...

Các cơ quan trực thuộc Bộ: 
- Sở Đúc tiền: Đầu năm 1947, Sở Đúc 

tiền chuyển đến thôn Tụ, xã Phúc Thịnh, 
huyện Chiêm Hóa. Tháng 10-1947, quân 
Pháp lên Việt Bắc, Sở Đúc tiền lại vận 
chuyển hàng trăm tấn máy móc thiết bị, 
chủ yếu bằng đường thủy đến thôn Đồng 
Quắc, xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa 
(1948-1950). Sở Đúc tiền có khoảng 100 cán 
bộ, công nhân do ông Nguyễn Văn Danh 
làm Giám đốc. Bộ phận in dập tiền có 4 
máy, trong đó có 1 máy lớn 150 tấn chuyên 
dập các khuôn mẫu in tiền bằng thép.

Những năm 1947-1948, Sở Đúc tiền 
in tiền nhôm mệnh giá 10 đồng, 20 đồng. 
Năm 1949, Sở nhận nhiệm vụ sản xuất tiền 
vàng. Đã có 1.000 “Đồng Việt” bằng vàng 
nguyên chất được sản xuất đạt tiêu chuẩn. 

Sở Đúc tiền còn sản xuất các loại huân 
chương: Huân chương Sao vàng, Huân 
chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc 
lập... để Chính phủ, Chủ tịch nước trao 
tặng cho các đơn vị, cá nhân có thành tích 
đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến 
của dân tộc. 

- Nhà máy in tiền Khánh Thi: Tháng 10-
1947, một bộ phận cơ quan ấn loát đặc biệt 
thuộc Bộ Tài chính chuyển đến Bản Ngầu, 
xã Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa. Tại đây 
Nhà máy in tiền Khánh Thi ra đời. Nhà in 
có khoảng hơn 100 cán bộ, do ông Phạm 
Quang Chúc làm Giám đốc. Cuối năm 
1951, Nhà máy in tiền Khánh Thi rời xã 
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Hùng Mỹ, đến cơ sở sản xuất chính đóng 
tại Bản Thi.

Ngoài ra, Bộ còn quản lý Nhà máy 
giấy Hoàng Văn Thụ, Nhà in quốc gia, 
Trường Tài chính...

14. Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

Ngày 6-5-1951, Ngân hàng Quốc gia 
Việt Nam được thành lập, là một cơ quan 
ngang bộ trong Hội đồng Chính phủ, thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền 
tệ, tín dụng ngoại hối, ngân hàng đồng 
thời kiểm soát hoạt động kinh doanh của 
các ngân hàng chuyên nghiệp. 

Đồng chí Nguyễn Lương Bằng làm 
Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia 
Việt Nam, ông Lê Viết Lượng làm Phó 
Tổng Giám đốc. Đầu năm 1952, đồng chí 
Nguyễn Lương Bằng được cử đi làm đại 
sứ đặc mệnh toàn quyền của Chính phủ 
Việt Nam tại Liên Xô, ông Lê Viết Lượng 
làm Tổng Giám đốc Ngân hàng Quốc gia 
Việt Nam. 

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam được 
tổ chức theo ba cấp: Ngân hàng Trung 
ương, Ngân hàng Liên khu và Ngân hàng 
tỉnh, thành phố. Ngân hàng Trung ương 
ở và làm việc tại xã Vinh Quang, huyện 
Chiêm Hóa (1951-1952). Tháng 4-1952, 
chuyển đến xã Minh Thanh, huyện Sơn 
Dương và đặt trụ sở tại xã Minh Thanh 
đến khi hòa bình. 

Ngân hàng Trung ương gồm: Vụ văn 
phòng, Vụ Nghiệp vụ, Vụ kế toán, Vụ phát 
hành. Tháng 5-1951, thành lập Kho dự trữ 
và phát hành tiền thuộc Vụ phát hành đặt 
trụ sở tại xã Bình Nhân, huyện Chiêm Hóa.

Nhiệm vụ cụ thể của Ngân hàng 
Quốc gia Việt Nam gồm: Quản lý kho bạc 
nhà nước; huy động vốn cho vay phục 
vụ sản xuất lưu thông hàng hóa; quản 
lý hoạt động kim dung bằng biện pháp 
hành chính; quản lý ngoại hối, các khoản 

giao dịch bằng ngoại tệ và đấu tranh tiền 
tệ với địch. 

Ngân hàng Quốc gia Việt Nam thực 
hiện chủ trương của Nhà nước về phát 
hành giấy bạc Ngân hàng. Nghiệp vụ phát 
hành, kho quỹ, kế toán, thanh toán được 
xây dựng và quản lý chặt chẽ. Ngày 15-7-
1951, Chính phủ công bố lệnh phát hành 
tiền mới, thu hồi tiền cũ. Đây là cuộc cải 
cách, tạo lập chế độ tiền tệ mới: Đơn vị 
tiền tệ Việt Nam là đồng Ngân hàng Quốc 
gia Việt Nam. Cơ chế phát hành thực hiện 
chủ yếu thông qua tín dụng và được quản 
lý tập trung thống nhất. Ngân hàng Quốc 
gia Việt Nam là cơ quan nhà nước quản lý 
phát hành và tổ chức điều hòa lưu thông 
tiền tệ, bảo vệ nền tiền tệ độc lập, tự chủ 
và bảo vệ tài sản của nhân dân, phục vụ 
kháng chiến.

15. Bộ Ngoại giao

Đầu năm 1947, Bộ Ngoại giao chuyển 
đến làng Hản, xã Kim Quan, huyện Yên 
Sơn. Cuối năm 1950, cơ quan chuyển đến 
xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa. Từ năm 
1951 đến năm 1954, Bộ chuyển về Đồng 
Chùa, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương.

Bộ Ngoại giao do ông Hoàng Minh 
Giám là Bộ trưởng. Có các đơn vị: Phòng 
nghiên cứu; Phòng tuyên truyền; Phòng 
kế hoạch, quản trị, kế toán. 

Nhiệm vụ công tác ngoại giao những 
năm đầu kháng chiến là mở rộng thông 
tin tuyên truyền ra nước ngoài để nhân 
dân thế giới hiểu rõ và ủng hộ cuộc kháng 
chiến của nhân dân ta. Bộ Ngoại giao triển 
khai thực hiện có hiệu quả đường lối đối 
ngoại do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung 
ương Đảng, Chính phủ đề ra: Từ năm 1947 
đến năm 1949 đã có 12 phòng thông tin 
nước ngoài được thành lập ở Pari, Luân 
Đôn, Niu Óc, Praha, Niuđêli, Xingapo, 
Hồng Kông, Tân Đảo... cung cấp cho thế 
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giới tin tức, hình ảnh cuộc kháng chiến và 
đường lối chính sách đối ngoại của Chính 
phủ ta. 

Năm 1950, với những nỗ lực của Bộ, các 
nước Trung Quốc, Liên Xô, Cộng hòa Dân 
chủ Đức, Triều Tiên, Ba Lan, Tiệp Khắc, 
Rumani, Hunggari, Bungari, Anbani... đã 
lần lượt công nhận nước Việt Nam Dân chủ 
Cộng hoà và thiết lập quan hệ ngoại giao. 
Với thắng lợi này, Việt Nam đã có mối liên 
hệ ngày càng chặt chẽ với các nước trong 
phe dân chủ và loài người tiến bộ. 

Bộ Ngoại giao tổ chức biên soạn một 
số tài liệu giới thiệu cuộc kháng chiến của 
nhân dân Việt Nam đưa ra nước ngoài. 
Bộ cũng đã tổ chức sơ kết, tổng kết phong 
trào thế giới ủng hộ cuộc kháng chiến của 
ta; phong trào phản chiến của binh lính và 
nhân dân Pháp; phong trào ủng hộ kháng 
chiến của Việt kiều ở Pháp, Thái Lan, Tân 
Đảo; tham gia cùng Ban Giao tế Trung 
ương phục vụ các đoàn cố vấn của bạn.

Giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến, 
Bộ chuẩn bị tài liệu, cử cán bộ tham gia 
đoàn đàm phán cùng Phó Thủ tướng 
Phạm Văn Đồng tại Hội nghị Giơnevơ về 
lập lại hòa bình ở Đông Dương.

16. Nha Công an Trung ương

Tháng 4-1947, Nha Công an Trung 
ương chuyển đến thôn Đồng Đon, xã 
Thanh La (nay là xã Minh Thanh), huyện 
Sơn Dương. Năm 1950-1951, một bộ phận 
của cơ quan chuyển đến xã Tân An; một 
bộ phận ở xã Tân Thịnh, huyện Chiêm 
Hóa. Một thời gian sau lại chuyển đến xã 
Phú Bình, huyện Chiêm Hóa (1951); xã 
Tiến Bộ, huyện Yên Sơn (1951-1953), xã 
Bình Yên, huyện Sơn Dương (1953-1954).

Nha Công an Trung ương do đồng chí 
Lê Giản làm Giám đốc, tổ chức gồm: 

Ty Chính trị do ông Nguyễn Văn Ngọc 
làm Trưởng ty;

Ty Tình báo do ông Trần Hiệu làm 
Trưởng ty. Năm 1950, Ban Thường vụ 
Trung ương Đảng ra quyết định sáp nhập 
một bộ phận tình báo quân đội vào Nha 
Công an, lễ sáp nhập đã diễn ra tại Đồng 
Đon; 

Ty Tuyên - Nghiên - Huấn, do ông 
Hoàng Mai làm Trưởng ty;

Ty Trật tự - Tư pháp, do ông Lê Văn 
Lăng làm Trưởng ty.

Trường Công an trung cấp thành lập 
tháng 12-1949, ông Trần Quốc Hoàn làm 
Hiệu trưởng. Tháng 3-1950, Trường khai 
giảng khóa “Tổng phản công I ” với 100 
học viên tại Mỏ Giát, thôn Tân Thành, 
xã Minh Thanh. Tháng 9-1950, trường 
chuyển đến xã Yên Nguyên, huyện Chiêm 
Hóa. Đầu tháng 10-1950, khai giảng khóa 
học với khoảng 100 học viên là cán bộ 
trong ngành từ Nam Bộ trở ra. Đầu năm 
1952, trường chuyển đến thôn Phai Cống, 
xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa. 

Ngày 21-2-1948, nội san “Rèn luyện” 
số 1 ra đời, Giám đốc Nha, đồng chí Lê 
Giản làm Chủ nhiệm nội san. Đó là tiền 
thân của Báo Công an nhân dân ngày nay. 
Trực thuộc Nha còn có Phòng làm ảnh căn 
cước, nhà in nội san “Rèn luyện”, bộ phận 
Điện đài, Thông tin, Hậu cần,Văn phòng. 

Tháng 6-1949, Hội nghị Điều tra toàn 
quốc lần thứ nhất được tổ chức. Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã gửi tặng ba giải thưởng 
cho người báo cáo hay nhất, người thuyết 
trình hay nhất và người phát biểu hay 
nhất. Cuối năm 1949, Nha Công an Trung 
ương thành lập Đại đội vũ trang chiến 
đấu, với tên gọi là “ Đại đội Độc lập” có 
nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị Vệ quốc 
đoàn bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, cơ 
quan Trung ương Đảng, Chính phủ tại An 
toàn khu Việt Bắc. Từ ngày 8 đến ngày 15-
1-1950, Hội nghị Công an toàn quân lần 
thứ V được tổ chức tại Đồng Đon. Chủ tịch  
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Hồ Chí Minh gửi thư cho hội nghị góp ý 
kiến về xây dựng bộ máy công an nhân 
dân, cách tổ chức công an, về lề lối làm 
việc và quan hệ với nhân dân. 

Những năm làm việc ở Đồng Đon và 
các địa điểm khác trên đất Tuyên Quang, 
Nha Công an Trung ương đã chỉ đạo lực 
lượng toàn ngành hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ, tiễu phỉ, trừ gian, xây dựng cơ 
sở, nắm chắc tình hình địch, kiểm soát nội 
bộ, xây dựng mạng lưới giao thông liên 
lạc. Tại vùng căn cứ đã làm trong sạch địa 
bàn, chống các hoạt động do thám của 
địch, phát động nhân dân thực hiện phong 
trào “Phòng gian bảo mật” với khẩu hiệu 
“Ba không”; đặt các đồn, trạm tại các khu 
vực trọng yếu, giữ gìn trật tự xã hội, hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ lãnh tụ, 
các cơ quan đầu não của Đảng, Chính phủ, 
bảo vệ căn cứ kháng chiến.

17. Bộ Y tế

Năm 1947, Bộ Y tế di chuyển lên xã 
Minh Thanh, huyện Sơn Dương. Năm 
1949, Bộ ở và làm việc tại xã Yên Nguyên, 
huyện Chiêm Hóa. Năm 1950, Bộ chuyển 
về xã Hoàn Long (nay là xã Tân Long, 
huyện Yên Sơn và xã Tràng Đà, thành phố 
Tuyên Quang) ở và làm việc tại đây cho 
đến khi về tiếp quản Hà Nội, năm 1954. 

Bộ Y tế do bác sĩ Hoàng Tích Trí là 
Bộ trưởng, bác sĩ Tôn Thất Tùng và bác sĩ 
Nguyễn Kinh Chi là Thứ trưởng. 

Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo hoạt 
động y tế và cung cấp cán bộ, các thiết bị, 
phương tiện, dụng cụ y tế, thuốc men cho 
các liên khu, các tỉnh. Đồng thời, nghiên 
cứu sản xuất vắc xin, thuốc chữa bệnh, tổ 
chức khám chữa bệnh cho cán bộ, bộ đội, 
nhân dân. 

Văn phòng Bộ ngoài các phòng phụ 
trách tổ chức, hành chính... có: Vụ Phòng 
bệnh chữa bệnh, làm nhiệm vụ hướng dẫn, 

chỉ đạo công tác phòng bệnh cho hệ thống 
các bệnh viện cả nước, do bác sĩ Nguyễn 
Văn Tín phụ trách; Vụ Bào chế có nhiệm 
vụ cung cấp thuốc men, dụng cụ y tế cho 
các bệnh viện tuyến tỉnh. Vụ do dược sĩ 
Trương Công Quyền phụ trách.

Bộ có các đơn vị trực thuộc: 
- Viện Vi trùng học Trung ương (trước 

kia là Viện Pasteur, năm 1949 đổi tên thành 
Viện vi trùng học): do bác sĩ Hoàng Tích Trí 
là Viện trưởng, làm nhiệm vụ sản xuất vắc 
xin phòng bệnh đậu mùa, giữ thuốc giống 
vi trùng tả thương hàn. Viện còn tham gia 
chỉ đạo các hoạt động vệ sinh phòng bệnh 
trong vùng tự do trên cả nước. 

- Bệnh viện cán bộ (tiền thân là một bộ 
phận của Bệnh viện Bạch Mai): có khoảng 
20 bác sĩ, y sĩ, hộ lý với 20 giường bệnh. 
Bệnh viện làm nhiệm vụ cấp cứu, điều trị 
cho cán bộ các cơ quan Trung ương đóng 
trong An toàn khu. 

- Bệnh viện Tai - Mũi - Họng: được thành 
lập đầu năm 1953, làm nhiệm vụ khám 
chữa bệnh tai, mũi, họng cho cán bộ và 
nhân dân, đào tạo cán bộ chuyên khoa cho 
Trường Đại học Y khoa. Bác sĩ Trần Hữu 
Tước phụ trách bệnh viện. 

- Trường Đại học Y khoa: do Giáo sư, 
bác sĩ Hồ Đắc Di làm Hiệu trưởng, mục 
tiêu là đào tạo y sĩ chuyên khoa cao cấp, 
thời gian học là 5 hay 6 năm tùy theo 
từng chuyên môn. Đầu năm 1947, Trường 
Đại học Y khoa và Bệnh viện Thực hành 
chuyển lên xã Xuân Quang, huyện Chiêm 
Hóa. Tại đây, tháng 10-1947, trường đã 
khai giảng với 67 sinh viên. Tháng 6-1954, 
Trường Đại học Y khoa và Bệnh viện Thực 
hành chuyển về đóng tại xã Lang Quán, 
huyện Yên sơn. Giảng viên của trường có 
các giáo sư, bác sĩ: Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc 
Di, Nguỵ Như Kon Tum, Nguyễn Khánh 
Toàn, Đặng Văn Ngữ, Đặng Vũ Hỷ, Vưu 
Hữu Chính...
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Mỗi chiến dịch, các sinh viên được 
điều đi phục vụ, chiến dịch kết thúc lại 
trở về trường học tập. Các giáo sư, bác sĩ 
vừa giảng dạy vừa trực tiếp điều trị bệnh 
nhân tại Bệnh viện Thực hành. Đến cuối 
năm 1950, đã có 167 sinh viên từ năm thứ 
nhất đến năm thứ sáu tham gia quân y. 
Bác sĩ Tôn Thất Tùng được Chủ tịch 
Hồ Chí Minh chỉ định làm cố vấn phẫu 
thuật cho Bộ Tổng tư lệnh. Ông luôn có 
mặt tại các mặt trận nóng bỏng nhất. Các 
chiến dịch Trung du, Hoàng Hoa Thám, 
Quang Trung đều có giảng viên, sinh viên 
của trường tham gia phụ trách đội điều 
trị. Trường Đại học Y Khoa nghiên cứu 
phát triển cả y học, dược học. Việc điều 
chế thuốc Penicillin được tiến hành với 
giống nấm do bác sĩ Đặng Văn Ngữ đem 
từ Nhật Bản về nuôi trong môi trường 
nước thân cây ngô. 

- Bệnh viện Thực hành: có 80 giường 
bệnh, do bác sĩ Tôn Thất Tùng phụ trách. 
làm nhiệm vụ cứu chữa thương binh, bệnh 
binh từ các mặt trận chuyển về; đồng thời 
khám, chữa bệnh cho cán bộ, nhân dân địa 
phương, là cơ sở thực tập của sinh viên 
Đại học y khoa. Tháng 7-1951, Bệnh viện 
sáp nhập vào Trường Đại học Y khoa. 

- Ban chế tạo dụng cụ y dược: chuyển 
đến xã Xuân Quang tháng 7-1947. Ban 
có khoảng 50 người chuyên sản xuất các 
dụng cụ y tế: panh, kéo, nỉa, băng, gạc...
phục vụ chữa trị và học tập. 

- An dưỡng đường: Thành lập năm 1953 
ở xóm Nà Ca, xã Xuân Quang, huyện 
Chiêm Hóa. Đây là nơi chăm sóc, phục hồi 
sức khỏe, vừa điều trị vừa an dưỡng cho 
cán bộ trung cao cấp của Đảng, Nhà nước. 
An dưỡng đường có khoa nội và khoa lây 
với khoảng 30 giường do ông Nguyễn Cơ 
phụ trách. 

18. Bộ Quốc gia Giáo dục

Cuối năm 1950, Bộ Quốc gia Giáo 
dục ở, làm việc tại xã Phúc Thịnh, huyện 
Chiêm Hóa. Đầu năm 1951, chuyển đến 
xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương. Cuối 
năm 1951, chuyển lên xã Yên Nguyên, xã 
Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa và đặt 
trụ sở tại đây cho đến ngày kháng chiến 
thành công. 

Trong kháng chiến, Bộ Quốc gia Giáo 
dục tập trung xây dựng đề án cải cách 
giáo dục và áp dụng đồng loạt hệ thống 
và chương trình giáo dục mới. Theo đó 
phương châm giáo dục là phục vụ kháng 
chiến, phục vụ nhân dân. Mục tiêu là giáo 
dục thế hệ trẻ thành người lao động trung 
thành với chế độ dân chủ nhân dân, đủ 
năng lực, phẩm chất phục vụ kháng chiến, 
phục vụ nhân dân. Đề án quy định bậc học 
phổ thông 9 năm, có bậc dự bị đại học 2 
năm. Đồng thời hệ thống giáo dục Bình 
dân học vụ - Bổ túc văn hóa và hệ thống 
giáo dục chuyên nghiệp cũng được quy 
định rõ các cấp học, thời gian học. 

Bộ Giáo dục do ông Nguyễn Văn 
Huyên là Bộ trưởng, ông Nguyễn Khánh 
Toàn là Thứ trưởng. Tổ chức của Bộ gồm: 
Nha tiểu học vụ, Nha trung học vụ, Nha 
Bình dân học vụ; Vụ Giáo dục chuyên 
nghiệp, Vụ Văn học nghệ thuật, một số 
phòng trực thuộc và Tạp chí Giáo dục 
san. Năm 1951, Nha tiểu học vụ và Nha 
trung học vụ sáp nhập thành Nha Giáo 
dục phổ thông do ông Nguyễn Văn Hiếu 
làm Tổng Giám đốc. Nha Bình dân học vụ 
do ông Vương Khiêm Toàn làm Giám đốc, 
Vụ Giáo dục chuyên nghiệp do ông Lê 
Văn Giạng làm Vụ trưởng. Tháng 2-1952, 
Vụ Văn học nghệ thuật hợp nhất với Nha 
Thông tin thành Nha Tuyên truyền Văn 
nghệ thuộc Phủ Thủ tướng.



ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG500

Trực thuộc Bộ còn có:
- Trường Ngoại ngữ Việt Bắc: Thành lập 

năm 1947 tại xã Phú Thịnh, huyện Yên 
Sơn. Đào tạo sinh viên ngoại ngữ chuyên 
ngành tiếng Trung, tiếng Nga phục vụ 
kháng chiến.

- Trường Đại học Khoa học cơ bản: được 
thành lập năm 1950 tại xã Xuân Quang, 
huyện Chiêm Hóa. Trường do Giáo sư toán 
học Lê Văn Thiêm làm Hiệu trưởng. Tham 
gia Ban Giám hiệu có ông Nguyễn Xiển 
và Giáo sư Ngụy Như Kon Tum. Trường 
tổ chức thi tuyển tại Liên khu III và Liên 
khu IV, hơn 100 người trúng tuyển. Tháng 
8-1951, Trường tổ chức lễ khai giảng. Tham 
gia giảng dạy có: Lê Văn Thiêm, Ngụy Như 
Kon Tum, Lê Khả Kế, Hoàng Ngọc Cang, 
Dương Trọng Bái... Sau khi khai giảng, học 
tập được 1 tháng thì Trường chuyển sang 
Nam Ninh, Trung Quốc. 

19. Bộ Nội vụ

Đầu năm 1947, Bộ Nội vụ ở và làm 
việc tại thị xã Tuyên Quang. Tháng 5-1947, 
Bộ chuyển vào xóm Cầu, xã Thanh La (nay 
là xã Minh Thanh), huyện Sơn Dương, cụ 
Tôn Đức Thắng làm Bộ trư ởng, ông Hoàng 
Hữu Nam là Thứ trưởng. Tháng 11-1947, 
ông Phan Kế Toại làm Bộ trư ởng, ông Trần 
Duy Hư ng làm Thứ trưởng. Đầu năm 
1948, Bộ Nội vụ chuyển đến ở thôn Yên 
Thượng, xã Trung Yên, huyện Sơn D ương. 
Cuối năm 1950, chuyển đến thôn Đồng 
Hương, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa. 

Bộ Nội vụ còn làm việc tại nhiều nơi 
khác trên địa bàn huyện Sơn Dương: thôn 
Đá Lỗ (nay là thôn Đồng Lợi), xã Cấp Tiến 
(1952-1954); thôn Hồng Thái, xã Tân Trào 
(1952-1954); làng Niếng, xã Thanh La (nay 
là xã Minh Thanh) đầu năm 1954.

Bộ Nội vụ có các bộ phận: Văn phòng bộ 
do Ông Phạm Khắc Hoè làm Đổng lý văn 
phòng, ông Lê Tất Đắc làm Đổng lý sự vụ.

- Nha Công chức - kế toán: do ông Phạm 
Văn Thuỵ phụ trách, tham m ưu các vấn đề 
về cán bộ, bộ máy như xây dựng quy chế, 
lề lối làm việc, quản lý công chức, điều 
phối cán bộ và quản lý phòng kế toán. 

- Nha Pháp chế: do ông Lê Đức Quang 
phụ trách, có nhiệm vụ xây dựng nền 
pháp chế cách mạng, thực hiện các quyền 
tự do dân chủ, tăng cường khối đoàn kết 
toàn dân.

- Nha Hoa kiều vụ do ông Lý Ban phụ 
trách. Đến năm 1951, Nha Hoa kiều vụ 
tách khỏi Bộ Nội vụ.

- Nha Thông tin tuyên truyền do ông 
Nguyễn Tấn Gi Trọng làm Giám đốc. Năm 
1951, Nha Thông tin tuyên truyền đư ợc 
tách khỏi Bộ Nội vụ.

- Nha Công an do ông Lê Giản phụ 
trách, năm 1953 tách ra khỏi Bộ Nội vụ.

- Nha Thanh tra do ông Tôn Quang 
Phiệt phụ trách. 

Trong kháng chiến chống thực dân 
Pháp, Bộ Nội vụ đã xây dựng và quản lý bộ 
máy các cơ quan của Chính phủ; ban hành 
quy chế tổ chức các bộ, ngành; quy định 
việc tổ chức cán bộ trong các bộ của Chính 
phủ; xây dựng và quản lý chính quyền địa 
phư ơng các cấp; nghiên cứu và tham mư u 
chuẩn bị nhiều văn bản về các nội dung 
khác nhau trong việc xây dựng và quản 
lý chính quyền địa phư ơng: Hợp nhất Ủy 
ban kháng chiến và Ủy ban hành chính từ 
cấp tỉnh đến cấp xã thành Ủy ban kháng 
chiến hành chính; đồng thời xây dựng chế 
độ công chức công vụ mới và quản lý cán 
bộ công chức; lập chế độ công chức mới và 
thang l ương cho các ngạch và hạng công 
chức Việt Nam; ấn định biên chế; quy 
định thể lệ tuyển dụng nhân viên cho các 
công sở; tổ chức thi tuyển các ngạch công 
chức; mở kỳ thi cán sự hành chính và tham 
sự hành chính. Bộ Nội vụ đã tham m  ưu 
cho Chính phủ để ban hành và thực hiện 
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những vấn đề về hạnh kiểm và kỷ luật đối 
với công chức xây dựng nền móng chính 
quyền nhân dân. Bộ còn giúp Chính phủ 
thực hiện việc tổ chức lập hội và quản lý 
hội, quản lý các vấn đề về tôn giáo. 

20. Bộ Tư pháp

Trong kháng chiến chống thực dân 
Pháp, trụ sở của Bộ Tư pháp thay đổi 
nhiều nơi, song phần lớn nằm trên địa 
bàn tỉnh Tuyên Quang. Từ tháng 4 đến 
tháng 10-1947, Bộ Tư pháp ở thôn Đồng 
Min, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương. Sau 
đó chuyển đến xã Tú Thịnh, huyện Sơn 
Dương (giai đoạn từ 1947 đến 1949).

Tháng 10-1949, Bộ chuyển về làm việc 
tại xóm Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn 
Dương đến tháng 9-1950. Cuối năm 1950, 
Bộ Tư pháp chuyển đến thôn Nà Lá, xã 
Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa và làm 
việc tại Nà Lá đến cuối năm 1952. Trong 
thời gian này một bộ phận cơ quan Bộ 
chuyển đến làng Hương, xã Phúc Thịnh, 
huyện Chiêm Hóa. Từ cuối năm 1952 đến 
năm 1953, cơ quan Bộ làm việc tại ấp Cả 
Tụ, thôn Hoàng Pháp, xã Chân Sơn, huyện 
Yên Sơn. Từ 1953 đến tháng 7-1954, ở và 
làm việc tại thôn Đồng Giang, xã Công Đa, 
huyện Yên Sơn. 

Luật sư Vũ Đình Hòe là Bộ trưởng, 
Thứ trưởng là luật sư Trần Công Tường. Tổ 
chức của Bộ gồm Văn phòng và các vụ, nha: 

- Vụ Dân sự do luật sư Đinh Gia Trinh 
làm Vụ trưởng;

- Vụ Hành chính tư pháp do luật sư Vũ 
Trọng Khánh làm vụ trưởng;

- Vụ Hình sự do ông Nguyễn Văn 
Hưởng làm Vụ trưởng;

- Nha viên chức kế toán do ông Nguyễn 
Duy Thụ phụ trách. 

Ngày 18-6-1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ký Sắc lệnh số 72-SL thành lập Hội đồng 
Tu luật gồm 25 thành viên, trong đó có các 

đồng chí Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp 
và nhiều nhà trí thức. Hội đồng có nhiệm 
vụ thảo những dự án luật, bộ luật của 
nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sắc 
lệnh giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp tổ chức 
và sắp xếp công việc của Hội đồng Tu luật. 

Trong kháng chiến, Bộ Tư Pháp đã 
từng bước hoàn thiện các thể chế tư pháp. 
Phối hợp với các cơ quan Chính phủ, Ủy 
ban hành chính các cấp giám sát việc thực 
thi pháp luật, thống nhất quản lý ngành tư 
pháp từ Trung ương đến địa phương. Bộ 
Tư pháp có những đóng góp quan trọng 
trong việc soạn thảo Hiến pháp đầu tiên 
của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; 
tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều 
văn bản pháp luật, từng bước xây dựng 
và hoàn thiện những nguyên tắc cơ bản 
của nền tư pháp dân chủ, góp phần bảo 
vệ quyền lợi của nhân dân, phục vụ công 
cuộc kháng chiến. Đồng thời Bộ làm tốt 
công tác đào tạo cán bộ; quản lý, tổ chức 
giảng dạy các lớp đại học pháp lý, mở lớp 
bồi dưỡng chính trị cho cán bộ trung, cao 
cấp ngành tư pháp của Bộ và các tỉnh, 
cung cấp đội ngũ thẩm phán nắm vững 
pháp luật cho địa phương.

21. Bộ Lao động 

Bộ Lao động ở và làm việc tại thôn 
Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương 
(1947-1948); thôn Đồng Hoan, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dư ơng (1949-1950); ở Hòa Phú, 
huyện Chiêm Hóa (1950-1951). Năm 1951, 
Bộ chuyển lên thôn Quang Minh, xã Tân 
Thịnh, huyện Chiêm Hóa. Năm 1952, Bộ 
Lao động chuyển về làng Lê, xã Minh 
Thanh, huyện Sơn Dư ơng. 

Bộ Lao động do ông Nguyễn Văn Tạo 
làm Bộ trư ởng, tổ chức của Bộ gồm: Văn 
phòng và các ban:

- Ban Thanh tra: có nhiệm vụ thanh tra 
đơn từ khiếu nại của công nhân các tỉnh từ 
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Khu IV trở ra, tìm hiểu đời sống của công 
nhân, tham m ưu đề xuất về tiền l ương, 
chế độ của ng ười lao động. Ban do đồng 
chí Nguyễn Đức Thắng phụ trách.

- Ban Quản lý dân công: Do đồng chí 
Phạm Huy Chúc phụ trách có nhiệm vụ 
huy động, quản lý số l ượng dân công 
trong các chiến dịch; tham mư u lãnh đạo 
ban hành các văn bản về dân công. 

- Ban Giám sát thi đua: Do đồng chí Lê 
Khoa phụ trách, chỉ đạo công tác thi đua 
trong toàn quốc.

Năm 1950, Bộ Lao động thành lập Ủy 
ban xí nghiệp ở các xí nghiệp. Các uỷ ban 
này có nhiệm vụ đề xuất với lãnh đạo, lấy 
ý kiến của công nhân viên chức để kiến 
nghị với giám đốc giải quyết các vấn đề về 
sản xuất, đời sống của công nhân trong các 
xí nghiệp do Bộ quản lý.

Trong kháng chiến, nhiệm vụ của Bộ 
Lao động là tổ chức, động viên nhân dân 
đẩy mạnh tăng gia, sản xuất, chăm lo đời 
sống vật chất và tinh thần của cán bộ, công 
nhân viên chức. Từ năm 1951, Chính phủ 
giao cho Bộ Lao động nhiệm vụ tổng động 
viên nhân lực và thi đua ái quốc. Bộ đã 
phát động các phong trào thi đua, tham 
mưu cho Chính phủ điều chỉnh, sửa đổi 
một số văn bản, quy định, quy chế công 
chức, tổ chức lớp đào tạo kiểm soát viên 
lao động cho các trưởng, phó Ty Lao động 
của các tỉnh từ Khu IV trở ra, bồi dưỡng 
kiến thức về chính sách dân công, thanh 
tra lao động, phân công xí nghiệp và hoạt 
động của uỷ ban xí nghiệp...

22. Bộ Thương binh - Cựu binh

Tháng 7-1947, thay mặt Chính phủ, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định chọn 
ngày 27-7 hằng năm là ngày thương binh 

liệt sĩ để đồng bào ta “tỏ lòng hiếu nghĩa 
bác ái, là tỏ ý yêu mến thương binh”1. 
Trước đó, ngày 16-1-1947, Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ký Sắc lệnh 20/SL ban hành chế độ 
hưu bổng thương tật đối với thương binh 
và tiền tuất tử sĩ đối với gia đình liệt sĩ. 

Ngày 19-7-1947, Hội đồng Chính phủ 
họp tại Sơn Dương ra quyết định thành 
lập Bộ Thương binh - Cựu binh, đây là bộ 
duy nhất của Chính phủ được thành lập 
trong kháng chiến. Bộ do bác sĩ Vũ Đình 
Tụng làm Bộ trưởng, cụ Ngô Tử Hạ là Thứ 
trưởng; (năm 1952, ông Trần Văn Lai là 
Thứ trưởng thay cụ Ngô Tử Hạ). 

Năm 1947, Bộ ở và làm việc tại xã Yên 
Nguyên, huyện Chiêm Hóa. Đầu năm 1952, 
Bộ chuyển đến thôn Tú Tạc, xã Tú Thịnh, 
huyện Sơn Dương; cuối năm 1952, chuyển 
đến Ghềnh Quýt, xã Hoàn Long, huyện Yên 
Sơn (nay là xã Tràng Đà, thành phố Tuyên 
Quang). Tổ chức của Bộ gồm hai khối:

Khối Văn phòng gồm Phòng Văn thư 
và các phòng:

- Phòng Kiểm tra có nhiệm vụ theo dõi, 
kiểm tra hoạt động chuyên môn của các Ty 
thương binh cựu binh, do đồng chí Trần 
Hữu Viễn phụ trách; 

- Phòng Chính trị tổ chức: có nhiệmvụ 
quản lý nhân sự, công tác tổ chức cán bộ 
của Bộ và các Ty, do đồng chí Phạm Huy 
Kinh phụ trách;

- Phòng Tuyên truyền vận động: làm 
nhiệm vụ tuyên truyền vận động nhân 
dân giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, 
do ông Hoàng Quý Chương phụ trách.

Khối sự vụ gồm:
- Phòng Quản lý kế toán và vật tư: chịu 

trách nhiệm quản lý thu chi tài chính và 
trang thiết bị làm việc của Bộ. Phòng do 
đồng chí đỗ Duy Thuyên phụ trách.

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2011, t.5, tr.204. 
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- Phòng nhân sự và hưu bổng: quản lý 
về nhân sự và chế độ của thương binh 
liệt sĩ.

- Phòng chuyên môn: có nhiệm vụ chỉ đạo 
việc cứu chữa và chăm sóc thương binh, liệt 
sĩ do bác sĩ Đỗ Đào Tiềm phụ trách.

Thực hiện đạo lý truyền thống uống 
nước nhớ nguồn, Bộ Thương binh - Cựu 
binh đã tham mưu với Trung ương Đảng, 
Chính phủ kịp thời sửa đổi, bổ sung chính 
sách đối với thương binh, liệt sĩ, chỉ đạo 
các Ty Thương binh - Cựu binh làm tốt 
việc đón tiếp, sắp xếp, ổn định đời sống, 
chăm sóc chu đáo thương binh, bệnh binh 
tại các trại thương binh. Phong trào đón 
thương binh về làng được phát động rộng 
rãi. Một số thương binh sau khi phục hồi 
sức khoẻ đã được dạy nghề đan mây tre, 
may quần áo, làm mũ, giầy dép... Bộ cũng 
tham mưu Chính phủ có chế độ ưu đãi đối 
với thương binh xuất ngũ về địa phương 
như miễn giảm thuế nông nghiệp, miễn 
dân công nghĩa vụ, ưu tiên chia cấp ruộng 
đất... giúp thương binh ổn định đời sống. 
Bộ chỉ đạo tổ chức trao tặng bằng Tổ quốc 
ghi công cho các gia đình liệt sĩ, cải tạo mộ 
phần, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ ở các 
địa phương... đảm bảo chế độ chính sách 
đối với thương binh, gia đình liệt sĩ. 

23. Nha Thông tin (nay là Bộ Văn 
hóa - Thể thao và Du lịch) 

Năm 1947, Nha Thông tin ở xã Nông 
Tiến, thị xã Tuyên Quang (nay là phường 
Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang), 
sau đó chuyển vào xã Hùng Lợi, huyện 
Yên Sơn (1947-1948). Đầu năm 1949, Nha 
Thông tin chuyển đến thôn Cây Dừa, xã 
Kim Phú, huyện Yên Sơn, rồi đến xã Lang 
Quán, huyện Yên Sơn; cuối năm 1949, 
Nha chuyển đến đồn điền Lê Thăng nay 
là thôn Gốc Gạo, xã Kháng Nhật, huyện 
Sơn Dương. Đầu năm 1951, Nha chuyển 

đến thôn Cây Thị, xã Thái Bình, huyện Yên 
Sơn; giữa năm 1951, Nha chuyển đến xóm 
Mới, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương. 
Đầu năm 1952, Nha Thông tin chuyển đến 
thôn Hoàng Lâu, xã Trung Yên, huyện Sơn 
Dương. 

Từ năm 1946, Nha Thông tin trực thuộc 
Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Tấn Gi Trọng làm 
Tổng Giám đốc. Từ tháng 7-1951, Nha trực 
thuộc Thủ tướng phủ, ông Trần Văn Giầu 
làm Tổng Giám đốc. Tháng 2-1952, hợp 
nhất Nha Thông tin thuộc Thủ tướng phủ 
và Vụ Văn nghệ thuộc Bộ Quốc gia giáo 
dục thành Nha Tuyên truyền và Văn nghệ 
thuộc Thủ tướng phủ. Đồng chí Tố Hữu 
giữ chức Tổng Giám đốc. 

Nha Thông tin làm nhiệm vụ khai 
thác, thu thập tư liệu, tin từ các ty Thông 
tin tỉnh, từ mặt trận chuyển đến Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Chính 
Phủ, phục vụ việc hoạch định đường lối, 
quyết sách trong từng giai đoạn; đồng thời 
phát tin, bài cổ vũ toàn dân hăng hái tham 
gia kháng chiến. 

Tổ chức của Nha có Văn phòng và các 
bộ phận: 

- Bộ phận nghiên cứu: do ông Đào Tùng 
phụ trách, có nhiệm vụ nghiên cứu, đề 
xuất về hệ thống thông tin từ Trung ương 
đến địa phương đảm bảo chính xác, kịp 
thời, bí mật.

- Bộ phận sưu tầm tư liệu: do ông Lê 
Chân phụ trách gồm các phóng viên, có 
nhiệm vụ lấy tin, bài trong nước và quốc tế.

- Bộ phận biên tập: do ông Lương 
Khánh Nhạ phụ trách. Nhiệm vụ chính 
là biên tập tin trong nước, tin nước ngoài 
từ các phóng viên đưa về. Ngoài biên tập 
còn viết các bài bình luận, giải thích, tuyên 
truyền chính sách, các tập sách về truyền 
thống văn hóa dân tộc, xuất bản tờ báo Tin 
tức, phát hành hằng ngày.
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- Bộ phận Điện ảnh - Nhiếp ảnh ra đời 
tháng 7-1950, do ông Nguyễn Đăng Bẩy 
phụ trách; năm 1951, chuyển đến thôn Đa 
Năng, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, 
làm nhiệm vụ chụp ảnh tư liệu phục vụ 
công tác thông tin tuyên truyền. Bộ phận 
này còn có các đội chiếu bóng lưu động 
chiếu phim phục vụ bộ đội và nhân dân. 

- Nhà in Quốc gia: Thành lập tháng 
10-1952, đóng tại làng Nghẹt, xã Phú 
Thịnh, huyện Yên Sơn, do ông Trần Văn 
Tấn phụ trách.

- Đài Tiếng nói Việt Nam, do ông Trần 
Lâm phụ trách. Bộ phận Thông tấn là một 
trong những hoạt động chính của Nha 
Thông tin. 

24. Ban Thanh tra Chính phủ

Ban Thanh tra Chính phủ được thành 
lập tháng 12-1949. Tổng Thanh tra: ông 
Hồ Tùng Mậu, Phó Tổng Thanh tra: ông 
Trần Đăng Ninh, Thanh tra: ông Tô Quang 
Đẩu. Tháng 7-1951, ông Nguyễn Văn Trân 
được bổ nhiệm làm Phó Tổng thanh tra 
Chính phủ. 

Ban Thanh tra Chính phủ làm việc tại 
khu vực Thác Dẫng, thôn Lập Binh, xã 
Bình Yên, huyện Sơn Dương từ khi thành 
lập cho đến kết thúc nhiệm vụ.

Ban Thanh tra Chính phủ làm việc 
chung với Ban Kiểm tra Trung ương 
Đảng. Chỉ có cụ Hồ Tùng Mậu và một thư 
ký chuyên trách công việc Ban Thanh tra 
Chính phủ, còn đồng chí Trần Đăng Ninh 
và các cán bộ khác vừa là ủy viên, phái 
viên Ban Kiểm tra Trung ương, vừa là ủy 
viên, phái viên Ban Thanh tra Chính phủ.

Ban Thanh tra Chính phủ có nhiệm 
vụ lập các đoàn thanh tra việc chấp hành 
đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách của Chính phủ, giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của nhân dân: Tháng 
5-1950, thanh tra Liên khu Việt Bắc về việc 
thi hành lệnh tổng động viên và tình hình 
dân sinh; thanh tra Liên khu IV về việc 
tăng cường, củng cố mối quan hệ quân 
dân và thực hiện chính sách dân tộc; cùng 
Ban Kiểm tra Trung ương, Cục Thanh tra 
Quân đội lập đoàn thanh tra vụ Trần Dụ 
Châu; tháng 3 năm 1952, điều tra vụ tham 
ô công quỹ công trình kiến trúc giao thông 
Liên khu III, Liên khu IV. Tháng 6-1953, 
Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng 
cung cấp mặt trận, sử dụng hầu hết cán 
bộ của Ban Thanh tra Chính phủ vào công 
tác này.

25. Ban Thi đua ái quốc Trung ương

Ban Thi đua ái quốc Trung ương thành 
lập tháng 1-1948. Trưởng ban là cụ Tôn 
Đức Thắng, Tổng Thư ký là ông Hoàng 
Đạo Thúy. Ban có các tiểu ban: Thi đua, 
Kiểm tra, Tuyên truyền.

Từ cuối năm 1948 đến cuối năm 1949, 
Ban Thi đua ái quốc làm việc ở Đồng 
Man, thôn Lũng Tẩu, xã Tân Trào, huyện 
Sơn Dương. 

Tháng 3-1948, Trung ương Đảng ra 
chỉ thị Phát động phong trào thi đua ái quốc, 
nêu rõ: Mục đích thi đua ái quốc là “làm 
sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến 
thiết chóng thành công”1. 

Ngày 1-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người 
viết: “Mỗi một người phải lấy việc xung 
phong trong phong trào Thi đua ái quốc 
là nhiệm vụ thiêng liêng của mình, phải 
cố làm cho được”2.

Ban Thi đua ái quốc Trung ương đặt 
ra kế hoạch, nội dung thi đua cụ thể, đẩy 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng Toàn tập, Sđd, t.9, tr.71.
2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.5, tr.553.
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mạnh phong trào thi đua trên khắp các địa 
phương, các mặt trận. 

26. Phòng Trung ương liên lạc 
miền Nam

Tháng 1-1946, Phòng Trung ương liên 
lạc miền Nam được thành lập, trực thuộc 
Chính phủ, có nhiệm vụ giúp Chính phủ 
theo dõi phong trào kháng chiến, tổ chức 
chi viện sức người, sức của cho Nam Bộ. 
Từ cuối năm 1949, Phòng Trung ương liên 
lạc miền Nam trực thuộc Tổng cục Cung 
cấp Bộ Quốc phòng.

Năm 1947, Phòng Trung ương liên lạc 
miền Nam di chuyển đến khu Đồng Chùa, 
xã Nhật Tân (nay là xã Hợp Hoà), huyện 
Sơn Dương và làm việc tại đây đến cuối 
năm 1952 thì chuyển vào Liên khu 5. Thời 
kỳ ở Tuyên Quang, ông Khuất Duy Tri là 
Trưởng phòng, bà Hai Sóc là Phó phòng. 
Từ năm 1950, ông Dân Tôn Tử làm Phó 
phòng thay bà Hai Sóc. 

Phòng Trung ương liên lạc miền Nam 
có hai bộ phận: bộ phận hành chính tài vụ 
và bộ phận vận tải. Phòng có nhiệm vụ tổ 
chức tuyến giao thông vận tải từ Việt Bắc 
vào Liên khu V. Tất cả các văn bản, chỉ thị, 
nghị quyết của Trung ương Đảng, Chính 
phủ, các bộ ngành đều được sao gửi Phòng 
Trung ương liên lạc miền Nam để chuyển 
vào Nam. Thời kỳ đầu chủ yếu là vận 
chuyển tài liệu, thư từ, sách báo, sau đó 
là vũ khí, tiền, vàng, thuốc, dụng cụ y tế, 
lương thực... Phòng đã huy động hàng triệu 
lượt dân công, tổ chức tuyến giao thông 
vận tải từ Việt Bắc vào Liên khu V bằng các 
phương tiện thô sơ hơn 80.000 tấn hàng.

Cùng với việc vận chuyển hàng hóa, 
phòng còn tổ chức đưa đón cán bộ từ Nam 
ra Bắc và ngược lại. Tháng 3-1947, đoàn 
đồng chí Nguyễn Duy Trinh từ miền Bắc 
vào Liên khu V, bắt đầu mở đường, băng 
rừng Đông Trường Sơn. Tháng 5-1947, 

đoàn dân công vận chuyển tiền bạc cùng 
đồng chí Ngô Tấn Nhơn đi công tác vào 
Nam Bộ, bắt đầu mở đường đầu tiên ở 
phía Tây Trường Sơn. 

Tháng 3-1948, Phòng đón đồng chí 
Phạm Văn Đồng từ Nam Trung Bộ ra 
Trung ương nhận công tác. Và sau đó tiếp 
tục tổ chức đưa đón, bảo đảm an toàn cho 
nhiều đoàn cán bộ Trung ương vào Nam, 
ra Bắc. Từ Trung ương vào Nam có đoàn 
của các đồng chí Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, 
Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu... Từ Nam Bộ 
ra Trung ương công tác rồi trở vào như: 
đoàn đồng chí Phạm Hùng, Nguyễn Duy 
Trinh, Nguyễn Chánh, Trần Văn Trà, Đàm 
Quang Trung...

27. Tổng bộ Việt Minh

Là cơ quan thường trực của Mặt trận 
Việt Minh, có khoảng 20 cán bộ. Đồng chí 
Hoàng Quốc Việt là Bí thư Tổng bộ Việt 
Minh; đồng chí Xuân Thủy là Ủy viên 
Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên truyền Tổng 
bộ Việt Minh, thường trực tại Tổng bộ.

Tổng bộ Việt Minh đã ở và làm việc 
tại nhiều địa điểm tại Tuyên Quang như 
Đồng Man, Tân Lập, xã Tân Trào, huyện 
Sơn Dương (1948-1949); Bản Tai xã Kiên 
Đài, huyện Chiêm Hóa (1950-1951). 

Thực hiện chủ trương của Hội nghị 
toàn quốc lần thứ ba (khóa I) của Đảng, 
Tổng bộ Việt Minh đẩy mạnh các hoạt 
động nhằm tập hợp ngày càng đông đảo 
hơn nữa các tầng lớp nhân dân, đồng bào 
dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo; kêu gọi 
toàn dân ủng hộ kháng chiến, phát động 
các phong trào phá tan cuộc tiến công mùa 
đông của giặc Pháp, tích cực hưởng ứng 
phong trào thi đua ái quốc, đỡ đầu bộ đội; 
đấu tranh chính trị, vũ trang, binh vận, bãi 
công, bãi thị ở vùng tạm chiếm.

Tổng bộ Việt Minh xuất bản báo Cứu 
quốc. Tờ báo không chỉ là cơ quan ngôn 
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luận của Mặt trận, mà còn làm nhiệm vụ là 
cơ quan ngôn luận của Đảng và Chính phủ.

Một công việc hết sức quan trọng của 
Tổng bộ Việt Minh trong giai đoạn 1950-
1951 là thực hiện Chỉ thị ngày 9-10-1949 
của Ban Thường vụ Trung ương về việc 
hợp nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt. 
Tổng bộ Việt Minh đã chỉ đạo các cấp Việt 
Minh chuẩn bị cơ cấu tổ chức, nhân sự, 
tiến tới thống nhất Mặt trận Việt Minh - 
Liên Việt. 

28. Mặt trận Liên - Việt

Cơ quan Mặt trận Liên - Việt ở và 
làm việc tại xã Hùng Lợi, huyện Yên 
Sơn trong thời gian 1947-1948; xã Tân 
Trào, huyện Sơn Dương trong thời gian 
1948-1949. Tháng 1-1950, Cơ quan Mặt 
trận Liên - Việt chuyển đến Thiêng Phầy, 
thôn Nà Bó, xã Kiên Đài. Đồng chí Hoàng 
Quốc Việt làm Bí thư Đảng đoàn của Mặt 
trận Liên - Việt.

Mặt trận Liên - Việt đã tập hợp đông 
đảo các tầng lớp nhân dân, đồng bào các 
dân tộc, tôn giáo, kêu gọi toàn dân ủng hộ 
kháng chiến. Các tổ chức trong Mặt trận 
đã được kiện toàn, củng cố và phát triển ở 
toàn quốc. Các đoàn thể đã thực sự là cầu 
nối giữa Đảng và quần chúng. 

Từ ngày 19 đến ngày 24-11-1950, Mặt 
trận Liên - Việt tổ chức Hội nghị Hòa bình 
thế giới (Hội nghị Hòa bình ba nước Đông 
Dương) tại thôn An Quỳnh, xã Phúc Thịnh, 
huyện Chiêm Hóa. Hội nghị đã thắt chặt 
hơn nữa tình đoàn kết của nhân dân ba 
nước Đông Dương cùng chung sức chống 
thực dân Pháp xâm lược, bảo vệ hòa bình 
trên bán đảo Đông Dương.

Tại thôn Nà Bó, xã Kiên Đài, các cán 
bộ cơ quan Mặt trận Liên - Việt tổng hợp 
tình hình công tác mặt trận, giúp đồng 
chí Hoàng Quốc Việt hoàn thiện báo cáo 
“Củng cố khối đại đoàn kết để chiến 

thắng” trình bày tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ II của Đảng; chuẩn bị nội 
dung và công tác tổ chức Đại hội thống 
nhất Việt Minh - Liên Việt.

Cuối năm 1952, cơ quan Mặt trận 
Liên - Việt chuyển đến thôn Chi Liền, xã 
Trung Yên, huyện Sơn Dương ở cùng nơi 
với Ban Thường trực Quốc hội và Văn 
phòng Quốc hội. 

29. Ban Nông vận Trung ương

Ban Nông vận Trung ương (hiện nay 
là Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) 
được thành lập tháng 12-1948. 

Ban có khoảng 20 cán bộ, đồng chí Hồ 
Viết Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng 
làm Trưởng ban. Ban Chấp hành có các 
đồng chí: Trần Đức Thịnh, Nguyễn Hữu 
Thái, Nguyễn Văn Đào, Nguyễn Ca, Phạm 
Xuân Ry. Nhiệm vụ của Ban là theo dõi 
hoạt động nông vận toàn quốc gồm các 
hoạt động sản xuất, thuế nông nghiệp, 
đấu tranh trong vùng địch tạm chiếm. 

Tháng 6-1950, Ban đặt trụ sở ở thôn Nà 
Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa và 
làm việc tại đây đến tháng 4-1952. Tháng 
1-1952, Ban Nông vận Trung ương được 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm.

Tháng 5-1952, Ban Nông vận Trung 
ương chuyển về thôn Tân Lập, xã Tân 
Trào. Ban làm việc ở đây đến năm 1954. 

Cán bộ của Ban thường xuyên đi cơ 
sở nắm tình hình các Liên khu, các tỉnh; 
vận động phong trào thi đua yêu nước 
trong nông dân, tuyên truyền vận động 
đóng thuế nông nghiệp. Tham mưu cho 
Trung ương Đảng trong việc ban hành chủ 
trương đối với nông dân. 

Bư ớc sang năm 1953, thực hiện chủ tr ương 
đem lại ruộng đất cho nông dân của Đảng, 
Chính phủ, Ban Nông vận Trung  ương 
tuyên truyền phát động quần chúng, lập 
các đội công tác đến các tỉnh, mở cuộc vận 
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động giảm tô, giảm tức, cải cách ruộng 
đất, xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất 
của địa chủ phong kiến, đem lại ruộng đất 
cho nông dân.

30. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
đóng trụ sở tại xã Đông Lợi, huyện Sơn 
Dương từ năm 1948 đến năm 1949. Từ 
năm 1952 đến năm 1954, chuyển đến thôn 
Niếng và thôn Cầu, xã Minh Thanh, huyện 
Sơn Dương. 

Cơ quan Tổng Liên đoàn có khoảng 
40 ng ười. Ban Chấp hành gồm 21 Ủy viên 
chính thức, 4 ủy viên dự khuyết. Đồng chí 
Hoàng Quốc Việt làm Chủ tịch; đồng chí 
Trần Danh Tuyên làm Tổng thư  ký. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
quan hệ chặt chẽ với Liên đoàn Lao động 
thế giới và Liên đoàn Lao động các n ước 
dân chủ nhân dân, tranh thủ sự đồng tình 
ủng hộ của các tầng lớp nhân dân lao động 
đối với cuộc kháng chiến của dân tộc ta. 

Dư ới sự lãnh đạo của Đảng Lao động 
Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động tập 
hợp giai cấp công nhân, ng ười lao động 
thành khối thống nhất ra sức thi đua sản 
xuất vũ khí, đạn dược, quân trang, quân 
dụng phục vụ kháng chiến; chỉ đạo liên 
đoàn lao động các tỉnh, các liên khu tạo 
việc làm cho hàng nghìn lao động, tìm 
nhiều biện pháp nâng cao đời sống người 
lao động. Đồng thời tranh thủ sự đoàn kết 
giúp đỡ của Liên đoàn Lao động thế giới, 
của công nhân, tổ chức công đoàn các nư ớc 
góp phần đưa cuộc kháng chiến của nhân 
dân ta đến thắng lợi. 

31. Trung ương Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành 
lập tháng 4-1950 tại Đại hội Phụ nữ toàn 
quốc lần thứ nhất. Bà Lê Thị Xuyến được 

Đại hội bầu làm Chủ tịch Hội, Phó Chủ 
tịch là các bà Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị 
Thục Viên. 

Cuối tháng 7-1950, Hội Liên hiệp Phụ 
nữ Việt Nam chuyển đến làm việc tại thôn 
Nà Lá, xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa. 
Sau đó Hội đóng ở các địa điểm: Đồng 
Lũng, xã Phúc Thịnh, huyện Chiêm Hóa 
(năm 1950); Lúng Búng, xã Tân Trào, huyện 
Sơn Dương (từ năm 1951 đến năm 1954). 

Nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam là vận động chị em thi đua tăng 
gia sản xuất, tích cực ủng hộ chiến đấu, 
vận động phụ nữ trong vùng tạm chiếm, 
tăng cường và mở rộng hoạt động quốc 
tế, cải thiện đời sống phụ nữ và bảo vệ 
nhi đồng, cứu tế xã hội, vận động phụ nữ 
tham gia chính quyền, củng cố phát triển 
hội, góp phần xây dựng Mặt trận Dân tộc 
thống nhất.

Báo Phụ nữ, cơ quan ngôn luận của 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ra 2 tháng 
một kỳ. Báo do bà Thanh Thủy làm Tổng 
Biên tập. Báo nhằm mục đích tuyên truyền, 
giáo dục hội viên và giới phụ nữ tham gia 
phong trào kháng chiến kiến quốc. 

Hưởng ứng phong trào thi đua ái 
quốc, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã 
tập hợp chị em phụ nữ thành một khối 
thống nhất, trưởng thành về mọi mặt, 
khẳng định vai trò, vị trí của mình trong 
xã hội, động viên chị em phụ nữ hăng hái 
lao động, học tập, xây dựng hậu phương, 
nhiệt tình tham gia công tác đoàn thể, 
phục vụ kháng chiến. 

Hội còn động viên chị em tham gia đi 
dân công, vận tải quân lương, vũ khí, tải 
thương, phục vụ các chiến dịch, bảo vệ, sửa 
chữa cầu đường... Tranh thủ sự đồng tình 
ủng hộ của các lực lượng yêu chuộng hòa 
bình trên thế giới, nhất là của nhân dân và 
phụ nữ Pháp, Hội đã có những hoạt động 
nhân đạo như thăm hỏi hàng binh Pháp, 
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viết thư lên Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị 
cho hàng binh Pháp được hồi hương.

32. Trung ương Đoàn Thanh niên

Sau Đại hội lần thứ nhất, tháng 2-1950, 
Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam 
chuyển đến đồn điền Canh nông, xã Nông 
Tiến, thị xã Tuyên Quang (nay là thành 
phố Tuyên Quang). Đầu năm 1951, chuyển 
sang tỉnh Thái Nguyên; cuối năm 1951, 
chuyển đến làng Bình, xã Xuân Quang, 
huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Cơ quan Đoàn Thanh niên Cứu quốc 
Việt Nam có khoảng 40 cán bộ, nhân viên. 
Tổ chức Đoàn thời kỳ này gồm hai bộ 
phận: Đoàn Thanh niên Cứu quốc do ông 
Nguyễn Lam làm Bí thư thứ nhất và Đoàn 
Thanh niên Việt Nam do ông Hoàng Minh 
Chính phụ trách.

Nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn thanh 
niên Cứu quốc là: Xây dựng Đoàn Thanh 
niên Cứu quốc thành tổ chức trung kiên; 
tăng cường công tác giáo dục thiếu niên 
nhi đồng và đẩy mạnh công tác vận động 
ở vùng địch tạm chiếm.

Thực hiện chủ trương của Đảng về 
tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang, 
Đoàn thanh niên đã tuyên truyền vận 
động hàng chục vạn thanh niên nhập 
ngũ; phát động các phong trào thi đua 
sản xuất, thực hành tiết kiệm trong thanh 
niên; chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn 
quốc tuyên truyền vận động đoàn viên, 
thanh niên trong vùng địch tạm chiếm 
tham gia phong trào chống địch bắt lính, 
chống địch bắn đại bác ra đồng, chống xe 
lội nước quần nát lúa... 

Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu 
quốc tổ chức biên tập, in, phát hành các 
báo Tiền phong, Xung phong, Sức trẻ, Thiếu 
nhi... nêu gương chiến đấu dũng cảm, 
những diển hình tiên tiến trong lao động 
sản xuất, công tác của thanh niên xung 

phong phục vụ tiền tuyến. Đầu năm 1952, 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cứu quốc 
rời làng Bình, xã Xuân Quang, chuyển đến 
thôn Mới, xã Thanh La (nay là xã Minh 
Thanh), làm việc ở địa điểm này đến tháng 
8-1954.

V- CÁC CƠ QUAN, TRƯỜNG HỌC, ĐƠN VỊ 
KINH TẾ, VăN HóA, QUÂN SỰ ĐóNG TẠI 
TUYÊN QUANG

1. Đài Tiếng nói Việt Nam 

Ngày 7-4-1947, Đài Tiếng nói Việt 
Nam chuyển đến thị xã Tuyên Quang. Mặc 
dù đường xa, thiết bị máy móc nhiều, đến 
15 giờ ngày 7-4-1947, Đài đã phát được 
chương trình. Tháng 4-1947, Đài Tiếng nói 
Việt Nam chuyển đến thôn Đa Năng, xã 
Tú Thịnh, huyện Sơn Dương. Trong khi di 
chuyển Đài luôn có hai bộ phận thay nhau 
phát sóng khi cần, không để “Tiếng nói 
Việt Nam” bị gián đoạn.

Ông Trần Lâm làm Giám đốc kiêm 
Tổng Biên tập. Bộ phận Biên tập có các ông 
Trần Lâm, Hoài Thanh... Bộ máy tổ chức 
của Đài gồm: Bộ phận Tuyên truyền đối 
ngoại có các tổ biên tập tiếng Pháp, tiếng 
Anh, tiếng Trung Quốc (gồm tiếng Bắc 
Kinh và tiếng Quảng Đông), tiếng Khmer, 
tiếng Lào; Bộ phận phát thanh viên; Bộ 
phận ca nhạc; Bộ phận bá âm; Bộ phận Vô 
tuyến điện. 

Hằng ngày từ lúc 6h, Đài Tiếng nói 
Việt Nam mở đầu chương trình bằng 
bản tin tiếng Việt, sau đó là bản tin tiếng 
Pháp, tiếng Anh, tiếng Lào, tiếng Trung 
Quốc, tiếng Khmer. Xen giữa các bản tin 
là những tiết mục ca nhạc do các nghệ sĩ 
của Đài trình bày trực tiếp trước máy phát 
sóng. Từ 9h đến 11h là bản tin thời sự đọc 
chậm. Máy phát sóng bị trục trặc trong khi 
vận chuyển các cán bộ kỹ thuật tìm tòi dựa 
vào địa hình, đặt ăng ten phát sóng ngắn 
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và dùng nhiều làn sóng thích hợp từ 19m, 
25m, 31m, 49 m và 63m phát cùng một lúc 
nên các nơi đều bắt được sóng tốt kể cả 
Nam Bộ và Thái Lan. 

Là cơ quan ngôn luận của Đảng và 
Nhà nước, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn 
bám sát tình hình trong nước và quốc tế 
chuyển tải nội dung tuyên truyền đến mọi 
tầng lớp nhân dân trong nước và Việt kiều 
ở nước ngoài.

Ngày 19-5-1947, Đài Tiếng nói Việt 
Nam di chuyển đến thị xã Bắc Kạn; 
tháng 2-1948, chuyển đến thôn Đồng 
Mộc, xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn; một 
thời gian sau chuyển đến Bản Giáng, xã 
Trung Sơn, huyện Yên Sơn; đầu tháng 
5-1953, chuyển đến làng Đung, xã Công 
Đa, huyện Yên Sơn. 

2. Việt Nam Thông tấn xã 

Cuối năm 1948, Việt Nam Thông tấn xã 
chuyển đến huyện Chiêm Hóa, cuối năm 
1952 chuyển đến Hoàng Lâu, xã Trung 
Yên, huyện Sơn Dương. Việt Nam Thông 
tấn xã do ông Hoàng Tuấn làm Giám đốc.

Việt Nam Thông tấn xã có nhiệm vụ 
thu thập, thẩm định các nguồn thông tin, 
sư u tầm tư liệu phục vụ lãnh đạo; phát 
tin, bài cổ động nhân dân tham gia kháng 
chiến, viết bài bình luận giải thích chính 
sách. Ban Biên tập tin có tổ tin thế giới, 
xuất bản bản tin tham khảo tiếng Pháp. 

Bộ phận Tư  liệu lưu giữ văn kiện, báo 
cáo của Chính phủ. Bộ phận điện vụ, máy 
móc thô sơ, phải vượt nhiều khó khăn 
mới thu nhận tin được đầy đủ và kịp thời. 
Phòng thu tin cố gắng thu tin các đài TASS, 
AFP, Sài Gòn, mở rộng phạm vi nhận tin 
từ Liên khu 3, Liên khu 5, các đài l ưu động 
từ các chiến trư ờng.

Bộ phận điện ảnh - nhiếp ảnh do đồng 
chí Hồng Nghi phụ trách. Tổ liên lạc nhận 
tin từ các phóng viên đ ưa đến Ban Biên tập. 

Bản tin đ ược in, chuyển trực tiếp đến Bác 
Hồ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước và đưa tới các báo, đài phát thanh. 

Ngày 4-3-1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đến thăm Việt Nam Thông tấn xã. 

Sau hơn hai năm tại Hoàng Lâu, Việt 
Nam Thông tấn xã hình thành đủ cơ cấu 
tổ chức của một cơ quan thông tấn, có tin 
đối ngoại, tin trong nư ớc, tin thế giới, tin 
phổ biến, tin tham khảo. Bộ phận điện vụ 
kỹ thuật, bộ phận in và phát hành (gồm 
liên lạc, đời sống, tư  liệu). Phóng viên, kỹ 
thuật viên đ ược phân công đi chiến dịch. 

Năm 1952, Việt Nam Thông tấn xã 
lập phân xã Bắc Kinh, phân xã Băng Cốc, 
phân xã Răng Gun. Trong chiến dịch Điện 
Biên Phủ, đồng chí Hoàng Tuấn dẫn đầu 
tổ phóng viên và tổ nhiếp ảnh ra mặt trận. 
Đồng thời Việt Nam Thông tấn xã luôn 
giữ liên lạc vô tuyến với mặt trận, Ban 
Tuyên huấn mặt trận chuyển tin đến Bác 
Hồ, Trung  ương, Đài Tiếng nói Việt Nam, 
Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân. 

Việt Nam Thông tấn xã còn cử phóng 
viên bên cạnh phái đoàn quân sự ta đàm 
phán với Bộ Tổng tham m ưu quân Pháp 
tại Trung Giã và có mặt ở Hội nghị Pari.

3. Trường Nguyễn Ái Quốc

Tr ường Nguyễn Ái Quốc (nay là Học 
viện Chính trị - Hành chính quốc gia 
Hồ Chí Minh) thành lập tháng 3-1949. 
Tháng 8-1950, trư ờng chuyển đến xã Kim 
Bình, huyện Chiêm Hóa. Khóa II của 
Trường được tổ chức tại Hội trư ờng Đại 
hội Đảng lần thứ II. Đầu năm 1952, trư ờng 
chuyển đến xóm Phong Vân, xã Tân Tiến, 
huyện Yên Sơn. Nhà trường có hơn 30 cán 
bộ, nhân viên. Trường lớp được xây dựng 
cẩn thận, giảng đư ờng rộng chứa đ ược 
300 chỗ ngồi... 

Đồng chí Nguyễn Ch ương - Phó Giám 
đốc phụ trách. Giảng viên có các đồng chí 
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Trường Chinh, Lê Văn Lư ơng, Võ Nguyên 
Giáp, Hoàng Quốc Việt. Khóa IV có 300 
học viên là cán bộ trung, cao cấp. 

Tháng 12-1952, khi khóa IV chưa kết 
thúc thì một bộ phận cán bộ, nhân viên 
đ ược cử đến Sơn Dương xây dựng địa 
điểm mới ở xóm Bòng, xã Tân Trào. Trư ờng 
tồn tại hai cơ sở. Đồng chí Lê Văn L ương 
làm Giám đốc điều hành chung. Tại Tân 
Tiến, trường đào tạo cán bộ nòng cốt của 
Đảng, Nhà nư ớc, quân đội phục vụ nhiệm 
vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc sau hoà 
bình lập lại. 

Tháng 10-1953, một bộ phận cán bộ, 
nhân viên từ Tân Trào trở lại Tân Tiến lo 
sửa chữa, làm mới nhà ở, lập xư ởng in, in 
tài liệu phục vụ giảng dạy. Sau đó tr ường 
mở lớp bồi dưỡng ch ương trình lý luận 
chính trị cho cán bộ trung, cao cấp. Trong 
thời gian trư ờng ở Tân Tiến, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đến thăm hai lần. 

4. Báo Nhân dân

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, các 
đồng chí Tố Hữu, Hoàng Tùng được đồng 
chí Trường Chinh giao nhiệm vụ xây dựng 
kế hoạch ra tờ báo mới thay cho báo 
Sự thật. Nhiệm vụ cơ bản của Báo là tuyên 
truyền cổ động, tổ chức toàn dân đoàn 
kết đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi. 
Ngày 11-3-1951, cùng ngày khai mạc Đại 
hội toàn quốc lần thứ II của Đảng, số 1 báo 
Nhân dân phát hành. Báo dành toàn bộ nội 
dung cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ II của Đảng.

Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư Trường 
Chinh, công việc ra báo nhanh chóng đi 
vào nền nếp. Ngày 20-7-1951, Bộ Chính trị 
ra Nghị quyết 26 thành lập Ban Biên tập 
Báo Nhân dân gồm 8 ủy viên, trong đó 
có 5 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị 

và Ban Bí thư: Trường Chinh, Phạm Văn 
Đồng, Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương, 
Nguyễn Chí Thanh. Tổng Bí thư Trường 
Chinh là Chủ nhiệm. Nghị quyết của Bộ 
Chính trị còn nêu: ở mỗi liên khu cần có 
một cán bộ viết bài đều cho Báo Nhân dân. 
Sau đó, Ban Bí thư ra tiếp Chỉ thị số 23 về 
việc đặt lưới thông tin viên cho Báo Nhân 
dân, gồm có thông tin viên ở các tỉnh, 
huyện, ở các trung đoàn thuộc đại đoàn 
quân chủ lực, ở các xí nghiệp lớn.

Sau khi thành lập ở Vinh Quang (Kim 
Bình), huyện Chiêm Hóa, Báo Nhân dân 
chuyển về làm việc tại xã Kim Quan, 
huyện Yên Sơn (1953-1954). 

Trong những năm kháng chiến chống 
thực dân Pháp, được sự chỉ đạo trực tiếp 
của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Bí thư 
Trường Chinh, Báo Nhân Dân đã làm tốt 
nhiệm vụ phổ biến, giải thích đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, phản 
ánh thực tế kháng chiến, hướng dẫn quần 
chúng, góp phần tích cực giáo dục lòng 
yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
cổ vũ phong trào thi đua giết giặc lập công, 
xây dựng hậu phương vững mạnh. 

5. Báo Cứu quốc

Là tờ báo xuất bản hằng ngày của 
Tổng bộ Việt Minh đặt dưới sự lãnh đạo 
trực tiếp của Trung ương Đảng. 

Tháng 3-1947, Tòa soạn, Trị sự và Nhà 
in Báo Cứu quốc chuyển đến thôn Cây Mơ, 
xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương, làm việc 
tại đây đến tháng 6-1947 thì chuyển lên 
Bắc Kạn rồi về Bắc Giang, Thái Nguyên. 
Cuối năm 1950, Tòa soạn Báo Cứu quốc 
chuyển đến Làng Thẳm (Bản Khây), xã 
Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa. Tòa soạn Báo 
Cứu quốc có khoảng 20 người do đồng 
chí Xuân Thủy làm Chủ nhiệm, đồng chí 
Nguyễn Thành Lê là Chủ bút, điều hành 
trực tiếp toà soạn. 
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Đầu năm 1952, Tòa soạn Báo Cứu quốc 
chuyển đến thôn Hồng Thái, xã Tân Trào, 
huyện Sơn Dương.

6. Nhà xuất bản Sự thật

Tháng 10-1950, Nhà xuất bản Sự thật 
chuyển đến làm việc tại làng Bình, xã 
Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa. Cuối 
năm 1950, Ban Huấn luyện do đồng chí 
Đào Duy Kỳ phụ trách sáp nhập vào 
Ban Biên tập, đồng chí Đào Duy Kỳ làm 
Trưởng ban, một thời gian sau đồng chí 
Minh Tranh làm Trưởng ban. 

Ban Biên tập đã biên dịch một số sách 
kinh điển của V.I. Lênin như: Các Mác 
và chủ nghĩa Mác; Chủ nghĩa đế quốc, giai 
đoạn tột cùng của chủ nghĩa tư bản; Bệnh ấu 
trĩ “tả khuynh” của những người cộng sản. 
Biên tập, xuất bản một số tác phẩm của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh như: Sửa đổi lối làm việc; 
Thuốc đắng dã tật. Sách nghiên cứu và sách 
lý luận chính trị phổ thông. 

Tháng 2-1951, Nhà xuất bản Sự thật 
chuyển đến Bản Khây, nay là làng Thẳm, 
xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa phục vụ 
biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ II của Đảng. Sự kiện lịch sử 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II đã 
chiếm 5 trong 26 đầu sách xuất bản năm 
1951. Trong năm Nhà xuất bản Sự thật còn 
in cuốn Tỉnh ủy bí mật của Phêđôrốp do 
Chủ tịch Hồ Chí Minh dịch. 

Những cuốn sách của Nhà xuất bản 
Sự thật đã giúp người đọc hiểu rõ đường 
lối sáng tạo của Đảng ta về cách mạng dân 
tộc dân chủ, về đường lối kháng chiến 
kiến quốc, về chiến tranh nhân dân, qua 
đó động viên cổ vũ tinh thần và hành 
động cách mạng. 

Tháng 9-1951, Nhà xuất bản Sự thật 
chuyển đến làm việc tại làng Tân Lập, xã 
Tân Trào, huyện Sơn Dương. Tháng 12-1953, 
chuyển đến làm việc ở thôn Nà Tè, xã 

Kim Quan, huyện Yên Sơn đến tháng 
3-1954.

7. Ban Nghiên cứu Lịch sử - Địa lý - 
Văn học

Ngày 2-12-1953, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng ra Quyết định số 34 thành lập 
Ban nghiên cứu Lịch sử, Địa lý, Văn học 
Việt Nam, trực thuộc Trung ương Đảng 
(gọi tắt là Ban nghiên cứu Sử - Địa - Văn). 
Ban có nhiệm vụ: sưu tầm, nghiên cứu và 
biên soạn những tài liệu về sử học, địa lý 
và văn học Việt Nam; nghiên cứu và giới 
thiệu lịch sử, địa lý và văn học nước bạn. 
Ban Nghiên cứu Sử - Địa - Văn gồm các 
đồng chí: Trần Huy Liệu, Minh Tranh, Tôn 
Quang Phiệt, Trần Đức Thảo, Vũ Ngọc 
Phan, do đồng chí Trần Huy Liệu làm 
Trưởng ban. Ban chia thành các tổ chuyên 
môn: Lịch sử cận hiện đại, Văn học, Địa lý 
và Phiên dịch Hán Nôm. 

Ban đã tập hợp được lực lượng nghiên 
cứu từ Việt Bắc đến Khu III, Khu IV và 
Khu học xá Trung ương gồm các đồng chí: 
Trần Văn Giàu, Đào Duy Anh, Nguyễn 
Đổng Chi, Trần Văn Giáp, Đặng Thai Mai, 
Hoài Thanh, Hoàng Trung Thông...

Ban nghiên cứu Sử - Địa - Văn làm việc tại 
xóm Mới, làng Tân Lập, xã Tân Trào, huyện 
Sơn Dương đến cuối cuộc kháng chiến. 

Tháng 6-1954, tại Tân Trào, tập san 
Sử - Địa - Văn ra đời đã kịp thời cung cấp 
nhiều tài liệu cho một số cơ quan giáo dục, 
tuyên truyền, huấn luyện, lớp nghiên cứu.

Ban chú trọng xây dựng thư viện sử, 
địa, văn, thu thập tư liệu Hán văn, Pháp 
văn, Việt văn được lưu giữ trong nhân 
dân, sách báo trong nước, dịch thuật tài 
liệu nước ngoài, bảo quản các tư liệu quý 
hiếm thu thập được, nhất là các bản thảo 
sách, báo làm cơ sở cho công tác nghiên 
cứu sau này. Ban còn trực tiếp hướng 
dẫn việc biên soạn sách giáo khoa về các 
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ngành, các trường phổ thông, các công 
trình nghiên cứu lâu dài.

8. Thư viện Trung ương

Thư viện Trung ương do Văn phòng 
Trung ương Đảng thành lập cuối năm 
1951. Đầu năm 1952, Thư viện tách ra, 
mang bí danh CP15, làm việc tại thôn Tân 
Lập, xã Tân Trào đến tháng 10-1954. 

Cơ quan có 14 cán bộ, nhân viên, do 
đồng chí Nguyễn Đức phụ trách. Thư 
viện bảo quản các tài liệu, sách báo phục 
vụ các ban, ngành thuộc Trung ương Đảng 
và Chính phủ. Thư viện còn cung cấp 
sách dạy bình dân học vụ cho nhân dân 
địa phương.

9. Hội Văn nghệ Việt Nam (nay là Liên 
hiệp các hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam)

Hội Văn nghệ Việt Nam ở và làm 
việc tại làng Xuân Huy, xã Trung Môn, 
huyện Yên Sơn (1951-1954). Tại đây, một 
bộ phận của Hội cùng gia đình các văn 
nghệ sĩ ở xóm Khuôn Than. Hội Văn nghệ 
Việt Nam do nhà văn Nguyễn Tuân làm 
Tổng thư ký. Cơ quan có khoảng 40 cán 
bộ, nhân viên, gồm các bộ phận: Tiểu ban 
văn nghệ Trung ương có các nhà văn, nhà 
thơ: Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Nam Cao, 
Nguyễn Đình Thi, Hoài Thanh, Xuân 
Diệu, Nguyễn Xuân Sanh, Hoàng Trung 
Thông; Bộ phận biên tập có nhà văn Đào 
Vũ. Hội còn có bộ phận quản lý xuất bản, 
bộ phận hành chính quản trị, tiếp tế, giao 
thông và các đơn vị trực thuộc hoạt động 
độc lập: Ban Văn hóa văn nghệ, Đoàn Văn 
công Trung ương. Hội Văn nghệ Việt Nam 
chỉ đạo các hội văn nghệ địa phương và 
các hoạt động văn nghệ toàn quốc (từ các 
chiến khu Nam Bộ, Liên khu V, Chiến khu 
Bình Trị Thiên, Khu X, Đặc khu Hà Nội...), 
triển khai đường lối văn hóa văn nghệ của 
Trung ương Đảng, hoạch định các hoạt 
động văn nghệ, tổ chức sáng tác, xuất bản 

báo, tạp chí Văn nghệ phục vụ nhân dân, 
bộ đội, cán bộ. Từ làng Xuân Huy, các nhà 
văn, nhà thơ, nghệ sĩ đi về các làng bản, 
cùng bộ đội hành quân đi chiến dịch để 
phản ánh chân thực cuộc sống lao động, 
chiến đấu của bộ đội và nhân dân. 

Chủ đề chiến đấu chiếm vị trí chủ đạo 
trong sáng tác của các văn nghệ sĩ. Một lực 
lượng khá đông văn nghệ sĩ như Nguyễn 
Công Hoan, Thâm Tâm, Thế Lữ, Tô Hoài, 
Nam Cao, Nguyễn Đình Thi, Trần Đăng, 
Thôi Hữu, Nam Cao, Nguyễn Huy Tưởng, 
Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung... đã thâm 
nhập vào thực tiễn đời sống chiến đấu của 
bộ đội làm nên những sáng tác phản ánh 
trung thực cuộc kháng chiến như Ở rừng, 
Trận Phố Ràng, Ký sự Cao Lạng...

Đa số các văn nghệ sĩ dành phần 
lớn thời gian đi thực tế, tham gia các 
chiến dịch, các cuộc vận động như cuộc 
phát động giảm tô, vận động thuế nông 
nghiệp để lấy tư liệu sáng tác. Năm 1951, 
từ làng Xuân Huy, nhà văn Nam Cao xuôi 
đò Bình Ca vào công tác vùng địch hậu và 
hy sinh.

Tháng 3-1951, tại Xuân Huy, Hội Văn 
nghệ Việt Nam và Đoàn Sân khấu Việt 
Nam tổ chức hội nghị bàn về sân khấu, 
khẳng định quan điểm phát triển nghệ 
thuật chèo, tuồng, mở ra hướng đi cho loại 
hình nghệ thuật sân khấu này. 

Năm 1951, Hội Văn nghệ Việt Nam đã 
mở lớp huấn luyện văn nghệ cho 170 học 
viên đến từ cơ sở.

10. Nha Nghiên cứu kỹ thuật 

Đầu tháng 3-1947, Nha Nghiên cứu kỹ 
thuật chuyển lên thị xã Tuyên Quang. Kỹ 
sư Trần Đại Nghĩa là Cục trưởng Cục Quân 
giới kiêm Giám đốc Nha; Kỹ sư Hoàng 
Đình Phu, là Phó Giám đốc. Tháng 7-1947, 
sau thời gian ngắn ở Bắc Kạn, Nha chuyển 
đến thôn Đồng Chiêm, xã Cấp Tiến, huyện 
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Sơn Dương. Kỹ sư Hoàng Đình Phu trực 
tiếp điều hành công việc của Nha.

Nha có 5 phòng và 1 xưởng là: Phòng 
Công văn, có nhiệm vụ lưu trữ, bảo quản 
tài liệu mật; Phòng Hóa chất nghiên cứu 
phương pháp chế tạo chất nổ và các hóa 
chất quân giới, kiểm tra chất lượng của 
hóa chất, soạn thảo tài liệu hướng dẫn 
cách giữ gìn, cách đề phòng nguy hiểm 
của các hóa chất; Phòng Cơ khí có nhiệm 
vụ nghiên cứu cách sắp đặt các xưởng 
máy và nghiên cứu các vũ khí về mặt cơ 
học; Phòng Xạ thuật, nhiệm vụ là nghiên 
cứu các chất nổ, nghiên cứu đường đi của 
đạn; Phòng Tác chiến công dụng, nghiên 
cứu hiệu lực của vũ khí, thảo huấn lệnh 
chỉ dẫn cách chế tạo, sử dụng vũ khí thô 
sơ, liên lạc với các đơn vị bộ đội để biết kết 
quả, hiệu lực, chất lượng của các vũ khí 
do Nha nghiên cứu chế tạo; Xưởng mẫu có 
khoảng 70 kỹ sư, công nhân. Khi quá trình 
nghiên cứu hoàn thành, các bản thiết kế 
được đưa vào Xưởng mẫu tiến hành thử 
nghiệm các nghiên cứu và chế thử những 
sản phẩm đầu tiên trước khi đưa đi sản 
xuất hàng loạt. 

Sau thu đông 1947, chiến trường yêu 
cầu loại vũ khí có sức công phá lớn xuyên 
thủng lô cốt, boong ke và tiêu diệt xe thiết 
giáp. Kỹ sư Nguyễn Trinh Tiếp và cán bộ 
Phòng Xạ thuật nghiên cứu chế tạo thành 
công một loại vũ khí không giật đặt tên 
là SKZ60. SKZ60 sức công phá lớn, có khả 
năng diệt xe tăng và phá hủy lô cốt, boong 
ke kiên cố. Hầu hết các trung đoàn của đại 
đoàn chủ lực đều có đại đội trợ chiến trang 
bị SKZ60. 

Nha đã nghiên cứu, thiết kế chế tạo 
mìn nổ chậm hóa học (mìn hẹn giờ) và chế 
tạo được các loại ngòi nổ chậm. Mìn hẹn 
giờ được dùng trong các trận phục kích, 
bảo đảm bí mật, bất ngờ. Với hai sản phẩm 
SKZ60 và mìn hẹn giờ, Nha Nghiên cứu 

kỹ thuật đã được Nhà nước tặng thưởng 
Huân chương Quân công hạng Ba. Sau 
thành công nghiên cứu chế tạo súng 
SKZ60, các cán bộ Nha tiếp tục từng bước 
chế tạo súng SKZ81mm, SKZ120mm và 
súng cối 120mm.

Nha Nghiên cứu kỹ thuật còn tổ chức 
các lớp học về vũ khí mới, biên soạn nhiều 
tập sách như: Xạ thuật thường thức, Đại 
cương về chất nổ, Sổ tay cơ khí làm tài liệu 
giáo khoa cho các lớp huấn luyện, đồng 
thời gửi đến các ty quân giới, các xưởng 
quân giới làm tài liệu cho các quản đốc và 
cán bộ kỹ thuật. 

11. Nha Liên lạc 

Cục Tình báo, thuộc Bộ Tổng chỉ huy 
Quân đội quốc gia Việt Nam thành lập năm 
1945. Đầu năm 1950, Cục Tình báo chuyển 
đến thôn Lũng Cò, xã Thanh La (nay là xã 
Minh Thanh), huyện Sơn Dương. Tháng 
5-1950, Cục Tình báo tách thành hai bộ 
phận. Một bộ phận sáp nhập vào ngành 
Quân báo, thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Một 
bộ phận sáp nhập vào Nha Công an Trung 
ương, gọi là Ty Tình báo, do đồng chí Trần 
Hiệu làm Trưởng ty. 

Tháng 10-1950, Ty Tình báo trở thành 
một cơ quan độc lập và mang bí danh là 
Nha Liên lạc, trực thuộc Thủ tướng phủ, do 
đồng chí Phạm Văn Đồng trực tiếp chỉ đạo.

Từ cuối năm 1950 đến tháng 6-1951, 
Nha Liên lạc làm việc ở thôn Phúc Vượng, 
xã Phúc Ứng, huyện Sơn Dương. Đồng chí 
Trần Hiệu làm Giám đốc Nha, đồng chí 
Mười Hương, Lê Hồng Phú làm Phó Giám 
đốc. Cơ quan Nha Liên lạc có các phòng: 
Điệp báo, Phản gián, Huấn luyện... Nha 
Liên lạc có nhiệm vụ: Đào tạo, huấn luyện 
chiến sĩ tình báo để đưa về các địa phương 
hoạt động, xâm nhập vào vùng địch chiếm; 
tìm hiểu các âm mưu, kế hoạch của địch, 
đồng thời thông qua các đường dây thông 
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tin liên lạc để chuyển các tin tức tình báo 
về Bộ Chỉ huy. 

Đầu năm 1951, Nha Liên lạc mở lớp 
huấn luyện cán bộ tình báo tại thôn Phúc 
Vượng, xã Phúc Ứng. Khóa học nhiều 
lần được Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến 
thăm và nói chuyện.

Đầu tháng 6-1951, Nha Liên lạc đã 
chuyển cơ quan về xã Th ượng Ấm, huyện 
Sơn Dương. Tại đây, Hội nghị tình báo lần 
thứ hai đã đ ược tổ chức thành công tốt 
đẹp. Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động 
viên và chỉ đạo hội nghị. 

Cuối năm 1951, cơ quan di chuyển từ 
xã Thượng Ấm đến thôn Nà Mộc, xã Bình 
An, huyện Chiêm Hóa, ở và làm việc tại 
đây cho đến năm 1954.

12. Ban Nghiên cứu Không quân 

Ban Nghiên cứu Không quân trực 
thuộc Bộ Quốc phòng được thành lập 
ngày 9-3-1949, đóng ở Ngòi Liễm, xóm 
Hữu Lộc, xã Đông Thọ, huyện Sơn D ương. 
Tr ưởng ban là ông Hà Đổng, Chính trị viên 
là ông Trần Hiếu Tâm. Ban có nhiệm vụ: 
Xây dựng cơ sở ban đầu về nghiên cứu 
không quân; tìm hiểu tính năng kỹ thuật, 
chiến thuật của không quân địch. Từ đó 
nghiên cứu, đề xuất cách phòng chống; 
từng b ước huấn luyện đội ngũ cán bộ, 
nhân viên kỹ thuật về hàng không, không 
quân, phòng không để phối hợp nghiên 
cứu vừa học vừa làm, chuẩn bị mở rộng 
hoạt động khi có thời cơ. Bộ đã điều động 
nhiều cán bộ quân đội, cơ quan nhà nư-
ớc có trình độ, hiểu biết về hàng không 
và một số hàng binh nư ớc ngoài đã hoạt 
động trong không quân của địch về tổ 
chức thành bộ máy của Ban. 

Ban có các bộ phận: Tiểu ban nghiên 
cứu về sân bay, Tiểu ban nghiên cứu 
phòng không, Tiểu ban khí tượng, Xư ởng 
cơ khí, Tổ bảo dư ỡng máy bay, Đội vệ binh, 

Trư ờng huấn luyện không quân và Đội 
huấn luyện không quân. 

Ban Nghiên cứu Không quân chia 
thành hai cụm: cơ quan và trư ờng học. Ban 
cử ngư ời đến những nơi có máy bay địch 
bị bắn rơi để nghiên cứu và thu linh kiện 
làm học cụ. Cuối năm 1949, khai giảng lớp 
Không quân khóa I, có 28 học viên. Học 
viên học về vật lý, điện, cơ khí, khí tư ợng, 
lái, bay và hoa tiêu. Sau đó học viên lên Soi 
Đúng thực tập. Tháng 4-1947, Đội huấn 
luyện không quân do ông Lê Thạch Liêm 
phụ trách đã chuyển hai chiếc máy bay 
một động cơ De Tiger Moth và Morane 
Saunier từ xã An Khang lên Soi Đúng, xã 
Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa để sửa 
chữa lắp ráp. Tại đây, với sự giúp đỡ của 
nhân dân địa phương một sân bay nhỏ, 
chiều dài 140m, rộng 25m, bảo đảm tiêu 
chuẩn kỹ thuật đã được xây dựng. Ngày 
14-9-1949, sau khi cất cánh bay thử thành 
công, chiếc De Tiger Moth đư ợc chuyển về 
Ngòi Liễm để làm học cụ. 

Tháng 9-1950, lớp Không quân khóa 
II khai giảng, có 87 học viên; lớp hoa tiêu 
có 28 học viên, lớp khí tượng có 31 học 
viên, lớp thợ máy có 28 học viên. Có một 
số giảng viên người nư ớc ngoài. Kết thúc 
chương trình không quân, học viên học 
một lớp cấp tốc về phòng không, chủ yếu 
học cách dùng trung liên, đại liên, trọng 
liên bắn máy bay địch. 

Năm 1951, Ban Nghiên cứu Không 
quân chuyển hư ớng sang nghiên cứu bắn 
máy bay bằng các loại súng máy, súng 
trường. Ban có sáng kiến làm giá ghép hai 
súng trung liên, chế tạo súng máy ngắm 
bắn mục tiêu trên không. Tổ chức bắn thử 
nghiệm và phục kích bắn máy bay địch 
dọc sông Lô. Tháng 5-1951, Ban cử 20 cán 
bộ thành lập Đại đội 612, đơn vị pháo cao 
xạ đầu tiên của quân đội ta. 
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Sân bay Soi Đúng và Ngòi Liễm ghi 
dấu những hoạt động của đội huấn luyện 
Không quân và Ban Nghiên cứu Không 
quân, là sân bay đầu tiên của Không quân 
Việt Nam. Cũng là dấu mốc ban đầu của 
binh chủng Không quân, binh chủng 
Phòng không và của ngành Hàng không 
Việt Nam. 

13. Lớp sỹ quan pháo binh khóa I

Tháng 5-1949, tại làng Giếng Tanh, xã 
Kim Phú, huyện Yên Sơn, Nha Nghiên cứu 
kỹ thuật khai giảng lớp đào tạo sĩ quan 
pháo binh khóa I. Lớp học có hơn 50 học 
viên. Sau đó chuyển về thôn Tiến Thắng, 
xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương. Các môn 
học gồm: Toán lượng giác, trắc địa (bản 
đồ, lập bản đồ, sơ đồ), thông tin, xạ kích, 
xạ thuật, thao tác - binh khí (pháo phòng 
không 75 mm, pháo bờ biển 75 mm, sơn 
pháo 75 mm), thuốc nổ, đạn dược, công 
sự, chiến thuật pháo binh.

Xong phần lý thuyết, học viên đi thực 
tập vận chuyển và bắn đạn thật cối 81 mm 
và cối 187 mm tại Tiểu đoàn 410. Tháng 
10-1949, lớp sĩ quan pháo binh khóa I kết 
thúc. Đó là những sĩ quan pháo binh đầu 
tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

14. Trường Quân chính Hoàng 
Hữu Nam

Tháng 12-1948, Trường Quân chính 
Hoàng Hữu Nam chuyển đến thôn Đầu 
Núi, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn và đóng 
quân ở đây cho đến năm 1954. Trường đào 
tạo, bổ túc cán bộ quân sự chính trị từ cấp 
tiểu đội đến cấp đại đội, hiệu trưởng là 
đồng chí Phạm Tiến Thanh. Tháng 4-1949, 
Trường mở lớp đào tạo cán bộ vận động 
quần chúng công tác vùng Tây Bắc, trọng 
tâm chương trình là học tập về đường lối 
chiến tranh nhân dân, chính sách đoàn kết 
dân tộc. Tháng 11-1949, Trường trực thuộc 

Phòng Tham mưu Mặt trận Tây Bắc. 
Cuối năm 1950, Trường mở lớp đào 

tạo cán bộ chính trị viên đại đội. Cùng 
thời gian nhà trường khai giảng lớp đào 
tạo cán bộ pháo binh, công binh, thông tin, 
tập trung bồi dưỡng cho học viên về binh 
khí, kỹ thuật, chiến thuật đánh công kiên, 
vận động chiến và tổ chức diễn tập đánh 
công đồn có quân ứng cứu. 

Năm 1952, Trường chiêu sinh khóa 
đào tạo tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. 
Năm 1953, mở lớp đào tạo tiểu đội trưởng 
bộ đội địa phương. 

15. Trường Đại học Y khoa 

(Xem: Bộ Y tế)

16. Xưởng Z1 

Tháng 3-1947, Xưởng Z1 chuyển đến 
mỏ Kẽm, xã Tràng Đà, huyện Yên Sơn (nay 
là xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang); 
tháng 10-1947 chuyển đến Đô Thượng, 
xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn; năm 1948 
chuyển đến Đầm Hồng, xã Phú Bình, 
huyện Chiêm Hóa. Xưởng do ông Nguyễn 
Văn Ngọ làm Giám đốc. Lãnh đạo xưởng 
còn có kỹ sư Trần Đại Nghĩa, Cục trưởng 
Cục Quân giới và ông Nguyễn Quang Lộc, 
Trưởng Ty Quân giới Liên khu X.

Phòng Kỹ thuật của Xưởng do kỹ sư 
Trần Đại Nghĩa cùng ông Đặng Hữu Thập 
trực tiếp phụ trách. Công việc chính là chế 
tạo, sản xuất các loại vũ khí như súng và 
đạn súng cối 60 ly.

17. Xưởng Z2 (TĐ31) 

Tháng 3-1947, Xưởng Z2 chuyển đến 
mỏ Kẽm, xã Tràng Đà, huyện Yên Sơn (nay 
là xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang); 
cuối năm 1947, chuyển đến thôn An Ninh, 
xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa. Xưởng 
do ông Ngô Gia Khảm làm Giám đốc. 
Xưởng làm nhiệm vụ lắp lựu đạn, mìn, 
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sản xuất hạt lửa, thuốc đen. Tháng 3-1948, 
Xưởng Z2 chuyển đến thôn Đồng Ba, xã 
Minh Hương, huyện Hàm Yên và đổi tên 
thành Xưởng Quân giới TĐ31. Cuối năm 
1948-1949 ở xã Phú Bình, huyện Chiêm 
Hóa. 

Xưởng TĐ31 điều chế fluminat thuỷ 
ngân bằng phương pháp thủ công. Đây 
là loại thuốc kích nổ hàng đầu, chế ra các 
loại hạt lửa, ống nổ để lắp đạn, mìn và 
pháo. Chất này dễ gây tai nạn, nhiều khi 
nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên liệu 
điều chế fluminat thuỷ ngân gồm có cồn 
96o, axítniníc, diêm tiêu tinh. Bộ phận tiếp 
liệu tìm nguyên liệu sản xuất thuốc đen 
từ than củi, diêm tiêu tinh và diêm sinh, 
lấy loại đất có lẫn phân dơi trong các hang 
động chế thành diêm tiêu tinh. Xưởng 
TĐ31 tận dụng suối nước làm thuỷ điện 
nhỏ, cơ giới hóa hầu hết các bước sản xuất 
thuốc đen, đảm bảo an toàn, nâng cao chất 
lượng thuốc. 

Tháng 9-1948, TĐ31 được tách thành 
hai xưởng là H51 và H52. Xưởng H51 
chuyển về xóm Cây Thị, xã Mỹ Bằng, 
huyện Yên Sơn. Xưởng H52 chuyển lên 
bản Cài, xã Đức Xuân, huyện Nà Hang 
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

18. Xưởng Z3 (TĐ75)

Tháng 3-1947, Xưởng Z3 chuyển đến 
Đồn điền Canh nông, xã Nông Tiến, huyện 
Yên Sơn (nay thuộc thành phố Tuyên 
Quang), sau đó chuyển đến Đầm Hồng, 
xã Phú Bình, huyện Chiêm Hóa; đầu năm 
1948, chuyển về xã Thái Sơn, xã Minh 
Hương, huyện Hàm Yên, một bộ phận ở 
lại Đầm Hồng. Tháng 3-1948, Xưởng Z3 
chia làm hai bộ phận: một bộ phận ở thôn 
Thái Bình, xã Thái Sơn, Hàm Yên; một bộ 
phận chuyển đến thôn Đồng Cạo, xã Minh 
Hương, huyện Hàm Yên, lấy tên là Xưởng 
TĐ75, làm việc đến cuối năm 1949. Xưởng 

TĐ75 do ông Nguyễn Quý Thược phụ 
trách. Xưởng sản xuất phần cơ khí súng 
cối 60mm, 80mm, 120mm, lựu đạn và sửa 
chữa súng bazooka, súng phóng lựu... Vật 
liệu làm nòng súng cối 60, 80 và 120mm là 
trục bánh xe lửa, bình ôxy. 

Cuối năm 1949, Xưởng TĐ75 chuyển 
đến xã Bình Xa, huyện Hàm Yên. Tháng 
11-1948, bộ phận của Xưởng ở Đầm 
Hồng (vẫn mang tên Z3), chuyển về thôn 
Khuôn Mạ, xã Kiên Đài, huyện Chiêm 
Hóa, đến tháng 10-1949, chuyển đi nơi 
khác. Công việc chính của xưởng là sản 
xuất phần cơ khí (phần đầu) của lựu đạn 
và sửa chữa súng. Nguyên vật liệu chế 
tạo phần cơ khí của lựu đạn chủ yếu là 
gang đúc, nhôm pha kẽm, ăngtimoan 
được lấy từ các mỏ Đầm Hồng (Tuyên 
Quang), Chợ Đồn (Bắc Kạn).

19. Xưởng Z5 (TĐ64)

Đây là xưởng sửa chữa pháo duy nhất 
của Quân giới Liên khu X. Tháng 3-1947, 
Xưởng Z5 chuyển đến Đồn điền Canh 
Nông, xã Nông Tiến, huyện Yên Sơn (nay 
thuộc thành phố Tuyên Quang); một thời 
gian chuyển về xã Bình Ca, huyện Yên 
Sơn (nay là xã Bình Ca, thành phố Tuyên 
Quang), sau đó chuyển về thôn Lãng Cư và 
thôn Sài Lĩnh, xã Quyết Thắng, huyện Sơn 
Dương, đổi tên thành Xưởng Quân giới 
TĐ 64. Quản đốc Xưởng là ông Nguyễn 
Văn Quế. 

Tháng 9-1947, Xưởng chuyển vào khu 
vực Gò Lim, xã Quyết Thắng. Thời gian 
này đã sửa chữa 4 khẩu pháo 75 ly để pháo 
binh ta đánh tàu chiến địch trong chiến 
dịch thu - đông 1947, phục hồi khẩu pháo 
105ly trên tàu chiến Pháp bị bắn chìm tại 
Đoan Hùng. 

Đầu năm 1948, Xưởng chuyển vào 
thôn Lãng Cư, xã Quyết Thắng. Ngoài 
việc sửa chữa pháo, xưởng sản xuất các 
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loại mìn, lựu đạn, lưỡi lê. Xưởng nghiên 
cứu sản xuất thành công lò xo giảm giật, 
cải tiến pháo cao xạ bắn được ở góc tà âm; 
sửa chữa, cải tạo, lắp ráp nhiều khẩu sơn 
pháo 75. Xưởng còn thường xuyên cử một 
tổ công nhân sửa chữa đi chiến dịch, kịp 
thời sửa những khẩu pháo bị hỏng hóc. 

Năm 1949, quân Pháp càn quét lên 
Tuyên Quang. Trung đội tự vệ của Xưởng 
gài mìn suốt dọc đường từ bờ sông vào 
thôn Lãng Cư ngăn không để địch đánh 
vào nhà máy. Tháng 2-1951, Xưởng chuyển 
về xã Nhân Mục, huyện Hàm Yên, nhiệm 
vụ chính là sản xuất các loại mìn và sửa 
chữa pháo các loại. Cuối năm 1951, Bộ 
Quốc phòng tổ chức lại các xưởng quân 
giới, Xưởng Quân giới TĐ 64 giải thể, sáp 
nhập vào các xưởng quân giới khác. 

20. Nhà máy MK1 

Cuối năm 1951, Nhà máy MK1 được 
xây dựng tại thôn Làng Ngòi, xã Mỹ Bằng, 
huyện Yên Sơn trên cơ sở tập trung các 
xưởng TĐ75; TĐ54; H51, H52. Nhà máy 
MK1 có trên 400 công nhân do ông Nguyễn 
Quang Lộc làm Giám đốc. Nhà máy gồm 
có bốn phòng và hai bộ phận sản xuất: hóa 
chất và cơ khí. Bộ phận hóa chất làm kíp, 
sửa vỏ đạn, lựu đạn, nhồi thuốc, chế tạo 
thuốc nổ. Bộ phận cơ khí sản xuất đạn cối 
và súng SKZ.

Cuối năm 1955, Nhà máy MK1 chuyển 
thành Xưởng Z63 với nhiệm vụ chủ yếu là 
sản xuất bộ phận thay thế và sửa chữa các 
loại pháo cối. 

21. Nhà máy sản xuất vũ khí TK1: 

Tháng 3-1947, Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam thành lập Nhà máy sản 
xuất vũ khí tại xã Hào Phú, huyện Sơn 
Dương. Nhà máy có khoảng 800 cán bộ, 
công nhân, do ông Nguyễn Đình Bắc làm 
Giám đốc. Nhà máy có các ban: Nông lâm, 

làm nhiệm vụ tăng gia, tự túc; Ban Thiết 
kế xây dựng; Ban Tiếp liệu; Ban Đời sống 
và Y tế; Ban Thông tin tuyên truyền và Ban 
Sản xuất. 

Đến tháng 9-1947, Nhà máy TK1 đã 
xây dựng được hai cơ sở sản xuất. Khu A 
tại thôn Khu Di, xã Đông Lợi, huyện Sơn 
Dương. Khu B, tại thôn Trại Mít, xã Hào 
Phú, huyện Sơn Dương. Hai khu cách nhau 
khoảng 6km. Ban sản xuất làm việc ở Khu A, 
với khoảng 500 cán bộ công nhân. Ban sản 
xuất được chia thành các tổ như: động lực, 
máy nổ, điện, lò than, vận chuyển, tiện 
phay, nguội, gò rèn, đúc, tiếp liệu... Khu A 
sản xuất các loại súng bazooka, súng cối, 
vỏ lựu đạn. 

Các ban còn lại làm việc tại Khu B, có 
khoảng 300 cán bộ, công nhân. Khu B sản 
xuất, chế tạo các loại vỏ tầu, thuyền, ca nô, 
vỏ lựu đạn, bom, mìn, pha chế thuốc nổ.

Tháng 6-1949, tại thôn An Lịch, xã Đông 
Lợi, Trường Dạy nghề Huỳnh Ngọc Huệ 
được thành lập. Học sinh của Trường chủ 
yếu là con em cán bộ, công nhân của các 
nhà máy, được đưa đến thực hành tại Nhà 
máy. Sau khi ra trường, học sinh làm việc 
tại các nhà máy sản xuất vũ khí.

Năm 1951, Nhà máy sản xuất vũ khí 
TK1 được chuyển giao cho Cục Quân giới 
và được đổi tên là Nhà máy K88; đến tháng 
6-1951, lại chuyển cho Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam quản lý. Giữa năm 1953, 
Nhà máy K88 chuyển đến Khe Mo, Thái 
Nguyên.

22. Xưởng XF21 

Tháng 1-1947, Viện Khảo cứu chế tạo 
dược phẩm thuộc Cục Quân y được thành 
lập tại Đồn điền Canh Nông, xã Nông 
Tiến, huyện Yên Sơn (nay thuộc thành 
phố Tuyên Quang). Thời gian đầu, dược 
sĩ Vũ Công Thuyết phụ trách, sau là dược 
sĩ Đỗ Tất Lợi. Tháng 3-1947, một bộ phận 
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của Viện di chuyển sang Yên Thịnh, Bắc 
Kạn; một bộ phận chuyển đến làng Dùm, 
xã Nông Tiến, đặt tên là XF21. 

Xưởng XF21 có khoảng 30 cán bộ, công 
nhân do ông Bùi Đình Sang làm Giám đốc. 
Xưởng sản xuất bông, băng, các loại thuốc: 
an thần, trợ tim, sát trùng và chống sốt rét 
cung cấp cho bộ đội.

Xưởng XF21 đã có nhiều sáng kiến 
khắc phục khó khăn trong sản xuất như: 
máy cán bông quay tay 4 người; mái nhà 
phơi bông hai tấm rời, xoay quanh một 
trục, đóng mở dễ dàng vừa có đủ ánh 
nắng, vừa tránh được máy bay phát hiện; 
lò sấy bông bằng gạch hai lớp...

Xưởng còn nghiên cứu, chiết suất 
Ancolít và Glucozit, củ bình vôi làm thuốc 
an thần; sản xuất dầu gấc, dầu lạc, thuốc 
chữa đau mắt, thuốc trợ tim. 

Năm 1950, Xưởng XF21 sáp nhập vào 
Xưởng Quân dược Liên khu X. 

23. Trường Mỹ thuật Việt Nam 

Trường đặt ở xóm Đình Kính, xã Lang 
Quán, huyện Yên Sơn. Hoạ sĩ Tô Ngọc 
Vân làm Hiệu trưởng. Giảng viên có các 
hoạ sĩ: Trần Văn Cẩn, Sĩ Ngọc, Nguyễn Tư 
Nghiêm, Nguyễn Văn Tỵ. 

Khóa I Mỹ thuật Trung ương có 22 
học viên, thời gian học 3 năm (1952- 1954). 
Hiệu trưởng Tô Ngọc Vân rất cặn kẽ, khắt 
khe rèn nghề cho học viên. Ngay sau khi 
khóa học kết thúc, ông cùng một số văn, 
nghệ sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên 
Phủ. Trong chuyến đi này, họa sĩ Tô Ngọc 
Vân hy sinh tại mặt trận. Số học viên cũng 
không nhiều nhưng sau này hầu hết trở 
thành những hoạ sĩ có nhiều đóng góp cho 
mỹ thuật Việt Nam hiện đại như Trần Lưu 
Hậu, Lưu Công Nhân, Ngô Mạnh Lân, 
Trọng Kiệm, Lê Lam, Mai Long, Thục Phi, 
Trịnh Phòng, Trần Đông Lương, Đào Đức, 
Ngọc Linh... 

24. Đoàn Văn công nhân dân Trung ương
Ngày 14-11-1951, Đoàn Văn công 

nhân dân Trung ương được thành lập và 
đóng tại khu đồn điền Canh Nông, Tuyên 
Quang. Trưởng đoàn là nhạc sĩ Nguyễn 
Xuân Khoát, hai phó đoàn là nhạc sĩ Lưu 
Hữu Phước và nhà viết kịch Thế Lữ. Chính 
trị viên là nhạc sĩ Đặng Đình Hưng và nhà 
viết kịch Chu Văn Tập (Học Phi).

Đoàn Văn công nhân dân Trung ương 
có: Tổ chèo, Tổ kịch, Tổ ca nhạc với các 
nghệ sĩ, nhạc sĩ: Thế Lữ, Thái Ly, Mai 
Khanh, Cả Tam, Dịu Hương, Trần Bảng, 
Lưu Quang Thuận, Trần Hoạt, Trần Huyền 
Trân, Lê Yên, Nguyễn Đình Tích, Thương 
Huyền, Lê Lôi. Trong điều kiện sinh hoạt 
gian khổ, thiếu thốn, nhưng các nhạc sĩ, 
nhà biên đạo, nghệ sĩ vẫn say mê sáng tác, 
sưu tầm, khai thác, tập luyện và biểu diễn 
nhiều tác phẩm có giá trị và ý nghĩa sâu 
sắc. Từ Nông Tiến, Đoàn đã mang những 
tiết mục văn nghệ đi phục vụ các chiến 
trường, động viên các chiến sĩ đang dũng 
cảm chiến đấu.

25. Nhà in Quốc gia Việt Nam 

Nhà in Quốc gia Việt Nam thuộc Nha 
Thông tin tuyên truyền, thành lập tháng 
10-1952, đóng tại xã Lang Quán, huyện Yên 
Sơn; tháng 2-1953, chuyển đến thôn Đồng 
Cận, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương. 
Nhà in Quốc gia được tổ chức trên cơ sở 
thống nhất và sắp xếp lại những cơ sở in 
của các báo Nhân dân, Cứu quốc, Độc lập, Lao 
động và Quốc gia ấn thư cục. Nhà in Quốc 
gia Việt Nam có hơn 100 cán bộ, công nhân 
do đồng chí Tố Hữu phụ trách; ông Dương 
Văn Tường làm Giám đốc điều hành. 

26. Nhà in Lê Hồng Phong 

Năm 1948, một bộ phận của Nhà in 
Lê Hồng Phong chuyển đến thôn Miếu 
Chạm, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn. Nhà in 
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Lê Hồng Phong trực thuộc Trung ương 
Đảng, nhiệm vụ chủ yếu là in tài liệu, văn 
kiện, báo Đảng và tài liệu của các cơ quan.

Tháng 5-1948, Hội nghị Sự thật được 
tổ chức ở Nhà in Lê Hồng Phong, các đồng 
chí Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ - Ủy 
viên Trung ương Đảng đến dự. Hội nghị 
bàn việc củng cố các cơ sở in, mở rộng việc 
in báo Đảng ra các Liên khu, đào tạo công 
nhân ngành in...

Đầu năm 1949, toàn bộ Nhà in Lê Hồng 
Phong chuyển đến thôn Miếu Chạm. Thời 
gian này, Nhà in phải tự sản xuất giấy 
bằng phương pháp thủ công. 

Tháng 6-1949, Tổng Bí thư Trường 
Chinh đến thăm Nhà in. Đầu năm 1950, 
Chính phủ quyết định sáp nhập Cơ sở ấn 
loát 3, Bộ Tài chính vào Nhà in Lê Hồng 
Phong. Ông Vũ Quốc Định làm Quản đốc; 
cán bộ, công nhân có khoảng 60 người.

Tháng 2-1951, Nhà in Lê Hồng Phong 
cử công nhân, đem theo máy in cùng giấy, 
mực đầy đủ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ II của Đảng.

27. Nhà in Tô Hiệu

Cuối năm 1949, Nhà in Tô Hiệu 
chuyển đến xóm 2, thôn Sơn Hạ, xã Xuân 
Vân, huyện Yên Sơn. Tại Sơn Hạ, Nhà in 
Tô Hiệu có 50 công nhân, ông Nguyễn Văn 
Ngô làm Quản đốc. 

Đầu năm 1950, nhà in của Bộ Tài chính 
sáp nhập vào Nhà in Tô Hiệu. Nhà in được 
trang bị thêm máy móc. Trước khi Nhà in 
Tô Hiệu chuyển đến xã Xuân Vân, Tiểu 
ban Tài chính Trung ương đã xây dựng 
Xưởng giấy Hoàn Tiến đặt tại xã Hoàn 
Long, huyện Yên Sơn. Xưởng này cung 
cấp giấy cho Nhà in Tô Hiệu.

Thời kỳ đầu, Nhà in Tô Hiệu trực 
thuộc Trung ương Đảng, nhiệm vụ chủ 
yếu là in tài liệu văn kiện của Trung ương. 

Tháng 10-1952, Nhà in Quốc gia thành lập, 
Nhà in Tô Hiệu trực thuộc Nhà in Quốc 
gia. Từ đây, Nhà in mở rộng phạm vi hoạt 
động, in thêm sách giáo khoa, in báo Văn 
nghệ, báo Lao động...

28. Nhà in báo Cứu quốc 

Tháng 5-1947, Nhà in Báo Cứu quốc 
chuyển đến thôn Cây Mơ, xã Hợp Thành, 
huyện Sơn Dương. Ông Nguyễn Văn Hải 
phụ trách chung, họa sĩ Trần Đình Thọ 
phụ trách trình bày mặt báo. Thời kỳ này, 
báo Cứu quốc là tờ báo duy nhất xuất bản 
hằng ngày. Lượng phát hành mỗi số từ 
2.000 đến 5.000 bản. Trong một số trường 
hợp, do yêu cầu lượng báo xuất bản tăng 
đột biến, ngoài tăng giờ làm, Nhà in còn 
sử dụng kỹ thuật in đá có từ hồi trước 
cách mạng.

Năm 1952, Nhà in báo Cứu quốc sáp 
nhập vào Nhà in Quốc gia.

VI- TUYÊN QUANG - NƠI DIỄN RA NHỮNG 
SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG KHÁNG 
CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ II của Đảng (tháng 2-1951)

Sau một thời gian dài chuẩn bị, tháng 
2-1951, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ II của Đảng được tiến hành tại xã 
Vinh Quang (nay là xã Kim Bình), huyện 
Chiêm Hóa. Trong quá trình chuẩn bị Đại 
hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương 
Đảng vừa quan tâm đến nội dung vừa chỉ 
đạo chuẩn bị nơi họp Đại hội sao cho an 
toàn, chu đáo. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II 
của Đảng họp từ ngày 11 đến ngày 19-
2-1951. Dự Đại hội có 158 đại biểu chính 
thức và 53 đại biểu dự khuyết, thay mặt 
cho hơn 76 vạn đảng viên của các Đảng 
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bộ Việt Nam, Lào, Campuchia. Đồng chí 
Tôn Đức Thắng, Ủy viên Trung ương, đại 
biểu cao tuổi nhất đọc Diễn văn khai mạc 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. 
Đồng chí Trường Chinh, Tổng Bí thư đọc 
Báo cáo Bàn về cách mạng Việt Nam với tiêu 
đề: Hoàn thành giải phóng dân tộc, phát triển 
dân chủ nhân dân, tiến tới chủ nghĩa xã hội. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh trình bày Báo 
cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ II của Đảng khẳng định đường 
lối đúng đắn của Đảng, đề ra nhiệm vụ 
cơ bản của cách mạng Việt Nam là lãnh 
đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến 
đến thắng lợi hoàn toàn, xóa bỏ hình thức 
bóc lột phong kiến, thực hiện khẩu hiệu 
“Ngư ời cày có ruộng”. 

Đại hội thông qua Tuyên ngôn của Đảng 
Lao động Việt Nam, Chính cương Đảng Lao 
động Việt Nam, Điều lệ Đảng Lao động Việt 
Nam, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương 
mới gồm 29 đồng chí. Đồng chí Trường 
Chinh được bầu lại làm Tổng Bí thư của 
Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu 
làm Chủ tịch Đảng. Đảng quyết định ra 
hoạt động công khai.

Kể từ ngày thành lập, đây là lần đầu 
tiên Đảng ta tổ chức một Đại hội có đông 
đủ đại biểu các đảng bộ do chọn cử dân chủ 
từ cơ sở. Đây cũng là đại hội đầu tiên được 
tiến hành trong nước. Trong cuộc kháng 
chiến 9 năm chỉ có một lần đại hội Đảng. 
Cho đến nay, đây là đại hội duy nhất họp ở 
địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội.

2. Đại hội thống nhất Việt Minh - 
Liên Việt

Tại hội trường họp Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ II của Đảng (xã Vinh 
Quang (nay là xã Kim Bình), huyện Chiêm 
Hóa), từ ngày 3 đến ngày 7-3-1951, Đại hội 

thống nhất Việt Minh - Liên Việt được tiến 
hành với sự tham gia của đại biểu Đảng 
Lao động Việt Nam, đại biểu Đảng Xã hội, 
Đảng Dân chủ, các đoàn thể Thanh niên, 
Phụ nữ, Công đoàn, Nông dân, đại biểu 
Quốc hội, đại biểu quân đội, đại biểu các 
tôn giáo. 

Sáng ngày 3-3-1951, trước giờ khai 
mạc Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên 
Việt, Đảng Lao động Việt Nam đã làm lễ 
ra mắt đại biểu nhân dân Việt Nam. 

Đại hội đã nhất trí thông qua quyết 
định thống nhất hai tổ chức Việt Nam độc 
lập đồng minh (Việt Minh) và Hội Liên 
hiệp quốc dân Việt Nam (Liên Việt) thành 
Mặt trận Liên - Việt. Mặt trận bao gồm 
tất cả các đoàn thể, tôn giáo, đảng phái, 
nhằm kết chặt khối đại đoàn kết toàn dân. 
Đại hội thông qua Chính cương, Điều lệ 
và Tuyên ngôn của Mặt trận. Tuyên ngôn 
của Đại hội ghi rõ mục đích của Mặt trận 
Liên - Việt là đánh đuổi thực dân Pháp, 
can thiệp Mỹ và trừng trị bọn phản quốc, 
thực hiện nhiệm vụ thống nhất, độc lập, 
dân chủ, tự do, phú cường và bảo vệ 
hòa bình, dân chủ thế giới. Đại hội đã 
bầu đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch 
danh dự Mặt trận Liên - Việt, bầu Quyền 
Trưởng ban Thường trực Quốc hội Tôn 
Đức Thắng làm Chủ tịch Mặt trận. 

Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên 
Việt là bước phát triển mới của chính sách 
đại đoàn kết đúng đắn, sáng suốt của 
Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

3. Hội nghị Liên minh nhân dân ba 
nước Việt Nam - Lào - Campuchia

Nhằm thực hiện mục đích chung là 
đoàn kết chặt chẽ, giành độc lập thật sự 
cho ba dân tộc ở Đông Dương, ngày 11-
3-1951, Hội nghị liên minh nhân dân ba 
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nước Việt Nam - Lào - Campuchia được tổ 
chức tại Hội trường Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ II của Đảng (xã Kim Bình, 
huyện Chiêm Hóa). Hội nghị gồm đại biểu 
Mặt trận Dân tộc thống nhất của ba nước 
(Mặt trận Liên - Việt của Việt Nam, Mặt 
trận Neo Lào Ítxala, Mặt trận Ítxarắc của 
Campuchia). 

Hội nghị đã đưa ra Nghị quyết về 
thành lập Ủy ban liên minh nhân dân ba 
nước Việt Nam - Lào - Campuchia, gồm các 
đồng chí: Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc 
Việt, Hoàng Minh Giám, Xuphanuvông, 
Nuhắc, Sơn Ngọc Minh, Tuxamút... đại 
diện cho Mặt trận thống nhất ba nước 
để thực hiện mục đích và chương trình 
hoạt động chung, dựa trên nguyên tắc tự 
nguyện, bình đẳng, tương trợ và tôn trọng 
chủ quyền của nhau, nhằm mục tiêu đánh 
đuổi quân xâm lược Pháp và can thiệp Mỹ, 
làm cho ba nước hoàn toàn độc lập.

4. Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua và 
cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất

Tại Hội trường Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ II của Đảng, ngày 1-5-1952, 
Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua và cán 
bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất 
được khai mạc để tổng kết phong trào thi 
đua được phát động từ năm 1948. 

Nói chuyện tại Đại hội, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh phân tích mục đích, nội 
dung, ý nghĩa, cách thức của thi đua yêu 
nước và chỉ rõ: Thi đua là đoàn kết, là 
yêu nước, là tinh thần quốc tế, góp sức 
giữ gìn hoà bình và dân chủ thế giới, là 
cải tạo con người.

Đại hội đã suy tôn 7 Anh hùng đầu 
tiên của nư ớc Việt Nam Dân chủ Cộng 
hoà, tiêu biểu cho phong trào thi đua của 
cả nư ớc gồm: Cù Chính Lan, La Văn Cầu, 

Nguyễn Quốc Trị, Nguyễn Thị Chiên, Ngô 
Gia Khảm, Trần Đại Nghĩa, Hoàng Hanh. 

* 
*     *

Tháng Tám năm 1945, cách mạng 
thành công, Việt Nam giành được độc lập 
sau hơn tám mươi năm bị ngoại xâm đô 
hộ. Nhưng ngay trong tháng 9-1945, thực 
dân Pháp gây hấn ở Nam Bộ, hòng đặt 
lại ách thống trị đã bị lật đổ. Một lần nữa, 
nhân dân ta phải đứng lên cầm súng bảo 
vệ nền độc lập vừa giành được.

Cuộc kháng chiến bắt đầu trong thế 
chênh lệch về lực lượng giữa ta và địch. Bộ 
đội ta còn non trẻ, vũ khí, trang bị kỹ thuật 
quân sự thiếu thốn, Nhà nước mới thành 
lập, kinh tế, tài chính hết sức khó khăn. 
Song chính nghĩa, sức mạnh tinh thần 
thuộc về nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, với lòng yêu nước nồng nàn, 
quyết không cam tâm làm nô lệ, toàn thể 
dân tộc Việt Nam từ Nam đến Bắc đoàn 
kết một lòng đứng lên kháng chiến. Trung 
ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 
suốt đề ra đường lối kháng chiến trường 
kỳ, kháng chiến toàn dân, toàn diện, tiến 
hành phương thức chiến tranh nhân dân, 
đồng thời đề ra những quyết sách cụ thể 
trong từng giai đoạn.

Ngay từ những ngày Tổng khởi nghĩa 
Tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã dự đoán cuộc kháng chiến chống thực 
dân Pháp sẽ phải xảy ra. 

Rời Thủ đô Cách mạng về Hà Nội, 
Người đã cử cán bộ ở lại tiếp tục củng 
cố Thủ đô Khu giải phóng. Trước hành 
động xâm lược ngày càng trắng trợn của 
thực dân Pháp, Trung ương Đảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh chỉ thị khẩn trương xây 
dựng An toàn khu. Đó không phải nơi nào 
khác mà chính là căn cứ địa Việt Bắc, địa 
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bàn từng có vai trò đặc biệt quan trọng 
trong Cách mạng Tháng Tám với đồng bào 
các dân tộc một lòng theo cách mạng và 
những thuận lợi về địa hình. Kháng chiến 
bùng nổ, một trong những quyết sách hết 
sức sáng suốt của Trung ương Đảng và 
Chủ tịch Hồ Chí Minh là chủ động “thiên 
đô”, chuyển cơ quan đầu não và bộ máy 
nhà nước, cùng toàn bộ tiềm lực kinh tế, 
quốc phòng và các đơn vị chủ lực lên Việt 
Bắc, trọng tâm là An toàn khu. Cuộc tổng 
di chuyển trước hết đã bảo toàn cơ quan 
đầu não và chủ lực để từ đó lãnh đạo và 
tiến hành cuộc kháng chiến trên phạm vi 
toàn quốc.

Trong tám năm, từ tháng 4-1947 đến 
tháng 8-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị 
Tổng Tư lệnh tối cao của cuộc kháng chiến 
đã có 18 lần chuyển nơi ở và làm việc tại 11 
địa điểm trên đất Tuyên Quang. Trong đó, 
Lũng Tẩu, Phú An, Khuôn Điển hai lần, 
Khấu Lấu, Hang Bòng ba lần với thời gian 
gần sáu năm. 

Từ căn lán đơn sơ bên bờ sông Phó 
Đáy hay hang đá trên núi Bòng, những 
quyết định, chỉ thị, mệnh lệnh được truyền 
đi khắp cả nước dẫn dắt con đường cách 
mạng Việt Nam: 

“Người ngồi đó, với cây chì đỏ
Vạch đường đi, từng bước, từng giờ”.
(Sáng tháng Năm - Tố Hữu)
Mỗi người dân Việt trên khắp mọi 

miền đất nước hướng về Việt Bắc, hướng 
về Trung ương Đảng, Chính phủ, tin tưởng 
vào thắng lợi của cuộc kháng chiến: 

“Ở đâu đau đớn giống nòi
Trông về Việt Bắc mà nuôi chí bền”.

(Việt Bắc - Tố Hữu)
Tuyên Quang - Trung tâm An toàn 

khu là nơi đặt trụ sở của Văn phòng Trung 
ương Đảng, các ban Đảng Trung ương: 
Ban Tổ chức, Ban Tuyên huấn, Ban Kinh 

tế, Ban Kiểm tra; Ủy ban Thường trực 
Quốc hội, Trung ương Mặt trận; Hội Liên 
hiệp Phụ nữ, Trung ương Đoàn Thanh 
niên, Ban Nông vận, Tổng Liên đoàn Lao 
động; Văn phòng Chính phủ, Văn phòng 
Chủ tịch nước; các bộ: Canh nông, Kinh tế, 
Tài chính, Giao thông - Công chính, Nội 
vụ, Ngoại giao, Y tế, Giáo dục, Tư pháp, 
Lao động, Thương binh - Cựu binh; các 
cơ quan ngang bộ: Thanh tra Chính phủ, 
Ban Thi đua ái quốc, Công an, Ngân hàng, 
Thông tin, Báo Nhân dân, Thông tấn xã 
Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam. Tuyên 
Quang trở thành cái nôi xây dựng và phát 
triển của các bộ, ban, ngành.

Các nhà lãnh đạo đứng đầu cơ quan 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận: 
Tổng Bí thư Trường Chinh, Quyền Trưởng 
ban Thường trực Quốc hội - Chủ tịch Mặt 
trận Liên - Việt Tôn Đức Thắng, Chủ tịch 
Công đoàn Việt Nam Hoàng Quốc Việt, 
Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có thời 
gian dài làm việc tại nhiều địa điểm trên 
đất Tuyên Quang. 

Bộ Quốc phòng cùng Bộ Tổng Tư lệnh 
chủ yếu đóng trên địa bàn huyện Định 
Hóa, Thái Nguyên. Về địa lý, Định Hóa 
và Sơn Dương cùng chung một dải núi 
Hồng. Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn vị trí 
làm việc của Người trong kháng chiến là: 
“Tiện đường sang bộ Tổng. Thuận lối đến 
Trung ương. Gần dân không gần đường”. 
Các vị chỉ huy Quân đội: Võ Nguyên Giáp, 
Nguyễn Chí Thanh, Trần Đăng Ninh, Văn 
Tiến Dũng, Hoàng Văn Thái, Lê Trọng Tấn 
thường xuyên qua Đèo De sang Tuyên 
Quang dự các cuộc họp, báo cáo tình hình, 
nhận chỉ thị của Trung ương và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh. 

Cùng với các cơ quan Trung ương, rất 
nhiều đơn vị cơ sở trực tiếp sản xuất, nghiên 
cứu, đơn vị sự nghiệp đóng ở Tuyên Quang.
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Thuộc khối quốc phòng - an ninh có 19 
đơn vị, trong đó có những cơ quan, đơn vị 
đặc biệt quan trọng. Nha Nghiên cứu kỹ 
thuật và các xưởng quân giới làm nhiệm 
vụ chế tạo, sản xuất các loại vũ khí từ thô 
sơ đến hiện đại đủ trang bị cho bộ đội chủ 
lực, bộ đội địa phương và dân quân du 
kích. Ban Nghiên cứu Không quân, Nha 
Liên lạc, Cục Tình báo, Phòng Liên lạc 
miền Nam, các trường quân sự, công an 
đào tạo cán bộ chỉ huy trước mắt và lâu 
dài. Xưởng Đồ bản, các kho quân nhu... 
đảm bảo hậu cần cho lực lượng vũ trang. 

Các cơ sở thuộc khối Tài Chính - Ngân 
hàng: Nhà máy in tiền Khánh Thi, Sở Đúc 
tiền, Kho Dự trữ và Phát hành, Cục tiếp 
tế vận tải, Kho vàng bạc... hiện thực hóa 
chủ trương tự chủ tài chính của nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Các cơ sở thuộc khối nông nghiệp - 
công thương nghiệp - giao thông: Sở Doanh 
điền, Trại Thí nghiệm, Thực nghiệm, cơ sở 
khai khoáng, các nhà in, xưởng giấy... vừa 
hướng dẫn vừa trực tiếp sản xuất phục vụ 
nhu cầu thiết yếu của bộ đội và nhân dân. 

Thuộc Bộ Y tế có 5 đơn vị: Trường 
Đại học Y khoa, Bệnh xá, Bệnh viện Trung 
ương, Viện Vi trùng học, Xưởng sản xuất 
dụng cụ, vật liệu y tế... đã làm tốt nhiệm 
vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán 
bộ, nhân dân và nhất là cứu chữa thương 
binh, bệnh binh. 

Các cơ quan khối văn học - nghệ thuật, 
tuyên truyền, xuất bản: Báo Nhân dân, Báo 
Cứu quốc, Báo Phụ nữ, Báo Lao động, Nhà 
xuất bản Sự thật, Trường Mỹ thuật, Đoàn 
Văn công, Thư viện Trung ương... đem đến 
đời sống tinh thần lành mạnh, cổ vũ lòng 
yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, 
động viên toàn dân kháng chiến. Cơ quan 
văn nghệ và nhiều văn nghệ sĩ đi thực tế 

kháng chiến cho ra đời những tác phẩm 
tiêu biểu tại Tuyên Quang như Trường ca 
Sông Lô, Bên bờ sông Lô, Xung kích...

Kiểm kê di tích kháng chiến cho thấy 
Tuyên Quang là địa bàn tập kết của hầu 
hết các cơ quan, ban, ngành. 

Tuyên Quang còn là nơi đứng chân, 
nơi ra đời và phát triển lớn mạnh của lực 
lượng kháng chiến và Chính phủ kháng 
chiến Lào, của Mặt trận Neo Lào Ítxala; 
nơi phát triển tình đoàn kết chiến đấu 
thủy chung Việt - Lào.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II - Sự 
kiện chính trị quan trọng nhất trong cuộc 
kháng chiến - Đại hội đưa cuộc kháng 
chiến đến thắng lợi được tổ chức tại Tuyên 
Quang. Theo thông lệ, các kỳ Đại hội Đảng 
toàn quốc đều tổ chức ở Thủ đô Hà Nội. 
Ngoại lệ là Đại hội thành lập tổ chức ở 
nước ngoài. Với sự kiện này, chứng tỏ nơi 
tổ chức Đại hội là trung tâm của đất nước 
vào thời điểm đó. 

Nhiều sự kiện quốc gia và quốc tế 
diễn ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang: 
Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt, 
Hội nghị liên minh nhân dân ba nước Việt - 
Miên - Lào, Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi 
đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần 
thứ nhất. 

Nhiều hội nghị, cuộc họp, lớp huấn 
luyện, tập huấn của các ngành kinh tế, tài 
chính, hành chính, y tế, giáo dục, văn hóa, 
quân sự, công an cũng được tổ chức tại 
Tuyên Quang.

Những chiến dịch quân sự lớn: Việt 
Bắc - Thu Đông 1947, Biên giới 1950, Trung 
du, Hòa Bình (1952), Tây Bắc, Điện Biên 
Phủ (1953-1954); chính sách quốc phòng 
(Nghĩa vụ quân sự thời chiến, tổng động 
viên) được Trung ương và Chủ tịch 
Hồ Chí Minh quyết định tại Tuyên Quang.
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Cũng như vậy, chính sách thuế nông 
nghiệp, chính sách ruộng đất, chủ trương 
xây dựng nền tài chính quốc gia độc lập; 
phát triển sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp 
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; xây 
dựng, củng cố nền pháp chế dân chủ nhân 
dân và bộ máy nhà nước từ Chính phủ 
đến chính quyền tỉnh, huyện, xã đều được 
hoạch định từ Tuyên Quang.

Từ trung tâm An toàn khu, Nhà nước 
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đặt quan hệ 
ngoại giao với các nước trên thế giới: Cử 
đại sứ, đoàn ngoại giao ra nước ngoài, 
từng bước khẳng định vị trí của Việt Nam 
trên trường quốc tế. 

Tuyên Quang là đầu mối toàn bộ hoạt 
động của quốc gia trong cuộc kháng chiến. 
Những tên đất, tên làng, tên bản: Đồng 
Man, Lũng Tẩu, Hang Bòng, Phú An, 
Khuôn Điển, Bến Bình Ca, Cây đa nước 
Chảy, cùng Mái đình Tân Trào, Hồng Thái, 
Ngòi Thia, sông Đáy, suối Lê... gắn bó sâu 
sắc với thế hệ cán bộ, bộ đội những năm 
tháng kháng chiến chín năm. 

Bộ chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp 
đặt ra mục tiêu cuộc tấn công Thu Đông 
năm 1947 là tiêu diệt cơ quan đầu não và 
chủ lực kháng chiến của ta. Không phải 
ngẫu nhiên chúng dồn một lực lượng lớn 
nhằm vào Tuyên Quang - trung tâm An 
toàn khu. 

Nhân dân Tuyên Quang tự nguyện 
hy sinh tài sản, nhà cửa, triệt để tiêu thổ 
kháng chiến, thực hiện “vườn không nhà 
trống”, đã góp phần ngăn cản, làm chậm 
bước tiến và gây khó khăn cho quân địch. 

Với tinh thần dũng cảm và ý chí quyết 
thắng, quân và dân Tuyên Quang phối 
hợp với bộ đội chủ lực chiến đấu lập nên 
những chiến công ở Bình Ca, Bản Heng, 
Km7, Vật Nhèo, Cầu Cả, Khe Lau, Đức 
Long... Các trận đánh trên mặt trận sông 
Lô, sông Gâm, Quốc lộ 2, Quốc lộ 13A đã 

trực tiếp bẻ gẫy gọng kìm phía tây của 
địch, góp phần quan trọng đập tan cuộc 
tấn công mùa đông đầy tham vọng của Bộ 
chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp, bảo vệ 
an toàn cơ quan đầu não và chủ lực kháng 
chiến của ta, bảo vệ an toàn trung tâm An 
toàn khu, viết nên những trang oanh liệt 
của cuộc kháng chiến. Đóng góp của quân, 
dân Tuyên Quang đối với trung tâm An 
toàn khu và cuộc kháng chiến là rất lớn. 
Chính vì thế, Tuyên Quang được chọn là 
nơi tổ chức lễ mừng chiến thắng Việt Bắc - 
Thu Đông 1947. 

Trong những năm kháng chiến, 
nhằm bảo đảm bí mật, theo nguyên tắc 
“Lai vô ảnh khứ vô hình” của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh, hầu hết các cơ quan, đơn 
vị chuyển qua nhiều địa điểm trong khu 
căn cứ Việt Bắc mà trọng tâm là An toàn 
khu. Có cơ quan chuyển qua vài ba địa 
điểm, có cơ quan di chuyển là tới năm, 
sáu lần. Cự ly di chuyển là 5, 10, có khi 
đến cả trăm kilômét.

Các ban Đảng, Chính phủ, Quốc hội 
khi thì ở cách nhau trên dưới 10 kilômét; 
khi thì cùng ở một nơi. Tân Trào, Kiên Đài, 
Kim Bình, Kim Quan là bốn địa điểm Chủ 
tịch Hồ Chí Minh và các cơ quan của Đảng, 
Quốc hội, Nhà nước và Mặt trận cùng ở và 
làm việc. 

Mỗi cơ quan, đơn vị ở từng địa điểm 
lâu, chóng tùy thuộc vào tình hình an 
toàn cụ thể, song phần lớn thời gian cuộc 
kháng chiến đều đóng ở Tuyên Quang. 
Có nhiều cơ quan suốt những năm kháng 
chiến không chuyển ra ngoài địa bàn 
Tuyên Quang.

Trung tâm An toàn khu chính là trung 
tâm lãnh đạo cuộc kháng chiến. 

Thủ đô gió ngàn xuất hiện trong bài 
Sáng tháng Năm của nhà cách mạng, nhà 
thơ Tố Hữu:
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“Suối dài xanh mướt nương ngô
Bốn phương lồng lộng thủ đô gió ngàn”.

Thủ đô mà nhà thơ nhắc đến đó chỉ 
có thể là trung tâm An toàn khu Tuyên 
Quang. Vấn đề Thủ đô kháng chiến đã 
được làm rõ. Thực tế lịch sử hùng hồn cho 
phép kết luận Thủ đô của nước Việt Nam 
Dân chủ Cộng hòa trong cuộc kháng chiến anh 
dũng chống thực dân Pháp xâm lược là Tuyên 
Quang. Từng là Thủ đô của nước Việt Nam 
trong những ngày Tổng khởi nghĩa, một lần 
nữa, Tuyên Quang trở thành Thủ đô của 
nước Việt Nam kháng chiến.

Hơn nửa thế kỷ qua, Đảng bộ, nhân dân 
Tuyên Quang phát huy truyền thống Thủ 
đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, 
đạt nhiều thành tích to lớn trong chiến đấu 
chống đế quốc Mỹ xâm lược, trong xây 
dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Hướng về cội nguồn cách mạng, về trung 
tâm An toàn khu, về Thủ đô kháng chiến 
năm xưa, đến thời điểm năm 2010, tại Tuyên 
Quang đã có nhiều bộ, ngành, cơ quan, đơn 
vị Trung ương dựng bia di tích và đầu tư 
xây dựng tặng địa phương trường học, nhà 
văn hóa, cầu, đường, thiết bị thông tin... 
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I- KHôI PHỤC KINH TẾ, CẢI TẠO XÃ HỘI 
CHỦ NGHĨA, PHÁT TRIỂN VăN HóA, XÃ HỘI 
(1954-1960)

1. Khắc phục hậu quả chiến tranh, 
khôi phục kinh tế, ổn định đời sống 
nhân dân (1954-1957)

- Tình hình kinh tế, chính trị sau 
chiến tranh

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
(7-5-1954), Đảng bộ và nhân dân Tuyên 
Quang thực hiện công cuộc khôi phục, 
chuẩn bị điều kiện phát triển kinh tế trong 
điều kiện có nhiều khó khăn. Do tác động 
của chiến tranh, hơn 2.000 mẫu ruộng bị 
bỏ hoang, vụ mùa năm 1954 bị thiên tai, 
sâu bệnh làm mất trắng 2.313 ha lúa. Nạn 
đói chưa được khắc phục triệt để lại càng 
trầm trọng hơn, đợt giáp hạt tháng 3-1955, 
ở 151 xã có 3.651 hộ gia đình với 14.543 
nhân khẩu bị đói, rét, nhiều người bị chết. 
Trình độ sản xuất, dân trí thấp kém, các 
hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan vẫn tồn 
tại. Tình hình cán bộ, đảng viên của tỉnh 
có nhiều biến động, cấp ủy, Ủy ban hành 
chính các cấp đều thiếu cán bộ; tư tưởng 
chủ quan, thỏa mãn, muốn được nghỉ ngơi 

sau chiến tranh còn tồn tại trong một số 
cán bộ và nhân dân. 

Từ giữa năm 1954, Tuyên Quang đẩy 
mạnh tăng gia sản xuất, đóng góp hàng 
vạn ngày công làm cầu, đường, giúp đỡ 
các cơ quan Trung ương về tiếp quản Thủ 
đô Hà Nội. Phục vụ việc thực hiện Hiệp 
định Giơnevơ, trong những tháng cuối 
năm 1954, nhân dân Tuyên Quang góp 
17.791 ngày công xây dựng 106 ngôi nhà, 
cung cấp hơn 5 tấn thịt, 27 tấn rau, đỗ các 
loại, chuẩn bị cho việc trao trả 3.000 tù, 
hàng binh Âu - Phi; đồng thời sôi nổi tham 
gia các hoạt động đòi đối phương phải thi 
hành Hiệp định Giơnevơ, tham gia phong 
trào phản đối Mỹ âm mưu mở hội nghị 
khối Đông Nam Á tại Băng Cốc (Thái Lan). 
Từ tháng 4 đến tháng 6-1955, toàn tỉnh đã 
thu thập được hơn 10.000 bản kiến nghị 
về chống vũ khí nguyên tử, 80.435 người 
(72% dân số) đã ký kiến nghị đòi cấm bom 
nguyên tử.

- Chống địch dụ dỗ, cưỡng ép giáo dân 
về xuôi và di cư vào Nam

Nhằm phá hoại việc thi hành Hiệp 
định Giơnevơ, chia cắt lâu dài đất nước ta, 
ngay sau khi chiến tranh vừa chấm dứt, kẻ 

Chương VIII

TUYÊN QUANG XÂY DỰNG  
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC  
(1954-1975)
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địch đã dấy lên chiến dịch dụ dỗ, cưỡng 
ép đồng bào, nhất là những người theo 
đạo Thiên chúa di cư vào Nam. Ở Tuyên 
Quang, bọn phản động và tay sai của đế 
quốc từ các tỉnh miền xuôi lên đã lợi dụng 
lòng sùng đạo, tình cảm quê hương, sự 
khó khăn về kinh tế của một số gia đình 
giáo dân... để lôi kéo, dụ dỗ họ về xuôi; từ 
đó thực hiện tiếp bước thứ hai là dụ dỗ, 
cưỡng ép họ di cư vào Nam. Luận điệu 
phản động của địch đã gây tâm lý căng 
thẳng trong đồng bào giáo dân, đã có 175 
gia đình với 544 nhân khẩu về xuôi.

Với phương châm đấu tranh kiên 
quyết, chủ động, nhẫn nại, lâu dài, nhiều 
đoàn cán bộ của tỉnh được cử xuống các 
vùng trọng điểm, thực hiện “ba cùng” 
(cùng ăn, cùng ở, cùng làm) với nhân dân, 
kịp thời nắm bắt tình hình, xây dựng cốt 
cán cho cơ sở. Bằng những biện pháp khẩn 
trương, mềm dẻo nhưng kiên quyết, chúng 
ta đã phá tan âm mưu của địch. Hơn 300 
gia đình có ý định về xuôi đã yên tâm ở lại 
xây dựng quê hương mới, tình hình các xứ 
đạo được ổn định, đồng bào yên tâm sản 
xuất, tin tưởng vào Đảng, Chính phủ. 

- Tiếp tục phát động quần chúng giảm tô, 
cải cách dân chủ, chỉnh đốn tổ chức và thực 
hiện sửa sai 

Công tác phát động quần chúng giảm 
tô bắt đầu được tiến hành ở Tuyên Quang 
từ năm 1953, và kết thúc vào tháng 8-1954. 
Qua 5 đợt, công tác phát động giảm tô và 
chỉnh đốn tổ chức đã hoàn thành ở 90 xã 
trong 5 huyện: Yên Bình, Yên Sơn, Sơn 
Dương, Chiêm Hóa và Hàm Yên. Khu vực 
giảm tô gồm 133.686 nhân khẩu, trong 
đó dân tộc thiểu số chiếm 65%. Qua phát 
động, trừ huyện Yên Bình, ở các huyện 
còn lại đã quy 537 địa chủ, 522 phú nông, 
thu 1.155 tấn thóc và 2 triệu đồng chia cho 
nông dân. Năm 1955, tỉnh đã điều động 
650 cán bộ, đảng viên đi làm công tác giảm 

tô và cải cách ruộng đất ở các tỉnh bạn. Tuy 
nhiên, cũng như tình hình chung của cả 
miền Bắc, quá trình thực hiện đã mắc phải 
một số sai lầm, gây tác động xấu tới tình 
hình chung. 

Việc sửa sai ở Tuyên Quang được tiến 
hành từ tháng 12-1956, cơ bản hoàn thành 
vào tháng 4-1957, với các công tác cơ bản: 
tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, chỉnh đốn 
tổ chức và sửa chữa thành phần, đền bù tài 
sản... 2.258 đảng viên của 112 chi bộ, 3.149 
cán bộ của 116 xã, 17.011 quần chúng của 
115 xã đã tham gia học tập chính sách sửa 
sai. Đã sửa thành phần cho những nông 
dân bị quy sai, phục hồi chức vụ, đảng tịch 
và công tác cho những cán bộ, đảng viên 
đã bị xử lý oan; tiến hành củng cố, kiện 
toàn tổ chức của các xã. Toàn tỉnh đã hạ 
thành phần cho 516 địa chủ, 579 phú nông, 
phục hồi đảng tịch cho 554 đảng viên; trả 
lại chức vụ cho 709 người ở các tổ chức 
dân, chính, đảng cấp xã; củng cố chi ủy, 
Ủy ban hành chính, xã đội, công an của 
127 xã; củng cố 139 ban chấp hành nông 
hội, khẳng định quyền sử dụng ruộng đất 
của nông dân đối với ruộng đất, tài sản đã 
được chia.

Trong năm 1955, tỉnh đã tăng cường 
lực lượng, tiến hành củng cố an ninh, trật 
tự ở vùng giáp ranh với Cao Bằng, Hà 
Giang. Tháng 3-1955, Hội nghị đại biểu 
các dân tộc, tôn giáo, các tầng lớp xã hội 
được triệu tập để học tập chính sách mở 
rộng và củng cố Mặt trận Dân tộc thống 
nhất do Đảng lãnh đạo.

- Cứu đói, phục hồi sản xuất, phát triển 
phong trào đổi công

Song song với việc ổn định tình hình 
chính trị, tư tưởng, củng cố an ninh trật 
tự, an toàn xã hội, tỉnh đẩy mạnh công 
tác cứu đói, chống đói, phục hồi sản xuất, 
khôi phục kinh tế, ổn định đời sống nhân 
dân. Đầu năm 1955, 170 cán bộ và bộ đội 
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đã xuống các xã, thôn thực hiện chương 
trình vận động cứu đói. Tỉnh đã trưng vay 
32 tấn lương thực, 32 vạn đồng, cung cấp 
32 nghìn thước vải để cứu trợ các gia đình 
bị đói rách. Nhân dân tự quyên góp, giúp 
đỡ nhau 10 tấn thóc, 3 tấn màu và 16 vạn 
đồng. Trong vụ đói giáp hạt tháng 8-1955, 
bên cạnh việc trưng vay, cứu trợ, tỉnh mở 
các điểm bán gạo ở những xã có nạn đói; 
bán cho nhân dân trên 53 tấn gạo, thu mua 
lâm, thổ sản để dân có tiền mua lương 
thực; đồng thời triển khai biện pháp cơ 
bản mang tính chiến lược để chống đói là 
vận động nhân dân tăng gia sản xuất, thực 
hành tiết kiệm.

Bên cạnh việc nhân dân tích cực khai 
hoang, phục hồi và phát triển sản xuất 
nông nghiệp, Nhà nước đã cố gắng trợ 
giúp vốn để nhân dân mua giống, nông cụ. 
Vụ đông - xuân 1954-1955, toàn tỉnh đã cấy 
được 15.621 mẫu lúa, trồng được 14.919 
mẫu hoa màu; kết quả sản lượng lương 
thực quy thóc đạt 13.608 tấn. Toàn tỉnh đã 
làm mới và sửa chữa được 1.249 mương, 
phai, cọn tưới nước cho 9.439 mẫu lúa. 
Đê Sầm Dương được tu sửa hoàn thành 
với độ dài 1.109m, ngăn lụt cho 109 mẫu 
ruộng. Hơn 2 vạn mẫu ruộng (1/3 tổng 
diện tích gieo cấy) được tưới, tiêu nhờ các 
công trình thủy lợi; hàng vạn người tham 
gia diệt sâu, chuột, bảo vệ lúa và hoa màu; 
khai hoang, phục hóa 671 mẫu ruộng, gieo 
cấy 64.700 mẫu lúa. 

Nhân dân các địa phương tích cực làm 
thủy lợi với tinh thần “vắt đất ra nước, 
thay trời làm mưa”. Cùng với việc củng 
cố, mở rộng các công trình thủy lợi cũ, 
tỉnh bắt đầu tập trung xây dựng các công 
trình trị thủy có quy mô như đê An Khánh 
(Đông Lợi, Sơn Dương), mương phai Bình 
An (An Tường, Yên Sơn), mương phai ở 
Km 7 (Trung Môn, Yên Sơn), đặt chương 
trình xây dựng công trình trung thủy nông 

Trung Môn - Ỷ La có sức tưới 1.000 mẫu 
ruộng... Các cơ sở tín dụng, ngân hàng mở 
rộng hoạt động, cho nhân dân vay vốn 
mua trâu, bò và nông cụ...

Nhiều tuyến đường giao thông được 
khôi phục, sửa chữa. Công, thương nghiệp 
phát triển. Giá trị sản lượng khai thác lâm 
sản đạt tương đương 14.567 tấn thóc.

Phong trào tổ đổi công phát triển, từ 
đổi công từng vụ, từng việc tới đổi công 
thường xuyên. Nông dân hăng hái tham 
gia các tổ đổi công, chuyển mạnh vào con 
đường làm ăn “hợp tác, tương trợ”. Vụ 
chiêm năm 1956-1957, toàn tỉnh có 21.457 
hộ nông dân thì đã có 17.627 hộ tham 
gia 3.048 tổ đổi công, trong đó có 547 tổ 
đổi công thường xuyên. Cuối năm 1958, 
vùng nông thôn Tuyên Quang có 160 xã 
với 20.043 hộ nông dân đã xây dựng được 
3.245 tổ đổi công với sự tham gia của 15.844 
hộ (chiếm 79% tổng số hộ nông dân toàn 
tỉnh), trong đó có 524 tổ đổi công thường 
xuyên (tập trung sản xuất theo phương 
thức bình công chấm điểm) gồm 3.238 hộ. 

- Khôi phục kinh tế, ổn định đời sống 
nhân dân

Tháng 1-1956, tỉnh tổ chức cuộc “Đại 
vận động thi đua sản xuất vụ đông - xuân 
1955-1956”. Hàng ngàn cán bộ tham gia 
vận động, giúp đỡ nhân dân chống hạn, 
chống rét, cứu được hơn 3.000 ha lúa 
chiêm. Năm 1956, toàn tỉnh đã cấy được 
21.983 ha lúa, thu 47.995 tấn thóc, trồng 
5.713 ha cây hoa màu (chủ yếu là cây sắn), 
790 ha cây công nghiệp, chăn nuôi được 
39.200 con trâu, gần 50 nghìn con lợn và 
đã cung cấp cho đồng bằng 3.097 con 
trâu, bò.

Năm 1958, hạn hán kéo dài suốt vụ 
đông - xuân, gối sang vụ mùa. Trung tuần 
tháng 6-1958, ngoài lực lượng tăng cường 
từ trước, tỉnh đã trưng tập 126 cán bộ 
xuống giúp các xã phòng, chống hạn. Ở 
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Vĩnh Lợi (Sơn Dương) nhân dân đã gánh 
29.444 gánh nước, huy động hàng nghìn 
ngày công tát nước tưới cho 60% diện tích 
mạ. Các chi đoàn huy động đoàn viên, 
thanh niên gánh hàng vạn gánh nước tưới 
mạ. Trong thời gian cấy lúa, toàn tỉnh đã 
sửa chữa, làm mới 2.091 công trình thủy 
lợi nhỏ, đảm bảo tưới nước cho 9.559 mẫu. 
Phong trào cải tiến, áp dụng tiến bộ khoa 
học vào sản xuất bắt đầu được mở rộng. 
Hơn 70% diện tích lúa được bón phân với 
mức bình quân 3,5 tấn/ha.

Các ngành kinh tế khác từng bước 
phát triển. Sản xuất lâm nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, giao thông - vận tải, hoạt 
động lưu thông, phân phối đi dần vào 
ổn định, tích cực phục vụ sản xuất nông 
nghiệp, khôi phục kinh tế. Năm 1955, hơn 
10 nghìn nhân công tham gia hai đợt khai 
thác gỗ làm tà vẹt, sản xuất được 60.000 
thanh tà vẹt, trên 2.000m3 gỗ cầu (nhóm tứ 
thiết) đảm bảo quy cách kỹ thuật phục vụ 
việc phục hồi tuyến đường sắt Hà Nội - 
Yên Bái - Lào Cai. Năm 1956, tỉnh thành 
lập 312 tổ khai thác lâm sản với 3.440 lao 
động, khai thác 60.374 m3 gỗ, điều tra 
thám sát 79.154 ha và khoanh nuôi 30.110 
ha rừng; giá trị sản lượng khai thác lâm 
sản đạt mức tương đương 10.405 tấn thóc.

Trong năm 1957, đã xây dựng thêm 45 
cơ sở tiểu thủ công nghiệp. Toàn tỉnh có 
130 cơ sở sản xuất thủ công nghiệp với các 
ngành, nghề chính là cơ khí, vật liệu xây 
dựng, sản xuất hàng tiêu dùng...

Phong trào bình dân học vụ, bổ túc 
văn hóa, giáo dục phổ thông từng bước 
mở rộng. Tới cuối năm 1957, toàn tỉnh 
có 120 trường cấp I với 5.828 học sinh, 
11 trường cấp II với 731 học sinh, 60% số 
người trong độ tuổi học tập được công 
nhận thoát nạn mù chữ. Tỉnh khánh thành 
Nhà Văn hóa thị xã, mở phòng triển lãm, 

mở cuộc thi sáng tác văn nghệ, củng cố 45 
đội văn nghệ cơ sở. 

Chỉ trong 6 tháng cuối năm 1955, cán 
bộ y tế đã về 92 xã, phát hơn 10 vạn viên 
thuốc, chữa bệnh cho 4.853 người, cứu 
sống 149 bệnh nhân bị sốt rét ác tính, tiêm 
phòng bệnh tả, đậu mùa cho hơn 8 vạn 
người (50% dân số). Các trạm xá, bệnh 
viện khám, chữa bệnh cho 19.330 lượt 
người. Tỉnh đào tạo, huấn luyện 471 y tá, 
hộ sinh, cứu thương và vệ sinh viên. Năm 
1956, các xã xây dựng 116 ban phòng bệnh 
xã, 520 túi thuốc xóm, đào tạo 130 y tá xã, 
105 hộ sinh và 1.362 vệ sinh xóm.

Tỉnh thành lập Ban Lãnh đạo công 
tác vùng cao, nắm chắc tình hình để định 
hướng kế hoạch hướng dẫn sản xuất cho 
phù hợp với từng vùng, đẩy tới một bước 
việc thực hiện toàn diện chính sách dân 
tộc của Đảng. Năm 1957, đầu năm 1958, 
toàn tỉnh đã có 362 cán bộ thoát ly, công 
nhân, viên chức là người dân tộc (chiếm 
28% tổng số), 66% cán bộ xã là người dân 
tộc (1.377/2.086 người)... 

2. Cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ 
công, người buôn bán nhỏ và kinh tế tư 
bản tư doanh (1958-1960)

- Hợp tác hóa nông nghiệp kết hợp với 
hoàn thành cải cách dân chủ

Sau khi hoàn thành công cuộc khôi 
phục kinh tế, cùng cả miền Bắc, Tuyên 
Quang bước vào thời kỳ cải tạo xã hội 
chủ nghĩa với những thuận lợi: Hệ thống 
chính trị đã được củng cố, nhân dân có 
tinh thần cách mạng; tình hình kinh tế đã 
được cải thiện, quyền làm chủ ruộng đất 
của nông dân đã được xác lập, lực lượng 
quần chúng lớn mạnh, tích cực ủng hộ các 
nhân tố xã hội chủ nghĩa đã hình thành 
trong các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh 
tế - xã hội.
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Tuy vậy, khó khăn cũng rất nhiều: 
Trình độ dân trí còn thấp, dân cư và ruộng 
đất phân tán; phong trào tổ đổi công có 
mặt chưa ổn định. Một số xã chưa qua phát 
động quần chúng giảm tô, do đặc thù của 
vùng núi với nhiều dân tộc nên vấn đề cải 
cách dân chủ chưa được giải quyết triệt để. 

Năm 1958, Tuyên Quang bước đầu cải 
tạo kinh tế nông nghiệp theo con đường 
xã hội chủ nghĩa. Việc củng cố, phát triển 
phong trào tổ đổi công, xây dựng hợp tác 
xã nông nghiệp được coi là “đòn bẩy thúc 
đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp”. Đầu 
vụ mùa năm 1958, hợp tác xã sản xuất 
nông nghiệp đầu tiên của tỉnh được thành 
lập tại thôn Dàm, xã Tứ Quận, huyện Yên 
Sơn với 29 hộ, 82 nhân khẩu, 60 lao động, 
có 47 mẫu ruộng (toàn bộ 29 hộ của thôn 
đã tham gia tổ đổi công từ năm 1951). 
Cuối năm 1958, toàn tỉnh có 9 hợp tác xã 
sản xuất nông nghiệp. Nhiều kinh nghiệm 
được đúc kết qua đợt thí điểm để áp dụng 
cho thời kỳ mở rộng phong trào hợp tác 
hóa nông nghiệp. Các cơ sở quốc doanh 
trong sản xuất nông nghiệp (Nông trường 
Sông Lô, Nông trường Tháng Mười, Nông 
trường Tân Trào) được thành lập đã góp 
phần đẩy mạnh phong trào hợp tác hóa 
nông nghiệp.

Tháng 1-1959, tỉnh thành lập Ban 
Công tác nông thôn và hợp tác hóa nông 
nghiệp do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy làm 
Trưởng ban. Tới cuối năm 1959, toàn tỉnh 
có 2.699 tổ đổi công gồm 14.366 hộ nông 
dân (chiếm 62,24% số hộ), phong trào hợp 
tác xã phát triển ở 113/160 xã với 354 hợp 
tác xã gồm 6.350 hộ (chiếm 27,8% số hộ), 
đã thí điểm đưa 13 hợp tác xã bậc thấp lên 
hợp tác xã bậc cao. Vùng nông thôn có 62 
hợp tác xã tín dụng, 103 xã đã có cơ sở hợp 
tác xã mua bán.

Phong trào hợp tác hóa nông nghiệp 
diễn ra mạnh mẽ. Từ tháng 10-1959, đến 

tháng 10-1960 tỉnh đã tiến hành ba đợt vận 
động hợp tác hóa nông nghiệp, phát triển 
sản xuất kết hợp hoàn thành cải cách dân 
chủ. Cuối năm 1960, Tuyên Quang cơ bản 
hoàn thành hợp tác hóa nông nghiệp. Toàn 
tỉnh đã thành lập 770 hợp tác xã (trong đó 
vùng thấp có 706 hợp tác xã, chiếm 99,5% 
số hộ; vùng cao có 64 hợp tác xã, chiếm 
61,1% số hộ nông dân trong vùng; vùng 
Thiên chúa giáo có 38 hợp tác xã, chiếm 
55,9% số hộ giáo dân) với 19.378 hộ xã viên 
(chiếm 84,31% tổng số hộ nông dân), trong 
đó có 173 hợp tác xã bậc cao với 4.709 hộ 
xã viên) và 167 hợp tác xã nông - lâm 
nghiệp. Tỉnh có 159 hợp tác xã đạt giá trị 
ngày công từ 7 đến 13 kg thóc, điển hình 
nhất là hợp tác xã Thanh La (nay là Minh 
Thanh, Sơn Dương).

Hàng nghìn công trình thủy lợi nhỏ và 
vừa, một số công trình có sức tưới tiêu lớn 
tiếp tục được xây dựng. Từ tháng 10-1958 
đến tháng 1-1959, đã đầu tư 85.372 ngày 
công, 86.922.687 đồng để đào đắp 48.481 m3 
đá, hoàn thành công trình trung thủy nông 
Trung La có sức tưới 1.000 mẫu ruộng. 
Phong trào cải tiến kỹ thuật trên một số 
mặt chủ yếu của sản xuất nông nghiệp 
như cấy dày, chọn giống mới, làm phân 
xanh, cải tiến công cụ lao động... bắt đầu 
phát triển. 

- Đưa các hộ tiểu thủ công, tiểu thương 
và tư sản công, thương nghiệp vào hợp tác 
xã công tư hợp doanh

Hoạt động tư bản tư doanh ở tỉnh chủ 
yếu diễn ra trên lĩnh vực thương nghiệp; 
hầu hết tư sản đều thuộc loại nhỏ và vừa, 
hoạt động không chuyên doanh, thế lực 
kinh tế không lớn, đã từng tham gia kháng 
chiến và có thái độ ủng hộ chế độ. Vì vậy 
quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với 
tiểu thương, thủ công nghiệp và công, 
thương nghiệp tư bản tư doanh diễn ra 
nhanh, thuận lợi theo chủ trương chung: 
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sử dụng, hạn chế và cải tạo; phương châm 
cải tạo là lấy giáo dục chính sách và áp lực 
chính trị của công nhân, nhân dân lao động 
là chính. Đây là chủ trương đúng đắn, phù 
hợp với thực tế phân hóa giai cấp ở thành thị 
của tỉnh. Sau đợt thí điểm (từ tháng 10-1959 
đến ngày 6-1-1960) tỉnh tiến hành đợt làm 
tập trung từ tháng 4 đến tháng 6-1960 đối 
với tất cả các hộ thuộc diện phải cải tạo.

Cuối năm 1960, Tuyên Quang cơ bản 
hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đối 
với các hộ nông dân cá thể, thợ thủ công, 
tiểu thương và công, thương nghiệp tư 
bản tư doanh, xây dựng chế độ sở hữu xã 
hội chủ nghĩa (bao gồm sở hữu toàn dân 
và sở hữu tập thể), xóa bỏ chế độ bóc lột, 
xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. 
Tới tháng 11-1960, có 98% số hộ tiểu thủ 
công nghiệp và 66,4% số hộ tiểu thương 
đã tham gia các loại hình hợp tác xã. 

- Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 3 
năm (1958-1960)

Kết thúc kế hoạch 3 năm (1958-1960), 
giá trị tổng sản lượng nông nghiệp tăng 
26,9%. Trong 3 năm, đã sản xuất 189.824 
tấn lương thực. Sản lượng thóc năm 1960 
đạt 54.032 tấn. Diện tích lúa 2 vụ được mở 
rộng, năng suất lúa tăng từ 19,16 tạ/ha lên 
24,33 tạ/ha. Lương thực bình quân đầu 
người tăng từ 383 kg (năm 1957) lên 445 
kg (năm 1960). 

Nghề rừng, một trong ba thế mạnh 
của tỉnh, có nhiều tiến bộ. Các hình thức 
kinh doanh, khai thác lâm sản khá đa 
dạng (quốc doanh, công trường khai thác 
của quân đội, hợp đồng khai thác giữa 
nhân dân, các hợp tác xã với Nhà nước...). 
Tỉnh bắt đầu điều tra, phân loại và khoanh 

rừng, thành lập hai trạm cải tạo rừng 
(Phan Lương và Trung Môn) để ươm cây 
giống phục vụ công tác trồng rừng. So 
với năm 1957, giá trị tổng sản lượng lâm 
nghiệp năm 1960 tăng 40%.

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp và 
tiểu thủ công nghiệp tăng 87,5%, tốc độ 
tăng bình quân hằng năm là 23,3%. Đã xây 
dựng và phát triển mạnh công nghiệp quốc 
doanh địa phương. Từ chỗ chỉ có ngành in 
và điện lực, tới năm 1960, phát triển thêm 
6 ngành mới. Giá trị tổng sản lượng công 
nghiệp quốc doanh địa phương đã chiếm 
43,85% trong giá trị tổng sản lượng công 
nghiệp, thủ công nghiệp của tỉnh.

Khôi phục, mở rộng, làm mới 202 km 
đường. Một số tuyến đường mới được 
khánh thành, trong đó có tuyến đường 
Chiêm Hóa - Minh Đức1, Chiêm Hóa - Nà 
Hang. Khối lượng vận tải trong 3 năm 
đạt mức 67.642.000 tấn/km. Đường điện 
thoại thông suốt từ tỉnh đi các huyện và 
nối thêm mạng đi hạ huyện Sơn Dương. 
Đã đầu tư 1.890.000 đồng cho xây dựng 
cơ bản (chiếm 22,9% tổng chi ngân sách 
của 3 năm), tăng 1,36 lần so với giai đoạn 
1955-1957.

Thu ngân sách của địa phương tăng 
6,6% so với giai đoạn trước, chi ngân sách 
tăng 11,5% (trong đó trên 50% là chi cho 
phát triển kinh tế và văn hóa, xã hội). Từ 3 
hợp tác xã thí điểm ở Ỷ La, Tứ Quân, Lang 
Quán (Yên Sơn), tới năm 1960 đã có 149 xã 
có hợp tác xã tín dụng, toàn tỉnh có 151 cơ 
sở tín dụng với 24.191 hộ xã viên (chiếm 
70% tổng số hộ nông dân). Giữa năm 1960, 
trên 50% số hộ nông dân tham gia hợp tác 
xã mua bán. Thương nghiệp xã hội chủ 

1. Đây là tuyến đường nối huyện lỵ Chiêm Hóa với 5 xã ở vùng thượng huyện. Tuyến đường dài 
31km, phải làm mới 12 cầu gỗ, 12 đường ngầm, 76 cống. Trọng điểm của tuyến này là Đèo Lai, dài 4.100m, 
trước đây thực dân Pháp mới chỉ làm được 100 m. Đường được hoàn thành từ tháng 11-1960, là một điểm 
tham quan rút kinh nghiệm về giải phóng đôi vai của Hội nghị Cải tiến kỹ thuật toàn miền Bắc.
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nghĩa chiếm lĩnh hoàn toàn khu vực bán 
buôn, và 81,59% khu vực bán lẻ. Năm 1960 
doanh số bán ra của mậu dịch quốc doanh 
bằng 318,65%, doanh số thu mua bằng 
742,65% so với năm 1957.

Tỉnh đã vận động 1/3 số đồng bào rẻo 
cao định canh, định cư. Đời sống của đồng 
bào đã chuyển biến tích cực, tới năm 1960, 
đồng bào đã tự túc được lương ăn, quần 
áo, công cụ lao động. Tại các xã vùng cao 
đã có 27 y tá, 11 hộ sinh, 111 vệ sinh viên, 
111 túi thuốc... 

Trong 3 năm, có 1.226.000 lượt người 
được xem chiếu bóng, số lượng sách báo 
phát hành đạt 1.737.000 bản, các tổ văn 
nghệ quần chúng tăng 2 lần so với năm 
1957; đã xây dựng thêm 2 đài truyền thanh 
ở huyện Chiêm Hóa và huyện Nà Hang. 
So với năm 1957, các cơ sở y tế tăng 47,7 
lần, phong trào phòng bệnh và rèn luyện 
sức khỏe phát triển tốt.

Đã xóa mù chữ cho 15.476 người (tăng 
4,5 lần so với năm 1957), trong đó có 30 
xã đã thoát nạn mù chữ. Tất cả các huyện 
đều có trường bổ túc văn hóa tập trung. 
Trong 3 năm, có 12.164 người mãn khóa 
học bổ túc văn hóa (tăng 4,25 lần so với 
năm 1957). Phục vụ công tác đào tạo cán 
bộ người dân tộc, năm 1959, tỉnh thành 
lập Trường thiếu nhi vùng cao; năm 1960, 
lại mở tiếp Trường văn hóa dân tộc. Tới 
năm 1960, đã xây dựng 197 trường phổ 
thông, tất cả các xã đều có trường cấp I. 
Năm 1959, trường phổ thông cấp III của 
tỉnh được xây dựng. Năm 1960, toàn tỉnh 
có 13.394 học sinh phổ thông các cấp, tăng 
97,5% so với năm 1957 (riêng học sinh 
người dân tộc tăng 10 lần) và 10.056 học 
sinh vỡ lòng (tăng 62% so với năm 1957).

Hệ thống chính trị được củng cố. Ngày 
15-5-1959, toàn tỉnh có 93,64% cử tri đi bỏ 
phiếu bầu 2.640 đại biểu Hội đồng nhân 
dân xã và 52 đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh. Ngày 8-5-1960, có 95,54% cử tri toàn 
tỉnh tham gia bầu cử Quốc hội khóa II. 

Tỉnh tổ chức hàng chục cuộc mít tinh 
lên án việc Mỹ - Diệm gây ra vụ thảm sát 
Phú Lợi (1-12-1958) và ban hành Đạo luật 
10-59 (6-5-1959). Trong 3 tháng đầu năm 
1959, hơn 10.000 người tham gia các cuộc 
mít tinh, 34.299 người ký tên vào 140 bản 
kiến nghị phản đối hành động tàn ác của 
Mỹ - Diệm ở miền Nam. Ngày 3-4-1960, lễ 
kết nghĩa giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh 
Bình Thuận được tổ chức.

Trong 3 năm (1958-1960), đã có 485 
chiến sĩ thi đua, 4.340 lao động tiên tiến. 
Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ tặng 
7 Huân chương Lao động, 3 Bằng khen 
cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. Năm 
1959, Chính phủ tặng Huân chương Lao 
động hạng Ba; năm 1960, Chính phủ tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì 
cho tỉnh vì có thành tích xuất sắc về phát 
triển sản xuất trong 2 năm (1959-1960).

3. Thực hiện kế hoạch nhà nước 5 
năm lần thứ nhất (1961-1965)

- Tiếp tục cải tạo xã hội chủ nghĩa, 
củng cố quan hệ sản xuất mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên 
Quang lần thứ III (vòng 2) được tổ chức từ 
ngày 16 đến ngày 25-3-1961. 

Từ ngày 19 đến ngày 20-3-1961, Chủ 
tịch Hồ Chí Minh đã về dự, chỉ đạo Đại hội 
và thăm tỉnh. Người đã đến thăm Trung 
đoàn 246, Nông trường Sông Lô, Trường 
Thiếu nhi vùng cao; nói chuyện với Đại hội 
Đảng bộ tỉnh và đại biểu các gia đình ân 
nhân cách mạng, đại biểu các huyện; nói 
chuyện với cán bộ, đồng bào các dân tộc và 
về thăm Tân Trào, nơi Người cùng Trung 
ương ở, làm việc, lãnh đạo cuộc Tổng khởi 
nghĩa Tháng Tám năm 1945 và cuộc kháng 
chiến chống thực dân Pháp. Sự quan tâm 
sâu sắc và tình cảm Chủ tịch Hồ Chí Minh 
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là sự động viên, cổ vũ lớn lao đối với đảng 
bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. 

Năm 1961, qua hai đợt tập trung củng 
cố phong trào hợp tác xã, đã huấn luyện 
nghiệp vụ cho 3.460 ủy viên ban quản trị, 
kế toán hợp tác xã, huấn luyện 766 cán bộ 
kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt và 498 y tá, 
hộ sinh cho các hợp tác xã. Phong trào thi 
đua với Đại Phong, “Sông Lô nổi sóng, 
chiến thắng toàn diện”, “đưa miền núi 
tiến kịp miền xuôi, vùng cao tiến kịp vùng 
thấp” diễn ra sôi nổi. 232 hợp tác xã đăng 
ký thi đua vượt Đại Phong. Các hợp tác 
xã đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ thuật, 
đầu tư 715.200 ngày công để làm mới, sửa 
chữa 8.814 công trình thủy lợi. Sau khi 
một số hợp tác xã được sáp nhập, mở rộng 
quy mô, toàn tỉnh có 756 hợp tác xã, thu 
hút 88,44% tổng số hộ nông dân, quản lý 
83,2% diện tích đất canh tác nông nghiệp, 
44% tổng số trâu của toàn tỉnh. Trong số 
21.111 hộ xã viên có 8.419 hộ của 239 hợp 
tác xã bậc cao. 437 hợp tác xã thực hiện 
ba khoán. Công tác quản lý, đặc biệt là 
quản lý lãnh đạo có tiến bộ. Xã viên đảm 
bảo ngày công trong năm, chấp hành tốt 
chính sách thuế, nghĩa vụ với Nhà nước. 
Đã có 198 hợp tác xã đạt loại khá, được 
công nhận là hợp tác xã bốn tốt (đoàn kết 
tốt, sản xuất tốt, quản lý tốt, chấp hành 
các chính sách tốt).

Năm 1962, tỉnh đưa 701 cán bộ của 
tỉnh, huyện và trường trung cấp nông - 
lâm về giúp các xã củng cố, phát triển hợp 
tác xã. Đến cuối năm 1962, có 704 hợp tác 
xã được củng cố, 46 hợp tác xã đang trong 
quá trình xây dựng, 16 hợp tác xã khai 
hoang, 4 hợp tác xã chuyên nghề cá và hoa 
màu, 92,1% số hộ nông dân toàn tỉnh đã 
tham gia hợp tác xã. Việc mở rộng quy mô 
hợp tác xã bước đầu thu được kết quả tốt, 
với 126 hợp tác xã liên thôn, bản và 3 hợp 
tác xã toàn xã là Thanh La, Hào Phú, Hồng 

Lạc (Sơn Dương), đại đa số thực hiện hai 
khoán hoặc ba khoán. Trong năm 1964, 
tỉnh tiến hành đợt 1 cuộc vận động cải tiến 
quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật trong 
14 xã thuộc huyện Yên Sơn.

Năm 1965, toàn tỉnh có 871 hợp tác xã, 
với 28.687 hộ xã viên (chiếm 93% số hộ), 
trong đó có 13 xã 100% nông dân vào hợp 
tác xã. Các nông trường quốc doanh: Sông 
Lô, Tháng Mười, Tân Trào vừa chăn nuôi, 
trồng trọt, đảm bảo tự túc một phần lương 
thực, thực phẩm, vừa trồng cây công 
nghiệp chiến lược là cây chè. Toàn tỉnh đã 
có trên 20 công trình trung thủy nông.

Việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa trên lĩnh vực công, thương 
nghiệp... cũng được đẩy mạnh. Năm 1961, 
tỉnh có 94 cửa hàng mua bán, 84 trạm thu 
mua và 27.018 xã viên hợp tác xã mua bán. 
Năm 1962, tỉnh tiến hành cải tạo xong 
99,9% các hộ tiểu thương, thành lập 52 
hợp tác xã và tổ mua bán với 559 xã viên; 
160/161 xã thành lập hợp tác xã tín dụng.

Năm 1964, về cơ bản Tuyên Quang 
hoàn thành cải tạo thủ công nghiệp; 90% 
thợ thủ công nghiệp ở thị xã, các thị trấn 
đã qua cải tạo xã hội chủ nghĩa, tham gia 
sản xuất trong các hợp tác xã. Tỉnh thành 
lập 30 hợp tác xã thủ công nghiệp, 23 tổ 
sản xuất thủ công nghiệp trong hợp tác xã 
nông nghiệp, thu hút 1.057 xã viên. Tỉnh 
có 19 cơ sở công nghiệp quốc doanh địa 
phương và đơn vị sản xuất mang tính 
công nghiệp với đội ngũ công nhân 2.377 
người. Quan hệ sản xuất mới được củng 
cố, từng bước được hoàn thiện, tạo thuận 
lợi lớn cho tỉnh tập trung xây dựng cơ sở 
vật chất, kỹ thuật, phát triển sản xuất. 

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất,  
tổng chi cho kiến thiết kinh tế là 13.260.900đ, 
chiếm 45,51% chi ngân sách, tăng hơn 2,5 
lần. Trong 5 năm (1961-1965), tổng vốn 
đầu tư cho xây dựng cơ bản trong công 
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nghiệp đạt 2.503.600 đồng, chiếm 22,86% 
tổng số vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản 
của tỉnh1.

- Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân

Cuộc chỉnh huấn mùa xuân năm 1961 
là một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn về 
thi đua lao động sản xuất, xây dựng con 
người mới xã hội chủ nghĩa trong tất cả 
các cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã. Phong 
trào “Sông Lô nổi sóng, giành đông - xuân 
đại thắng”, “Thi đua đuổi kịp và vượt hợp 
tác xã Đại Phong”, “thi đua với Duyên 
Hải”, cuộc vận động “Nâng cao ý thức 
trách nhiệm, tăng cường quản lý kinh tế, 
tài chính, chống tham ô, lãng phí, quan 
liêu”, được phát động trong các hợp tác 
xã sản xuất nông nghiệp, các cơ quan, xí 
nghiệp, công, nông, lâm trường.

Các cơ sở công nghiệp, thủ công 
nghiệp phát động phong trào thi đua cải 
tiến quản lý xí nghiệp và xây dựng chỉ 
tiêu kinh tế, kỹ thuật nhằm đẩy mạnh sản 
xuất, nâng cao hiệu suất lao động, xây 
dựng tổ chức đảng, quần chúng mạnh mẽ 
trong các cơ sở kinh tế. Các tổ chức quần 
chúng, các ngành có nhiều phong trào thi 
đua hướng về mục tiêu “Vì chủ nghĩa xã 
hội, vì sự nghiệp thống nhất nước nhà”. 
Công đoàn có phong trào “Ba cải tiến”, 
thanh niên có phong trào “Xung phong 
tình nguyện”, phụ nữ có phong trào thi 
đua “Năm tốt”, ngành giáo dục có phong 
trào thi đua “Hai tốt”,... Toàn tỉnh hưởng 
ứng phong trào thi đua “Sóng Duyên Hải, 
gió Đại Phong, cờ Ba nhất, tiếng trống Bắc 
Lý” của toàn miền Bắc.

Trong 2 năm (1961-1962), các cơ quan, 
xí nghiệp có 2.143 sáng kiến, bầu chọn 86 

tổ sản xuất tiên tiến, 178 chiến sĩ thi đua, 
2.979 lao động tiên tiến. Năm 1962, có 28 
đơn vị, xí nghiệp hoàn thành kế hoạch nhà 
nước trước thời hạn từ 40 đến 70 ngày. 

Các trường học, tổ đội sản xuất, cửa 
hàng... mang tên Bình Thuận lần lượt ra 
đời ở thị xã Tuyên Quang, Yên Sơn, Hàm 
Yên, Nông trường Sông Lô...Trong 2 năm 
(1961-1962), có 319 cuộc mít tinh, 180.597 
chữ ký trong 1.269 bản kiến nghị gửi Ủy 
ban Giám sát quốc tế đòi Mỹ - Diệm thi 
hành Hiệp định Giơnevơ, lên án những 
hành động tội ác của chúng.

Trong tháng đấu tranh chống Mỹ - 
Diệm nhân ngày 20-7-1962, nhiều điển 
hình về lao động sản xuất ra đời: hợp tác 
xã Hòa An, Tân An (Chiêm Hóa), hợp tác 
xã Ỷ La (Yên Sơn), Nông trường Sông Lô, 
Tân Trào, công trường làm đường Chiêm 
Hóa - Nà Hang...

Năm 1963, trong các đợt vận động, 
toàn tỉnh phát hành 18.000 cuốn sách, 
18.000 khẩu hiệu bướm, 2.000 bản hiệu 
triệu, tổ chức 3.000 cuộc nói chuyện về 
miền Nam cho trên 200.000 lượt người 
nghe; 92.318 người ký tên trong các kiến 
nghị phản đối Mỹ - Diệm. Các cơ quan, 
xí nghiệp có phong trào “Ngày thứ 7 đẩy 
mạnh sản xuất vì sự nghiệp thống nhất 
Tổ quốc” và phong trào làm thêm giờ 
với khẩu hiệu “Nam đổ máu, Bắc đổ mồ 
hôi”. Nông dân đẩy mạnh làm thủy lợi và 
đường giao thông.

Đầu năm 1961, tỉnh đón tiếp 467 Việt 
kiều từ Tân Thế Giới và Thái Lan về tham 
gia xây dựng đất nước. Ngày 21-10-1961, 
hai tỉnh Tuyên Quang và Ninh Bình làm 
lễ kết nghĩa, nhằm phát huy những thuận 
lợi vốn có của mỗi tỉnh. Các hộ nông dân 
khai hoang đầu tiên của Ninh Bình lên 

1. Theo số liệu phát triển kinh tế-văn hóa (1961-1965) của Chi cục Thống kê Tuyên Quang (4-1967).
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được đón tiếp chu đáo tại xã Tràng Dương 
(Hàm Yên). Sau Ninh Bình, các tỉnh Vĩnh 
Phúc, Hà Đông, Hải Phòng, Hưng Yên... 
cũng lần lượt đưa dân lên Tuyên Quang. 
Thành lập hợp tác xã nhỏ, xen ghép đồng 
bào địa phương, là sự lựa chọn bước đi 
ban đầu đúng đắn để đồng bào giúp đỡ 
lẫn nhau, ổn định cuộc sống, phát triển 
sản xuất. Tuyên Quang là tỉnh có phong 
trào khai hoang khá nhất trong vùng Việt 
Bắc. Đến năm 1964 đã có 15.000 người lên 
khai hoang, hình thành 77 hợp tác xã và 14 
đội sản xuất xen ghép với các hợp tác xã 
của địa phương, khai hoang được 2.193 ha 
ruộng đất. 

Xúc tiến mạnh mẽ việc xây dựng cơ sở 
vật chất, kỹ thuật, ba lĩnh vực trọng yếu 
nhất được tỉnh tập trung đầu tư là thủy 
lợi, các cơ sở sản xuất công nghiệp và giao 
thông, vận tải, bưu điện. Trong 5 năm, 
tổng vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản đạt 
10.952.600 đồng, trong đó xây dựng cơ 
bản thuộc khu vực sản xuất chiếm 72,32% 
(7.921.100đ), đầu tư cho xây dựng thủy lợi 
chiếm 20,7% (2.268.500 đồng)1.

Thực hiện đề án quy hoạch thủy lợi, hệ 
thống thủy nông ngày càng được củng cố, 
mở rộng. Trong năm 1964, các công trình 
trung thủy nông: Đồng Quý, Thái Bình, 
Trường Tiến, Vĩnh Lợi, Thanh La, Đạo Viện 
được đưa vào sử dụng. Năm 1965, đã hoàn 
thành kế hoạch thủy lợi và tiếp tục xây 
dựng thêm 17 công trình thủy nông mới. 
Toàn tỉnh có 20 công trình trung thủy nông, 
150 máy bơm; diện tích lúa được tưới nước 
là 24.863 ha, bằng 145% năm 1961. 

Trên lĩnh vực công nghiệp, đầu tư xây 
dựng cơ bản trong 5 năm đạt 2.033.800 
đồng, chiếm khoảng 18,56% tổng kinh phí 
đầu tư xây dựng cơ bản. Tháng 7-1961, 

Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Công 
nghiệp. Nhiều cơ sở, nhiều ngành công 
nghiệp mới như điện lực, cơ khí, chế tạo, 
công nghiệp khai thác (lâm sản và khoáng 
sản), vật liệu xây dựng... ra đời. Tới năm 
1964, công nghiệp địa phương đã có 11 
ngành, nghề. Các sản phẩm công nghiệp, 
thủ công nghiệp ngày càng phong phú, 
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, đời 
sống của nhân dân, cung cấp nguyên, vật 
liệu cho công nghiệp Trung ương. Trong 
5 năm, Nhà nước đầu tư cho lĩnh vực 
này 2.730.800 đồng, chiếm 24,93% tổng 
vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản. Trong 
2 năm (1961-1962), làm mới 42 km đường 
ô tô, sửa chữa và mở rộng 236 km đường 
cũ. Tới năm 1963, có 6 trục đường trọng 
yếu: Quốc lộ 2, đường 13 A, đường Km 31 
- Chiêm Hóa - Nà Hang, Nà Hang - Bản 
Lãm, Chiêm Hóa - Minh Đức, Phúc Ứng 
- Sơn Nam. Giao thông phát triển đã khắc 
phục được sự chia cắt giữa các vùng, tạo 
sự liên kết, thống nhất địa bàn.

Vụ mùa năm 1961, vụ đông - xuân 
1962-1963, vụ mùa năm 1963 đều bị hạn 
hán lớn, lũ lụt và sâu, chuột phá hoại 
nghiêm trọng trên diện rộng, gây thiệt 
hại rất lớn về mùa màng. Ở Nà Hang và 
Chiêm Hóa, có nơi thiệt hại tới 50% diện 
tích gieo cấy. Tuy vậy, nhân dân vẫn phấn 
đấu đạt một số mục tiêu cơ bản của sản 
xuất nông nghiệp. Trong 2 năm (1961-
1962), bình quân hằng năm, diện tích lúa 
tăng 6,3%, diện tích hoa mầu và cây công 
nghiệp tăng 20,8%. 

Từ năm 1964, mặc dù phải chuyển 
hướng để đối phó với tình hình Mỹ âm mưu 
mở rộng chiến tranh, Tuyên Quang vẫn 
hoàn thành kế hoạch năm 1965 với những 
thắng lợi cơ bản trên mặt trận kinh tế. 

1. Theo số liệu phát triển kinh tế-văn hóa (1961-1965) của Chi cục Thống kê Tuyên Quang (4-1967).
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Kết thúc kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 
(1961-1965), Tuyên Quang đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng trên lĩnh vực xây 
dựng, phát triển kinh tế, xã hội1. Nông 
nghiệp từ chỗ độc canh, kỹ thuật lạc hậu, 
năng suất thấp đã bắt đầu đi vào phát triển 
toàn diện, giải quyết phần lớn nhu cầu về 
lương thực, thực phẩm, cung cấp nguyên, 
vật liệu cho công nghiệp, thủ công nghiệp 
và xuất khẩu. Đến năm 1965, giá trị tổng 
sản lượng nông nghiệp tăng trên 18% so 
với năm 1961. Tổng diện tích cây lương 
thực tăng 25,76% so với năm 1960; đàn trâu 
có 55.620 con, đàn lợn có 90.976 con, giá trị 
tổng sản lượng chăn nuôi tăng 21,95%.

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp 
năm 1965 tăng 46,25% so với năm 1960. 
Công nghiệp quốc doanh đã chiếm tới 
37% giá trị tổng sản lượng công nghiệp, 
thủ công nghiệp. Sản xuất được nhiều mặt 
hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp trước 
đây chưa có: Cày 51, bừa sắt... Một số sản 
phẩm có mức tăng rất nhanh như điện, 
gạch ngói, khai thác gỗ2...

Các hoạt động tài chính, tiền tệ đáp 
ứng được nhịp độ phát triển của nền kinh 
tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 1965 
bằng 169,64% năm 1960. Thương nghiệp 
quốc doanh đã chiếm 93,64% tổng mức 
bán lẻ (bằng 249,86% năm 1960), bình quân 
mỗi năm thu mua khoảng 19% sản lượng 
lúa, 8% sản lượng ngô, 21% sản lượng 
sắn, 30% khối lượng trâu, lợn... Năm 1965, 
tổng thu ngân sách tăng hơn 2 lần, tổng 
chi ngân sách tăng 2,3 lần so với năm 1960.

Trong 5 năm, đã xóa mù chữ cho 
10.814 người, gần 29 nghìn người học xong 

chương trình bổ túc văn hóa các cấp. Cuối 
năm 1964 có 93,7% số xã (135/145) đạt tiêu 
chuẩn xóa nạn mù chữ. Cuối năm 1965, 
các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Sơn 
Dương, Yên Sơn và thị xã Tuyên Quang 
được công nhận xóa xong nạn mù chữ. Tới 
tháng 9-1965, tỉnh có hơn 1.000 giáo viên 
các cấp, số học sinh chiếm 16% dân số, hầu 
hết các xã đã có trường cấp I (141 xã có 
cấp I hoàn chỉnh). Tỉnh có 38 trường cấp II, 
3 trường cấp III, 1 trường sư phạm cấp I. 
Năm 1965-1966, tỉnh đã có 7 trường thanh 
niên dân tộc, 1 trường thiếu nhi dân tộc 
với 493 học sinh; toàn tỉnh có 27.380 học 
sinh phổ thông, tăng 67,43% so với năm 
học 1961-1962.

Ngày 3-12-1964, Tỉnh ủy Tuyên Quang 
ra nghị quyết chuyển tờ tin Tuyên Quang 
thành báo Tuyên Quang.

Trong 5 năm đã phát hành 1.317.418 
quyển sách, hơn 2,3 triệu tờ báo, tạp chí; có 
172.641 lượt người đọc, mượn sách tại các 
thư viện, hơn 3,4 triệu lượt người được xem 
chiếu bóng. Năm 1965, có 8 trạm truyền 
thanh với 1.982 chiếc loa truyền thanh và 
96.290 m dây dẫn (năm 1961 mới có 3 trạm, 
375 chiếc loa, 17.500 m dây dẫn), 2 thư viện 
với 25.413 quyển sách, 1 rạp chiếu bóng và 
20 nhà văn hóa (tỉnh, huyện, xã).

Mạng lưới y tế được xây dựng từ thị 
xã đến nông thôn. Nếu năm 1961 cứ 1.000 
người dân mới có 93,9 học sinh phổ thông; 
3,7 giáo viên; 0,27 y, bác sĩ; 1,17 giường 
bệnh, 2,34 loa truyền thanh thì năm 1965 
cứ 1.000 người dân có 124 học sinh phổ 
thông; 4 - 5 giáo viên; 0,36 y, bác sĩ; 0,81 
giường bệnh và 9 chiếc loa truyền thanh. 

1. Theo số liệu phát triển kinh tế-văn hóa (1961-1965) của Chi cục Thống kê Tuyên Quang (4-1967).
2. Tính bình quân đầu người năm 1965 so với năm 1960 sản lượng điện bằng 297%; gỗ tròn bằng 

116%; gạch chỉ bằng 193%. Riêng năm 1965, công nghiệp quốc doanh và thủ công nghiệp đã cung cấp 
cho thị trường 674.739 KW điện (bằng 598% năm 1960), 6.230.000 viên gạch, 110.922 m3 gỗ tròn, 100 tấn 
phân phốt phát, 3.618 chiếc cày 51, 5.470 chiếc bừa sắt, 29.358 con dao, 2.989 diệp cày...
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Đầu năm 1961, tỉnh tiến hành cuộc 
bầu cử hội đồng nhân dân cấp huyện và 
xã. Ngày 25-3-1962 có 95,14% cử tri trong 
toàn tỉnh đi bỏ phiếu bầu 59 đại biểu hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa V. Ngày 26-4-1964, 
96,82% cử tri toàn tỉnh tham gia bầu cử 
Quốc hội khóa III. Ngày 25-4-1965, 96% 
cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu bầu hội đồng 
nhân dân 4 cấp (khu, tỉnh, huyện, xã). Hội 
đồng nhân dân tỉnh khóa VI có 65 đại biểu. 
Thông qua các kỳ bầu cử Hội đồng nhân 
dân, ủy ban hành chính các cấp thường 
xuyên được kiện toàn1.

Sau 10 năm thực hiện cuộc vận động 
định canh, định cư, tới năm 1966, tỉnh đã 
vận động được 2.159 hộ với 12.189 nhân 
khẩu định canh, định cư tại chỗ hoặc 
xuống núi làm ruộng, xen ghép với các 
dân tộc khác, đa số đồng bào đều tham gia 
hợp tác xã2.

Từ cuối quý III năm 1965, Trung ương 
giao cho tỉnh một số nhiệm vụ đột xuất về 
giao thông - vận tải. Nhiệm vụ cơ bản của 
tỉnh là phải làm mới tuyến đường Nông 
Tiến - Đèo Muồng, tu sửa mở rộng các trục 
đường Km 31 - Chiêm Hóa - Đầm Hồng - 
Nà Hang; Sơn Dương - Tân Trào, Phúc 
Ứng - Sơn Nam - Quảng Cư, Sơn Nam - 
Phan Lương, chợ Xoan - Nông Tiến, đồng 
thời phải làm mới một số tuyến đường 
tránh lớn, đóng phà, canô và cầu phao. 
Để hoàn thành nhiệm vụ đột xuất đó, tỉnh 
đã huy động một lực lượng dân công lớn. 
Tỉnh Hưng Yên đưa 1.000 thanh niên xung 
phong lên giúp Tuyên Quang. Số lượng 
dân công trên mặt đường có lúc lên tới 
hơn một vạn người, lực lượng công nhân 

của các hạt giao thông lên tới 2.745 người. 
Cả năm, đã huy động 1.481.327 ngày công 
(có 35.534 công lao động xã hội chủ nghĩa) 
để làm 74 km đường mới, sửa chữa 396 km 
đường ô tô, làm mới 4.200 m cống, đóng 23 
chiếc phà, 1 ca nô, 1 cầu phao (dài 135m, 
trọng tải 306 tấn), xây dựng cảng An Hòa, 
làm 27 đường ngầm, đường tránh, bến 
tránh và 249 km đường dân sinh.

Năm 1962, toàn tỉnh có 7 cơ sở công 
đoàn với 9.000 đoàn viên; Đoàn Thanh 
niên Lao động có 708 chi đoàn với 14.000 
đoàn viên; Hội Phụ nữ tỉnh đã có 44.926 
hội viên. Chỉ riêng năm 1963, có 564 sáng 
kiến được phát huy, nhiều sáng kiến có giá 
trị kinh tế cao. Ngành lâm nghiệp có sáng 
kiến chế tạo “tời di động”, giá thành giảm 
tới 93,28%, năng suất bốc dỡ tăng từ 7.000 
tấn lên 9.800 tấn trong một tháng.

Từ phong trào thi đua yêu nước của 
quần chúng, đặc biệt là phong trào thi 
đua “mỗi người làm việc bằng hai” trong 
những năm 1964-1965, nhiều tập thể, cá 
nhân điển hình xuất hiện. Chỉ riêng năm 
1965, có 40 tổ, đội được Chính phủ công 
nhận là tổ, đội đạt danh hiệu Lao động xã 
hội chủ nghĩa, 213 tổ, đội được đăng ký 
phấn đấu giành danh hiệu Lao động xã 
hội chủ nghĩa; 1.100 tổ, đội đạt danh hiệu 
Lao động tiên tiến, 234 người được công 
nhận là Chiến sĩ thi đua, 4.554 người đạt 
danh hiệu Lao động tiên tiến.

- Củng cố quốc phòng
Từ năm 1961, máy bay Mỹ đã xâm 

nhập vùng trời Tuyên Quang. Nhiều lần 
chúng rải truyền đơn xuống vùng Chiêm 
Hóa, Nà Hang... Nhằm bảo vệ vững chắc 

1. Năm 1962, trong tổng số 3.373 đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, dân tộc Tày chiếm 40,82%; 
các dân tộc thiểu số khác chiếm 31,6%; dân tộc Kinh chiếm 27,5%. 15 dân tộc đã có đại biểu tham gia vào 
Hội đồng nhân dân tỉnh; 70% đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh là đảng viên.

2. Nghị quyết số 41/NQ-TQ về phương hướng, nhiệm vụ công tác định canh, định cư phát triển 
kinh tế ở vùng cao và vùng dân tộc ít người trong 2 năm (1966-1967) của Tỉnh ủy Tuyên Quang.
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địa bàn, chống mọi âm mưu xâm nhập, 
tiến hành các hoạt động gián điệp, biệt 
kích của địch, các xã vùng xung yếu được 
tỉnh chú ý củng cố, từng bước xây dựng, 
hoàn chỉnh kế hoạch bảo vệ trật tự trị an 
ở 43 xã xung yếu và 8 xã vùng cao; phát 
động cuộc vận động bảo mật; phòng gian 
trong các cơ quan, xí nghiệp và lực lượng 
vũ trang; thường xuyên nắm vững tình 
hình an ninh, trật tự ở địa bàn; tích cực 
phòng chống gián điệp, biệt kích, kịp thời 
phát hiện, trấn áp một số phần tử phản 
động, bất mãn lợi dụng sơ hở của ta, âm 
mưu lập tổ chức phản động chống phá 
cách mạng. Năm 1961, lực lượng dân quân 
tự vệ có 13.675 người (chiếm 8,3% dân số); 
năm 1963, phát triển thêm 2.758 dân quân, 
tự vệ. 

Đầu năm 1964, không quân Mỹ đã 
nhiều đợt do thám, trinh sát Tuyên Quang1. 
Các cấp, các ngành khẩn trương chuyển 
hướng hoạt động từ thời bình sang thời 
chiến; vừa đẩy mạnh lao động, sản xuất 
vừa thực hiện phương án sơ tán, phòng 
không, chuẩn bị mọi điều kiện để đảm bảo 
hoạt động trong chiến tranh. Tới tháng 
8-1965, có 1.005 hộ với 4.254 nhân khẩu 
đã di chuyển ra khỏi thị xã. Phong trào 
“Thanh niên ba sẵn sàng”, “Phụ nữ ba đảm 
đang”, “Mỗi người làm việc bằng hai”,... 
phát triển sâu rộng. Trong năm 1965, hơn 
2 vạn đoàn viên, thanh niên đăng ký thi 
đua “Ba sẵn sàng”; trên 3 vạn phụ nữ đăng 
ký “Ba đảm đang”; nông dân, xã viên thi 
đua cải tiến kỹ thuật, thâm canh tăng năng 
suất cây trồng, vật nuôi.

Qua 5 đợt tuyển quân đã tuyển 1.476 
tân binh. Tỉnh xây dựng một tiểu đoàn 
pháo cao xạ 37 ly, một đại đội bộ binh, bổ 
sung cho lực lượng dự bị 200 khẩu súng 

trường K44. Lực lượng dân quân, tự vệ lên 
tới 22.804 người, được huấn luyện về kỹ 
thuật bắn máy bay. Các huyện, thị, cơ quan 
xây dựng 75 tổ săn máy bay, được trang bị 
súng trung liên, đại liên. Trung đoàn 246 
của tỉnh triển khai phương án sẵn sàng 
chiến đấu. Thực hiện sự chỉ đạo của Quân 
khu Việt Bắc, Tuyên Quang đã tổ chức tốt 
cuộc diễn tập thí điểm phòng chống, đánh 
địch tập kích và hoạt động gián điệp, biệt 
kích ở huyện Hàm Yên.

II- VỪA SẢN XUẤT, VỪA CHIẾN ĐẤU, XÂY 
DỰNG HẬU PHƯƠNG, CHI VIỆN TIỀN TUYẾN 
(1965-1975)

1. Tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội 
trong chiến tranh 

Trong 4 năm (1965-1968), hơn 2.000 
đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham 
gia các đơn vị thanh niên xung phong; 
đoàn viên, thanh niên đẩy mạnh phong 
trào “Hai mũi tiến công”, nâng cao ngày 
giờ công, tích cực phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật. Trên ba vạn đoàn viên, thanh 
niên được bình chọn là những cá nhân 
xuất sắc trong phong trào “Ba sẵn sàng”; 
3.000 đoàn viên, thanh niên được kết nạp 
vào Đảng; toàn tỉnh kết nạp được 18.000 
đoàn viên, thanh niên.

Phong trào “Ba đảm đang” trở thành 
phong trào hành động cách mạng rộng rãi 
của phụ nữ các dân tộc. Năm 1967, phụ nữ 
tỉnh đã tổ chức “Tháng thi đua lãnh đạo, 
sản xuất vì miền Nam”, nuôi thêm 4.023 
con lợn, 21.370 con gà, trồng 5.931 luống 
rau xanh, 105 khoảnh nương ngô, khoai; 
trồng chen 1 triệu cây; cấy kỹ thuật và chăm 
sóc tốt 170 ha “ruộng Bình Thuận”; tu sửa 
và làm mới 2.130 mương, phai, cọn nước;  

1. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 1964, máy bay Mỹ đã 7 lần xâm nhập vùng trời của tỉnh, tập trung chủ 
yếu vào các huyện Hàm Yên, Chiêm Hóa, Sơn Dương; nhiều lần do thám khu vực Kho 820 và Xưởng Z2.
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xây dựng 3.284 hũ gạo tiết kiệm. Trong 
tháng thi đua, chị em đã tổ chức “Ngày 
lao động cao điểm, làm ra sản phẩm, lấy 
tiền ủng hộ phụ nữ Bình Thuận”; đạt 
54.700 công, thu được 55.604 đồng. Toàn 
tỉnh có 6.591 nữ dân quân, tự vệ. Chị em đi 
đầu trong phong trào “Ba cử, ba nguyện”, 
động viên người thân tòng quân, thành 
lập các hội “Mẹ chiến sĩ”, “Vợ chiến sĩ” 
chăm lo công tác hậu phương quân đội; 
thành lập hàng chục tổ quan sát, thường 
trực bắn máy bay.

Năm 1968, có 15.000 chị đã được tặng 
danh hiệu “Phụ nữ ba đảm đang”. Năm 
1967, có 41 tổ lao động nữ được công nhận 
là tổ, đội “Lao động xã hội chủ nghĩa”, 
127 chị là Chiến sĩ thi đua, 1980 chị là Lao 
động tiên tiến.

Nêu cao khẩu hiệu “Tay búa, tay súng”, 
đầu năm 1966, Công đoàn tỉnh phát động 
phong trào thi đua “Giành chiến công đầu 
trong chiến dịch đông - xuân đại thắng”, 
tổ chức đợt lao động “70 ngày cao điểm 

diệt Mỹ” trong các nông, lâm trường. 
Phong trào thi đua giành “Ba điểm cao” 
nở rộ. Sáu tháng đầu năm 1967 đã có 426 
tổ, đội và 5.535 người đạt danh hiệu “Ba 
điểm cao”, 438 tổ, đội và 5.800 người đạt 
danh hiệu Lao động tiên tiến. Từ năm 1965 
đến năm 1968, đã có 3.300 thanh niên ở các 
cơ quan lên đường chiến đấu.

Trong chiến dịch đông xuân 1965-1966, 
toàn tỉnh đã gieo cấy 16.250,5 ha cây lương 
thực, huy động 417.795 ngày công làm 
thủy lợi, khởi công xây dựng 19 công trình 
trung thủy nông. Nhân dân đã sử dụng 
rộng rãi phân hóa học, vôi để chăm sóc lúa 
và cải tạo đất, gây hơn 100 hécta bèo hoa 
dâu, mở rộng diện tích lúa cấy thẳng hàng 
và ruộng tăng sản... Xây dựng 3 hợp tác xã 
cơ khí ở các huyện Nà Hang, Chiêm Hóa, 
Yên Sơn; thí điểm xây dựng các điểm cơ khí 
nhỏ tại ba xã: Hưng Thành (Yên Sơn), Lâm 
Sơn, Lâm Xuyên, Tam Đa (Sơn Dương).

Năm 1967, tỉnh được tặng Cờ luân lưu 
cho đơn vị có phong trào làm thủy lợi khá 

Vận chuyển lương thực nhập kho 
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nhất miền núi. Đồng chí Bàn Hồng Tiên - 
một đảng viên người Dao, nhiều năm liền 
làm Chủ nhiệm Hợp tác xã Đồng Vàng 
(Chiêm Hóa) có nhiều thành tích trong 
làm thủy lợi, quản lý hợp tác xã đã được 
phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. 
Các hợp tác xã đã áp dụng khoa học - kỹ 
thuật vào sản xuất, thâm canh tăng năng 
suất cây trồng, sử dụng giống lúa mới, thực 
hiện cấy thẳng, đúng thời vụ. Hệ số sử 
dụng đất tăng từ 1,44 lần lên 1,49 lần/năm, 
có 5 xã và 21 hợp tác xã đạt Bảng vàng  
5 tấn. Năm 1967, địch bắn phá ác liệt nhất, 
sản xuất nông nghiệp vẫn đạt thành tích 
cao nhất so với các năm trước: Sản lượng 
lương thực đạt 78.873 tấn, tăng 11% so với 
năm 1964, năng suất lúa bình quân đạt 
21,7 tạ/ha; toàn tỉnh có trên 100 cơ sở chăn 
nuôi lợn, bò tập thể, bình quân 1 ha gieo 
trồng có 2 con lợn, 1,3 con trâu.

Hai năm (1967-1968), lượng thóc thuế 
và thu mua đạt 12.784 tấn, nhân dân bán 
cho Nhà nước 4.714 con trâu, 958,2 tấn lợn, 
1.517 tấn ngô, sắn (quy thóc), hàng trăm 
tấn đỗ, lạc và nông sản khác.

Các cơ sở sản xuất công nghiệp, thủ 
công nghiệp sơ tán ra khỏi thị xã, ngụy 
trang, bảo vệ, đảm bảo tiếp tục sản xuất. 
Nhiều cơ sở chuyển sang sản xuất ban 
đêm. Cơ sở vật chất, kỹ thuật cho ngành 

công nghiệp được tăng cường với phương 
châm xây dựng các công trình có quy mô 
vừa và nhỏ, phát triển từng bước từ sản 
xuất nhỏ đến sản xuất lớn, từ thủ công 
lên nửa cơ khí, cơ khí hóa thông qua quá 
trình cải tạo quan hệ sản xuất và cách 
mạng kỹ thuật. Đầu tư xây dựng cơ bản 
cho công nghiệp chiếm 16,47% tổng vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh. Trong 
2 năm (1966-1967), đã đầu tư xây dựng 
mới và mở rộng 30 cơ sở sản xuất công 
nghiệp, như mỏ than Linh Đức (Chiêm 
Hóa), cơ khí Nà Hang, cơ khí Sơn Dương, 
xí nghiệp nước chấm, lò gốm Chiêm 
Hóa, xí nghiệp gạch, cơ sở sản xuất giấy, 
xưởng sửa chữa ô tô; xưởng đóng thuyền, 
phà công suất 500 tấn/năm... góp phần 
quan trọng giải quyết hậu cần tại chỗ. Tới 
năm 1968, đã xây dựng hoàn chỉnh hơn 
30 điểm cơ khí nhỏ ở nông thôn. Công 
nghiệp hướng vào phục vụ nông nghiệp, 
quốc phòng, công nghiệp Trung ương và 
đời sống nhân dân1.

Ngành thương nghiệp thực hiện tốt 
việc thu mua, bán lẻ hàng hóa, giữ vững 
và nâng cao mức cung cấp hàng tiêu dùng 
thiết yếu như lương thực, thực phẩm, vải, 
nhiên liệu2...

Các trường học tổ chức tốt việc sơ tán, 
thi đua dạy tốt, học tốt; tới năm 1967-1968, 

1. Năm 1968, trong giá trị tổng sản lượng công nghiệp, thủ công nghiệp: Sản phẩm phục vụ công 
nghiệp chiếm 44,82%, phục vụ quốc phòng và tiêu dùng chiếm 35,07%, phục vụ xây dựng cơ bản chiếm 
13,8%, phục vụ sản xuất nông nghiệp chiếm 5,14%, còn lại phục vụ xuất khẩu và giao thông - vận tải.

2. So sánh mức bình quân đầu người về một số mặt hàng:

Tên mặt hàng
Bình quân đầu người 

1964 1968
Gạo 163,6 kg 345 kg
Thịt các loại 1,54 kg 1,4 kg
Vải các loại 3,07 m 4 m
Quần áo may sẵn 0,67 chiếc 1,09 chiếc
Giấy viết 0,2 kg 0,3 kg

Năm 1968, mức bán lẻ hàng hóa xã hội tăng 72,16% so với năm 1964, thương nghiệp 
quốc doanh chiếm 64,6% tổng mức bán lẻ hàng hóa.
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đã có 229 trường với 1.839 lớp học. Trong 
chiến tranh, nhiều trường vẫn đạt danh 
hiệu tiên tiến như các trường Đạo Viện, 
Trung Trực (Yên Sơn), Cấp Tiến (Sơn 
Dương)... Năm 1968, có 13.319 người tham 
gia học tập tại các lớp bổ túc văn hóa tập 
trung và ngoài giờ.

Công tác văn hóa, văn nghệ, thông tin, 
tuyên truyền hướng về cơ sở; giáo dục, 
động viên quần chúng thực hiện các nhiệm 
vụ chính trị của địa phương; nâng cao đời 
sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. 
Trong năm 1968, có 154.190 lượt người 
xem biểu diễn nghệ thuật và 909.323 lượt 
người xem phim.

Ngành y tế phát động phong trào vệ 
sinh phòng, chống bệnh; lập các tổ cấp cứu 
phòng không, vận động nhân dân thực hiện 
ba dứt điểm (đào giếng nước, xây dựng hố 
xí, nhà tắm)1. Cơ sở khám, chữa bệnh được 
mở rộng; tăng cường cán bộ và trang thiết 

bị, y cụ. Năm 1964, tỉnh mới có 2 bệnh viện, 
5 bệnh xá, 132 trạm y tế xã, 67 bác sĩ, y sĩ, 
567 y tá; tới năm 1968, toàn tỉnh có 8 bệnh 
viện, 170 trạm y tế xã, 310 giường bệnh,  
143 bác sĩ, y sĩ và 1.134 y tá. 

Cùng với việc tiếp tục triển khai cuộc 
vận động cải tiến toàn diện bộ máy cấp xã, 
từ tháng 5-1968, các huyện thực hiện cuộc 
vận động thi đua xây dựng chính quyền 
xã vững mạnh, kiện toàn cơ cấu tổ chức, 
sửa đổi phương thức lãnh đạo và lề lối làm 
việc. Ngày 28-4-1968, 95% cử tri toàn tỉnh 
đi bỏ phiếu bầu 73 đại biểu hội đồng nhân 
dân tỉnh khóa VII. 

Đại hội đại biểu lần thứ V - Đại hội 
chống Mỹ, cứu nước và xây dựng kinh tế địa 
phương - của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 
tổ chức từ ngày 28-3 đến ngày 11-4-1969, 
có 203 đại biểu, thay mặt cho 14.421 đảng 
viên trong tỉnh. Đại hội đã đề ra 8 mục tiêu 
và 3 phong trào lớn. 

Dân quân, tự vệ tranh 
thủ học tập văn hóa trên 
trận địa phòng không

1. Tới năm 1968, có 67% số xã đạt dứt điểm làm hố xí, 3,2% số gia đình có giếng khơi, 4% số gia 
đình có nhà tắm, 98% số gia đình đã thực hiện việc rời chuồng gia súc ra xa nhà. Hệ thống y tế của tỉnh 
trưởng thành nhanh chóng.
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Triển khai thực hiện “Cuộc vận động 
phổ biến và thi hành Điều lệ hợp tác xã sản 
xuất nông nghiệp”, trong 2 năm (1969-1970), 
các cơ sở tổ chức thực hiện tốt ba bước của 
cuộc vận động1, kết hợp chặt chẽ với các 
cuộc sinh hoạt chính trị, tư tưởng, cuộc 
vận động định canh, định cư và công tác 
củng cố các xã. 

Năm 1969, sản xuất gặp khó khăn do 
thiên tai. Trận lũ lụt lớn kéo dài từ ngày 
13 đến ngày 21-8-1969 với mức nước cao 
nhất là 30,67m, đã làm ngập lụt 49% số xã 
(65/132 xã), 80% các đơn vị, cơ quan, kho 
tàng ở thị xã, 6.089 ngôi nhà. Lũ lụt đã 
cuốn trôi 240 ngôi nhà, làm xiêu đổ 1.807 
ngôi nhà khác, làm chết 14 người. Trên 
một nghìn tấn hàng hóa, chủ yếu là vật 
tư nông nghiệp, lương thực bị ướt, hỏng. 
50% diện tích cây lương thực, trong đó có 
3.338 ha lúa đã cấy bị ngập lụt. Tỉnh huy 
động hơn 200 phương tiện vận tải, 1.536 
cán bộ, bộ đội, học sinh tham gia chống 
lụt; hàng triệu cây tre, nứa được bán cho 
nhân dân để làm bè, mảng. 3.100 tấn hàng 
hóa của Nhà nước được vận chuyển tới 
nơi cao ráo, an toàn. Các cấp, các ngành 
đưa 450 cán bộ xuống cơ sở giúp đỡ nhân 
dân, bán cho nhân dân vùng lũ lụt 10 tấn 
lương thực; điều động 150 cán bộ y tế, 15 
tấn thuốc làm công tác vệ sinh, phòng, 
chữa bệnh.

Ngày 2-9-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
từ trần, nhân dân các xã vùng An toàn khu 
của Sơn Dương và Hội Liên hiệp Phụ nữ 
tỉnh tổ chức lễ truy điệu Người tại gốc đa 
Tân Trào lịch sử. Tỉnh đã mở đợt sinh hoạt 

chính trị “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân 
học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh”. 

Trong năm 1970, tỉnh đã huy động 
1.618.823 ngày công làm thủy lợi để sửa 
chữa, làm mới 1.627 công trình, tưới tiêu 
cho 20.358 ha lúa (cả 2 vụ). So với kế hoạch, 
diện tích cây lương thực đạt 102,21%, tổng 
sản lượng lương thực đạt 101,78%, năng 
suất lúa đạt 20,6 tạ/ha, đàn trâu đạt 99,34%, 
đàn lợn đạt 104,7%; giá trị tổng sản lượng 
công nghiệp đạt 85,18%, thủ công nghiệp 
đạt 101%; đã xây dựng được 286 lò rèn, lò 
gạch, ngói, lò vôi; hoàn thành 6 công trình 
giao thông, mở mới 406 km đường nông 
thôn. So với năm 1969, diện tích cây lương 
thực tăng 18,8%, đàn trâu tăng 2,4%, trồng 
rừng quốc doanh tăng 11%, trồng rừng 
trong hợp tác xã tăng 300%, giá trị tổng 
sản lượng công nghiệp tăng 17%, thủ công 
nghiệp tăng 29%. Số lượng phương tiện 
vận tải tăng 1.774 chiếc.

Năm học 1969-1970, toàn tỉnh có 210 
trường học phổ thông, 1.790 giáo viên, 
47.774 học sinh các cấp, 6.564 học sinh tốt 
nghiệp các cấp. Năm học 1970-1971, số 
lượng học sinh tăng trên 5,5 nghìn so với 
năm học 1969-1970. Tới năm 1972, tỉnh có 
trên 400 cán bộ có trình độ đại học, hơn 
2.000 cán bộ trung cấp.

Đến tháng 10-1971, sau gần 3 năm 
thực hiện cuộc vận động định canh, định 
cư, (với diện thực hiện gồm 44 xã, 180 bản, 
2.143 hộ, 13.584 nhân khẩu), đã vận động 
được 1.859 hộ với 12.387 nhân khẩu định 
canh, định cư, đạt 86% số hộ; 89% số nhân 
khẩu. Thành lập thêm 69 hợp tác xã độc 

1. Bước 1: Chuẩn bị nội dung, chủ yếu là bồi dưỡng hướng dẫn viên và chuẩn bị trong Đảng.
Bước 2: Phát động quần chúng học tập Điều lệ, tiến hành phê bình và tự phê bình, bằng biện pháp 

sửa chữa khuyết điểm, xây dựng nội dung.
Bước 3: Các hợp tác xã tổ chức đại hội xã viên, thông qua nội dung, chế độ, kế hoạch sản xuất, giải 

quyết các vấn đề của hợp tác xã theo tinh thần của Điều lệ, các cơ sở tiến hành tổng kết cuộc vận động.
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lập, khai hoang phục hóa hơn 200 hécta 
ruộng đất, xây dựng 25 công trình thủy 
lợi, 59 trường học...

Ngày 11-4-1971, 96,75% cử tri toàn 
tỉnh đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa IV. 
Ngày 25-4-1971, 96% cử tri toàn tỉnh đi bỏ 
phiếu bầu hội đồng nhân dân tỉnh khóa 
VIII gồm 76 đại biểu. 

Năm 1971, sản xuất nông nghiệp gặp 
nhiều khó khăn, vụ mùa gặp trận lụt lớn 
trên diện rộng ở tất cả các huyện, thị. 82 xã,  
2 thị trấn, 4 khu phố bị ngập. Hầu hết các xã 
bị ngập đều nằm trong vùng trọng điểm 
lúa. Các huyện Sơn Dương, Yên Sơn và 
thị xã Tuyên Quang bị thiệt hại nặng. Trên 
4.000 ha lúa bị mất trắng, 10.563 ngôi nhà 
bị ngập, 2.945 ngôi nhà bị đổ, 607 ngôi nhà 
bị trôi, 17 người chết, 2.587 gia súc bị cuốn 
trôi, chết. Đê Sơn Dương bị lũ đánh vỡ. 

Để khắc phục hậu quả lũ lụt, trên 300 
cán bộ y tế đã về các cơ sở làm công tác vệ 
sinh, phòng, chữa bệnh. Hàng trăm cán bộ 
được cử về các hợp tác xã chỉ đạo, giúp đỡ 
nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, phục 
hồi sản xuất. Toàn tỉnh đã cấy lại được trên 
1.000 ha lúa. Diện tích lúa năm 1971 đạt 
98% chỉ tiêu kế hoạch. So với năm 1970, 
tổng sản lượng lương thực chỉ giảm 7,3%, 
đàn gia súc giữ mức ổn định. Giá trị tổng 
sản lượng công nghiệp, thủ công nghiệp 
tăng 51% so với năm 1970. Mức đầu tư cho 
phát triển sản xuất công nghiệp, thủ công 
nghiệp tăng nhiều so với các năm trước.

2. Đánh thắng chiến tranh phá hoại 
của đế quốc Mỹ 

- Đánh thắng chiến tranh phá hoại lần 
thứ nhất (1965-1968)

Ngày 24-7-1965, không quân Mỹ bắt 
đầu đánh phá Tuyên Quang bằng các trận 
ném bom xuống Xưởng Z2, bến phà Bình 
Ca, bến phà Hiên. Đến tháng 12-1965, chúng 
đã cho 150 lần tốp máy bay xâm phạm 

vùng trời Tuyên Quang, ném 978 quả bom 
xuống các trọng điểm Xưởng Z2, Kho 820,  
Nông trường Tháng Mười, doanh trại 
Trung đoàn 246, Nhữ Khê, Bình Ca, Sầm 
Dương, Quốc lộ 2,...

Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất 
của đế quốc Mỹ đối với Tuyên Quang diễn 
biến theo ba nấc thang với quy mô, cường 
độ đánh phá ngày càng ác liệt:

Bước thứ nhất, từ ngày 24-7-1965 đến 
ngày 1-2-1966 (trong đó có 37 ngày ngừng 
bắn để thăm dò và chuẩn bị, từ ngày  
24-12-1965 đến ngày 31-1-1966). Địch đã 
cho 150 lượt tốp với 398 lần chiếc máy 
bay xâm nhập vùng trời, đánh giá 60 mục 
tiêu, ném 1.094 bom phá các loại vào các 
mục tiêu quốc phòng, giao thông, một số 
điểm dân cư.

Bước thứ hai, từ ngày 1-2-1966 đến 
ngày 1-2-1967, địch đã cho 663 lượt tốp 
bay qua Tuyên Quang, trong đó có 49 
lượt tốp đánh phá 70 lần vào các mục 
tiêu giao thông, kinh tế, dân cư, quân sự. 
Hòng kết hợp giữa triệt phá quốc phòng, 
kinh tế với tiêu diệt sinh lực của ta, Mỹ 
đã sử dụng nhiều bom bi. Chúng đã dùng 
387 bom phá, 8 bom nổ chậm, 21.400 bom 
bi; rải truyền đơn, hoạt động chiến tranh 
tâm lý.

Bước thứ ba, từ ngày 1-2-1967 đến 
ngày 31-3-1968, địch tập trung đánh phá 
có trọng điểm ở các khu vực trọng yếu 
thuộc ba huyện Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn 
Dương. Mục tiêu đánh phá chủ yếu là 
giao thông, các khu dân cư và các trận địa 
phòng không; 1.090 lần tốp xâm nhập vùng 
trời Tuyên Quang, có 228 lần tốp đánh phá 
195 lần, với 992 bom phá, 118.440 bom bi. 
Chúng còn thả bom côn trùng xuống xã Ỷ 
La, An Khang, Trung Môn.

Từ năm 1965 đến năm 1967, không 
quân Mỹ đã đánh phá 231 trận vào các 
điểm giao thông, ném trên 3.000 quả bom 
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các loại, phá hỏng 4 chiếc cầu, 10 km 
đường, phá hủy một số phương tiện vận 
tải. Nhiều mục tiêu giao thông bị tập trung 
đánh phá ác liệt như: Bến phà Bình Ca, phà 
Hiên, cầu sắt Sơn Dương, cầu Lăng Quán, 
cầu Bắc Mục...

Tổng cộng trong bốn năm (1965-1968), 
Mỹ đã cho 1.903 lần tốp với 5.840 lượt 
chiếc máy bay bay qua Tuyên Quang. 
Chúng đã đánh phá Tuyên Quang 342 trận 
với 1.114 tấn bom đạn, làm 251 người chết, 
404 người bị thương, gây thiệt hại về tài 
sản trị giá 4.320.000 đồng.

Chúng ném bom xuống 10 cơ sở y tế, 
đánh mạnh vào 19 điểm dân cư, cơ sở kinh 
tế, y tế, nhà trẻ. Những tháng đầu năm 
1966, diện bắn phá của địch mở rộng trên 
phạm vi 16% số xã toàn tỉnh.

Ngày 16-8-1965, Tỉnh ủy Tuyên Quang 
ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua 
bắn rơi máy bay Mỹ. Máy móc, nguyên, 
vật liệu quý của các cơ sở quốc phòng, kho 

tàng của Nhà nước... được di chuyển tới nơi 
an toàn trước khi địch bắn phá. Nhân dân ở 
thị xã, thị trấn, các cơ quan, xí nghiệp... đã 
thực hiện tốt công tác sơ tán, phòng tránh, 
phục vụ chiến đấu. Tất cả các gia đình, các 
cơ quan, xí nghiệp, trường học, bệnh viện... 
các nơi công cộng đều có hầm trú ẩn. Hàng 
triệu ngày công đã được huy động cho công 
tác phòng tránh máy bay Mỹ bắn phá. Năm 
1967, số giao thông hào nhiều gấp 7 lần so 
với cả hai năm 1965-1966. Bình quân đầu 
người, năm 1965 có 0,53 m, tới năm 1968 có 
hơn 4 m hầm, hào.

Lực lượng dân quân, tự vệ được 
củng cố, tăng cường. Năm 1966, lực 
lượng dân quân, tự vệ có 34.112 người, 
chiếm 14,92% dân số toàn tỉnh, trong đó 
có 10,7% là tự vệ chiến đấu. Việc huấn 
luyện cán bộ, dân quân, tự vệ và quân 
dự bị đạt 110% kế hoạch. 

Một số khu vực chiến đấu được xây 
dựng ở Sơn Dương, Yên Sơn. Sau khi làm 

Một đơn vị trực chiến của thị xã Tuyên Quang
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thí điểm ở xã Đội Bình (Yên Sơn), năm 
1968, công tác xây dựng “Làng chiến đấu” 
được thực hiện trên diện rộng. Phong trào 
phòng gian, bảo mật, xây dựng cơ quan, 
xí nghiệp an toàn thời chiến và thực hiện 
phong trào “Bốn phòng, ba chống, năm 
nhớ”1 được phát động sâu rộng trong 
quần chúng. 

Ban Bảo đảm giao thông - vận tải từ 
tỉnh, huyện tới các xã được thành lập, làm 
nhiệm vụ bảo đảm giao thông, điều hòa 
vận tải; bảo đảm hành lang Quốc lộ 2, phát 
triển phương tiện vận tải thô sơ, tổ chức lực 
lượng chuyển tải và bảo đảm giao thông - 
vận tải, tổ chức các tổ, trạm báo động trên các 
trục đường giao thông; ngụy trang đường, 
cầu cống, bến bãi; thành lập đội vận chuyển 
đường thủy, mở các tuyến đường vòng, 
đường tránh. Các xã ven đường quốc lộ 

sẵn sàng cùng lúc huy động từ 300 đến 500 
người làm nhiệm vụ ứng cứu giao thông 
khi cần thiết. Cùng với các tổ quan sát, báo 
động, nhân dân ven các đường trục chính 
kịp thời làm tín hiệu phòng tránh cho các 
phương tiện vận tải khi có máy bay địch. 
Quân dân trong tỉnh góp gần 8.000 công 
cứu đường, cứu hàng, chuyển tải hàng 
hóa... Lực lượng dân quân, tự vệ xây 
dựng 901 tổ, đội công binh bảo đảm giao 
thông trên các tuyến đường chiến lược, 67 
đội công binh cơ động của các huyện, thị 
(tổng biên chế là 2.099 người) chuyên sửa 
đường, rà phá bom mìn, bắc cầu... đã phá, 
gỡ 22 bom cỡ lớn, 11.841 quả bom bi, bảo 
đảm an toàn cho người và các phương tiện 
giao thông - vận tải.

Trong bốn năm chống chiến tranh phá 
hoại lần thứ nhất (1965-1968), nhân dân 

1. Bốn phòng: phòng chống gián điệp biệt kích, phòng không nhân dân, phòng cháy, phòng gian 
bảo mật. Ba chống: chống chiến tranh tâm lý, chống hiện tượng phá hoại sản xuất, chống tham ô của 
công. Năm nhớ: nhớ trình báo hộ khẩu, nhớ bảo vệ cơ quan, nhớ đoàn kết dân tộc, nhớ theo dõi máy 
bay địch, nhớ giáo dục những người cải tạo tại chỗ.

Đảm bảo giao thông - vận tải thông suốt
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Tuyên Quang đã đóng góp 569.105 ngày 
công phục vụ chiến đấu. Năm 1967, máy 
bay địch bắn phá ác liệt nhất, lực lượng 
dân quân, tự vệ ngoài độc lập tác chiến 
và phối hợp chiến đấu 207 trận, đã góp 
19.295 công đào đắp trận địa, 3.224 công 
lùng bắt phi công Mỹ, 312 công tháo gỡ 
bom mìn, 25.074 công trực chiến và 10.265 
công vận chuyển vũ khí. Chị em phụ nữ, 
giữa các đợt đánh phá của địch đã mang 
nước uống, lá ngụy trang lên các trận địa 
cho bộ đội.

Qua bốn năm, quân, dân Tuyên Quang 
đã góp phần bắn rơi 16 máy bay Mỹ (trong 
đó có chiếc thứ 200 và 300 bị bắn rơi tại 
Quân khu Việt Bắc; bộ đội địa phương độc 
lập chiến đấu, bắn rơi 3 chiếc), bắt sống 
giặc lái.

- Đánh thắng chiến tranh phá hoại lần 
thứ hai (tháng 4 – 12-1972)

Đầu năm 1972, đế quốc Mỹ tiến hành 
chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta lần 
thứ hai. Tất cả các cơ quan đều sơ tán khỏi 
thị xã Tuyên Quang. Các cơ sở sản xuất 
không thể di chuyển hết thì có kế hoạch 

ngụy trang, phòng tránh, cấp cứu; kho 
tàng được đưa vào những nơi an toàn, cao 
ráo để vừa tránh máy bay địch bắn phá, 
vừa đề phòng lũ lụt. 33,7% số hộ dân của 
thị xã Tuyên Quang sơ tán hẳn về vùng 
nông thôn, số còn lại thực hiện phương 
châm “ngày đi, tối về”. Các gia đình ở 
những nơi trọng điểm đều bảo đảm có 
hầm hào phòng tránh. Mọi hoạt động lao 
động, sản xuất, học tập, công tác và tổ chức 
đời sống đều được chuyển hướng cho phù 
hợp với điều kiện thời chiến. Ban bảo đảm 
giao thông và điều hành vận tải của tỉnh 
đã xây dựng phương án đối phó với các 
tình huống chiến tranh. Tỉnh đã mở rộng 
20 km đường Quốc lộ 2, trồng trên 7.000 
cây ven đường; sửa chữa và làm mới 232 
km đường liên xã, đường trục xã; làm 
thêm 500 xe vận chuyển các loại.

Ngày 7-9-1972, máy bay Mỹ 3 lần ném 
bom xuống Xưởng Z2, Trường phổ thông 
cấp I, II Trần Phú (Yên Sơn), Hợp tác xã 
Phú Lương và xã Cấp Tiến (Sơn Dương). 
Trong 2 tháng (9 và 10) năm 1972, máy 
bay Mỹ tập trung đánh phá nhiều mục 

Dân quân Ỷ La (thị xã Tuyên Quang) di chuyển trận địa, sẵn sàng chiến đấu
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tiêu quân sự, kinh tế, giao thông, dân cư. 
Nhiều điểm dân cư, văn hóa, xã hội bị bắn 
phá nhiều lần như các xã An Khê, Lưỡng 
Vưỡng, Mỹ Bằng, Phú Lâm (Yên Sơn), 
Cấp Tiến (Sơn Dương), Trường Trần Phú, 
Trường cấp III Yên Sơn...

Trong cuộc chiến tranh phá hoại lần 
thứ hai, Mỹ đã cho 444 lần tốp với 595 lần 
chiếc máy bay xâm phạm vùng trời, đánh 
phá Tuyên Quang; 34 lần đánh phá vào 24 
mục tiêu dân cư, 5 mục tiêu kinh tế và 5 
mục tiêu quân sự với tổng lượng bom là 
776 quả (178 tấn). Chúng đánh nhiều vào 
ban đêm, đánh tập trung vào các điểm dân 
cư và vùng ven thị xã.

Toàn tỉnh có 312 dân quân, tự vệ trực 
chiến, 70 tổ “tay cày, tay súng”, “tay búa, 
tay súng”, được trang bị trung liên, đại 
liên. Dân quân, tự vệ và bộ đội địa phương 
xây dựng 53 trận địa chiến đấu. Tiểu đoàn 

pháo 37 ly của tỉnh bảo vệ các mục tiêu 
trọng điểm, được tăng cường cho Trung 
đoàn 254 chiến đấu bảo vệ hồ thủy điện 
Thác Bà. Đại đội hỏa lực của tỉnh được 
thành lập, sẵn sàng chiến đấu chống biệt 
kích và chống địch tập kích bằng lực lượng 
bộ binh.

Các đơn vị vũ trang của tỉnh độc lập 
chiến đấu trên 20 trận; hiệp đồng tác chiến 
với bộ đội chủ lực bắn rơi 5 máy bay Mỹ, 
bắt sống giặc lái Mỹ1.

Chiến công của quân, dân Tuyên 
Quang góp phần cùng miền Bắc đánh bại 
cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của 
Mỹ, buộc Mỹ phải tuyên bố chấm dứt ném 
bom phá hoại miền Bắc, nối lại cuộc đàm 
phán với Chính phủ ta.

Với phong trào giành danh hiệu “Kiện 
tướng 2.000 cân phân bón”, các cơ sở Đoàn 
đã sản xuất trên 141 tấn phân bón ruộng. 

1. Báo cáo số 12/BC-TQ về tổng kết công tác năm 1972 của Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Bộ đội pháo cao xạ đánh trả máy bay Mỹ
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Trên mười vạn ngày công được huy động 
làm thủy lợi và đường giao thông nông 
thôn. 93.680 lượt chị em phụ nữ tham gia 
hội thi cấy giỏi, tích cực tham gia động 
viên tuyển quân, đi đầu trong việc chấp 
hành chính sách hậu phương quân đội, 
thực hiện nghĩa vụ lương thực, thực phẩm.

Việc củng cố hợp tác xã được tiến hành 
đồng bộ, toàn diện trên các mặt: giáo dục 
chính trị, tư tưởng, ổn định tổ chức hợp 
tác xã. Toàn tỉnh có 641 hợp tác xã, thu hút 
96,7% số hộ nông dân. Đã vận động 2.124 
hộ (trong tổng số 2.145 hộ du canh, du 
cư) định canh, định cư, tham gia sản xuất 
trong 114 hợp tác xã. Toàn tỉnh có 41 hợp 
tác xã và 10 xã đạt năng suất 5 tấn/ha, 111 
hợp tác xã đạt năng suất trên 4,2 tấn/ha.

Năm 1972, năng suất lúa bình quân 
đạt 21,34 tạ/ha, tổng sản lượng lương thực 
(quy thóc) đạt 85.305,8 tấn, các chân ruộng 
hai vụ đạt năng suất 4,4 tấn/ha. Các loại 
cây thực phẩm đều xấp xỉ đạt mức kế 
hoạch đặt ra, việc trồng cây công nghiệp 
có chuyển biến tốt. Chăn nuôi đã được chú 

ý đưa dần từng bước lên thành ngành sản 
xuất chính. Phong trào chăn nuôi gia đình 
được giữ vững. Toàn tỉnh có 63.741 con 
trâu, 111.231 con lợn.

Nghề rừng được chú ý. Bước đầu thực 
hiện chỉ tiêu trồng 90.000 ha bồ đề do Trung 
ương giao, tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo 
khu kinh tế lâm nghiệp, tiến hành điều 
tra, quy hoạch đất rừng và trồng được 700 
ha rừng. Giá trị tổng sản lượng thủ công 
nghiệp tăng 1,7 lần so với năm 1971.

Trong chiến tranh, công tác phân phối, 
lưu thông vẫn giữ vững sự ổn định về thu, 
chi ngân sách và cung cấp hàng hóa. Mức 
thu mua nông sản vượt kế hoạch 8%, tổng 
giá trị hàng hóa bán ra đạt 99,3% kế hoạch.

Chất lượng khám, chữa bệnh được 
nâng lên, mạng lưới y tế xã được củng cố. 
Chất lượng giảng dạy, học tập, rèn luyện 
sức khỏe và tu dưỡng đạo đức trong các 
trường học vẫn đảm bảo. Hoàn thành việc 
điều tra, phân loại trình độ văn hóa của 
bốn vùng thuộc các vùng dân tộc để chuẩn 
bị cho chương trình cải cách giáo dục.

Ngày hội thu hoạch vụ mùa thắng Mỹ tại huyện Yên Sơn (năm 1970)
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3. Chi viện chiến trường

Ngày 27-1-1973, Hiệp định về chấm 
dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt 
Nam được ký tại Pari. Mỹ buộc phải rút 
hết quân đội và quân chư hầu ra khỏi miền 
Nam Việt Nam. 

Tại Tuyên Quang, các vùng kinh tế tiếp 
tục được quy hoạch, xây dựng. Vùng kinh 
tế nông nghiệp phía nam đã hình thành 
khá rõ nét. Các hợp tác xã ở vùng này được 
củng cố. Nhiều trạm, trại kỹ thuật, các điểm 
cơ khí được xây dựng. Các nông trường 
quốc doanh Tháng Mười, Sông Lô, Tân 
Trào... đóng vai trò quan trọng trong việc 
tạo vùng chuyên canh cây công nghiệp. 

Trong điều kiện hòa bình, có sự đầu 
tư lớn về vốn, lao động, có tiến bộ trong 
cải tiến kỹ thuật, thâm canh, sản xuất nông 
nghiệp có bước phát triển. Vụ mùa năm 
1974, năng suất lúa đạt 25 tạ/ha, là năng 
suất cao nhất từ trước tới thời điểm đó. 
Tỉnh có 7 xã và 51 hợp tác xã đạt năng suất 
5 tấn/ha/năm. Năm 1973 so với năm 1968, 
giá trị tổng sản lượng lương thực tăng 
33% (đạt 91% mục tiêu Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ V đề 
ra), diện tích cây lương thực tăng 3.000 ha, 
năng suất bình quân trên một hécta hai vụ 
tăng 8 tạ, tổng sản lượng lương thực đạt 
82.000 tấn, tăng 26,8%; diện tích, sản lượng 
cây lương thực chủ yếu như chè, sả, dứa, 
mía... đều tăng so với trước. Năm 1974, kể 
cả diện tích cũ và trồng mới, có 2.987 ha 
chè, 781 ha sả. Chăn nuôi giữ được mức ổn 
định với số lượng năm 1974 là 68.825 con 
trâu, 118.277 con lợn, gần 80 vạn gia cầm.

Hàng vạn thanh niên tình nguyện đi 
xây dựng Nông trường 26-3, Khu kinh tế 
mới Nam Sơn Dương và làm đường giao 
thông, thủy lợi, v.v.. Năm 1974, toàn tỉnh 
khai hoang, phục hóa 738 ha ruộng đất; 
huyện Sơn Dương huy động 800 đoàn 

viên, thanh niên lao động tập trung trong 
một tuần, khai hoang được 30 ha.

Tỉnh đẩy mạnh thực hiện phong trào 
“Toàn Đảng, toàn dân tu bổ và bảo vệ rừng, 
trồng rừng, chấm dứt nạn phá rừng”, tiến 
hành quy hoạch và trồng rừng theo quy 
mô lớn. Năm 1973, Chính phủ xác định 
Tuyên Quang nằm trong khu trung tâm 
gỗ giấy, sợi và giao nhiệm vụ cho Tuyên 
Quang trong 10 năm (1973-1982) phải 
trồng 142.000 ha rừng. Vùng kinh tế mới 
lâm nghiệp phía bắc tỉnh hình thành khá 
rõ nét: Chiêm Hóa, Hàm Yên, Nà Hang 
là địa bàn trọng yếu thực hiện việc tu bổ, 
khôi phục và trồng rừng nguyên liệu giấy. 
Tỉnh đã thành lập các lâm trường làm 
nòng cốt cho công tác trồng rừng. Trong 6 
tháng đầu năm 1974, đã chuyển 18 hợp tác 
xã nông nghiệp (với 554 hộ xã viên, 3.443 
nhân khẩu, 1.245 lao động) sang chuyên 
doanh nghề rừng. Tới năm 1974, toàn tỉnh 
có 8 lâm trường, 3 công ty lâm sản, trên 
5.000 công nhân lâm nghiệp. Trong 3 năm 
(1973-1975), đã trồng được 10.310 ha rừng 
nguyên liệu giấy, sợi.

Công nghiệp địa phương và thủ công 
nghiệp có điều kiện thuận lợi để phát 
triển, theo phương hướng “phục vụ và 
thúc đẩy nông-lâm nghiệp phát triển. Tập 
trung giải quyết những ngành, những 
cơ sở chủ yếu như điện lực, vật liệu xây 
dựng, khai thác, chế biến lâm sản, cơ khí 
phục vụ nông nghiệp và lâm nghiệp, sản 
xuất bột kẽm; các mặt hàng tiêu dùng như 
giấy, rượu, đồ gốm, chế biến lương thực, 
thực phẩm; sản lượng công nghiệp đạt 
101,3% kế hoạch, tăng 7,2% so với năm 
1973. So với kế hoạch năm 1974, các sản 
phẩm chủ yếu như điện tăng 40%, sửa 
chữa ô tô tăng 24%, giấy tăng 3,3%, bột 
kẽm tăng 2,58%, đồ gốm tăng 2,1%... Thủ 
công nghiệp hướng vào việc củng cố hợp 
tác xã và phát triển các ngành nghề chính. 



ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG550

Năm 1974, tỉnh có 63 hợp tác xã và 5 tổ 
sản xuất thủ công nghiệp; giá trị tổng sản 
lượng vượt kế hoạch 2%.

Năm 1974-1975, tỉnh hoàn thành một 
số công trình trọng điểm: Ngòi Là II, 
đường điện 10KV và 0,4KV, Trường Trung 
cấp Trồng trọt Sông Lô, Tổng kho Thương 
nghiệp, Trại lợn Hoàng Khai, Trại lúa 
Đồng Thắm, Rạp chiếu phim Tháng Tám; 
các xí nghiệp nước, giấy, gốm, lò kẽm 100 
tấn/năm... Các tuyến đường giao thông 
được khôi phục, nâng cấp mặt đường, giao 
thông nông thôn tiếp tục được mở rộng.

Năm học 1974-1975, có 61.226 học sinh 
phổ thông, nếu tính cả các ngành học khác 
thì có 88.876 học sinh (cứ hơn 4 người dân 
có 1 người đi học). Sự nghiệp giáo dục, đào 
tạo phát triển khá toàn diện. Các lớp học 
mẫu giáo, phổ thông, bổ túc văn hóa được 
mở rộng, đủ sức đón nhận con em các dân 
tộc vào học. Mạng lưới y tế vươn tới tất cả 
cơ sở; thực hiện đồng đều, toàn diện các 
hoạt động phòng chống bệnh; vận động 
nhân dân xây dựng các công trình vệ sinh, 
bảo vệ môi trường sống và công tác bảo 
vệ bà mẹ, trẻ em; triển khai cuộc vận động 
sinh đẻ có kế hoạch để ổn định và giảm 
dần tỷ lệ tăng dân số tự nhiên. Công tác 
thông tin, văn hóa văn nghệ đã phục vụ 
tốt nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống 
tinh thần của nhân dân. Năm 1974, tỉnh có 
540 đội văn nghệ quần chúng, 14 đội chiếu 
bóng lưu động; 4/6 huyện, thị triển khai 
thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp 
sống mới. Phong trào thể dục, thể thao, 
rèn luyện thể lực phát triển rộng rãi.

Từ ngày 9 đến ngày 15-12-1974, Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 
lần thứ VI tổ chức với sự tham dự của 241 
đại biểu thay mặt cho trên 14.000 đảng 
viên trong Đảng bộ. Đại hội đề ra những 

phương hướng, mục tiêu cơ bản của tỉnh 
trong giai đoạn mới và nhiệm vụ, giải 
pháp thực hiện. 

Từ năm 1973 đến năm 1975, tỉnh thực 
hiện thành công các cuộc bầu cử hội đồng 
nhân dân tỉnh (khóa IX) và hội đồng nhân 
dân huyện, xã. 96% cử tri tham gia bầu cử. 
Ngày 6-4-1975, 96,6% cử tri đi bỏ phiếu bầu 
cử Quốc hội khóa V. Cơ cấu, chất lượng 
đại biểu Hội đồng nhân dân, Ủy ban hành 
chính các cấp được tăng cường, phù hợp 
với yêu cầu của giai đoạn mới. 

Ngay từ đầu năm, 21.580/27.000 công 
nhân, viên chức đã đăng ký thi đua hoàn 
thành vượt mức kế hoạch nhà nước năm 
1975; 941 tổ, đội đăng ký phấn đấu giành 
danh hiệu tổ, đội lao động xã hội chủ 
nghĩa, đã phát huy 316 sáng kiến. Ở nông 
thôn, trong 6 tháng đầu năm đã vận động 
500 hộ xã viên ở lại hợp tác xã, củng cố 
6 hợp tác xã yếu kém. Tỉnh hoàn thành 
nhiều mục tiêu kinh tế, xã hội. Diện tích lúa 
đông - xuân vượt kế hoạch, tăng 23,82% so 
với năm 1974, sản lượng lương thực tăng 
4,8%; giá trị tổng sản lượng công nghiệp, 
thủ công nghiệp đạt 47% kế hoạch cả năm. 
Năm học 1974-1975, tỷ lệ thi đỗ cấp I là 
81,5%, cấp II là 91,2%, cấp III là 77%.

Trong những năm chống chiến tranh 
phá hoại, hơn một vạn người đã lên đường 
chiến đấu. Chỉ riêng năm 1966, tỉnh đã hoàn 
thành 7 đợt tuyển quân với 2.638 người. 
Năm 1968 là năm huy động cao nhất, có 
5.276 người nhập ngũ. Thực hiện chỉ đạo 
của Quân khu Việt Bắc, Tuyên Quang đã 
xây dựng 2 tiểu đoàn, 1 đại đội bộ đội địa 
phương [Tiểu đoàn Đăng Châu, Tiểu đoàn 
119 (Bình Ca 1), Đại đội Khe Lau (C.220)] 
làm nhiệm vụ chống chiến tranh phá hoại, 
sẵn sàng phòng thủ, chống chiến tranh cục 
bộ mở rộng của địch và tăng cường cho 
các đơn vị bộ đội chủ lực.
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Thanh niên các dân tộc Tuyên Quang lên đường chiến đấu (năm 1972)

Thành lập Tiểu đoàn Bình Ca 2 bộ đội địa phương Tuyên Quang (năm 1967)

Thực hiện khẩu hiệu “Thóc không 
thiếu một cân, quân không thiếu một 
người”, nhân dân các dân tộc phấn đấu 
thực hiện tốt nghĩa vụ lượng thực, thực 
phẩm với Nhà nước; tích cực xây dựng 

quân dự bị, đẩy mạnh phong trào “Ba 
cử, một nguyện” tuyển quân chi viện tiền 
tuyến. Trong hai năm (1970-1971), đã thực 
hiện bốn đợt nghĩa vụ quân sự. Năm 1972, 
tuyển quân vượt chỉ tiêu kế hoạch 4,5%; có 



ĐỊA CHÍ TUYÊN QUANG552

101/128 xã và 92/101 cơ quan hoàn thành 
tốt kế hoạch huấn luyện dân quân, tự vệ 
và diễn tập chống địch đánh phá. 

Từ năm 1969 đến năm 1972, tỉnh xây 
dựng bốn tiểu đoàn bộ đội địa phương 
tăng cường cho các đơn vị chủ lực và chiến 
trường miền Nam. Nhiều con em Tuyên 
Quang đã lập công xuất sắc, được Chính 
phủ, Quân đội phong tặng các danh hiệu 
cao quý, tiêu biểu là các Anh hùng lực 
lượng vũ trang: Lương Sơn Tuyết, Hoàng 
Thế Cao, Triệu Tiến Xuân. Các đoàn thể 
quần chúng, cấp ủy và chính quyền địa 
phương chú ý giúp đỡ, ưu tiên các gia 
đình thuộc diện chính sách1. 

Thực hiện tốt chính sách hậu phương 
quân đội; động viên, thăm hỏi, giúp đỡ các 
gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang, gia 
đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có con 
em đi các chiến trường B, C. Năm 1974, 
nhân dân đã sửa chữa, làm mới 205 gian 
nhà, ủng hộ gần 2 tấn thóc cho các gia 
đình thương binh, liệt sĩ. Năm 1974, toàn 
tỉnh hoàn thành vượt mức kế hoạch hai 
đợt tuyển quân được 884 người, tỉnh đón 
nhận 5 Huân chương Lao động, 5 Huân 

chương Kháng chiến, 85 Bảng vàng danh 
dự, 3 Bằng khen của Đảng, Nhà nước và 
hai lẵng hoa của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, 
1.106 Bảng Gia đình vẻ vang. Ủy ban hành 
chính tỉnh đã tặng 1.281 Bằng khen và 
1.381 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân 
xuất sắc.

Tỉnh hoàn thành vượt mức kế hoạch 
ba đợt động viên tuyển quân được 1.944 
người; tăng cường 160 cán bộ cho Bộ Quốc 
phòng và chiến trường B; 87 cán bộ, chiến 
sĩ công an nhân dân và 10 y, bác sĩ cho 
vùng giải phóng. Đến ngày 20-4-1975, 
đồng bào đã nhập kho nhà nước 6.188 tấn 
lương thực. Các hợp tác xã, hộ xã viên cho 
Nhà nước vay 241,90 tấn lương thực để trợ 
giúp cho đồng bào vùng giải phóng.

Ngày 30-4-1975, Chiến dịch Hồ Chí Minh 
lịch sử toàn thắng, kết thúc cuộc kháng 
chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân 
Việt Nam. Ngày 15-5-1975, tại thị xã Tuyên 
Quang, gần 3 vạn đồng bào các dân tộc 
trong tỉnh đã tham gia cuộc mít tinh mừng 
chiến thắng. Từ đây, cùng nhân dân cả 
nước, nhân dân Tuyên Quang bước vào 
giai đoạn lịch sử mới. 

1. Theo Báo cáo tình hình công tác với Ban Bí thư Trung ương ngày 24-10-1970 của Tỉnh 
ủy, tới tháng 8-1970, toàn tỉnh có 4.184 gia đình có con em đi chiến trường B và C, 904 gia đình 
liệt sĩ, 488 thương binh. Từ năm 1965 đến năm 1970, có 12.760 người lên đường nhập ngũ.
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I- TUYÊN QUANG VÀ HÀ GIANG SÁP NHẬP 
THÀNH TỈNH HÀ TUYÊN 

Ngày 27-12-1975, Quốc hội khóa V 
quyết nghị hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và 
Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên. 

Việc tập kết các cơ quan của tỉnh lên 
thị xã Hà Giang, tỉnh lỵ của tỉnh Hà Tuyên 
được tiến hành nhanh gọn, hoàn thành 
trong quý II-1976. 

Hà Tuyên là một tỉnh miền núi cực 
bắc; phía bắc giáp Trung Quốc, phía nam 
giáp tỉnh Vĩnh Phú, phía đông giáp các 
tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và Bắc Thái, 
phía tây giáp tỉnh Hoàng Liên Sơn. Diện 
tích tự nhiên là 13.689 km2, trong đó diện 
tích canh tác nông nghiệp chiếm10,9%; 
dân số 700.974 người, có hơn 20 dân tộc; 
trong đó dân tộc Kinh chiếm 32,7%, dân 
tộc Tày chiếm 24,7%, dân tộc Mông chiếm 
14,5%, dân tộc Dao chiếm 12,3%, dân tộc 
Nùng chiếm 5,6%, dân tộc Cao Lan chiếm 
3,8%, dân tộc Hoa chiếm 2,1%, dân tộc 
Giáy chiếm 0,9%, dân tộc Sán Dìu chiếm 
0,6%, dân tộc Lô Lô chiếm 0,01%... Tỉnh 
có 13 huyện, 2 thị xã, 7 thị trấn và 290 xã. 
Hà Tuyên có đường biên giới với Trung 
Quốc dài trên 270 km, có vị trí rất quan 

trọng về chính trị, kinh tế và quốc phòng, 
an ninh. 

Ngày 21-1-1976, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng chỉ định Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tuyên lâm thời, 
đồng thời thông báo Nghị quyết của Bộ 
Chính trị về việc cử Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ 
tịch Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tuyên. 
Tháng 2-1976, Hội đồng nhân dân tỉnh 
Hà Tuyên được hợp nhất trên cơ sở Hội 
đồng nhân dân hai tỉnh Hà Giang, Tuyên 
Quang; bầu ra Ủy ban hành chính và Chủ 
tịch Ủy ban hành chính tỉnh Hà Tuyên. 

II- TÌNH HÌNH KINH TẾ, XÃ HỘI TỈNH HÀ 
TUYÊN (1976 – 2-1979)

Sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa 
xã hội, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa 
đã được xác lập, cơ sở vật chất đã được 
xây dựng bước đầu; tỉnh có 3 vùng kinh tế 
tự nhiên: Vùng núi cao phía bắc và tây bắc, 
vùng núi đồi khu vực giữa tỉnh, và vùng 
đồi núi thấp phía nam tỉnh. Tỉnh có tiềm 
năng kinh tế nông - lâm nghiệp tương đối 
lớn, có nguồn tài nguyên, khoáng sản khá 
phong phú, nguồn lao động dồi dào, có 
nhiều di tích lịch sử và danh lam thắng 

Chương IX

TUYÊN QUANG XÂY DỰNG  
CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ  
BIÊN GIỚI PHÍA BẮC TỔ QUỐC  

(1976 – 9-1991)
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cảnh; có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản 
lý, cán bộ khoa học, kỹ thuật đã được thử 
thách, trưởng thành trong đấu tranh cách 
mạng, có nhiều kinh nghiệm công tác ở 
miền núi.

Tuy nhiên, Hà Tuyên cũng còn những 
khó khăn như địa bàn rộng, các ngành 
kinh tế phát triển chậm. Dân cư thưa, 
phân bố không đều; diện tích đất canh tác 
bình quân đầu người thấp, nhất là ở các 
huyện vùng cao. Quan hệ sản xuất xã hội 
chủ nghĩa được xác lập nhưng chưa được 
hoàn thiện vững chắc; lực lượng sản xuất, 
cơ sở hạ tầng kém phát triển; cơ sở vật 
chất - kỹ thuật nhỏ bé, lạc hậu và không 
đồng bộ; nền sản xuất mang nặng tính tiểu 
nông, tập quán sản xuất lạc hậu, nặng tính 
tự cấp, tự túc; tình trạng du canh du cư 
còn khá phổ biến, nhất là ở vùng cao và 
vùng sâu, vùng xa (toàn tỉnh còn 18 vạn 
người sống du canh, du cư); đời sống vật 
chất, văn hóa tinh thần của các dân tộc còn 
nhiều khó khăn; sự nghiệp giáo dục, chăm 
sóc sức khoẻ nhân dân, trình độ mọi mặt 
của đội ngũ cán bộ còn hạn chế.

Bộ máy lãnh đạo, đội ngũ cán bộ chủ 
chốt của tỉnh và các cơ quan, ban ngành 
ở tỉnh được sắp xếp với 44,93% cán bộ có 
trình độ trung, cao cấp chính trị; 40,2% 
có trình độ trung cấp và đại học chuyên 
nghiệp; 43% cán bộ dân tộc thiểu số. Thực 
hiện nhiệm vụ phát trỉên kinh tế - xã hội 
ngay sau khi hợp nhất, tỉnh đã sắp xếp, 
điều chỉnh, bổ sung kế hoạch của hai tỉnh 
cũ để tạo thành kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội thống nhất, hợp lý, cân đối của 
tỉnh mới nhằm phát huy thế mạnh, khai 
thác tốt tiềm năng về đất đai, tài nguyên, 
lao động của địa phương, tạo nên sự 
chuyển biến rõ rệt trong nền kinh tế của 
tỉnh. Từng bước phân bổ lại lực lượng lao 
động xã hội, tích cực giải quyết những yêu 
cầu cấp bách về ăn, mặc, ở, học tập, đi lại 

và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tăng 
cường quản lý kinh tế, củng cố quan hệ 
sản xuất xã hội chủ nghĩa ở cả hai khu vực 
quốc doanh và tập thể.  

Từ cuối năm 1976 đến năm 1980, tỉnh 
triển khai cuộc vận động “Tổ chức lại sản 
xuất, cải tiến một bước quản lý nông - lâm 
nghiệp từ cơ sở theo hướng tiến lên sản 
xuất lớn xã hội chủ nghĩa”. Phong trào 
hợp tác hóa nông nghiệp được giữ vững 
và có sự chuyển biến. Các hợp tác xã được 
củng cố, tổ chức lại; nhiều hợp tác xã đã 
đi vào sản xuất theo hướng hình thành 
những vùng sản xuất tập trung chuyên 
canh như vùng ngô, vùng lúa (Yên Sơn, 
Sơn Dương), sả (Hàm Yên, Chiêm Hoá), 
đậu tương (Hoàng Su Phì, Xín Mần), rau 
giống (Đồng Văn, Mèo Vạc), vùng nguyên 
liệu, giấy, sợi (Hàm Yên, Chiêm Hoá), 
vùng chè, vùng mía, v.v.. Cuối năm 1976, 
toàn tỉnh có 1.597 hợp tác xã gồm 75.047 
hộ (chiếm 87% số hộ nông dân), trong đó 
có 739 hợp tác xã bậc cao, 22 hợp tác xã 
toàn xã; riêng vùng cao có 669 hợp tác 
xã chiếm 66% số hộ vùng cao. Quy mô 
bình quân một hợp tác xã có 60 hộ, 1.183 
lao động, diện tích canh tác 44,7ha và 61 
con trâu cày kéo. Một số hợp tác xã đã trở 
thành điển hình tốt trong thâm canh tăng 
năng suất cây trồng, như: Tam Đa (Sơn 
Dương), Linh Thuận, Tiên Lũng, Hoàng 
Khai (Yên Sơn), Tiến Thành (thị xã Tuyên 
Quang), Làng Ngầu (Chiêm Hoá),... Trong 
năm 1976, hoàn thành 54 công trình thủy 
lợi để tưới cho 200 ha ruộng, cải tạo 292 
ha nương bậc thang và 398 ha ruộng bậc 
thang, quy hoạch đất cho dân trồng chè và 
trồng rừng.

Cuối năm 1977, tỉnh hoàn thành xây 
dựng quy hoạch huyện; đầu năm 1978, 
Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn phương 
án phân vùng sản xuất nông nghiệp, lâm 
nghiệp và công nghiệp chế biến nông - 
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lâm sản tỉnh Hà Tuyên. Cuộc vận động tổ 
chức lại sản xuất, cải tiến quản lý hợp tác 
xã gắn với xây dựng cấp huyện được đẩy 
mạnh. Quan hệ sản xuất trong các hợp tác 
xã nông - lâm nghiệp được củng cố một 
bước, quy mô hợp tác xã được mở rộng 
theo hướng thành lập các hợp tác xã quy 
mô liên thôn và hợp tác xã toàn xã; toàn 
tỉnh có 1.317 hợp tác xã, thu hút 87.172 hộ 
(đạt 91% hộ); trong đó vùng cao có 607 
hợp tác xã, thu hút 21.978 hộ (chiếm 75% 
số hộ). Năm 1978, có 53 hợp tác xã tổ chức 
lại sản xuất, số hợp tác xã quy mô toàn xã 
ngày một tăng, riêng huyện Sơn Dương có 
70% số hợp tác xã tổ chức lại sản xuất theo 
quy mô toàn xã. Các hợp tác xã đã tổ chức 
lại sản xuất; việc quản lý kinh tế, nhất là 
khâu lập và điều hành kế hoạch sản xuất, 
phân công lao động, quản lý, sử dụng tư 
liệu sản xuất bước đầu hợp lý hơn, làm tốt 
hơn nghĩa vụ với Nhà nước, đời sống xã 
viên được cải thiện.

Để mở rộng diện tích canh tác, phục 
vụ chương trình định canh, định cư và xây 
dựng vùng kinh tế mới, tỉnh đã chỉ đạo 
đẩy mạnh việc khai hoang ở những nơi còn 
nhiều tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp 
thuộc 7 huyện vùng thấp. Năm 1978, toàn 
tỉnh khai hoang được 2.576 ha (tăng hơn 
2 lần năm 1977), trong đó khai hoang xây 
dựng vùng kinh tế mới được 1.900 ha, vượt 
100 ha so với kế hoạch; khai hoang định 
canh, định cư được 676 ha. Hai năm 1977-
1978, vận động 644 hộ, gồm 4.430 người 
thực hiện định canh, định cư. Tỉnh cũng 
tiếp nhận 316 hộ với 1.855 người từ Hải 
Phòng, Thái Bình, Hà Nam Ninh vào vùng 
kinh tế mới, chủ yếu ở huyện Sơn Dương.

Đến cuối năm 1978, sản xuất nông - 
lâm nghiệp đã phát triển một bước. Diện 
tích gieo trồng đạt 123.000 ha, bằng 100% 
kế hoạch (tăng 18.120 ha so với năm 1976). 
Sản lượng lương thực quy thóc đạt 196.000 
tấn, tăng 7.500 tấn so với kế hoạch, tăng 
6.000 tấn so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ 
đề ra và tăng 41.900 tấn so với năm 1976 là 
năm có tổng sản lượng lương thực cao nhất 
so với những năm trước đó. Chăn nuôi 
được giữ vững và phát triển. Đàn trâu có 
151.000 con, đạt 98% kế hoạch, tăng 1,37% 
so với năm 1977; đàn bò có 24.300 con, 
bằng 95% kế hoạch, tăng 0,14% so với năm 
1977; đàn lợn có 200.000 con, bằng 93% kế 
hoạch, giữ mức của năm 1977.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và xây dựng cơ bản, giao thông - 
vận tải do gặp khó khăn về nguyên liệu, 
năng lượng và vốn nên phát triển chậm. 
Tuy nhiên, do có cố gắng khắc phục khó 
khăn, duy trì sản xuất1, công nghiệp quốc 
doanh, sản xuất thủ công nghiệp, ngành 
điện, khai thác chế biến gỗ vẫn vượt chỉ 
tiêu kế hoạch.

Tỉnh thi hành việc điều chỉnh giá thu 
mua nông sản, chính sách lương thực, trao 
đổi hàng hóa với nông dân bằng hợp đồng 
kinh tế hai chiều; tập trung thống nhất 
việc nắm nguồn hàng hóa vào các cơ quan 
có trách nhiệm của tỉnh.

Mặc dù kinh tế còn khó khăn, nhưng 
sự nghiệp văn hóa - xã hội vẫn được duy 
trì và có mặt phát triển. Năm 1977, toàn 
tỉnh có 122.500 học sinh phổ thông các cấp, 
tăng 11,2% so với năm học trước. Đến năm 
1978, học sinh mẫu giáo tăng 6,8%, cấp I và 
II tăng 6,5%, cấp III tăng 6%; toàn tỉnh tổ 

1. Giá trị tổng sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 37.802.000 đồng, vượt kế hoạch 7% 
(tăng 16% so với năm 1975). Tỉnh hoàn thành xây dựng và đưa vào sản xuất Xí nghiệp vôi đá Tuyên 
Quang (công suất 8 tấn/ngày), Xí nghiệp gạch Tuyên Quang (công suất 7 triệu viên/năm và một số công 
trình thủy nông, đường điện, cầu, đường bộ khác.
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chức hai đợt chiến dịch “Ánh sáng văn hóa 
vùng cao” đạt kết quả.

Mạng lưới y tế từ tỉnh đến xã được 
giữ vững, không để dịch bệnh lớn xảy ra. 
Phong trào “5 dứt điểm”1 do Bộ Y tế đề ra 
được nhân dân tích cực thực hiện. Huyện 
Sơn Dương được Bộ Y tế công nhận là 
huyện miền núi đầu tiên có phong trào 
khá nhất trong việc chỉ đạo thực hiện dứt 
điểm 3 công trình vệ sinh.

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông 
tin cổ động, thể dục - thể thao được chú 
trọng. Nhiều huyện tổ chức được hội diễn 
nghệ thuật quần chúng, thu hút được 
rộng rãi nhân dân các dân tộc tham gia với 
nhiều tiết mục đặc sắc.

III- QUÂN DÂN HÀ TUYÊN CHIẾN ĐẤU BẢO 
VỆ BIÊN GIỚI 

Từ năm 1976, tình hình an ninh tại 
biên giới Việt Nam - Trung Quốc ở Hà 
Tuyên đã có những diễn biến phức tạp; 
đến 1978, lực lượng vũ trang nước láng 
giềng bên kia biên giới tăng cường gây áp 
lực quân sự với các hoạt động gián điệp, 
lấn chiếm, khiêu khích vũ trang. Từ ngày 
17-2 – 6-3-1979, chiến tranh nổ ra trên toàn 
tuyến biên giới của tỉnh. Ngày 21-2-1979, 
các cơ quan, ban ngành của tỉnh từ thị xã 
Hà Giang chuyển về thị xã Tuyên Quang. 
Ở thị xã Hà Giang, thành lập bộ phận tiền 
phương do một ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy phụ trách, trực tiếp chỉ đạo quân 
và dân tuyến 1 chiến đấu, phục vụ chiến 
đấu và sản xuất. 

Từ 1979-1983, cuộc chiến đấu bảo vệ 
biên giới tiếp tục diễn ra tại nhiều điểm 
trên biên giới của tỉnh. Đầu năm 1984, 
chiến sự lại diễn ra trên toàn tuyến biên 
giới của tỉnh, đây là thời điểm cuộc chiến 
tranh cục bộ ở biên giới Hà Tuyên diễn ra 
quyết liệt; đối phương sử dụng lực lượng 
lớn pháo, cối bắn phá liên tục vào các mục 
tiêu quân sự, các huyện lỵ, thị trấn biên 
giới, mở nhiều cuộc tiến công cấp tiểu 
đoàn, trung đoàn (có một số cuộc ở cấp sư 
đoàn) vào phía bắc huyện Vị Xuyên. Được 
sự chi viện của Quân khu II và quân dân 
cả nước, lực lượng vũ trang của tỉnh đã 
đánh trả thắng lợi các thủ đoạn, hành động 
quân sự và chiến tranh phá hoại nhiều mặt 
của đối phương.

Năm 1987, các đơn vị phòng ngự trên 
hướng Vị Xuyên đã chủ động chặn đứng 
các đợt tấn công lấn chiếm, chế áp có hiệu 
quả các trận địa pháo, cối của đối phương. 

Từ ngày 21-12-1988, đối phương buộc 
phải ngừng tiến công và bắn pháo vào Vị 
Xuyên và toàn tuyến biên giới Hà Tuyên. 

Song song với các hoạt động quân sự, 
đối phương tiến hành nhiều hoạt động 
tình báo, gián điệp, biệt kích thâm nhập, 
bắt cóc, ám sát cán bộ, chiến sĩ và nhân 
dân ta; đồng thời tiến hành các hoạt động 
chiến tranh tâm lý, phá hoại ta về kinh tế, 
văn hóa - xã hội, cài cắm cơ sở vào nội địa 
và nội bộ ta, thực hiện âm mưu lấn chiếm, 
phá hoại, gây bạo loạn từ bên trong... Hành 
động leo thang quân sự và chiến tranh phá 
hoại nhiều mặt đó đã gây cho ta rất nhiều 
khó khăn trong quản lý biên giới, sản xuất, 

1. “5. dứt điểm”:
- Dứt điểm 3 công trình vệ sinh (giếng nước, nhà tắm, hố tiêu);  
- Dứt điểm về sinh đẻ có kế hoạch; 
- Dứt điểm về trồng và sử dụng thuốc Nam;  
- Dứt điểm về quản lý sức khỏe nhân dân; 
- Dứt điểm về kiện toàn bộ máy y tế cơ sở.
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đời sống và trật tự an ninh ở cả biên giới 
và nội địa. Hàng ngàn hécta đất canh tác 
trên vùng biên giới bị hư hại, bỏ hoang; 
nhiều nhà cửa, trường học, bệnh xá bị phá 
huỷ; hàng vạn người phải sơ tán về tuyến 
sau; nhiều mục tiêu phát triển KT-XH của 
tỉnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Từ 1979-1988, tỉnh Hà Tuyên phải 
dốc toàn lực cho cuộc chiến đấu bảo vệ 
biên giới. 

Toàn bộ địa bàn 7 huyện biên giới và 
Tiểu khu Bắc Mê, thị xã Hà Giang đến 
huyện lỵ Bắc Quang được xác định là 
tuyến 1 (tuyến trực tiếp chiến đấu, bảo 
vệ biên giới). Từ Ngô Khê, Vĩnh Tuy (Bắc 
Quang) về Tuyên Quang được xác định là 
tuyến 2 (tuyến căn cứ, hậu cứ, hậu phương 
trực tiếp của tuyến 1).

Ngày 1-8-1978, Bộ CHQS thống nhất 
tỉnh và Ban CHQS thống nhất huyện, thị 
xã, xã, thị trấn trong tỉnh được thành lập. 
Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đóng 
góp hàng triệu ngày công, hàng chục tấn 
lương thực, thực phẩm, hàng triệu cây tre, 
gỗ, tầu lá cọ, hàng triệu mũi chông để xây 
dựng tuyến phòng thủ biên giới và giúp 
đỡ các đơn vị mới thành lập. 

Các huyện, thị xã tuyến sau tổ chức kết 
nghĩa với các huyện tuyến trước: huyện 
Chiêm Hóa kết nghĩa với huyện Mèo 
Vạc, huyện Hàm Yên kết nghĩa với huyện 
Yên Minh, huyện Nà Hang kết nghĩa với 
huyện Vị Xuyên, huyện Yên Sơn kết nghĩa 
với huyện Xín Mần, huyện Sơn Dương kết 
nghĩa với huyện Đồng Văn, thị xã Tuyên 
Quang kết nghĩa với huyện Quản Bạ. Mỗi 
huyện thành lập 1 tiểu đoàn quân dự bị 
động viên; cử nhiều cán bộ, đảng viên, 
đoàn viên, thanh niên lên các huyện tuyến 
trước tham gia chiến đấu, phục vụ chiến 
đấu và phát triển kinh tế - văn hóa; động 
viên, tổ chức nhân dân ủng hộ hậu cần cho 
quân và dân vùng biên giới. 

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 1979, toàn 
tỉnh đã huy động 54.700 lượt dân công 
thời chiến ở các huyện tuyến sau (với 
tổng số gần 2 triệu ngày công) lên tuyến 
trước phục vụ chiến đấu, xây dựng phòng 
tuyến biên giới, làm đường quốc phòng; 
đồng thời, hoàn thành việc di chuyển 4 
vạn dân ở biên giới về tuyến sau định cư, 
ổn định sản xuất. Trong cả năm 1979, các 
huyện tuyến sau đã ủng hộ các đơn vị bộ 
đội 719.982 đồng, 2.484 kg gạo, 20.842kg 
thóc, 35 con lợn, 2 con trâu, 516 giường 
cá nhân, 1.095 tấm phản nằm, trên 34.000 
tầu lá cọ và hàng vạn m2 nhà ở. Trong 
thời gian ngắn, ngành giao thông - vận 
tải đã huy động hàng vạn người lên mặt 
đường sửa chữa, làm mới 64 km đường ô 
tô, huy động 133 chuyến xe vận chuyển 50 
tấn hàng phục vụ chiến đấu. Các ngành 
thương nghiệp, lương thực, thực phẩm, 
vật tư nông nghiệp, bưu điện, văn hóa, y 
tế... đều có đóng góp tích cực vào chiến 
công chung của quân và dân toàn tỉnh. 

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng các 
huyện biên giới thành pháo đài quân sự, 
2 huyện Mèo Vạc, Yên Minh được Quân 
khu II chọn là mô hình xây dựng điểm. 
Toàn tỉnh đã hoàn thành cơ bản việc xây 
dựng trận địa chiến đấu, rào 45km biên 
giới, gài 13.639 quả mìn, làm 70km đường 
cơ giới ra biên giới. Tập trung vật tư, tiền 
vốn xây dựng các công trình phòng tuyến, 
di chuyển các huyện lỵ biên giới về tuyến 
sau, huy động phương tiện vận chuyển 
hàng quốc phòng, lương thực, thực phẩm, 
vật tư nông nghiệp cho vùng cao biên giới; 
động viên lực lượng của các ngành phục 
vụ việc tổ chức lại dân cư, bố trí lại sản 
xuất, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục 
vụ chiến đấu, sản xuất, đời sống để quân, 
dân vừa sản xuất, vừa chiến đấu lâu dài 
ở tuyến biên giới trong mọi tình huống. 
Nhân dân đóng góp hàng chục triệu ngày 
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công, hàng trăm tấn lương thực, thực 
phẩm; xây dựng 7 công trình phòng tuyến 
biên giới với nhiều hầm hào, công sự kiên 
cố; mở nhiều đường giao thông và đường 
điện thoại; xây dựng kho dự trữ, hệ thống 
bể nước ăn, hàng trăm nhà ở khung thép, 
hàng chục ngàn phản nằm, phục vụ yêu 
cầu chiến đấu. Chỉ trong 3 năm (1983-
1985), tỉnh đã làm mới và nâng cấp được 
567 km đường ô tô, 361 km đường dây 
thông tin, 102 gian kho dự trữ, hàng nghìn 
nhà điểm tựa, 20 km đường ống dẫn nước. 
Đồng bào các dân tộc trong tỉnh, mà chủ 
yếu là ở các huyện tuyến sau đã đóng góp 
vào các công trình này trên 11.000.000 
đồng, 522 tấn thóc, 524 con trâu, bò và trên 
4,7 triệu ngày công lao động. 

Năm 1978, Hà Tuyên có 6.150 người 
nhập ngũ, tái ngũ, trong đó có 100 chiến 
sĩ nữ. Năm 1982, giao 3.852 chiến sĩ, vượt 
chỉ tiêu 52 chiến sĩ; năm 1984, giao vượt kế 
hoạch 18,7% quân số. 

Xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội 
ở các huyện, xã vùng biên giới là vấn đề 
được quan tâm lãnh đạo, đầu tư. Tỉnh đã 
có các chương trình, kế hoạch cụ thể để 
khai thác thế mạnh tại chỗ của các xã vùng 
cao biên giới. Đồng thời, cũng chú ý tăng 
cường bảo đảm các hàng hóa thiết yếu cho 
nhân dân vùng cao. Ban Vùng cao của tỉnh 
được thành lập, 1/3 cán bộ của tỉnh được 
đưa xuống cơ sở, trong đó phần lớn được 
tăng cường cho biên giới.

Giải quyết vấn đề giao thông phục vụ 
biên giới, tỉnh quyết định làm 15 tuyến 
đường giao thông với chiều dài 272 km, 
giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức 
dân quân, tự vệ của bốn huyện: Bắc Quang, 
Vị Xuyên, Hoàng Su Phì và Xín Mần làm 
lực lượng thi công. Để đảm bảo cho các 
huyện vùng cao có 2 tuyến đường, đáp 
ứng yêu cầu phục vụ chiến đấu trong mọi 

tình huống, tỉnh mở nhanh tuyến đường 
Quyết thắng đi Mèo Vạc - Mậu Duệ - 
Minh Ngọc - Bắc Mê - Nà Hang, đường 
Yên Minh - Cốc Pài, Đường Thượng, Thái 
An. Sau gần một năm thi công, bằng lực 
lượng nhân dân (Nhà nước chỉ cung cấp 
lương thực và thuốc nổ), toàn tỉnh huy 
động được 2.242.360 ngày công, đào đắp 
được 1.667.360 m3 đất đá, làm 181 cống lớn 
nhỏ, mở mới 145km đường và sửa 98 km 
mặt đường... 

Năm 1978, Hà Tuyên tiếp nhận 10.000 
lao động tỉnh Vĩnh Phú, tỉnh bố trí lực 
lượng lao động này vào các lâm trường 
đã có và thành lập mới một số lâm trường 
ở các huyện vùng cao, biên giới. Đến 
cuối năm 1980, toàn tỉnh có 289/317 xã 
và 179/273 cơ sở dân quân, tự vệ được tổ 
chức lại, do dân cử dân nuôi, chất lượng 
dân quân, tự vệ được nâng lên. Tổ chức 
đăng ký quân dự bị gồm 70.390 người, xây 
dựng thành 5 tiểu đoàn quân dự bị. 

Trong năm 1986, hàng vạn lao động 
được điều động lên biên giới để mở 
đường, củng cố công sự, phục vụ chiến 
đấu. Đã mở 488km đường cơ giới, xây 
dựng 4 cầu bê tông, 2 cầu treo, 370 hầm 
công sự, 400km đường dây thông tin, 
8.000m ống dẫn nước, hàng trăm bể chứa 
nước phục vụ bộ đội. Triệt phá nhiều cơ sở 
cài cắm của địch, làm trong sạch địa bàn 
biên giới; phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều 
vụ mua chuộc cán bộ, đảng viên, thu thập 
tình báo, chia rẽ nội bộ ta; đồng thời bảo 
đảm các yêu cầu trước mắt về lương thực, 
thực phẩm, đạn dược; phát động các địa 
phương đẩy mạnh sản xuất lương thực, 
thực phẩm, kết hợp với nắm nguồn hàng, 
đẩy mạnh thu mua, thực hiện yêu cầu hậu 
cần tại chỗ đạt kết quả tốt. 

Năm 1988, tỉnh đầu tư 70 triệu đồng 
cho các xã biên giới để xây dựng kết cấu 
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hạ tầng, chiến hào, giao thông hào, hầm 
hào trú ẩn; hoàn thành quy hoạch lại 34 xã, 
thị trấn biên giới. Trong quy hoạch, mỗi 
xã hình thành 3 khu vực: khu vực chiến 
đấu; khu vực vừa chiến đấu, vừa sản xuất; 
khu vực cư trú - căn cứ. Mỗi xã có 1 trung 
đội dân quân cơ động; tổ chức tổ, đội dân 
quân, tự vệ theo từng xóm bản; thành lập 
thêm các đồn biên phòng và ban chỉ huy 
biên phòng cấp huyện. Hoàn thành quy 
hoạch lại 34 xã, thị trấn giáp biên, hình 
thành được thế bố trí mới trên tuyến biên 
giới. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hoàn thành 
việc điều chỉnh lực lượng thường trực gồm 
2 trung đoàn bộ binh, 7 tiểu đoàn thuộc 
các huyện biên giới, 1 tiểu đoàn pháo hỗn 
hợp, 1 tiểu đoàn đặc công, 1 tiểu đoàn 
pháo phòng không, 1 tiểu đoàn công binh, 
1 tiểu đoàn thông tin, 1 tiểu đoàn quân y, 
7 đại đội pháo hỗn hợp, đại đội vận tải, 
đại đội trinh sát, 33 đồn biên phòng, 1 tiểu 
đoàn cơ động biên phòng.

Ngày 29-8-1985, Hội đồng Nhà nước 
phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng 
vũ trang nhân dân, tặng Huân chương Sao 
vàng và Huân chương Hồ Chí Minh cho 
quân, dân tỉnh Hà Tuyên; quân, dân các 
huyện Vị Xuyên, Yên Minh; quân, dân 
các xã Bạch Đích, Phú Lũng (Yên Minh), 
Tả Ván (Quản Bạ), đồn biên phòng số 105 
Bạch Đích (Yên Minh) và cá nhân liệt sỹ 
Nguyễn Hồng Cao - Trung đội phó (Đại 
đội 1 Tiểu đoàn 3 Yên Minh). Hợp tác xã 
Nà Sàng (xã Bạch Đích, huyện Yên Minh) 
được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao 
động vì đã có nhiều thành tích trong sản 
xuất nông nghiệp. Hội đồng Nhà nước 
cũng phong tặng danh hiệu Anh hùng lực 
lượng vũ trang nhân dân cho 6 đơn vị bộ 
đội chủ lực chiến đấu trên mặt trận Hà 
Tuyên; phong tặng nhiều Huân chương 
cho nhiều tập thể, cá nhân trong tỉnh. 

IV- KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, 
BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI 
CỦA ĐẢNG (1979 -1991)

Từ năm 1979 đến năm 1991, kinh 
tế - xã hội của tỉnh có bước chuyển biến, 
ổn định dần từng mặt, phù hợp với tình 
hình cụ thể của tỉnh là vừa có hoà bình, 
vừa phải đối phó với chiến tranh phá hoại 
nhiều mặt của các thế lực thù địch. Năm 
1980, kết thúc kế hoạch 5 năm (1976-1980), 
tỉnh Hà Tuyên có nhiều khó khăn so với 
các năm trước. Phía bắc tỉnh, nắng hạn 
kéo dài; phía nam, mưa lũ, sâu bệnh xảy 
ra nghiêm trọng, tập trung chủ yếu ở vùng 
lúa Sơn Dương, Yên Sơn và thị xã Tuyên 
Quang, nhiều nơi phải cấy đi cấy lại. Vốn, 
vật tư, nguyên, nhiên liệu do Nhà nước 
cấp không đủ và chậm. Tình hình biên giới 
vẫn phức tạp và không ổn định. Tuy vậy, 
kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được kết 
quả trên nhiều mặt, có mặt vượt năm 1979, 
nhưng trong từng lĩnh vực, từng ngành 
và từng vùng cũng còn những khó khăn, 
hạn chế. 

Trong nông nghiệp, diện tích gieo 
trồng được mở rộng, tăng 8,6% so với năm 
1979; trong đó, cây lương thực tăng 10%, 
diện tích lúa tăng 4%. Ruộng đất của gia 
đình xã viên và đất cơ quan, xí nghiệp 
khai thác thêm đưa vào sản xuất chiếm 
30% tổng diện tích cây lương thực năm 
1980. Năng suất lúa bình quân cả năm 
đạt 20,61 tạ/ha (tăng 4% so với năm 1979). 
Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 
190.100 tấn, bằng 95% kế hoạch, tăng 11% 
so với năm 1979.

Diện tích cây màu, cây thực phẩm, cây 
công nghiệp đạt thấp so với kế hoạch và 
năm 1979. Diện tích trồng rừng năm 1980 
đạt 3.500 ha, bằng 70% kế hoạch; do nắng 
hạn và khâu chăm sóc, bảo vệ kém nên 
tỷ lệ cây sống chỉ chiếm 50%. Đến ngày 
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1-10-1980, toàn tỉnh có 265.500 con lợn, 
bằng 93% kế hoạch/năm (98,9% so với 
năm 1979); 145.700 con trâu, bằng 97% kế 
hoạch năm (giảm 0,2% so với năm 1979); 
26.350 con bò, tăng 4,3% kế hoạch (tăng 
6,9% so với năm 1979). 

Về sản xuất công nghiệp, tỉnh có nhiều 
chủ trương, biện pháp để hướng công 
nghiệp vào phục vụ nông - lâm nghiệp; 
tập trung nguyên, nhiên liệu để sản xuất 
công cụ, nhưng do thiếu than, sắt thép, 
điện... nên tổng giá trị sản lượng chỉ đạt 
78% kế hoạch/năm. Ngoài khai thác đá, 
lâm sản đạt và vượt kế hoạch, các loại sản 
phẩm chủ yếu khác đều đạt thấp so với 
kế hoạch: bột kẽm đạt 30%, giấy đạt 61%, 
xi măng đạt 80%, gạch đạt 54%, ngói đạt 
55%, công cụ lao động đạt 70%,... 

Mở thêm các tuyến xe khách đến một 
số huyện vùng cao và tuyến đường thủy 
Tuyên Quang - Chiêm Hóa, tăng khả năng 
đáp ứng nhu cầu đi lại, bảo đảm vận tải 
lương thực và các mặt hàng thiết yếu đối 
với vùng cao. Hoàn thành xây dựng và đưa 
vào sử dụng một số công trình như cụm cơ 
khí Mậu Duệ - Yên Minh, Trường cấp III 
Lê Hồng Phong, bệnh viện huyện và nâng 
cấp các tuyến đường vùng cao. Tuy nhiên, 
xây dựng cơ bản phục vụ nông nghiệp chỉ 
đạt 64% kế hoạch, các công trình thủy lợi 
đạt 60% kế hoạch.

Năm học 1980-1981, toàn tỉnh có 1.352 
nhóm trẻ (tăng 4% so với năm 1979), với 
4.000 cô nuôi dạy trẻ; có 155.600 học sinh 
phổ thông các cấp, tăng 10% so với năm 
học 1979-1980; công tác thanh toán nạn 
mù chữ và bổ túc văn hóa vẫn được thực 
hiện thường xuyên. Các trường chuyên 
nghiệp đào tạo nghề do tỉnh quản lý đã 
đảm bảo được kế hoạch đào tạo. Phong 
trào “5 dứt điểm” và công tác vệ sinh 
phòng bệnh được mở rộng, không để xảy 
ra dịch bệnh lớn. 

Ngành văn hóa - thể thao, báo, đài tập 
trung tuyên truyền chủ trương, đường 
lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và 
động viên phong trào thi đua đẩy mạnh 
sản xuất, sẵn sàng chiến đấu; phong trào 
văn hóa, văn nghệ, thực hiện nếp sống văn 
minh được duy trì và phát triển. 

Từ năm 1981 đến năm 1985, Đảng bộ 
và nhân dân các dân tộc Hà Tuyên vừa bảo 
vệ toàn vẹn chủ quyền biên giới, vừa sản 
xuất, tháo gỡ khó khăn, tạo bước chuyển 
về kinh tế - xã hội. 

Từ ngày 5 đến ngày 7-11-1980, Đảng 
bộ tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 
II, nhiệm kỳ 1981-1982. 

Từ ngày 2 đến ngày 8-1-1982, Đảng bộ 
tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ III 
(vòng 1). 

Từ ngày 20 đến ngày 24-3-1983, Đảng 
bộ tỉnh tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ 
III (vòng 2). 

Từ đầu năm 1981, tỉnh thí điểm thực 
hiện Chỉ thị số 100-CT/TW về cải tiến công 
tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm đến 
nhóm lao động và người lao động” trong 
hợp tác xã nông nghiệp. Các huyện Sơn 
Dương, Yên Sơn và thị xã Tuyên Quang, 
các huyện từ Vị Xuyên trở xuống (8 huyện) 
đều chọn điểm để làm thử. Trong vụ đông 
- xuân 1981, có 27 hợp tác xã với 73 đội sản 
xuất tiến hành làm thí điểm về khoán sản 
phẩm đối với cây lúa cho nhóm và người 
lao động; sau đó, triển khai ra diện rộng 
vào vụ mùa 1981. Tháng 5-1983, tổ chức sơ 
kết, khẳng định những kinh nghiệm trong 
việc khoán cây lúa, ngô để chuyển sang 
khoán các cây trồng khác và khoán chăn 
nuôi, khoán đối với các ngành nghề kinh 
doanh khác. 

Đến cuối năm 1982, khoán sản phẩm 
được thực hiện ở 431/1.204 hợp tác xã của 
tỉnh. Việc thực hiện khoán sản phẩm đến 
nhóm và người lao động được mở rộng 
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đã thúc đẩy sản xuất phát triển, đưa năng 
suất cây trồng ngày càng tăng, tạo được 
bước chuyển tốt về sản xuất và đời sống1. 
Qua 3 vụ thực hiện cơ chế khoán, đã có 
điển hình tốt, như năm 1981, Hợp tác xã 
Vĩnh Hải (Chiêm Hóa) thực hiện khoán 
sản phẩm đưa năng suất lúa đông - xuân đạt 
30 tạ/ha; Hợp tác xã Thái Hòa (Hàm Yên) 
đạt 27 tạ/ha, cá biệt có hộ đạt 43 tạ/ha; số 
hộ đạt và vượt khoán chiếm 70-80% tổng 
số hộ trong hợp tác xã. Khoán sản phẩm 
đã có những chuyển biến tích cực, bước 
đầu phá vỡ sự trì trệ của phương thức làm 
ăn cũ, nhân tố tích cực xuất hiện và có tác 
dụng thúc đẩy sản xuất phát triển. Những 
hợp tác xã khoán sản phẩm tốt đã đi vào 
hạch toán kinh tế cho từng ngành nghề 
sản xuất, kinh doanh theo phương hướng 
đã định; việc áp dụng khoa học - kỹ thuật 
vào sản xuất được đẩy mạnh; xã viên chủ 
động đầu tư giống, vốn, phân bón, thuốc 
trừ sâu, chăm sóc, nhằm mục tiêu tăng sản 
phẩm; việc huy động sử dụng lao động, 
đất đai của hợp tác xã có hiệu quả, kinh 
tế tập thể tăng, kinh tế gia đình phát triển 
đúng hướng, bảo đảm ổn định đời sống xã 
viên, nghĩa vụ lương thực đóng góp với 
Nhà nước tăng lên”2. 

Năm 1984, năng suất lúa, ngô (cả vùng 
thấp và vùng cao) đều tăng; tổng sản lượng 
lương thực quy thóc toàn tỉnh đạt 258.016 
tấn (tăng 12.000 tấn so với năm 1983); đến 
năm 1985 đạt 270.735 tấn, vượt 735 tấn so 
với kế hoạch và tăng hơn 80.000 tấn so với 
năm 1980. Mặc dù dân số tăng thêm 90.000 

người, nhưng bình quân lương thực quy 
thóc vẫn đạt 304 kg/người/năm (tăng 66 
kg/người/năm so với năm 1980). Cây công 
nghiệp, cây thực phẩm và chăn nuôi tiếp 
tục phát triển. Năm 1985 so với năm 1983: 
diện tích lạc tăng 24,2%, đậu tương tăng 
11,5%; đàn bò đạt 102% và đàn ngựa tăng 
13% so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ đề ra.

Về sản xuất lâm nghiệp, đến năm 1983, 
tỉnh đã đạt được những kết qủa ban đầu 
trong tổ chức lại sản xuất, gắn đất đai với 
lao động; xây dựng quyền làm chủ trên tài 
nguyên rừng và đất; bước đầu xác định 
được lâm phần giữa quốc doanh và tập 
thể, giao đất, giao rừng cho hợp tác xã và 
gia đình kinh doanh. Đã xây dựng được 
lực lượng kinh tế lâm nghiệp quốc doanh 
với 16 lâm trường và 14 trạm, có trên 
1,4 vạn công nhân, quản lý và sản xuất 
kinh doanh 255.164 ha rừng; giao 37.177 
ha rừng và đất rừng cho 455 hợp tác xã, 
72.081 hộ gia đình quản lý và kinh doanh. 
Đã xây dựng được một số hợp tác xã điển 
hình về tổ chức lại sản xuất theo hướng 
nông - lâm kết hợp. Đến cuối năm 1985, 
tỉnh đã giao đất, giao rừng cho 455 hợp tác 
xã và 74.425 hộ với tổng số 165.812 ha. Đến 
năm 1985, tỉnh Hà Tuyên có 1.182 hợp tác 
xã nông - lâm nghiệp; qua thực hiện khoán 
sản phẩm, hợp tác xã được củng cố một 
bước, nhất là ở vùng thấp. 

Cuộc vận động định canh, định cư kết 
hợp với hợp tác hóa đối với đồng bào du 
canh, du cư được thực hiện có kết quả, 
đặc biệt là các xã vùng cao núi đất của các 

1. Năm 1982, diện tích gieo trồng tăng 6,1%; năng suất lúa bình quân đạt 22,51 tạ/ha/năm, tăng 
3,74 tạ/ha; tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt 226.000 tấn, tăng 20,61% so với năm 1981, các loại 
cây công nghiệp, cây thực phẩm, cây dược liệu tăng từ 3% đến 28,2% so với năm 1981; cây đậu tương 
được mở rộng ở vùng tập trung và đẩy mạnh xen canh gối vụ ở vùng thấp. Chăn nuôi phát triển mạnh 
trong các hộ gia đình. Năm 1982, đàn trâu có 149.900 con, đàn bò có 32.664 con (tăng 7,82% so với năm 
1981); đàn lợn đạt kế hoạch. 

2. Báo cáo số 236/UB-NN ngày 28-5-1983 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên về sơ kết phong trào 
hợp tác hoá, thực hiện khoán sản phẩm trong các hợp tác xã nông - lâm nghiệp năm 1982. 
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huyện Sơn Dương, Yên Sơn, Hàm Yên, 
Chiêm Hóa, Nà Hang, nơi số đông đồng 
bào Dao có tập quán du canh, du cư lâu 
đời. Từ một số xã chỉ đạo điểm, sau 17 năm 
(1968-1984), toàn tỉnh Hà Tuyên có 93 xã, 
457 hợp tác xã gồm 18.417 hộ với 121.595 
người thực hiện định canh, định cư ổn 
định và 11.800 người định canh, định cư 
nhưng chưa vững chắc, chiếm trên 60% số 
người thuộc diện vận động. Sơn Dương, 
Yên Sơn là những huyện có phong trào 
vận động định canh, định cư khá của tỉnh. 
Huyện Sơn Dương khai hoang định canh, 
định cư đạt 805 ha, Yên Sơn đạt 420 ha; 
trong đó, 90% được đưa vào sản xuất, 
nâng mức bình quân ruộng đất vùng cao 
núi đất từ 400 m2 lên 600m2/người. Diện 
tích đất canh tác ổn định và tăng thêm, tập 
quán canh tác cũ “chọc lỗ bỏ hạt” được 
thay thế bằng việc tiếp thu và ứng dụng 
tiến bộ khoa học - kỹ thuật thâm canh, điển 
hình như Hợp tác xã Pác Danh (Nà Hang), 
Hợp tác xã Biến (Chiêm Hoá),... đạt 5 - 6 
tấn/ha ở chân ruộng 2 vụ. Ở các Hợp tác 
xã Biến (Chiêm Hoá), Kim Thu Ngà (Yên 
Sơn), Khuôn Lăn (Sơn Dương), lương thực 
từ 8-9 kg tăng lên 25-28 kg/người/tháng. 
Hợp tác xã Nà Tông (Nà Hang) trồng rừng 
đã có sản phẩm hàng hóa. 

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp 
năm 1982 đạt 32.782.900 đồng, tăng trên 
14 triệu đồng so với năm 19811. Năm 1984, 
giá trị tổng sản lượng công nghiệp của 
tỉnh đạt 108,2% kế hoạch Nhà nước giao, 
tăng 2,5% so với năm 1983; năm 1985, đạt 
102,9% so với mục tiêu Đại hội đại biểu 
Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên lần thứ III đề ra. 
Sản xuất được một số mặt hàng mới phục 
vụ sản xuất, chiến đấu, đời sống và xuất 

khẩu như cót ép, máy tuốt lúa, vải màn, 
khăn mặt, sứ tráng men, bột ba rít,... Công 
nghiệp vật liệu xây dựng có tiến bộ, như 
gạch nung đạt 135%, xi măng đạt 124%... 
Tuy vậy, trong bước đầu chuyển đổi cơ 
chế, hầu hết các xí nghiệp còn nhiều khó 
khăn về nguyên, nhiên, vật liệu, lương 
thực, thực phẩm, tiền lương; còn lúng 
túng trong việc xác định phương hướng 
sản xuất, xây dựng kế hoạch và phân chia 
lợi nhuận... Sản xuất tiểu, thủ công nghiệp 
hằng năm chiếm trên 50% giá trị tổng sản 
lượng công nghiệp địa phương. 

Phương châm “Nhà nước và nhân 
dân cùng làm” trong phát triển giao 
thông - vận tải được vận dụng tốt, hoàn 
thành nhiều công trình mới, tu sửa nâng 
cấp đường cũ. Tổng vốn đầu tư xây dựng 
cơ bản thực hiện đạt trên 90% kế hoạch, 
trong đó đầu tư cho khu vực sản xuất 73%. 
Năm 1982, hoàn thành, đưa vào sử dụng 
18 công trình. Trong 5 năm, toàn tỉnh đã 
làm mới và nâng cấp 527 km đường giao 
thông. Mạng lưới giao thông trên từng địa 
bàn bước đầu được khép kín liên hoàn, 
tạo điều kiện kịp thời cho vận tải phục 
vụ thời chiến, đảm bảo giao thông thông 
suốt. Công tác vận tải có cố gắng vươn lên 
đáp ứng yêu cầu chiến đấu, sản xuất và 
đời sống. Lực lượng vận tải thô sơ ở vùng 
cao được tổ chức lại, bước đầu hoạt động 
có kết quả.

Thu mua lương thực năm 1982 đạt 
106,56% kế hoạch; các loại sản phẩm khác: 
chè đạt 550 tấn, quế đạt 28 tấn và nghệ đạt 
120 tấn. Năm 1984, huy động lương thực 
đạt 23.119 tấn, vượt kế hoạch trên giao 119 
tấn. Năm 1985, mức huy động tăng gần 2 
lần so với năm 1980. 

1. Trong đó nhóm A đạt 22.369.900 đồng và nhóm B đạt 10.413.000 đồng. Riêng công nghiệp địa 
phương đạt 19.873.000 đồng (bằng 103,3% kế hoạch), trong đó quốc doanh đạt 98,4%, tập thể đạt 117,7% 
kế hoạch. 
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Thông tin, bưu điện được mở rộng; 
chất lượng thông tin khá hơn. Xây dựng 
cơ bản có chuyển biến; chỉ đạo điều hành 
kiên quyết, kịp thời, tập trung giải quyết 
thủ tục, vốn, vật tư, lao động để thực hiện 
các công trình trọng điểm như di chuyển 
huyện lỵ, xây dựng hậu cứ, kho dự trữ, 
hầm hào, công sự... để tăng thêm cơ sở vật 
chất và năng lực mới phục vụ sản xuất, 
đời sống. Một số công trình mà Nhà nước 
và nhân dân cùng làm được triển khai 
thực hiện có kết quả, như công trình thủy 
lợi Tát Piếm (Chiêm Hóa), thủy điện Thác 
Thúy (Bắc Quang), thủy điện Nậm Má 
(Vị Xuyên), Bệnh viện Hàm Yên, Sân vận 
động thị xã Tuyên Quang, tuyến đê Nam 
Sơn Dương,... 

Giá trị hàng xuất khẩu vượt 11,61% 
kế hoạch, trong đó xuất khẩu Trung ương 
tăng 7,6%, xuất khẩu địa phương tăng 
14,6% kế hoạch. Năm 1985, xuất khẩu tính 
bằng ngoại tệ tăng 2, 3 lần so với năm 1983.

Tổng thu ngân sách năm 1982 đạt 105% 
kế hoạch, trong đó nguồn thu địa phương 
đạt 98% kế hoạch. Năm 1984, tổng thu 
vượt 16% kế hoạch, tăng 10,2% so với năm 
1983; tổng chi đạt 142% kế hoạch; tổng thu 
tiền mặt đạt 119,5%, chi 153,9% kế hoạch. 
Thu, chi tiền mặt còn nhiều khó khăn, tiền 
và hàng vẫn mất cân đối; chi tiền mặt còn 
khá lớn, vượt chỉ tiêu 224,1%. Có tình hình 
đó là do yêu cầu đảm bảo phát triển kinh 
tế, văn hóa theo kế hoạch, nhưng khoản 
chi bù lương, bù giá những tháng cuối 
năm 1985 quá lớn nên dẫn đến bội chi, gây 
mất cân đối thu, chi ngân sách.

Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án 
thực hiện đồng bộ chính sách mới về giá 
-lương - tiền, chỉ đạo chặt chẽ việc bù giá 
vào lương, đưa lương vào giá thành sản 
phẩm. Đến cuối năm 1985, toàn tỉnh cơ bản 
xếp xong hệ thống lương mới đối với cán 
bộ công nhân viên chức, người về hưu và 

thương binh. Công tác thu đổi tiền trong 
ngày 15-9-1985 hoàn thành nhanh gọn. 

Ở vùng biên giới, chiến sự vẫn xảy ra, 
một số trường phải sơ tán, nghỉ học nên sự 
nghiệp giáo dục của tỉnh giảm sút một số 
mặt. Năm học 1981-1982, hệ phổ thông có 
trên 190.000 học sinh, năm học 1984-1985 
chỉ còn 166.300 học sinh, trong đó phổ 
thông cơ sở có 157.900 học sinh và phổ 
thông trung học có 8.400 học sinh. Vùng 
thấp đã thực hiện chương trình cải cách 
giáo dục, vùng cao duy trì được chương 
trình “ánh sáng văn hoá” với đội ngũ giáo 
viên trên 1.000 người, thu hút hơn 10.000 
người theo học. Công tác nuôi dạy trẻ được 
duy trì ở khối cơ quan, lâm - nông trường, 
nhưng khu vực nông thôn giảm sút. Năm 
1984-1985, toàn tỉnh còn 19.000 cháu được 
chăm sóc trong các nhà trẻ, nhóm trẻ. 

Đến năm 1984, số giường bệnh tăng 
3,9% so với năm 1983, trung bình cứ 10.000 
dân có 48 giường bệnh và 15 y, bác sĩ. 

Từ năm 1979 đến năm 1985, tỉnh đã 
xây dựng hệ thống trạm truyền thanh dọc 
biên giới, Đài Phát thanh Hà Tuyên phát 
sóng 4 thứ tiếng (Kinh, Tày, Dao, Mông), 
tuyên truyền các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước đến đồng bào các 
dân tộc trong tỉnh, đặc biệt là khu vực 
biên giới. 

Ngày 26-4-1981, trên 94% cử tri cả tỉnh 
đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa VII. Ngày 26-4-1981, cuộc bầu cử đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa II, đại 
biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã và 
tương đương được tổ chức thành công. 
Từ năm 1984 trở đi, công tác bầu cử được 
tiến hành theo Luật Bầu cử Hội đồng 
nhân dân. Ngày 21-4-1985, cuộc bầu cử 
đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa III 
và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, xã, 
đạt tỷ lệ cao. 

Từ tháng 8-1977, tỉnh thí điểm thực 
hiện việc xây dựng cấp huyện tại huyện 
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Sơn Dương. Đến năm 1982, việc xây dựng 
huyện và tăng cường cấp huyện đã đạt 
một số kết quả bước đầu, có tác động tích 
cực đến triển khai thực hiện các mục tiêu 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của 
từng huyện và trong toàn tỉnh.

Từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986, Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 
họp tại Hà Nội đề ra đường lối đổi mới. 
Từ năm 1986 đến năm 1991, Hà Tuyên 
bước đầu thực hiện công cuộc đổi mới do 
Đảng khởi xướng. 

Năm 1986, năm mở đầu kế hoạch 5 
năm 1986-1990, tình hình đất nước và của 
tỉnh hết sức khó khăn. Từ ngày 23 đến 
ngày 30-7-1986, một trận lũ lụt lớn đã xảy 
ra ở 9/15 huyện, thị xã của tỉnh; nhiều địa 
phương bị ngập nước, thiệt hại rất lớn về 
tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản 
xuất và phát triển kinh tế. Lũ lụt làm thiệt 
hại hơn 5.000 ha cây nông nghiệp, trong đó 
hỏng nặng 2.000 ha cây lương thực. Trước, 
trong và sau lũ, cấp ủy Đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập trung 
cao độ cho công tác phòng, chống, hạn chế 
và khắc phục hậu quả lũ lụt, nhanh chóng 
ổn định đời sống nhân dân. Mặt trận Tổ 
quốc tỉnh tổ chức đợt vận động ủng hộ 
đồng bào bị lũ lụt trong toàn tỉnh; sau một 
tháng đã ủng hộ được 352.848.206 đồng. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, tổng sản 
lượng lương thực quy thóc năm 1986 vẫn 
đạt trên 270.000 tấn. Việc ứng trước vật 
tư, phân bón, thuốc sâu và tổ chức vận 
chuyển đến huyện, có nơi đến xã thu được 
kết quả và kinh nghiệm tốt. Đàn trâu tăng 
8,4%, đàn bò tăng 5,9%, đàn lợn tăng 6,7% 
so với năm 1985. Diện tích trồng rừng đạt 
100% kế hoạch năm. Sản xuất công nghiệp 
địa phương có mặt tiến bộ: sản lượng xi 

măng tăng từ 4.500 tấn năm 1985 lên trên 
6.000 tấn; sản xuất hơn 1.000 tấn bột ba rít 
xuất khẩu; thực hiện được kế hoạch sản 
xuất công cụ cho nông, lâm nghiệp. Tuy 
nhiên, chất lượng sản phẩm công nghiệp 
và tiểu, thủ công nghiệp còn thấp; một số 
mặt hàng như chè, dầu sả, chế biến màu, 
đường mật, vải may mặc, mây tre, đồ gỗ,... 
không đạt kế hoạch.

Trên lĩnh vực phân phối, lưu thông, 
tỉnh phân cấp nhiệm vụ, quyền hạn cho 
huyện quản lý, điều hành, tổ chức các đơn 
vị kinh doanh thương nghiệp bao gồm cả 
nội, ngoại thương. 

Từ ngày 7 đến ngày 12-10-1986, Đảng 
bộ tỉnh Hà Tuyên tiến hành Đại hội lần 
thứ IV; đề ra mục tiêu chung và phương 
hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh những năm 1986-1990 
và nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực. 

Đến cuối năm 1987, diện tích gieo 
trồng cây lương thực chính của toàn tỉnh 
đạt 118.411 ha (giảm 1.370 ha so với năm 
1985), nhưng diện tích cấy các giống lúa 
ngắn ngày có năng suất cao được mở 
rộng. Ở vùng cao, trồng thí điểm ngô hè - 
thu có kết quả, giống ngô mới đưa xuống 
ruộng một vụ ở vùng thấp và tăng thêm 
vụ ngô đông trên ruộng soi bãi, hai vụ 
đều đạt năng suất. Sản lượng ngô tăng 
hơn năm 1986 trên 3.000 tấn. Tuy vậy, 
tổng sản lượng lương thực quy thóc mới 
đạt 262.185 tấn (bằng 96,84% so với năm 
1985), bình quân lương thực chỉ đạt 268 
kg/người/năm (giảm 36 kg so với năm 
1985), các chỉ tiêu trong nông nghiệp đạt 
thấp hơn kế hoạch đề ra. 

Trong 5 năm (1986-1990), ngành nông - 
lâm nghiệp của tỉnh đã hình thành hệ thống 
giải pháp kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành1 

1. Bao gồm hệ thống tiến bộ kỹ thuật, cơ sở vật chất - kỹ thuật, hệ thống dịch vụ kỹ thuật, biện pháp 
kỹ thuật và hệ thống chính sách.
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và kiên trì đưa hệ thống này vào vận hành 
trong sản xuất, bước đầu thu được kết quả. 
Qua 2 năm (1987-1988) lãnh đạo, tổ chức 
thực hiện, đã khẳng định tính đúng đắn 
của các biện pháp thúc đẩy sản xuất lương 
thực, như: đưa giống lúa nguyên chủng, 
CR203, Bao thai, Mộc tuyền, CH, CN và 
các giống ngô ngắn ngày có năng suất cao 
như TSB2, MSB4, TB1,v.v... vào sản xuất 
gắn với tăng vụ ngô ở cả hai vùng trong 
tỉnh; từng bước tổ chức lại dịch vụ nông 
nghiệp, tiếp tục ứng trước phân đạm và 
mở mới phương thức bán thẳng, đổi trực 
tiếp cho nông dân; cung ứng phân đạm, 
phân lân cho cơ sở; tổ chức soát xét lại đất 
đai, phân hạng ruộng đất, ổn định sản 
lượng khoán và điều chỉnh lại mức thuế 
hợp lý; tăng cường củng cố quan hệ sản 
xuất, chuyển mạnh các hợp tác xã nông - 
lâm nghiệp sang hạch toán kinh doanh. 

Năm 1988, toàn tỉnh có 112 hợp tác xã 
áp dụng khoán sản phẩm theo định mức 
đơn giá thanh toán gọn; đến cuối năm 
1990 có 685 hợp tác xã thực hiện khoán 10. 
Khoán mới bước đầu kích thích người sản 
xuất, thu nhập theo công lao động đạt từ 
30- 40% sản lượng khoán, tăng gấp 2 lần 
so với trước. Do làm rõ chính sách ruộng 
đất nên khuyến khích được nông dân tận 
dụng đất đai, thâm canh, tăng vụ thúc 
đẩy sản xuất. Bộ máy quản lý hợp tác xã 
giảm 40-50%, hoàn thành nghĩa vụ lương 
thực với Nhà nước, cơ bản xóa bỏ được 
tình trạng bao cấp tràn lan trước đây. Thực 
hành tiết kiệm có kết quả, giảm tỷ lệ hao 
hụt trong vận chuyển xuống còn 3,43%, 
kiểm tra thu hồi hàng trăm tấn lương 

thực cấp sai quy định. Ngoài nguồn lương 
thực sản xuất tại chỗ, bằng liên kết, xuất 
khẩu và tiết kiệm đã tăng thêm 9.000 tấn 
lương thực. Tổng sản lượng lương thực 
quy thóc năm 1988 đạt 276.800 tấn (trong 
đó sản xuất tại chỗ đạt 269.800 tấn). Tuy 
nhiên, bộ máy và sự chuyển biến trong sản 
xuất nông nghiệp còn chậm, chưa thực sự 
vững chắc; lãnh đạo trực tiếp trong ngành 
nông nghiệp các huyện chưa thoát khỏi 
ảnh hưởng của cơ chế quản lý cũ, còn 
tình trạng quan liêu, bao cấp; tư tưởng tự 
cung, tự cấp và bao cấp còn nặng nề. Vì 
vậy, đến năm 1990, mặc dù diện tích gieo 
trồng tăng so với năm 1989, song so với kế 
hoạch năm đạt thấp cả về diện tích, năng 
suất và sản lượng1. Về chăn nuôi, đàn gia 
súc tăng chậm2. Tính chung trong 5 năm 
(1986-1990), đàn trâu tăng 5,1%, đàn bò 
giảm 18,7%, đàn lợn tăng 0,5%, diện tích 
thả cá giảm trên 7%. Việc áp dụng tiến bộ 
kỹ thuật vào chăn nuôi còn ít, thiếu các 
chính sách khuyến khích phát triển chăn 
nuôi; công tác thú y phòng dịch bệnh tuy 
có tiến bộ, nhưng ở một số nơi vẫn xảy ra 
dịch bệnh gây thiệt hại cho sản xuất. 

Tỉnh chủ trương chuyển việc sản 
xuất nghề rừng từ khu vực quốc doanh 
là chính sang cho các thành phần kinh tế 
ngoài quốc doanh là chính. Lấy khoanh 
nuôi, bảo vệ, tu bổ, trồng rừng là chủ yếu 
và có kết hợp với khai thác khi điều kiện 
cho phép. Thực hiện các biện pháp đóng 
cửa khai thác rừng ở một số khu vực để tái 
sinh và bảo vệ rừng đầu nguồn; tiến hành 
phân cấp cho huyện quản lý lâm trường 
gắn với xác định quy mô lâm trường thích 

1. Năng suất lúa cả năm bình quân đạt 23,11 tạ/ha (bằng 91,56% kế hoạch); tổng sản lượng lương 
thực quy thóc đạt 262.000 tấn, giảm 21.000 tấn so với năm 1989 (trong đó thóc giảm 15.500 tấn).

2. Năm 1988, đàn lợn tăng 1,9%, đàn trâu tăng 0,2%, đàn bò chỉ bằng 92,6% năm 1987. Năm 1990, 
so với kế hoạch, toàn tỉnh có đàn trâu 187.000 con (hụt 0,54%), đàn bò 39.000 con (hụt 29,1%), đàn lợn 
325.000 con (hụt 4,6%). 
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hợp; điều chỉnh lại một số diện tích đất 
rừng của lâm trường giao cho hợp tác xã 
và gia đình sản xuất, kinh doanh. Trong 
5 năm (1986-1990), tỉnh giao 108.000 ha 
rừng cho các thành phần kinh tế quản lý 
và sản xuất, kinh doanh; đáp ứng được 
một phần giống cây cho trồng rừng tập 
trung; toàn tỉnh trồng trên 21.000 ha 
rừng tập trung và 82,2 triệu cây phân tán. 
Trong sản xuất, vận dụng nông - lâm kết 
hợp, mở rộng liên doanh, liên kết giữa 
lâm trường và hợp tác xã. 

Trong điều kiện khó khăn về nguyên 
liệu, thiết bị và vốn, tỉnh sắp xếp lại các 
cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu, thủ 
công nghiệp; đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu 
dùng, khuyến khích các đơn vị đổi mới 
thiết bị; tạm thời cho hoãn các khoản nợ, 
rà soát lại sản xuất, giải quyết lao động dôi 
dư... Về cơ bản, công nghiệp địa phương 
đáp ứng được yêu cầu nông cụ sản xuất, 
vật liệu xây dựng, các sản phẩm chế biến 
để xuất khẩu. Nhiều xí nghiệp năng động 
tạo được chuyển biến mới trong sản xuất 
và đảm bảo đời sống người lao động. Một 
số đơn vị dùng vốn tự có, vốn liên doanh, 
vay tín dụng để đầu tư đổi mới thiết bị tạo 
ra mặt hàng mới. Một số đơn vị đã nâng 
cao chất lượng như xi măng, cuốc bàn, 
máy tuốt lúa, đồ gốm; các sản phẩm chế 
biến để xuất khẩu như chè, bột barít, hàng 
mây tre có xu hướng phát triển tốt. Nhiều 
công trình thủy điện nhỏ được đưa vào 
sử dụng. Một số xí nghiệp có chuyển biến 
tích cực theo cơ chế sản xuất kinh doanh 
mới, nâng cao mức sản xuất như Công ty 
xi măng, bột kẽm, vật liệu xây dựng số II, 
Công ty Dịch vụ kỹ thuật thủ công nghiệp, 
Hợp tác xã dệt Tuyên Thành. Giá trị tổng 
sản lượng công nghiệp (so với năm 1986): 
Năm 1987 tăng 14,12%, năm 1988 tăng 
8,2%; đến năm 1990 đạt 256,6 triệu đồng 
(theo giá cố định năm 1982), bằng 100,62% 

kế hoạch, tăng 14% so với năm 1989 (trong 
đó quốc doanh vượt 29%, ngoài quốc 
doanh vượt 2%). Một số sản phẩm chủ yếu 
vượt kế hoạch là công cụ cầm tay, bột kẽm, 
xi măng, đường các loại, ngói nung, gạch 
chỉ và bột barít.

Tỉnh thành lập Công ty Liên hiệp chè, 
tập trung chỉ đạo khai thác thế mạnh của 
cây chè, thực hiện kế hoạch phát triển 1.000 
ha chè; sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh 
xuất - nhập khẩu, giảm bớt các khâu trung 
gian, tạo thuận lợi để chuyển sang hạch 
toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa. Thông 
qua xuất - nhập khẩu và trao đổi hàng 
hóa để nhập lương thực, vật tư, phụ tùng, 
nguyên liệu cho sản xuất. Đến năm 1990, 
tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh 
đạt 1.764.000 USD (bằng 68,29% kế hoạch), 
giá trị hàng nhập khẩu đạt 1.638.000USD 
(bằng 89.39% kế hoạch). 

Thu mua lương thực đạt 13.412 tấn, 
trong đó thu mua của địa phương đạt 
3.000 tấn. Thu ngân sách năm 1990 đạt 
38.314 triệu đồng, vượt kế hoạch 0,3%. 
Tổng chi ngân sách 39.989 triệu đồng. 

Tỉnh chủ trương bố trí lại cơ cấu đầu 
tư, tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ của các 
bộ, ngành Trung ương, các tổ chức viện trợ 
quốc tế về vốn, vật tư thiết bị. Toàn tỉnh tập 
trung rà soát, dành vốn đầu tư cho các công 
trình cấp thiết như thủy điện Nậm Má, nước 
ăn cho hai thị xã, thủy điện Quang Minh, 
cầu treo Bắc Mê. Một số đơn vị quốc doanh 
dùng vốn tự có, vốn tín dụng để đầu tư cải 
tiến thiết bị, phát triển sản xuất. Nhân dân 
đã tự bỏ vốn làm thuỷ điện nhỏ, trồng chè, 
trồng rừng. Năm 1990, tỉnh hoàn thành quy 
hoạch tổng thể 2 thị xã và 8 huyện lỵ; trong 
đó có thị xã Tuyên Quang và huyện lỵ Nà 
Hang, Hàm Yên.

Ngành giao thông - vận tải sớm chuyển 
từ phương thức giao cho cấp huyện quản 
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lý, khai thác sang tổ chức quản lý chuyên 
ngành từ tỉnh đến huyện và xã, bước 
đầu hoạt động có kết quả. Hệ thống giao 
thông được tu sửa, nâng cấp và mở mới. 
Nhân dân các huyện Nà Hang, Hàm Yên, 
Yên Sơn cùng với các huyện Đồng Văn, 
Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ huy động 
1.700.000 ngày công, đào đắp 1.120.000 m3 
đất đá mở đường Thuận Hoà - Đông Hà 
dài 43 km. Nhân dân các huyện Hàm Yên, 
Chiêm Hóa, Bắc Quang đóng góp 700.000 
ngày công mở đường Quang Minh - Minh 
Quang dài 45 km. Cùng với việc tham gia 
mở các đường trục, nhân dân các huyện, 
thị còn đóng góp vật chất và công sức tu 
sửa các cầu đường, khắc phục hậu quả lũ 
lụt, bảo đảm giao thông. Huyện Chiêm 
Hóa góp trên 150 triệu đồng cải tạo đường 
Chiêm Hóa - Minh Đức; huyện Yên Sơn 
cải tạo đường Nông Tiến- Xuân Vân, Ngòi 
Chanh - Trung Sơn. Việc giao lưu hàng 
hóa và đi lại của nhân dân thuận lợi hơn 
trước1. Vận tải thô sơ và vận tải ngoài quốc 
doanh phát triển mạnh2. Phương tiện vận 
tải phát triển đa dạng, góp phần đảm bảo 
hầu hết nhu cầu vận chuyển trên địa bàn, 
phục vụ kịp thời sản xuất và đời sống. Tuy 
vậy, giao thông - vận tải nông thôn phát 
triển còn chậm, giao thông - vận tải vùng 
cao còn khó khăn. 

Hoạt động văn hóa - nghệ thuật đã 
hướng về cơ sở, nâng cao mức hưởng thụ 
văn hóa của nhân dân. Hầu hết các huyện, 
thị xã được đầu tư đổi mới, tăng cường 
phương tiện nghe nhìn (video, loa, đài, 
tăng âm...) và các thiết chế văn hóa khác3. 
Từ năm 1986, nhân dân thị xã Tuyên Quang 
đã được xem truyền hình; đến năm 1991, 
các huyện trong tỉnh đều có truyền hình 
thu qua vệ tinh. Hầu hết các xã vùng biên 
giới, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách 
mạng đều được nghe đài, xem phim và 
biểu diễn nghệ thuật, không còn huyện 
trắng về biểu diễn nghệ thuật. Nhiều loại 
hình văn hóa của các dân tộc được khai 
thác, phát huy để phục vụ quần chúng. 
Quy ước nếp sống mới được tuyên truyền 
sâu rộng cho nhân dân học tập và đăng 
ký thực hiện; hàng trăm thầy mo, then, 
bụt, tào, cúng, bói tự nguyện bỏ nghề; tập 
tục lạc hậu, mê tín dị đoan được đẩy lùi 
một bước; thuần phong mỹ tục và truyền 
thống tốt đẹp của các dân tộc được gìn giữ 
và phát huy.

Đến năm 1990, toàn tỉnh có gần 200.000 
người thường xuyên tham gia hoạt động 
thể dục - thể thao; 65.000 người đạt tiêu 
chuẩn rèn luyện thân thể. Các huyện, thị 
xã hằng năm đều tổ chức thi đấu bóng 
đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông,  

1. Vận tải hàng hoá năm 1988 so với năm 1986 tăng 28,43% về khối lượng (tấn) và 30,72% về tấn/km, 
vận chuyển hành khách tăng 26,02% lượt khách. Từ năm 1989, xoá bao cấp, các xí nghiệp quốc doanh 
sắp xếp lại sản xuất, chuyển hẳn sang kinh doanh và cạnh tranh với các thành phần kinh tế khác. 

2. Năm 1986, toàn tỉnh có 208 xe trâu và 8 thuyền gắn máy của Hợp tác xã Đức Thắng (thị xã 
Tuyên Quang); đến năm 1990, có 90 xe trâu, 45 máy kéo Bông Sen, 8 thuyền gắn máy loại 45 tấn và 
151 thuyền gắn máy các loại; vận tải tư nhân có 74 ô tô vận tải các loại và 46 xe chở khách. Năm 1990, 
vận tải ngoài quốc doanh, vận chuyển hàng hoá đạt 96.400 tấn, bằng 3.074.000 tấn/km, vận chuyển 
252.800 lượt khách. 

3. Đến năm 1990, toàn tỉnh có 16 đội thông tin lưu động, Bảo tàng Tổng hợp tỉnh và Ban Quản lý 
Khu Di tích lịch sử Tân Trào, 11 nhà văn hoá (trong đó có 1 nhà văn hoá tỉnh và 1 nhà văn hoá của Liên 
đoàn Lao động tỉnh), 15 thư viện, 10 hiệu sách nhân dân, 16 huyện, thị đều có từ 2 đến 5 đội chiếu phim, 
2 đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và 230 đội văn nghệ quần chúng. Ở các xã có 138 trạm truyền thanh 
với 4.779 loa. 
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cờ vua, bơi, chạy...thu hút nhiều lực lượng 
tham gia. 

Trong công tác giáo dục - đào tạo, thực 
hiện ba chương trình mục tiêu: vận động 
người dạy, người học; chống bỏ học giữa 
chừng, chống xuống cấp trường học; đẩy 
mạnh phát triển giáo dục miền núi,v.v. với 
phương châm “Nhà nước và nhân dân 
cùng làm”, “người biết chữ dạy người 
không biết chữ”; nhiều huyện, thị xã và cơ 
sở có biện pháp tích cực khơi dậy ý thức 
trách nhiệm, tinh thần hiếu học trong nhân 
dân, dựa vào dân để xây dựng “Quỹ xóa 
mù chữ”, xây dựng và sửa chữa trường 
lớp, cải thiện điều kiện dạy và học. Toàn 
tỉnh có gần một vạn người học trong các 
lớp xóa mù chữ và bổ túc văn hóa tại chức; 
thị xã Tuyên Quang và 4 xã, 3 phường của 
thị xã đạt tiêu chuẩn xóa mù chữ và phổ 
cập giáo dục cấp I. Sau 10 năm thực hiện 
cải cách giáo dục, số lượng và chất lượng 
giáo dục của tỉnh có chuyển biến một 
bước. Đến năm học 1990-1991, toàn tỉnh có 
166.082 học sinh phổ thông các cấp (chiếm 
70% số người trong độ tuổi đi học); trong 
đó cấp I có 135.767 học sinh (51%), cấp II 
có 25.118 học sinh (70%), cấp III có 5.197 
em (3,3%). Hệ thống các trường, lớp phổ 
thông dân tộc nội trú, các ngành học sư 
phạm, bổ túc văn hóa vẫn được giữ vững 
và phát triển. Thực hiện giáo dục lao động 
sản xuất, giáo dục kỹ thuật tổng hợp và 
giáo dục hướng nghiệp dạy nghề cho học 
sinh trong các trường theo hướng “mềm 
hóa nội dung, đa dạng hóa về hình thức” 
bước đầu có hiệu quả. 

Năm học 1990-1991, toàn tỉnh có 1.035 
học viên sư phạm và học nghề học tập ở 
các trường chuyên nghiệp của tỉnh; 220 

sinh viên đại học, 501 học sinh cao đẳng và 
trung học chuyên nghiệp học ở các trường 
trong nước1. 

Ngành y tế cố gắng phòng chống bệnh, 
nhất là bệnh sốt rét và bướu cổ. Tỉnh đã 
đưa cán bộ y tế xuống 7 huyện vùng cao 
để hướng dẫn phun thuốc diệt muỗi và 
dập tắt các ổ dịch bệnh, đưa muối iốt lên 
vùng cao phục vụ nhân dân. Công tác tiêm 
chủng mở rộng cho trẻ em được chú trọng, 
80% số cháu trong độ tuổi được tiêm phòng 
đủ 6 loại vắc xin. Thực hiện chủ trương đưa 
giường bệnh và thầy thuốc xuống sát dân, 
tỉnh đã xây dựng thêm một số phòng khám 
đa khoa khu vực, đưa 315 giường bệnh ở 
bệnh viện tỉnh và huỵên về cơ sở.

Từ năm 1987 trở đi, tình hình chiến sự 
tại vùng biên giới đã dịu bớt, việc ổn định 
dân cư, nhất là đưa dân sơ tán trong chiến 
tranh biên giới trở lại nơi ở cũ được chú 
trọng. Năm 1990, toàn tỉnh giải quyết ổn 
định 865 hộ gồm 5238 người, khai hoang 
phục hóa tăng thêm trên một trăm hécta 
đất sản xuất. 

Từ năm 1986 đến năm 1991, biên giới 
và nội địa Hà Tuyên lại có những diễn biến 
phức tạp, một số phần tử xấu đã lợi dụng 
tôn giáo và có những hoạt động bất hợp 
pháp gây trở ngại cho sản xuất và an ninh 
trật tự. Các tệ nạn, tiêu cực xã hội phát 
triển. Nhờ những cố gắng của Đảng bộ, 
toàn quân, toàn dân trong tỉnh, tình hình 
trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an 
ninh chính trị ổn định; các cơ quan đảng, 
chính quyền và các địa bàn trọng điểm về 
kinh tế, quốc phòng của địa phương được 
bảo vệ an toàn. 

Ngày 19-4-1987, có 473.022/490.830 cử 
tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu 

1. Báo cáo số 994/TH ngày 29-5-1991 của Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Tuyên về kiểm điểm việc 
thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên lần thứ IV, tr.5. 
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Quốc hội khóa VIII đạt tỷ lệ 96,37%. Ngày 
19-8-1989, cuộc bầu cử đại biểu hội đồng 
nhân dân ba cấp nhiệm kỳ 1989-1994 tổ 
chức thành công. 

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, 
quân và dân Hà Tuyên đã chiến đấu anh 

dũng, kiên cường bảo vệ biên giới phía 
Bắc, được Nhà nước phong tặng danh 
hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân 
dân, tặng thưởng Huân chương Sao vàng, 
Huân chương Hồ Chí Minh.

Lễ đón nhận Huân chương Sao vàng và Huân chương Hồ Chí Minh (tháng 8 - 1985)
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I- PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
THEO ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG  
(10-1991 - 1995)

1. Tái lập tỉnh Tuyên Quang 

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội 
khóa VIII, cuối tháng 9-1991, việc chia 
tách tỉnh Hà Tuyên thành hai tỉnh Tuyên 
Quang và Hà Giang đã cơ bản hoàn thành. 
Từ ngày 1/10/1991, hai tỉnh chính thức đi 
vào hoạt động theo đơn vị hành chính mới.

Tỉnh Tuyên Quang sau khi tái lập có 
6 đơn vị hành chính, gồm 5 huyện (Nà 
Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, 
Sơn Dương) và 1 thị xã (Tuyên Quang). 
Đơn vị hành chính cấp cơ sở có 3 phường; 
7 thị trấn, 135 xã (trong đó có 36 xã vùng 
cao). Tỉnh lỵ đặt tại thị xã Tuyên Quang.

2. Thực hiện kế hoạch 5 năm 
(1991-1995)

2.1. Đặc điểm tình hình và những mục 
tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ XI đề ra 

Sau khi tái lập, Tuyên Quang có những 
thuận lợi cơ bản: Là vùng đất giàu truyền 
thống cách mạng và tinh thần đoàn kết 
cộng đồng các dân tộc anh em; tình hình 
chính trị - xã hội nhìn chung ổn định. 

Tỉnh có lực lượng lao động dồi dào, có 
kinh nghiệm trong sản xuất, nhất là nghề 
rừng. Tiềm năng đất đai trong phát triển 
nông, lâm nghiệp còn nhiều. Giao thông 
đường bộ, đường sông khá thuận lợi; điện 
lưới quốc gia đã về đến một nửa số huyện 
trong tỉnh. Tỉnh có nhiều di tích lịch sử 
cách mạng, thuận lợi cho ngành du lịch 
phát triển. Tiềm năng về thuỷ điện và tiềm 
năng phát triển công nghiệp khá phong 
phú. Có vùng nguyên liệu đáp ứng ổn 
định, lâu dài để phát triển sản xuất ở địa 
phương và cung cấp nguyên liệu cho công 
nghiệp Trung ương, trước mắt là nguyên 
liệu giấy, chè, khoáng sản. 

Tuy nhiên, Tuyên Quang vẫn là một 
tỉnh nghèo, không ít khó khăn: Kinh tế 
phát triển chậm, trình độ sản xuất còn 
thấp kém và mang nặng tính tự cung tự 
cấp. Chưa phát huy được thế mạnh của 
nông, lâm nghiệp. Cơ cấu công nghiệp chỉ 
chiếm 14% giá trị tổng sản phẩm xã hội. 
Bình quân đầu người về tổng sản phẩm 
xã hội và thu nhập quốc dân còn thấp xa 
so với mức bình quân của cả nước. Lưu 
thông, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được 
yêu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh và 
đời sống. Thu ngân sách chỉ đảm bảo được 
25 - 30% nhu cầu chi thường xuyên. Đời 

Chương X

TUYÊN QUANG TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH 
CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI 

(1991 - 2010)
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sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. 
Sự lãnh đạo của Đảng bộ, nhất là lãnh đạo 
kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường còn 
lúng túng, quản lý nhà nước kém hiệu 
lực. Trình độ cán bộ, đảng viên chưa được 
nâng lên kịp thời với yêu cầu của tình hình 
và đòi hỏi của cơ chế quản lý mới.

Từ ngày 20 đến ngày 22-1-1992, Tuyên 
Quang tiến hành Đại hội đại biểu Đảng 
lần thứ XI. Các mục tiêu cụ thể được xác 
định là: Từng bước ổn định và cải thiện 
đời sống nhân dân; phát triển nông nghiệp 
toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa; 
mở rộng quan hệ thị trường; tập trung 
đầu tư xây dựng có trọng điểm các cơ sở 
hạ tầng ở những vùng có khả năng tạo ra 
khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn; tiếp 
tục mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, đổi 
mới nội dung và phương thức hoạt động 
của Đảng bộ, chính quyền và các đoàn 
thể nhân dân, đổi mới tổ chức và cán bộ, 
kiên quyết phòng chống quan liêu, tham 
nhũng; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, 
an toàn xã hội. 

2.2. Kết quả đạt được trên một số lĩnh vực
Sản xuất nông nghiệp có bước chuyển 

dịch tích cực về cơ cấu cây trồng, vật nuôi 
phù hợp với từng vùng sinh thái, bước 
đầu phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế 
mạnh của tỉnh. Tỉnh đã chủ động, sáng tạo 
tổ chức hệ thống khuyến nông từ tỉnh đến 
thôn bản, đến năm 1995, mỗi xã có một cán 
bộ khuyến nông1. Công tác phòng, chống 
dịch bệnh được quan tâm, không để xảy ra 
dịch bệnh lớn. Hệ thống cung ứng giống 
và vật tư nông, lâm nghiệp được hình 
thành từ tỉnh đến cơ sở, có điểm bán lẻ ở 

hầu hết các địa bàn trong tỉnh. Lượng phân 
bón cung ứng cho sản xuất năm 1995 tăng 
hơn 3,6 lần so với năm 1991. Nông dân 
được vay vốn phát triển sản xuất theo các 
chương trình dự án, chủ yếu thực hiện cho 
vay bằng giống, vật tư nông, lâm nghiệp; 
nông dân mua giống lúa lai, ngô lai năng 
suất cao được trợ giá bằng ngân sách của 
tỉnh. Việc giao đất, cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất nông nghiệp2 được đẩy 
mạnh; các công trình thuỷ lợi được nâng 
cấp, làm mới, tăng diện tích tưới tiêu.

Cuối năm 1993, tỉnh chỉ đạo điểm về 
củng cố và đổi mới hợp tác xã ở các hợp 
tác xã: Bình Xa (Hàm Yên), Ỷ La, Nông 
Tiến, Tràng Đà (thị xã Tuyên Quang), Sơn 
Nam (Sơn Dương), Pắc Ban, Bản Sắm (Nà 
Hang), Nhữ Hán, Vinh Phú (Yên Sơn), 
qua đó rút kinh nghiệm để nhân rộng ra 
toàn tỉnh. Qua củng cố, đổi mới tổ chức 
và quản lý trong các hợp tác xã, kinh tế 
hợp tác xã bước đầu có chuyển biến trong 
việc chuyển sang làm dịch vụ sản xuất cho 
kinh tế hộ, bộ máy quản lý giảm 20 - 30% 
so với khoán 10, giảm đáng kể các khoản 
chi phí bất hợp lý, mức đóng góp của hộ xã 
viên giảm từ 3 - 4 lần; vốn quỹ, tài sản của 
hợp tác xã được quản lý chặt chẽ, sử dụng 
có hiệu quả. Từ việc đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, nhiều hợp tác xã 
đã tạo vốn cho hộ xã viên sản xuất, nhất 
là những hộ nghèo. Đến năm 1995, trong 
tổng số 590 hợp tác xã chỉ có 19% số hợp 
tác xã đạt kết quả toàn diện, được xã viên 
đồng tình; 40,5% chuyển đổi được một số 
khâu dịch vụ; 40,5% không đổi mới được, 
tồn tại chỉ là hình thức. 

1. Chỉ trong hai năm (1992-1993), đã đưa gần 200 lượt cán bộ xuống hướng dẫn nhân dân về kỹ 
thuật thâm canh, xây dựng 51 điểm thành điểm giống lúa có năng suất cao; triển khai nghiên cứu đề tài 
khoa học “Đổi mới cơ cấu cây trồng” ở Hợp tác xã Sơn Lạc, xã Kim Phú, huyện Yên Sơn; triển khai thử 
nghiệm chăn nuôi bò sữa, dê sữa để nhân ra diện rộng.

2. Năm 1993, toàn tỉnh đã giao trên 8.000 ha cho 3.000 hộ, 15.000 hộ đã được cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. 
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Năm 1995, Tuyên Quang trải qua một 
trận lũ lụt lớn kéo dài từ ngày 13 – 21-8. 
Toàn bộ 6 huyện, thị xã của tỉnh đều bị thiệt 
hại. 60/145 xã, phường bị ngập lụt với diện 
tích lúa, hoa màu, rau đậu bị ngập trên 6.000 
ha, trong đó khoảng 5.000 ha lúa; 6.600 hộ 
gia đình bị ngập nước, trong đó 30% thiệt 
hại nặng, trên 1.000 ao hồ nuôi cá bị ngập 
sâu; các trạm xá, trường học và hàng trăm 
kilômét đường giao thông bị ngập và hỏng 
nặng, giao thông ách tắc nhiều đoạn. Lực 
lượng bộ đội, cán bộ, công nhân, viên chức, 
học sinh được huy động giúp đồng bào bị 
lụt di chuyển đến nơi an toàn. Các quầy 
bán hàng lương thực, thực phẩm, nhu yếu 
phẩm, thuốc men lưu động được tổ chức 
kịp thời. Nhân dân trong tỉnh phát huy tinh 
thần “lá lành đùm lá rách” cưu mang giúp 
đỡ nhau; các đối tượng chính sách, người 
nghèo ở nơi bị ngập lụt được trợ giúp kịp 
thời. Ngay sau khi nước rút, tỉnh tập trung 
khắc phục hậu quả để nhanh chóng ổn 
định đời sống, phục hồi sản xuất, đặc biệt 
là sản xuất nông nghiệp.

Mặc dù bị lũ lụt nhưng năm 1995, sản 
xuất nông nghiệp vẫn đạt kết quả khá, thực 
hiện vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XI đề ra về tổng sản lượng lương 
thực, lương thực bình quân đầu người và 
tổng đàn gia súc, gia cầm. Năng suất lúa 
bình quân tăng từ 25,68 tạ/ha/vụ (1992) lên 
31,6 tạ/ha/vụ (1994), có nơi đạt 67,9 tạ/ha/
vụ như Hợp tác xã Sơn Lạc (xã Kim Phú, 
huyện Yên Sơn). Tổng sản lượng lương 
thực 5 năm (1991-1995) đạt mức tăng bình 
quân 11,87%/năm; năm 1995 sản lượng 
lương thực quy thóc đạt trên 19 vạn tấn, 
đưa mức bình quân lương thực đầu người 
từ 203 kg (năm 1991) lên 286 kg (năm 
1995), giải quyết cơ bản vấn đề lương thực 
trên địa bàn tỉnh. Chăn nuôi tiếp tục phát 
triển. Đàn trâu tăng bình quân hằng năm 
5,6%, bò tăng 18,4%, lợn tăng 5,7%; số lồng 
cá năm 1995 tăng gần 2,5 lần so với năm 
1992. Đến tháng 7-1995, toàn tỉnh có tổng 
đàn trâu: 11,87 vạn con, bò: 1,7 vạn con, 
dê: 2,08 vạn con, lợn: 21,15 vạn con, đàn 
gia cầm: 1,58 triệu con, bình quân 5-10 
con/hộ. Diện tích ao hồ nuôi cá là 1.260 ha 
và có 968 lồng cá với sản lượng đạt 600 - 
800 kg/lồng. Một số cây công nghiệp, cây 
ăn quả có giá trị kinh tế cao, phù hợp với 
điều kiện sinh thái được phát triển theo 
vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Đến 
hết năm 1995, toàn tỉnh có trên 1.700 ha 

Cánh đồng lúa năng suất cao tại xã Trung Môn, huyện Yên Sơn
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mía giống mới, tăng 19% so với năm 1993, 
đủ giống nhân trên diện rộng chuẩn bị 
bảo đảm nguyên liệu sản xuất cho các nhà 
máy đường; có 4.588 ha chè (trong đó quốc 
doanh 1.758 ha, còn lại của các hộ nông 
dân), tập trung chủ yếu ở các huyện Yên 
Sơn, Sơn Dương, Hàm Yên; một số nơi đạt 
năng suất búp tươi 50 tạ/ha; sản lượng chè 
búp tươi đạt 16.000 tấn, chè thương phẩm 
3.160 tấn. Có 1.207 ha sả, chủ yếu ở Hàm 
Yên và Chiêm Hóa. Sản lượng tinh dầu 
năm 1995 đạt trên 240 tấn; do có thị trường 
tiêu thụ tốt, giá tương đối cao nên cây sả 
tiếp tục có chiều hướng phát triển. 

Cây lạc và cây đậu tương phát triển 
mạnh, sản lượng lạc bình quân hằng năm 
tăng 18%, đậu tương tăng 25,6%. Diện tích 
cây ăn quả tăng nhanh, năm 1995 so với 
năm 1991 tăng 122%; toàn tỉnh có khoảng 
745 ha cây ăn quả, trong đó cam, quýt 
chiếm 556 ha.

Năm 1993, tỉnh quyết định xây dựng 
nhà máy đường công suất 750 tấn mía/ngày, 
gắn với quy hoạch vùng nguyên liệu; từng 
bước đưa giống mía mới có năng suất và 
hàm lượng đường cao vào thay thế giống 
mía bị thoái hóa ở địa phương. Cây chè 
được ổn định diện tích để tập trung cải tạo, 
thâm canh, tăng năng suất; đầu tư công 
nghệ vào khâu chế biến nhằm tăng sản 
lượng chè thương phẩm có chất lượng cao, 
chiếm lĩnh được thị trường trong và ngoài 
nước. Diện tích cây sả ổn định theo hướng 
tập trung thâm canh tăng năng suất. Một 
số cây ăn quả có giá trị kinh tế cao bước 
đầu được phát triển theo quy hoạch vùng 
sản xuất hàng hóa như: cam, quýt ở Hàm 
Yên, Chiêm Hóa; nhãn, vải, hồng, na ở ven 
sông Lô, sông Đáy thuộc huyện Yên Sơn, 
Sơn Dương, thị xã Tuyên Quang; mơ, mận 
ở Nà Hang... Bước đầu thực hiện chương 
trình trồng cà phê1.

1. Thực hiện chỉ tiêu trồng 5.000 ha cà phê do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra, đến 
năm 1995, sau hai năm trồng thí điểm theo vùng tập trung, toàn tỉnh đã có khoảng 800 ha cà phê… 
Song do chưa nghiên cứu kỹ, thiếu kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm, chưa thực hiện đúng quy trình 
kỹ thuật… nên chương trình cây cà phê sau đó không đạt kết quả như mong muốn, gây tổn thất cho cả 
Nhà nước và người trồng.
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Sản xuất lâm nghiệp là một hướng làm 
giàu được tỉnh và các hộ gia đình đặc biệt 
chú trọng. Công tác quản lý khoanh nuôi, 
bảo vệ, tái sinh rừng tự nhiên được thực 
hiện đồng thời với đẩy mạnh trồng rừng 
phủ xanh đất trống đồi núi trọc; phong 
trào toàn dân bảo vệ rừng được phát động 
rộng rãi. Tỉnh đã chuyển toàn bộ vốn khai 
hoang sang đầu tư cho khoanh nuôi, bảo 
vệ rừng thông qua hợp đồng kinh tế với 
hộ gia đình. Việc giao đất, giao rừng và 
nhiệm vụ bảo vệ rừng được gắn với công 
tác định canh, định cư. Xác định chủ thể 
quản lý rừng và đất rừng, chuyển từ giao 
đất giao rừng chủ yếu cho quốc doanh, 
hợp tác xã sang giao đất, khoán rừng cho 
công nhân, nông dân. Đến hết năm 1995, 
thực hiện giao đất khoán bảo vệ rừng được 
hơn 171.000 ha cho 21.000 hộ và các đơn vị 
quốc doanh lâm nghiệp, các ban quản lý 
rừng đặc dụng. 

Nhiệm vụ trồng rừng được triển khai 
với phương châm: “Dễ, gần trồng trước; 
xa, khó trồng sau; ưu tiên trồng rừng ven 
lộ, vùng xung yếu, đầu nguồn các công 
trình thuỷ lợi nơi cạn nguồn sinh thuỷ”. 
Kinh tế đồi rừng có những chuyển biến 
tích cực, góp phần vào việc nâng cao đời 
sống của nhân dân. Các lâm trường quốc 
doanh thực hiện sắp xếp lại và đổi mới nội 
dung, phương thức hoạt động, làm tốt vai 
trò dịch vụ trồng rừng cho các hộ gia đình. 
Vốn các dự án thuộc Chương trình 327/CT1 
được quản lý, sử dụng tốt. Từ năm 1992 
đến năm 1995, toàn tỉnh đã trồng trên 
37.600 ha rừng, độ che phủ của rừng tăng 
từ 26% lên 34%2. 

Để khuyến khích nông dân và các tổ 
chức lâm nghiệp quốc doanh phát triển 
sản xuất, kinh doanh nghề rừng, tỉnh chủ 
trương cho khai thác lâm sản vườn rừng 
của các hộ gia đình và rừng trồng kinh 
doanh của các lâm trường đã đến tuổi 
khai thác trên cơ sở giữ độ che phủ của 
rừng, đảm bảo môi trường để có nguồn 
nguyên liệu cung cấp lâu dài, ổn định 
cho sản xuất. Thực hiện khai thác rừng 
theo đúng quy trình kỹ thuật3. Đến tháng 
8-1994, diện tích rừng nguyên liệu giấy 
của tỉnh đạt 81.146 ha với trữ lượng 92,5 
vạn m3 gỗ, 14,2 vạn tấn nguyên liệu giấy 
sợi dài (tre, nứa)...

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp 
năm 1995 tăng 31% so với năm 1991, nhịp 
độ tăng bình quân hằng năm trên 7%. Chủ 
trương phát triển sản xuất vật liệu xây 
dựng bằng nguyên liệu tại chỗ nhằm tăng 
nhanh giá trị và số lượng sản phẩm hàng 
hóa, ngoài xi măng, tỉnh đã từng bước đầu 
tư công nghệ hiện đại vào sản xuất gạch, 
ngói, đá xẻ... Tiến hành điều tra đánh giá 
tiềm năng các loại khoáng sản, trên cơ sở 
đó có kế hoạch khai thác hợp lý theo đúng 
quy trình, quy phạm; chế biến bột barít, 
thiếc, cao lanh, kẽm và một số khoáng sản 
có giá trị khác; khai thác, sử dụng nguồn 
nước khoáng tự nhiên đảm bảo hiệu quả 
kinh tế.

Các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp 
được củng cố, tập trung vào chế biến chè, 
tinh dầu sả, sản xuất đồ gỗ, vật liệu xây 
dựng, sửa chữa phương tiện vận tải,... Các 
ngành nghề truyền thống như: dệt thổ 

1. Hai năm 1993-1994 đã có 40 dự án thuộc Chương trình 327/CT với tổng số vốn được đầu tư là 
19.645 triệu đồng và năm 1995 là 16.054 triệu đồng. 

2. Riêng năm 1994, trồng 9.111 ha, tăng 41% so với năm 1993; năm 1995, diện tích trồng rừng tăng 
lên 9.475 ha, là năm có diện tích cao nhất so với trước. 

3. Năm 1994 và 6 tháng đầu năm 1995, toàn tỉnh khai thác 4.570 m3 gỗ nguyên liệu giấy và 9.219 tấn 
tre, nứa cung cấp cho nhà máy giấy của Trung ương.



Phêìn thûá ba: LÕCH SÛÃ 575

cẩm, sản xuất gốm sứ, hàng mây tre đan,... 
được khôi phục và phát triển, góp phần 
giải quyết việc làm, đem lại hiệu quả kinh 
tế và tăng thu nhập cho người lao động ở 
nông thôn.

Công nghiệp điện lực có bước phát 
triển rõ nét; hoàn thiện quy hoạch lưới 
điện toàn tỉnh đến năm 2000 và năm 2010; 
mở rộng hệ thống lưới điện và trạm biến 
áp. Đến cuối năm 1995, điện lưới quốc 
gia đã đến trung tâm các huyện, thị xã 
và 47/145 xã, phường, thị trấn; tỉnh tiếp 
tục đầu tư đưa điện tới các vùng dân cư, 
vùng căn cứ cách mạng và các khu công 
nghiệp trong tỉnh. Thuỷ điện nhỏ được 
phát triển ở vùng sâu, vùng xa, ở nơi xa 
điện lưới và gần nguồn nước chảy; năm 
1995, toàn tỉnh có khoảng 7.000 máy, công 
suất 230-300 W.

Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản 
được chấn chỉnh và hoàn thiện theo cơ chế 
quản lý mới. Đã quan tâm khai thác, thu 
hút các nguồn vốn đầu tư, quản lý thống 
nhất các nguồn vốn để tập trung đầu tư 
cho các công trình trọng điểm phục vụ sản 
xuất nông, lâm nghiệp, giao thông - vận 
tải, công nghiệp và xây dựng kết cấu hạ 
tầng. Đến năm 1995, tổng mức vốn đầu tư 
tăng gần 9 lần so với năm 1991; nhờ vậy, 
triển khai được nhiều dự án xây dựng mới 
và tu sửa các công trình thuỷ lợi đảm bảo 
chắc chắn tưới tiêu cho diện tích lúa nước. 

Một số trục đường chính được cải tạo 
nâng cấp, hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng 
các cầu: Nông Tiến, Đài Thị, Ngòi Năm,... 
Mỗi năm huy động hàng ngàn ngày công 
lao động và nhân dân đóng góp hàng trăm 
triệu đồng vào việc nâng cấp và duy tu 
đường sá1. Lực lượng vận tải được củng 

cố và hoạt động có hiệu quả, giải quyết cơ 
bản yêu cầu vận chuyển hàng hóa, hành 
khách đến các vùng, nhất là vùng sâu, 
vùng xa. Đến cuối năm 1995, đường ô tô 
đã tới trung tâm các xã trong toàn tỉnh. 
Vận tải quốc doanh có bước tiến bộ; hàng 
hóa vận chuyển bằng đường sông năm 
1995 tăng gấp 2,5 lần năm 1991; vận tải 
đường bộ được đầu tư thêm phương tiện, 
mở thêm tuyến. Lực lượng vận tải ngoài 
quốc doanh phát triển mạnh. 

Năm 1995, các huyện, thị và 34/145 xã, 
phường, thị trấn trong tỉnh có điện thoại 
điện tử kỹ thuật số hoà mạng thông tin 
quốc gia. Số máy điện thoại tăng gần 3 lần 
và số báo chí phát hành tăng gấp 2 lần so 
với năm 1991.

Công tác quy hoạch thị xã, thị trấn, thị 
tứ, cụm dân cư và các đầu mối giao thông 
được tiến hành và từng bước hoàn thành 
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, 
củng cố quốc phòng - an ninh.

Thương nghiệp quốc doanh từng 
bước cải tiến phương thức kinh doanh, 
bước đầu hoạt động có hiệu quả; đã mở 45 
quầy ở trung tâm cụm xã và 100 quầy đại 
lý bán đến xã, cấp giấy phép cho hơn 4.800 
hộ kinh doanh thương nghiệp. Liên kết 
với thương nghiệp ngoài quốc doanh mở 
thêm các quầy bán vật tư, hàng hóa ở các 
điểm giao lưu kinh tế, chợ nông thôn. Các 
mặt hàng thiết yếu, mặt hàng chính sách 
vẫn đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của nhân 
dân, nhất là đồng bào vùng cao, vùng sâu, 
vùng xa. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa 
5 năm (1991-1995) tăng bình quân 26 - 
27%/năm; thương nghiệp quốc doanh đã 
đáp ứng các mặt hàng chủ yếu như: muối, 
dầu thắp sáng, giấy viết, thuốc chữa bệnh, 

1. Ba năm (1992-1994), nhân dân đã đóng góp 835.000 ngày công và 1.168 tỷ đồng để tu sửa, nâng 
cấp 296 km đường và hàng nghìn mét cầu cống, mương rãnh. 
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vật tư kỹ thuật, vật tư nông nghiệp...1. 
Kim ngạch xuất khẩu bình quân 5 năm 
tăng khá, với các mặt hàng chủ yếu như: 
tinh dầu sả, chè... Mạng lưới chợ nông 
thôn cùng với các thị trấn và trục đường 
giao thông phát triển. Công ty du lịch của 
tỉnh được thành lập, bước đầu đi vào hoạt 
động và tập trung vốn đầu tư xây dựng, 
nâng cấp một số cơ sở du lịch, dịch vụ.

Nét nổi bật trong điều hành ngân sách 
những năm 1991-1995 là thực hiện có kết 
quả việc khoán thu, khoán chi ngân sách 
cho các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và 
nghiêm túc thực hiện chi ngân sách theo 
đúng định mức, kế hoạch được duyệt. Kết 
quả thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn 
năm 1995 tăng 4 lần so với năm 1991.

Nguồn vốn huy động tại địa phương 
năm 1995 tăng gấp 3 lần so với năm 1991. 
Công tác đầu tư cho vay vào các mục đích 
sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả rõ nét; 
điều hoà lưu thông tiền tệ có nhiều tiến 
bộ. Ngoài việc thực hiện chức năng cho hộ 
nông dân vay vốn để phát triển sản xuất 
bằng thủ tục thế chấp, ngân hàng nông 
nghiệp đã phối hợp với các tổ chức đoàn 
thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông 
dân, Đoàn Thanh niên... cho hội viên và 
các hộ nông dân, nhất là hộ nghèo vay vốn 
bằng hình thức tín chấp để phát triển kinh 
tế hộ gia đình2.

Tỉnh khuyến khích mọi tổ chức, cá 
nhân, mọi thành phần kinh tế trong và 
ngoài nước có vốn, có công nghệ tiên tiến, 
có thị trường tiêu thụ... tham gia đầu tư, 
phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, 
nhất là đầu tư khai thác sử dụng đất trống, 

đồi trọc. Xuất hiện một số hình thức hợp 
tác tự nguyện trồng rừng, trồng cây công 
nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi thả cá... 
có kết quả. Kinh tế gia đình theo mô hình 
VAC (vườn - ao - chuồng) có hướng phát 
triển. Toàn tỉnh có khoảng 99.000 hộ sản 
xuất nông, lâm nghiệp, chiếm 86,8% tổng 
số hộ trong toàn tỉnh; 15 hộ gia đình đăng 
ký thành lập doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến 
nông sản (chè, mía, đường...). Kinh tế hộ 
chủ yếu tập trung vào sản xuất lương thực, 
cây công nghiệp, đồi rừng, chăn nuôi, tiểu 
thủ công nghiệp và dịch vụ... Từng bước 
sử dụng có hiệu quả hơn về đất đai, tiền 
vốn, lao động, vật tư, tiến bộ kỹ thuật và 
lợi thế của từng vùng sinh thái. Xuất hiện 
nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh 
đa dạng các ngành nghề, sản phẩm nông, 
lâm nghiệp. 

Năm 1995, Tuyên Quang là tỉnh 
miền núi đầu tiên và tỉnh thứ chín của 
cả nước được Nhà nước công nhận đạt 
chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục 
tiểu học và chống mù chữ. Thị xã Tuyên 
Quang hoàn thành phổ cập trung học cơ 
sở. So với năm học 1992-1993, năm học 
1994-1995, hệ mầm non tăng 272 cháu 
nhà trẻ và 4.070 cháu mẫu giáo; hệ phổ 
thông cấp I tăng 9.271 học sinh, cấp II 
tăng 3.176 học sinh, cấp III tăng 893 học 
sinh. Mạng lưới trường lớp được mở 
rộng và phân bố hợp lý. Có 145/145 xã, 
phường, thị trấn có trường cấp I và 690 
điểm trường mở đến thôn bản. Tỷ lệ học 
sinh tốt nghiệp cấp I đạt 96,7%; cấp II đạt 
94,5% và cấp III đạt 95%. 

1. Riêng năm 1994, thương nghiệp quốc doanh đã bán 4.527 tấn muối iốt, 934 tấn dầu hoả, 16,2 tấn 
giấy vở học sinh,… đồng thời mua của nông dân 98,2 tấn dầu sả, 331 tấn đỗ tương, 572 tấn chè; tổng 
mức lưu chuyển hàng hoá đạt 264,084 tỷ đồng, tăng 34,2% so với năm 1993. 

2. Năm 1994, có 145/145 xã, phường, thị trấn được vay vốn phát triển sản xuất, 51.925 lượt hộ được 
vay với tổng số vốn vay là 155,704 triệu đồng, tăng 3,6% so với năm 1993.
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Đến năm 1995, cán bộ có trình độ cao 
đẳng và đại học trở lên tăng 13,7%, cán 
bộ có trình độ trung cấp tăng 4,6% so với 
năm 1991. 

Đến năm 1995, có 100% xã được xem 
phim video từ 2-4 lần/năm; 85% xã được 
xem biểu diễn nghệ thuật. 100% số huyện, 
thị và một số khu vực trong tỉnh có trạm 
thu phát, tiếp sóng truyền hình.

Mạng lưới y tế cơ sở được đầu tư 
củng cố, hình thành một số phòng khám 
đa khoa khu vực ở vùng sâu, vùng xa, 
nơi có nhiều khó khăn. Ngành y tế phát 
động phong trào mọi nhà, mọi người thực 
hiện vệ sinh phòng bệnh; phòng chống các 
bệnh sốt rét, bướu cổ, khống chế tối đa các 
ổ dịch, đảm bảo cung ứng đủ muối iốt đến 
tất cả trung tâm các xã. Chú trọng đầu tư 
nâng cấp các trung tâm y tế và điều dưỡng 
ở tỉnh, huyện. Thực hiện mô hình y tế thôn 
bản ở các xã vùng cao, vùng sâu; từng bước 
thực hiện xã hội hóa công tác dân số - kế 
hoạch hóa gia đình, gắn với chương trình 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 
Đến năm 1996, có 100% xã, phường hoàn 
thành xây dựng trạm y tế và đi vào hoạt 
động. Trong đó, 61% số trạm y tế xây dựng 
kiên cố và bán kiên cố; 358 bản thuộc các 
xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa có y tá. 
Tất cả các trạm y tế cơ sở đều được trang 
bị dụng cụ y tế đồng bộ để hoạt động, mỗi 
trạm y tế có vườn thuốc nam, 76% số xã 
được cấp kinh phí mua thuốc ban đầu 
phục vụ nhân dân. Các bệnh viện trung 
tâm, các phòng khám đa khoa khu vực 
được củng cố, nâng cấp. Công tác y tế dự 
phòng đã tập trung vào việc phòng bệnh, 
khống chế, đẩy lùi bệnh sốt rét, bướu cổ 
và thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở 
rộng, 100% số dân trong toàn tỉnh sử dụng 
muối iốt. Các xã, phường, thị trấn đều có 
ban dân số hoạt động; 74% số trạm y tế xã, 
phường thực hiện được công tác kế hoạch 

hóa gia đình, tỷ lệ sinh hằng năm giảm 
0,06%, nhịp độ tăng dân số giảm từ 2,83% 
(năm 1991) xuống còn 2,33% (năm 1994).

Chương trình giải quyết việc làm, xóa 
đói, giảm nghèo gắn với cuộc vận động 
định canh, định cư của tỉnh được các cấp, 
các ngành và đoàn thể nhân dân tích cực 
tham gia thực hiện với nhiều biện pháp, 
việc làm cụ thể, đạt nhiều kết quả. Tỉnh đã 
có nhiều chủ trương, biện pháp như: trích 
ngân sách 4 tỷ đồng (trong 2 năm 1993 và 
1994) cho các hộ gia đình vay với lãi suất 
ưu đãi; tiến hành điều tra 63 xã, từ đó chọn 
8 xã trọng điểm có nhiều đồng bào du canh, 
du cư để xây dựng phương án phát triển 
sản xuất, ổn định dân cư; đã duyệt 827 dự 
án với số vốn hơn 7 tỷ đồng, giải quyết 
việc làm cho 2.347 lao động. Đến giữa năm 
1995, toàn tỉnh di chuyển 211 hộ đến định 
cư ở địa điểm mới, cho 1.244 hộ vay vốn 
sản xuất với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Ngoài 
ra, còn chỉ đạo các ngành lập các dự án phát 
triển sản xuất nông, lâm nghiệp; quản lý, 
điều hành có hiệu quả các nguồn vốn thuộc 
chương trình quốc gia và viện trợ của nước 
ngoài như: Chương trình 327, lâm nghiệp 
trang trại, trồng rừng kinh doanh, đầu tư 
cho vùng cao, nghiên cứu khoa học...

Năm 1991, tỉnh Tuyên Quang có 23,3% 
số hộ nghèo đói, 66,3% hộ trung bình, 
10,4% hộ khá. Đến giữa năm 1995, toàn 
tỉnh cơ bản giải quyết được tình trạng du 
canh, du cư; số hộ nghèo còn 14% (giảm 
4,3%), số hộ khá giả 22%, số hộ trung bình 
và đủ ăn 64%. Phong trào đền ơn, đáp 
nghĩa, uống nước nhớ nguồn, thực hiện 
chính sách với người có công với nước, 
chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, Bà 
mẹ Việt Nam Anh hùng... thu hút nhân 
dân tham gia, được các cấp, các ngành 
thực hiện thường xuyên. 

Việc phòng, chống các tệ nạn xã hội 
như cờ bạc, nghiện hút, mại dâm... có hiệu 
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quả. Tổ chức cai nghiện tại cộng đồng và 
Trung tâm cai nghiện của các huyện, thị; 
bảo trợ xã hội thường xuyên được quan 
tâm, bước đầu hoạt động có kết quả.

Ngày 19-7-1992, cử tri trong toàn tỉnh 
đã đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa IX và bầu bổ sung đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh. 

Ngày 20-11-1994, trên 33 vạn cử tri 
trong tỉnh đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1994-1999, 
đạt tỷ lệ 99,32%; toàn tỉnh đã bầu 52 đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 198 đại biểu 
Hội đồng nhân dân cấp huyện và 3.259 
đại biểu hội đồng nhân dân cấp xã. Tại kỳ 
họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân tỉnh đã 
bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó 
Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Năm 1994-1995, tỉnh triển khai kế 
hoạch cải cách thể chế nền hành chính, 
trước hết là cải cách thủ tục hành chính, 
rà soát, sắp xếp lại một số cơ quan, ban, 
ngành cấp tỉnh và huyện với mục tiêu làm 
cho bộ máy nhà nước ở địa phương được 
tổ chức gọn nhẹ, cán bộ có chất lượng, bố 
trí hợp lý, hoạt động đều và có hiệu quả 
cao. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân 
dân các cấp đã đổi mới trong điều hành, 
quản lý xã hội bằng pháp luật; tổ chức thực 
hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng 
và của Hội đồng nhân dân; thực hiện một 
bước cải cách hành chính, đẩy mạnh công 
tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính quyền 
các cấp, tích cực chuẩn bị điều kiện thực 
hiện tiêu chuẩn hóa công chức, viên chức, 
tạo ra chuyển biến bước đầu trong tổ chức 
và quản lý của các cấp, các ngành.

Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể có nhiều đổi mới và 
phát huy tốt hơn, các hình thức tập hợp 
nhân dân bước đầu có chuyển biến, khối 
đoàn kết nhân dân các dân tộc ngày càng 
được củng cố vững chắc.

II- PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THEO 
HƯỚNG CôNG NGHIỆP HóA, HIỆN ĐẠI HóA 
(1996-2010)

1. Mục tiêu tổng quát

Từ năm 1996 đến năm 2010, Đảng bộ 
tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức bốn kỳ đại hội: 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII 
(tháng 5-1996) đề ra mục tiêu cơ bản giai 
đoạn 1996-2000: Phát huy mạnh mẽ mọi 
tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực của 
tỉnh; tập trung phát triển mạnh kinh tế, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông - lâm - 
công nghiệp - dịch vụ - du lịch theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thực hiện 
công bằng xã hội, chăm lo tốt hơn các vấn 
đề văn hóa - xã hội; không ngừng giữ 
vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh 
quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, đẩy 
mạnh công cuộc đổi mới một cách toàn 
diện và đồng bộ. Phấn đấu phát triển kinh 
tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bảo đảm 
hiệu quả cao và ổn định. Đẩy nhanh tốc độ 
phát triển công nghiệp, lâm nghiệp và dịch 
vụ - du lịch, nâng cao tỷ trọng công nghiệp 
trong cơ cấu kinh tế để đến năm 2010 đưa 
nền kinh tế của tỉnh phát triển theo cơ cấu: 
công nghiệp - nông, lâm nghiệp - dịch vụ - 
du lịch. Tích cực giải quyết tốt các vấn đề 
xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIII (tháng 12-2000) đề ra mục tiêu 
tổng quát 5 năm 2001-2005 là: “Tăng cường 
công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ 
thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức 
mạnh đoàn kết của toàn Đảng bộ và nhân 
dân trong tỉnh; sử dụng hiệu quả mọi lợi 
thế nguồn lực ở địa phương tập trung phát 
triển kinh tế với nhịp độ tăng trưởng cao 
và bền vững; trọng tâm là phát triển kinh tế 
nông nghiệp - nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; khẩn trương 
đẩy mạnh một số ngành công nghiệp có 
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lợi thế của tỉnh như khai thác, chế biến 
khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, 
chế biến nông, lâm sản. Chú trọng phát 
triển nhanh các thành phần kinh tế, nâng 
cao chất lượng, sức cạnh tranh và hiệu quả 
sản xuất kinh doanh; tập trung đầu tư và 
tạo sự chuyển biến mạnh, tích cực về nhân 
tố con người, phát triển nhanh sự nghiệp 
giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ. 
Giải quyết tốt các vấn đề xã hội, chăm lo 
cải thiện đời sống của nhân dân, tăng mức 
thu nhập của các tầng lớp dân cư, xóa đói, 
giảm nghèo, tăng nhanh số hộ giàu. Mở 
rộng dân chủ gắn với kỷ luật, kỷ cương và 
công bằng xã hội. Giữ vững ổn định chính 
trị, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, 
an toàn xã hội”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIV (tháng 12-2005) xác định phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong 
giai đoạn 2005-2010: “Tiếp tục xây dựng 
tỉnh ngày càng phát triển mà trọng tâm là 
đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng 
công nghiệp - dịch vụ - nông, lâm nghiệp. 
Phương châm của chúng ta là “chớp thời 
cơ, đột phá mạnh, liên kết rộng, hợp tác 
sâu”. Động lực của chúng ta là truyền 
thống lịch sử văn hóa và đại đoàn kết 
dân tộc. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh nêu cao quyết tâm chính trị, tiếp 
tục đổi mới mạnh mẽ tư duy kinh tế, chủ 
động nắm bắt thời cơ, phát huy sức mạnh 
đại đoàn kết toàn dân. Khai thác có hiệu 
quả mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh, mở 
rộng hợp tác, liên doanh, liên kết, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế; 
đột phá mạnh trên các lĩnh vực quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội; phát triển công 
nghiệp, giao thông, thông tin, các chính 
sách khuyến khích ưu đãi và kêu gọi đầu 
tư, cải cách hành chính; đảm bảo quốc 
phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính 
trị vững mạnh, phấn đấu thực hiện thắng 

lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, vì mục tiêu 
dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 
dân chủ, văn minh”.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XV (tháng 10-2010) xác định mục tiêu 
tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, 
sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy 
dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết dân 
tộc, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, 
phấn đấu tăng trưởng kinh tế nhanh và 
bền vững, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh 
tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, 
dịch vụ; nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng, 
an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật 
tự, an toàn xã hội; sớm đưa Tuyên Quang 
ra khỏi tình trạng kém phát triển và phấn 
đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong 
khu vực miền núi phía bắc”.

Phấn đấu thực hiện những mục tiêu 
do các đại hội đề ra là nhiệm vụ xuyên 
suốt giai đoạn 1996-2010 của Đảng bộ và 
nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã triển khai 
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và 
giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh, nhiệm vụ trọng tâm là đẩy 
mạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. 

Giai đoạn 1996-2000, tỉnh chủ trương 
tiếp tục đổi mới cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 
tập trung phát triển sản xuất nông, lâm 
nghiệp theo hướng tích cực, đưa tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất, tạo đủ điều kiện về vốn, 
giống mới, vật tư, đầu tư củng cố tổ chức 
và đổi mới hoạt động của hệ thống khuyến 
nông; chú trọng phát triển thủy lợi, nhất là 
thủy lợi nhỏ; tích cực phòng chống thiên 
tai; phát triển cây mía, cây chè, cây ăn quả, 
chăn nuôi gia súc, gia cầm...; thực hiện 
công tác giao đất và cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất nông nghiệp; chú trọng 
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củng cố, đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp; 
ban hành và thực hiện các chủ trương, cơ 
chế về bảo vệ rừng, trồng rừng, đẩy mạnh 
phong trào trồng rừng trong nhân dân. 
Từ năm 1998 đến năm 2001, tỉnh triển 
khai các chính sách khuyến khích phát 
triển sản xuất nông nghiệp như tiếp tục 
trợ giá giống lúa lai, ngô lai; miễn thuế 
sử dụng đất nông nghiệp đối với các hộ 
có mức sống đói nghèo ở các xã vùng cao, 
vùng sâu, vùng xa; miễn giảm thuế sử 
dụng đất nông nghiệp đối với đất trồng 
chè, đất đồi, đất màu, soi bãi trồng mía 
nguyên liệu đường; cho vay vốn với lãi 
suất ưu đãi. Ngoài hình thức hỗ trợ nông 
dân thông qua các dự án, tăng cường hệ 
thống khuyến nông cơ sở, tỉnh còn có cơ 
chế, chính sách khuyến khích các thành 
phần kinh tế tham gia đầu tư vào sản 
xuất nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm. 
Đồng thời, tiếp tục thực hiện phương 
thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” 
cung ứng xi măng, hỗ trợ công kỹ thuật 
cùng sự đóng góp của nhân dân để kiên 
cố hóa hệ thống kênh mương; nâng cao 
diện tích lúa, hoa màu được đảm bảo tưới 
trong từng vụ sản xuất. 

Từ năm 2005 đến năm 2010, tiếp tục 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo 
hướng thâm canh, sản xuất hàng hóa gắn 
với công nghiệp chế biến, thị trường tiêu 

thụ. Tiếp tục xây dựng, phát triển một số 
vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây 
thực phẩm có giá trị kinh tế cao, có thị 
trường tiêu thụ như cam, chè, mía, lạc... 
góp phần tăng nhanh sản lượng hàng hóa 
và thu nhập trên một đơn vị diện tích. 

Đối với lâm nghiệp, tỉnh xác định 
những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về quản 
lý rừng, đất rừng; bảo vệ rừng; khoanh 
nuôi tái sinh rừng; trồng rừng phòng hộ, 
đặc dụng, rừng sản xuất; về sử dụng đất 
trống, đồi núi trọc dành cho sản xuất nông 
nghiệp theo phương thức canh tác bền 
vững trên đất dốc; khai thác lâm sản; tiếp 
tục ổn định sản xuất - đời sống đồng bào 
vùng định canh, định cư; củng cố, nâng 
cao chất lượng hoạt động của lực lượng 
kiểm lâm từ tỉnh đến cơ sở; tăng cường 
trách nhiệm quản lý nhà nước của chính 
quyền các cấp trong công tác quản lý, bảo 
vệ rừng, xây dựng vốn rừng, tập trung 
vào củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của hệ thống 
sản xuất kinh doanh lâm nghiệp. Nét nổi 
bật trong sản xuất lâm nghiệp là đã làm 
chuyển biến rõ rệt nhận thức về phát triển 
kinh tế lâm nghiệp; điều chỉnh, ban hành 
và tổ chức thực hiện một số chính sách 
khuyến khích, hỗ trợ trồng rừng.

Về công nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh 
đã xây dựng, từng bước triển khai quy hoạch 
phát triển công nghiệp thời kỳ 1996-20101. 

1. Một số mục tiêu chủ yếu đến năm 2010 theo quy hoạch là: Nhịp độ tăng trưởng bình quân hằng 
năm đạt 16,34%. Tiếp tục phát triển và thực hiện một số dự án công nghiệp như: Dự án xây dựng Nhà 
máy xi măng lò quay Tuyên Quang với công suất 1,5 triệu tấn/năm; dự án xây dựng Nhà máy gạch 
tuynel số 2, công suất 10 triệu viên/năm; tiếp tục đầu tư bước 2 Nhà máy gạch tuynel của Xí nghiệp 
gạch ngói số 3. Đầu tư khai thác và chế biến các mỏ barit để nâng công suất lên trên 30 vạn tấn/năm; tìm 
đối tác để khai thác và chế biến đá cacbonat, chế biến quặng măngan; chế biến quặng cao lanh fenspat. 
Tiếp tục đầu tư cải tạo, đổi mới thiết bị Nhà máy chè Sông Lô, Nhà máy chè Tân Trào. Nghiên cứu phát 
triển chế biến các loại hoa quả sau thu hoạch; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chế biến 
nông, lâm sản và các ngành nghề ở nông thôn. Tiếp tục thực hiện đề án phát triển lưới điện giai đoạn 
1998-2000; đầu tư cải tạo nâng công suất khai thác nước ngầm ở thị xã Tuyên Quang, đầu tư cấp nước 
sinh hoạt cho các huyện Sơn Dương, Hàm Yên, Chiêm Hoá, Nà Hang, Yên Sơn. 
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Trong những năm 1998-2000, tỉnh đã chỉ 
đạo củng cố, sắp xếp lại các doanh nghiệp 
nhà nước, tạo điều kiện để các doanh 
nghiệp nhà nước vay vốn đầu tư phát triển 
sản xuất; đồng thời từng bước nghiên cứu, 
áp dụng một số cơ chế, chính sách bước 
đầu khuyến khích các doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh, nhất là doanh nghiệp tư nhân 
phát triển. Từng bước đầu tư, sản xuất sản 
phẩm công nghiệp có chất lượng, đủ sức 
cạnh tranh trên thị trường. Tiếp tục đầu 
tư phát triển công nghiệp xi măng, gạch 
tuy nel, đá xẻ... đẩy mạnh khai thác, chế 
biến khoáng sản. Từ năm 2005 đến năm 
2010, tỉnh thực hiện chủ trương khuyến 
khích, thu hút đầu tư đã thúc đẩy công 
nghiệp phát triển nhanh, nâng tỷ trọng 
công nghiệp - xây dựng trong cơ cấu kinh 
tế của tỉnh lên 30,8%, cơ bản thiết lập các 
yếu tố nền tảng thúc đẩy công nghiệp phát 
triển. Ban hành chính sách phát triển tiểu 
thủ công nghiệp và làng nghề; bước đầu 
khôi phục, hình thành và phát triển một số 
ngành nghề thủ công nghiệp như dệt thổ 
cẩm, mây giang đan..., góp phần giải quyết 
việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn. 

Xây dựng quy hoạch tổng thể mạng 
lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến 
năm 2010 và định hướng phát triển đến 
năm 2020 bao gồm đường bộ, đường thuỷ, 
đường sắt và đường hàng không, áp dụng 
có hiệu quả phương châm Nhà nước và 
nhân dân cùng làm, cung ứng xi măng, 
hỗ trợ công kỹ thuật, sử dụng có hiệu quả 
vốn đầu tư từ Chương trình 135 của Chính 
phủ, nhân dân đóng góp công lao động, 

cát sỏi... để mở rộng, kiên cố hóa hệ thống 
đường giao thông nông thôn.

Tỉnh chủ trương xây dựng, phát triển 
các trung tâm thương mại, các chợ nhằm 
thúc đẩy sản xuất và lưu thông hàng hóa 
trên địa bàn, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất 
và đời sống. Tăng cường đầu tư, hiện đại 
hóa trang thiết bị cho ngành Bưu chính 
viễn thông; hoàn thành quy hoạch tổng 
thể phát triển du lịch Tuyên Quang đến 
năm 2010, định hướng phát triển đến năm 
2020; gắn phát triển du lịch với các chương 
trình kinh tế - xã hội và các dự án trọng 
điểm, đầu tư cơ sở hạ tầng bảo đảm tính 
đồng bộ, hài hoà và tiết kiệm vốn đầu tư. 

Về giáo dục đào tạo, tỉnh thực hiện kế 
hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục - đào 
tạo thời kỳ 1996-2000. Hệ thống trường 
lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, 
trung học phổ thông được mở rộng trên 
địa bàn toàn tỉnh, lớp học được tổ chức 
đến tận các thôn, bản; các cháu đến tuổi 
đều được đi học; chất lượng dạy và học 
được nâng lên1. Ủy ban nhân dân tỉnh 
đã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện 
việc phổ cập giáo dục bậc trung học cơ 
sở, đồng thời xây dựng, thực hiện các cơ 
chế, chính sách hỗ trợ, động viên, khuyến 
khích người đi học và giáo viên. Từng cơ 
quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể đều có chương trình hành động 
cụ thể để thực hiện. Đã sáng tạo thực hiện 
phát triển mạnh hệ thống trường lớp nội 
trú dân nuôi và lồng ghép “một hội đồng, 
hai nhiệm vụ” trong thực hiện phổ cập 
giáo dục các bậc học2. Ngành giáo dục, 
đào tạo bố trí giáo viên bảo đảm cho các 

1. Năm 1997, có 46 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc (tăng 1,5 lần so với năm học 
1995-1996). Tỷ lệ học sinh lên lớp đạt từ 90% trở lên. Đội ngũ giáo viên tiếp tục được chuẩn hoá và bồi 
dưỡng nâng cao trình độ. Số giáo viên dạy giỏi và tổng phụ trách giỏi đạt 19,2% trong tổng số giáo viên.

2. Năm học 1999-2000, mở 77 lớp cho 1.268 học viên xoá mù chữ, công nhận 955 học viên đạt tiêu 
chuẩn xoá mù chữ; mở 106 lớp cho 1.923 học viên sau xoá mù chữ; mở 149 lớp bổ túc văn hoá cấp II cho 
2.564 học viên, 40 lớp bổ túc văn hoá cấp III cho 1.841 học viên. 
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lớp học phổ cập giáo dục các bậc học. Giai 
đoạn 2000-2005, tỉnh tiếp tục thực hiện 
một số cơ chế, chính sách đẩy mạnh phát 
triển giáo dục - đào tạo; hỗ trợ giáo viên và 
học viên bổ túc văn hóa; trợ cấp giáo viên 
mầm non dân nuôi; hỗ trợ xi măng, tấm 
lợp để xây dựng trường học, nhà ở bán trú 
cho học sinh, nhà tập thể cho cán bộ giáo 
viên. Công tác xã hội hóa giáo dục được 
các cấp, các ngành, các địa phương quan 
tâm phát triển; thành lập Hội khuyến học 
cấp tỉnh, cấp huyện. 

Từ năm 2005 đến năm 2010, thực hiện 
chủ trương phát triển và nâng cao chất 
lượng giáo dục - đào tạo đạt kết quả quan 
trọng, công tác xã hội hóa giáo dục - đào 
tạo được nhân dân đồng tình ủng hộ. Giáo 
dục và mạng lưới cơ sở giáo dục có bước 
phát triển về quy mô, chất lượng từng 
bước được nâng lên, thực hiện các giải 
pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
quản lý giáo dục và đội ngũ giáo viên, tỷ 
lệ giáo viên chuẩn hóa về trình độ chuyên 
môn được nâng lên1. Công tác đào tạo 
được quan tâm, mở rộng quy mô, ngành 
nghề đào tạo và nâng tỷ lệ lao động qua 
đào tạo. 

Tỉnh đã cấp tấm lợp, hỗ trợ công kỹ 
thuật, quy định mẫu thiết kế; cùng sự đóng 
góp nguyên vật liệu, công lao động của 
nhân dân, xây dựng phát triển hệ thống 
nhà văn hóa thôn, xóm, bản, tổ nhân dân. 
Đồng thời sử dụng có hiệu quả các nguồn 
đầu tư và dự án để xây dựng nhà văn hóa 
xã, cụm xã và các điểm văn hóa bưu điện 
xã; tập trung các hoạt động văn hóa, thông 
tin về cơ sở. 

2. Cải cách nền hành chính

Thực hiện quyết định của Chính phủ 
về triển khai kế hoạch cải cách một bước 
nền hành chính nhà nước, từ năm 1996 
đến năm 2000, Ủy ban nhân dân tỉnh đã 
có kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả kế hoạch cải cách thể chế nền hành 
chính, trước hết là cải cách thủ tục hành 
chính, trọng tâm là việc quản lý, phân bổ, 
sử dụng ngân sách nhà nước; quy định về 
xây dựng công trình, khu dân cư, quản lý 
đô thị; về giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố 
cáo của nhân dân... Đến năm 2005, đã 
triển khai thực hiện cơ chế một cửa tại 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, một 
số sở, ban, ngành của tỉnh. Từ năm 2006 
đến năm 2010, tiếp tục rà soát, sửa đổi, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất 
là trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp, cá nhân phát triển sản xuất, 
kinh doanh; thực hiện tốt công tác thanh 
tra, kiểm tra trong bộ máy hành chính nhà 
nước từ tỉnh đến cơ sở; thực hiện tốt công 
tác tiếp dân và giải quyết kịp thời đơn, thư 
khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 
quyết định, quy định các nội dung, lĩnh 
vực thực hiện cải cách hành chính. Các cơ 
quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 
được tổ chức lại theo hướng quản lý đa 
ngành, đa lĩnh vực, đảm bảo mọi lĩnh vực 
đều có cơ quan chịu trách nhiệm. Triển 
khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 vào các cơ 
quan hành chính. 

Từ năm 1998, việc tổ chức học tập và 
thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã trở 

1. Năm học 2007-2008, số giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn: mầm non đạt 79,3% mục tiêu Nghị 
quyết, tăng 21,4% so với năm học 2005-2006; tiểu học đạt 99,5% mục tiêu Nghị quyết, tương đương năm 
học 2005-2006; trung học cơ sở đạt 99,1% mục tiêu Nghị quyết, tăng 1,1% so với năm học 2005-2006; 
trung học phổ thông đạt 99,45% mục tiêu Nghị quyết, tăng 14,2% so với năm học 2005-2006.
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thành sinh hoạt chính trị rộng lớn làm 
chuyển biến hoạt động ở nhiều cơ quan 
Đảng, nhà nước, đoàn thể và trong nhân 
dân; 100% cơ quan, đơn vị, xã, phường, 
thị trấn, thôn, bản, tổ nhân dân xây dựng 
và triển khai thực hiện Quy chế dân chủ 
ở cơ sở. Từ năm 1998 đến năm 2009, quá 
trình thực hiện Quy chế dân chủ được 
gắn với xây dựng và nâng cao chất lượng 
hoạt động của hệ thống chính trị; đặc biệt 
quan tâm thực hiện nền nếp một số nội 
dung chủ yếu có liên quan trực tiếp đến 
đời sống và lợi ích của nhân dân ở cơ sở; 
coi trọng thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, 
Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”, quy 
định rõ cách thực hiện: toàn dân biết công 
việc, bàn công việc, kiểm tra công việc. 

Các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được 
tổ chức đúng luật. Ngày 20-7-1997, có 
365.985/367.280 cử tri toàn tỉnh đi bỏ phiếu 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X, đạt tỷ lệ 
99,65%. 

Ngày 14-11-1999, có 99,84% cử tri toàn 
tỉnh đi bỏ phiếu bầu Hội đồng nhân dân 
tỉnh1 khóa XV. Tại kỳ họp thứ nhất, Hội 
đồng nhân dân tỉnh (gồm 54 đại biểu) đã 
bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ 
tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh.

Năm 2002, cùng với cử tri cả nước, 
99,97% cử tri toàn tỉnh đã đi bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XI. Năm 2007, bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XII với tỷ lệ 99,92% 
cử tri đi bầu. 

Ngày 25-4-2004, có 99,85% cử tri Tuyên 
Quang đi bầu cử Hội đồng nhân dân các 
cấp nhiệm kỳ 2004-2009. Hội đồng nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVI có 57 đại 
biểu. Tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân 

dân tỉnh, đã bầu Chủ tịch Hội đồng nhân 
dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Từ năm 1996 đến năm 2000, Ủy ban 
nhân dân các cấp đã thực hiện một bước 
cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực 
quản lý của bộ máy chính quyền các cấp; 
đảm bảo sự điều hành tập trung, thống 
nhất, có hiệu lực từ tỉnh đến cơ sở, đồng 
thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của 
nhân dân. Bộ máy tổ chức và cán bộ các cơ 
quan chuyên môn, các cấp chính quyền từ 
tỉnh đến cơ sở được kiện toàn.

Từ năm 2000 đến năm 2005, Ủy ban 
nhân dân tỉnh gắn chương trình sắp xếp 
lại bộ máy với tinh giản biên chế, nâng cao 
năng lực quản lý và điều hành của chính 
quyền các cấp; tiến hành sáp nhập, thành 
lập mới một số cơ quan trực thuộc: sáp 
nhập Ủy ban Dân số - Kế hoạch hóa gia 
đình và Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ 
em thành Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ 
em; điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của 
Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường; 
Sở Địa chính thành Sở Khoa học và Công 
nghệ và Sở Tài nguyên Môi trường; thành 
lập Sở Bưu chính viễn thông và thành lập 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 
đồng nhân dân tỉnh. Rà soát, điều chỉnh 
chức năng, nhiệm vụ một số phòng, ban 
chuyên môn thuộc sở, ngành và Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã; kiện toàn, 
củng cố tổ chức và hoạt động của Ủy ban 
nhân dân các cấp.

Từ năm 2005 đến năm 2010, Ủy ban 
nhân dân các cấp từng bước đổi mới 
phương pháp điều hành, tổ chức thực hiện 
nghị quyết của Đảng, của Hội đồng nhân 
dân. Chính quyền các cấp không ngừng 
được củng cố, kiện toàn đáp ứng tốt hơn 
yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

1. Các huyện, thị xã đạt từ 99,66% trở lên, huyện vùng cao Nà Hang đạt 99,92%, thị xã Tuyên Quang 
đạt 99,99%; 79/145 xã và 1.316/1.492 số khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri đi bầu cử.
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Việc đánh giá, phân loại chính quyền cơ sở 
hằng năm được duy trì thực hiện nghiêm 
túc, thực chất hơn. Tỷ lệ chính quyền xã, 
phường, thị trấn vững mạnh hằng năm 
đạt 57%.

Ủy ban nhân dân các cấp đảm bảo sự 
điều hành tập trung, thống nhất, có hiệu 
lực của bộ máy chính quyền, đồng thời 
phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân 
dân. Bước đầu thực hiện có hiệu quả cơ 
chế “một cửa” trong cải cách thủ tục hành 
chính tại Ủy ban nhân dân các huyện, 
thị xã và một số sở, ban, ngành của tỉnh. 
Chính quyền các cấp quan tâm giải quyết 
các vụ việc phức tạp, khiếu nại, tố cáo của 
công dân. Hằng năm, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo của công dân đạt tỷ lệ trên 95%. Hệ 
thống chính quyền cơ sở triển khai, thực 
hiện có hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở, 
từng bước khắc phục tình trạng quan liêu, 
tham nhũng, xa rời quần chúng.

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân 
dân, các hội xã hội nghề nghiệp đa dạng 
hóa hình thức tập hợp quần chúng nhân 
dân, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, 
động viên mọi tầng lớp nhân dân thực 
hiện các chính sách kinh tế, xã hội, quốc 
phòng, an ninh, tham gia xây dựng Đảng, 
chính quyền, xây dựng luật pháp.

3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Giai đoạn 1996-2000, thiên tai, lũ lụt 
xảy ra trầm trọng trên địa bàn tỉnh, lớn 
nhất là trận lụt cuối tháng 8-1996. Lũ lụt đã 
làm hư hại 150 công trình thuỷ lợi, 10 km 
kênh mương, làm sạt lở 90.160 m3 đường, 
làm hỏng 38.000m2 mặt đường, làm ngập, 
hỏng hàng trăm công trình công cộng và 
các cơ sở sản xuất kinh doanh. Tổng giá trị 
thiệt hại do lũ lụt gây ra lên đến gần 60 tỷ 
đồng. Với quan điểm chấp nhận “chung 
sống trong điều kiện lũ lụt” trong thế phát 

triển, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân 
trong tỉnh đã tập trung phòng chống, khắc 
phục hậu quả lũ lụt, khôi phục nơi ăn ở, 
nhanh chóng ổn định đời sống và sản xuất. 
Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm 
đạt 8,78%. Nông - lâm - ngư nghiệp tăng 
7,03%; công nghiệp xây dựng tăng 13,54%; 
dịch vụ tăng 9,22%. Cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công 
nghiệp, dịch vụ trong GDP. Năm 2000, tỷ 
trọng nông - lâm nghiệp đạt 51,58% (giảm 
4,36% so với năm 1995); công nghiệp - xây 
dựng đạt 19,63% (tăng 3,79% so với năm 
1995); các ngành dịch vụ đạt 28,79% (tăng 
0,57% so với năm 1995).

Đã áp dụng nhiều biện pháp để đẩy 
mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi, như: Ứng dụng các tiến bộ kỹ 
thuật vào sản xuất; chú trọng củng cố hệ 
thống khuyến nông, hệ thống cung ứng 
giống cây, giống con, bảo vệ thực vật, 
thú y từ tỉnh đến cơ sở; xây dựng và thực 
hiện các chính sách khuyến khích phát 
triển sản xuất; đổi mới phương thức 
quản lý, khai thác có hiệu quả các công 
trình thuỷ lợi; củng cố lâm nghiệp quốc 
doanh để làm nòng cốt cho việc thực 
hiện chủ trương xã hội hóa lâm nghiệp, 
tích cực phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, 
làm giàu vốn rừng, bảo vệ cảnh quan 
môi trường...

Thực hiện phương châm “Nhà nước 
và nhân dân cùng làm”, tỉnh phát động 
phong trào “Kiên cố hóa kênh mương”. 
Với sự trợ giúp về xi măng, sắt, công kỹ 
thuật của tỉnh, các xã, hợp tác xã, đội sản 
xuất đã tổ chức nhân dân đóng góp ngày 
công, nguyên vật liệu phụ trợ để triển 
khai kiên cố hóa nhiều công trình thuỷ 
lợi. Trong 2 năm (1999-2000), toàn tỉnh xây 
kiên cố được 650 km kênh mương (tổng 
chiều dài gấp 10 lần xây dựng từ năm 1998 
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trở về trước). Riêng năm 2000, tập trung 
các nguồn vốn đầu tư 84,9 tỷ đồng xây 
dựng và nâng cấp 293 công trình thủy lợi. 
Tỉnh thực hiện chuyển giao các công trình 
thuỷ lợi cho xã, hợp tác xã quản lý, tổ chức 
các nhóm quản lý sử dụng nước, nâng 
cao được hiệu quả tưới, tiêu. Diện tích lúa 
được tưới trong năm 2000 đạt 25.174 ha, 
tăng 2.666 ha so với năm 1995.

Sản lượng lương thực quy thóc năm 
2000 đạt trên 26 vạn tấn, tăng 6,9 vạn tấn 
so với năm 1995, lương thực bình quân 
đầu người đạt 384 kg/người/năm. Đầu 
tư thâm canh, phục hồi các nương chè; 
đưa sản lượng chè búp tươi năm 2000 
lên 14.639 tấn, tăng 3.600 tấn so với năm 
1996, năng suất tăng 14,8 tạ/ha. Vùng sản 
xuất mía được định hình với diện tích trên 
7.000 ha; diện tích nhãn, vải 1.972 ha, hồng 
285 ha, na 208 ha. 

Bình quân hằng năm, đàn trâu tăng 
2,36%, đàn bò tăng 0,28%, đàn lợn tăng 
3,93%, đàn gia cầm tăng 6,13%; sản lượng 
cá tăng 6,02%. Độ che phủ rừng đạt 48,89%, 
so với năm 1995 tăng 14,89%. 

Những năm 2001-2005, tốc độ tăng 
trưởng GDP bình quân hằng năm là 
11,04%... Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 
hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và 
dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông, lâm 
nghiệp. Năm 2005, tỷ trọng công nghiệp, 
xây dựng đạt 30,53%, tăng 10,09% so 
với năm 2000; dịch vụ đạt 32,85%, tăng 
4,06% so với năm 2000; nông, lâm, ngư 
nghiệp đạt 36,62%, giảm 14,96% so với 
năm 2000... 

Đầu tháng 7-2001, một trận lũ ống dữ 
dội đã xảy ra, gây thiệt hại nghiêm trọng 
cho 25 xã ở khu vực lưu vực sông Phó Đáy, 
suối Lê (huyện Sơn Dương, Yên Sơn), ngòi 
Chinh (Chiêm Hóa) và lụt trên diện rộng 
tại tất cả các huyện, thị xã. Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân 
tỉnh trực tiếp chỉ đạo chống lũ và khắc 
phục hậu quả lũ lụt, huy động lực lượng 
quân đội, công an, các phương tiện (tàu, 
thuyền, ca nô) tập trung cứu người và tài 
sản; đề nghị Tư lệnh Quân khu II đưa xe 
lội nước, ca nô, bộ đội công binh đến tham 
gia cứu hộ; cung cấp lương thực, thực 
phẩm, thuốc chữa bệnh,... cho nhân dân 
vùng lũ lụt. Sau khi nước rút, tỉnh hoãn tất 
cả các hội nghị ở các cấp, các ngành, trưng 
tập trên 300 cán bộ của các cơ quan đảng, 
chính quyền, đoàn thể tỉnh và 3 huyện về 
các thôn, bản ở 25 xã bị thiệt hại nặng để 
cùng với nhân dân khẩn trương khắc phục 
hậu quả lũ lụt, ổn định đời sống, nhanh 
chóng tiếp tục sản xuất.

Tỉnh chỉ đạo, đầu tư phát triển các 
cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao 
đi đôi với đa dạng hóa cây trồng, từng 
bước chuyển từ thế độc canh cây lương 
thực sang tập trung đầu tư, hình thành 
vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây 
ăn quả; gắn sản xuất hàng hóa với xây 
dựng môi trường sinh thái trong phát 
triển vùng trồng chè, trồng các giống chè 
có năng suất cao, chất lượng tốt; toàn tỉnh 
thâm canh 5.910 ha chè; tổng sản lượng 
chè búp tươi năm 2005 đạt 36.500 tấn, 
tăng 21.861 tấn so với năm 2000. Công ty 
chè Mỹ Lâm có vùng chè thâm canh đạt 
năng suất 14 tấn/ha/năm, tăng gấp 3 lần 
so với chè đại trà.

Quy hoạch vùng nguyên liệu mía 
tập trung 5.940 ha, đảm bảo cung ứng 
nguyên liệu cho 2 nhà máy đường hoạt 
động, sản lượng năm 2005 đạt 275.000 tấn. 
Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật che phủ nilon để trồng lạc tập trung 
tại huyện Chiêm Hóa với trên 1.000 ha, 
năng suất đạt trên 30 tạ/ha, tăng hơn 36% 
so với năm 2000. 
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Vùng chè thâm canh của Công ty chè Mỹ Lâm, năng suất bình quân 14 tấn/năm

Vùng mía nguyên liệu cho nhà máy đường
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Vải thiều trên đất Tuyên Quang

Nhãn
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Trong 5 năm (2000-2005), đã trồng mới 
2.700 ha cây ăn quả (nhãn, vải, cam, quýt), 
toàn tỉnh có trên 6.700 ha ở 102 xã thuộc 6 
huyện, thị xã. Sau quá trình thử nghiệm, 
rút kinh nghiệm từ thất bại của chương 
trình phát triển cây nhãn thực sinh tập 
trung với quy mô lớn, đã bước đầu hình 
thành một số vùng cây ăn quả theo hướng 
sản xuất hàng hóa tập trung, phù hợp với 
vùng sinh thái của tỉnh như vùng cam, 
quýt ở Hàm Yên, Chiêm Hóa... góp phần 

xóa đói, giảm nghèo, tăng thu nhập cho 
nhân dân.

Từ năm 2002, tỉnh triển khai chương 
trình phát triển chăn nuôi bò sữa, bò thịt 
cao sản nhằm phát huy tiềm năng, lợi 
thế của tỉnh và tạo bước đột phá trong 
chăn nuôi. Tuy nhiên, do tình hình khó 
khăn chung của cả nước và những hạn 
chế trong tổ chức thực hiện nên chương 
trình không thành công, gây thiệt hại về 
kinh tế. 

Cam Hàm Yên

Đàn bò sữa của Công ty cổ phần bò sữa Phú Lâm, huyện Yên Sơn
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Diện tích cây lương thực tiếp tục được 
mở rộng, năng suất lúa năm 2005 đạt 54,6 
tạ/ha, tăng 8,6 tạ/ha so với năm 2001; năng 
suất ngô đạt 40,8 tạ/ha, tăng 1,1 tạ/ha so 
với năm 2004. Năm 2005, tổng sản lượng 
lương thực đạt trên 30,5 vạn tấn, bình 
quân lương thực đạt 420 kg/người/năm. 
Diện tích, năng suất, sản lượng các cây 
trồng khác đều tăng.

Tỉnh thành lập các đơn vị chuyên sản 
xuất vật nuôi để chủ động sản xuất, cung 
ứng giống có chất lượng tốt cho nhân 
dân. Các tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi 
được áp dụng rộng rãi, chất lượng giống 
gia súc, gia cầm được nâng cao. Việc kiểm 
soát, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, 
gia cầm được chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, 
thường xuyên và kịp thời; đặc biệt tỉnh đã 
thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích 
cực, không để dịch cúm gia cầm và cúm A 
(H5N1) ở người xảy ra trên địa bàn. Hằng 

năm, đàn bò tăng 17,8%, đàn lợn tăng 6%, 
đàn gia cầm tăng 9,9%. Giá trị sản xuất 
nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng bình 
quân 5,56%/năm. 

Từ năm 2001 đến năm 2005, toàn tỉnh 
trồng mới 27.954 ha rừng, nâng độ che 
phủ của rừng lên 63%, tăng 14,1% so với 
năm 2000. Việc khoanh nuôi, bảo vệ rừng 
được tiến hành thường xuyên, hiện tượng 
khai thác lâm sản trái phép và cháy rừng 
giảm. Triển khai rà soát, quy hoạch phân 
loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) 
và xây dựng chiến lược phát triển lâm 
nghiệp của tỉnh đến năm 2020. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quy định 
tạm thời trợ giúp lãi suất tiền vay mua máy 
nông nghiệp; quy định xây dựng và quản 
lý lưới điện nông thôn; kế hoạch dồn điền 
đổi thửa; hướng dẫn các hợp tác xã nông, 
lâm nghiệp sản xuất giống lúa thuần; xử lý 
nợ tồn đọng của các hợp tác xã từ năm 1996 

Phát triển chăn nuôi lợn ở hộ gia đình
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trở về trước. Kinh tế tập thể đã có những 
chuyển biến bước đầu, góp phần quan 
trọng vào sự phát triển kinh tế của tỉnh.

Do chuyển dịch cơ cấu kinh nói chung 
và cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp nói 
riêng, đổi mới quản lý và tích cực chuyển 
giao, áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ 
thuật mới vào sản xuất nên mặc dù tỷ 
trọng nông nghiệp trong GDP giảm từ 
51,58% năm 2000 xuống còn 28,3% vào 
năm 2010, song giá trị thu nhập từ kinh tế 
nông nghiệp vẫn tăng qua từng năm. Cơ 
cấu giá trị sản xuất trong nông nghiệp có 
sự chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành 
trồng trọt giảm, ngành chăn nuôi tăng. 
Nông nghiệp phát triển, góp phần tăng 
thu nhập cho xã viên, giải quyết việc làm, 
xóa đói, giảm nghèo.

Giai đoạn 2005-2010, sản xuất nông, 
lâm nghiệp tiếp tục phát triển và chuyển 
dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, hình 
thành và phát triển một số vùng chuyên 
canh, vùng nguyên liệu tập trung phục vụ 
sản xuất công nghiệp; an ninh lương thực 

được đảm bảo. Giá trị sản xuất nông, lâm 
nghiệp, thủy sản tăng bình quân 8,1%/năm. 
Tổng sản lượng lương thực đạt trên 32 vạn 
tấn, bình quân lương thực đầu người đạt 
440 kg/năm. Diện tích chè 6.652 ha, diện 
tích mía 7.066 ha, đậu tương 4.020ha.

Tăng dần tỷ trọng giá trị chăn nuôi 
trong giá trị sản xuất ngành nông, lâm 
nghiệp, thuỷ sản, đến năm 2010 đạt 35,6%. 
Bình quân hằng năm, đàn trâu tăng 2,3%, 
đàn bò tăng 7,6%, đàn lợn tăng 7,8%, đàn 
gia cầm tăng 3,7%. Công tác phòng, chống 
dịch bệnh cho gia súc, gia cầm có hiệu quả. 
Diện tích nuôi thủy sản được mở rộng, 
sản lượng thuỷ sản tăng nhanh, đã có trên 
10.775 ha nuôi thả cá, sản lượng cá đạt 
4.500 tấn.

Hoàn thành quy hoạch phát triển lâm 
nghiệp và quy hoạch điều chỉnh hợp lý 
diện tích 3 loại rừng, cắm mốc phân loại 
phân định 3 loại rừng trên thực địa; quy 
hoạch, phát triển vùng nguyên liệu cho 
các nhà máy, cơ sở chế biến lâm sản trên 
địa bàn tỉnh. Điều chỉnh, ban hành một 

Cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng nguyên liệu giấy
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số chính sách khuyến khích, thu hút đầu 
tư phát triển kinh tế lâm nghiệp, nâng 
thu nhập của người trồng rừng. Diện tích 
trồng rừng tập trung giai đoạn 2006-2010 
đạt 55.300 ha; tỷ lệ che phủ của rừng 64%. 
Huy động nguồn lực đầu tư hệ thống thủy 
lợi, nhất là một số công trình có năng lực 
tưới lớn và phòng chống lũ lụt1; quản lý, 
khai thác các công trình thủy lợi, chủ động 
tưới cho 80% diện tích lúa. Thực hiện có 
hiệu quả các giải pháp phòng chống lụt, 
bão, giảm nhẹ thiên tai.

Tập trung đầu tư phát triển công 
nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản, 
sản xuất vật liệu xây dựng, bước đầu chú 
ý công nghiệp chế biến nông - lâm sản, 
coi trọng phát triển mạng lưới điện quốc 
gia; phát triển thủy điện nhỏ ở những nơi 

có nguồn nước; khuyến khích và tạo điều 
kiện cho sản xuất tiểu thủ công nghiệp 
ngoài quốc doanh tiếp tục phát triển. Năm 
1996, đưa Phân xưởng sản xuất bột barít 
2 vạn tấn/năm, Phân xưởng sản xuất giấy 
xuất khẩu 1.200 tấn/năm vào hoạt động. 
Xây dựng một số tuyến đường điện 35KV 
đến các cơ sở sản xuất, vùng nguyên liệu 
công nghiệp, vùng dân cư. Phát triển mạnh 
mạng lưới điện nông thôn ở nhiều xã theo 
hướng nhân dân góp vốn, Nhà nước hỗ 
trợ một phần. Năm 1997, hoàn thành và 
đưa vào sử dụng Nhà máy đường Nam 
Sơn Dương với công suất 1.000 tấn mía 
cây/ngày; khởi công xây dựng dây chuyền 
sản xuất gạch tuylen 10 triệu viên/năm.

Giá trị tổng sản lượng công nghiệp, 
công nghiệp địa phương, công nghiệp 

1. Đầu tư một số công trình thuỷ lợi quan trọng như kè sông Lô, sông Gâm, sông Phó Đáy; các công 
trình hồ chứa; tu sửa, nâng cấp 298 công trình thuỷ lợi, kiên cố hoá 2.005 km kênh mương, 180 công trình 
đập dâng bằng rọ thép...

Nhà máy xi măng Tuyên Quang, công suất 270.000 tấn/năm
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ngoài quốc doanh và các sản phẩm công 
nghiệp chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch, 
năm sau cao hơn năm trước. Năm 2000, 
một số sản phẩm chủ yếu trong năm đạt: 
chè đen 2.694 tấn, xi măng 100.000 tấn, bột 
barít 10.000 tấn, gạch chỉ 52,5 triệu viên; 
đường kính trắng 16.000 tấn. Đến cuối 
năm 2000 đã có 100% số xã, phường, thị 
trấn có điện lưới quốc gia, 60% số hộ dân 
được dùng điện. Sản lượng điện thương 
phẩm đạt 71,6 triệu KWh, tăng 1,97 lần so 
với năm 1995. Nhân dân tích cực đóng góp 
để phát triển lưới điện nông thôn (riêng 
năm 1999, nhân dân đóng góp trên 5 tỷ 
đồng). Từ năm 1996 đến năm 2000, giá 
trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 
12,95%/ năm.

Từ năm 2000 đến năm 2005, tỉnh tập 
trung cải tạo, xây dựng mới một số cơ sở 
sản xuất. Hoàn thành xây dựng nhà máy 
sản xuất bột đá trắng 95.000 tấn/năm, nhà 
máy chế biến gỗ xuất khẩu 6.000 m3 tinh 
chế/năm, cải tạo công nghệ sản xuất xi 
măng lò đứng bằng công nghệ lò quay và 
nâng công suất Nhà máy Xi măng Tuyên 
Quang lên 270.000 tấn/năm, Nhà máy Xi 
măng Sơn Dương lên 400.000 tấn/năm...
Xây mới, cải tạo các trạm biến áp 110 KV 
tại huyện Chiêm Hóa, Yên Sơn, đưa tổng 
công suất cả hai trạm lên 72.000 KVA, giá 
trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 
16%/năm. Năm 2005, giá trị sản xuất công 
nghiệp đạt 924 tỷ đồng, tăng 13% so với 
năm 2004; tỷ trọng công nghiệp, xây dựng 
chiếm 30,53% trong cơ cấu kinh tế, tăng 
10,9% so với năm 2000. Các sản phẩm 
công nghiệp như: xi măng đạt 198.117 tấn, 
gạch tuynel đạt 34 triệu viên, bột barit đạt  
84.222 tấn, thép cán đạt 10.045 tấn, đường 
kính đạt 20.100 tấn, chè chế biến đạt 6.156 tấn, 
điện thương phẩm đạt 164,5 triệu KWh... 
Đặc biệt, đã hoàn thành chương trình đưa 

điện lưới quốc gia về nông thôn với 100% 
xã, phường, thị trấn và 83% số hộ dân 
được sử dụng điện lưới quốc gia, tăng 23% 
so với năm 2000.

Từ năm 2005 đến năm 2010, công 
nghiệp có tốc độ phát triển nhanh, mức 
độ cao và quy mô lớn nhất so với những 
năm trước đây. Đã cơ bản thiết lập các 
yếu tố nền tảng thúc đẩy công nghiệp 
phát triển: hoàn thành quy hoạch tổng 
thể phát triển công nghiệp đến năm 2010, 
định hướng đến năm 2020; quy hoạch, 
đầu tư một số công trình hạ tầng thiết yếu 
trong khu công nghiệp Long Bình An, các 
cụm công nghiệp ở Sơn Dương, Chiêm 
Hóa và một số điểm công nghiệp. Hoàn 
thiện chính sách khuyến khích đầu tư, 
cải cách thủ tục hành chính, tăng cường 
ban hành các cơ chế, chính sách ưu đãi 
đầu tư và đặc biệt là việc tổ chức xúc tiến 
kêu gọi, thu hút được nhà đầu tư trong 
và ngoài tỉnh đầu tư vào các lĩnh vực mà 
tỉnh có thế mạnh và tiềm năng. Đã có 32 
dự án công nghiệp triển khai đầu tư với 
tổng vốn trên 11.800 tỷ đồng; có 20 dự án 
đã hoàn thành đầu tư như Nhà máy thủy 
điện Tuyên Quang, Nhà máy luyện Ferro 
mangan, Nhà máy gạch tuynel An Hòa, 
Nhà máy xi măng Tân Quang... Giá trị 
sản xuất công nghiệp đạt 2.262 tỷ đồng, 
bình quân hằng năm đạt 21,2% và gấp 2,6 
lần so với tốc độ tăng trưởng bình quân 
từ năm 2001 đến năm 2005. 

Tỉnh ban hành chính sách phát triển 
tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; thành 
lập trung tâm khuyến công và quỹ khuyến 
công; bước đầu khôi phục, hình thành và 
phát triển một số ngành nghề thủ công 
nghiệp như dệt thổ cẩm, mây, giang đan...
góp phần giải quyết việc làm, chuyển 
dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế nông 
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nghiệp, nông thôn. Ban hành nhiều chính 
sách ưu đãi đầu tư và tạo môi trường 
thông thoáng, hấp dẫn để thu hút vốn đầu 
tư của các thành phần kinh tế, các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước..

Ngày 22-12-2002, Nhà máy Thuỷ điện 
Tuyên Quang công suất 342 MW được 
khởi công xây dựng. Đến năm 2008, công 
trình hoàn thành, phát điện cả 3 tổ máy 
và hòa vào lưới điện quốc gia. Để nhường 
chỗ cho lòng hồ thuỷ điện và mặt bằng 
xây dựng nhà máy, trên 4.000 hộ với hơn 
2 vạn đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Hoa, 
Mông, Kinh... ở 83 thôn, bản thuộc 14 xã, 
thị trấn của huyện Nà Hang đã di chuyển 
đến nơi ở mới. Tổng số hộ, số nhân khẩu 
bị ảnh hưởng bởi công trình thủy điện 
Tuyên Quang là 4.069 hộ với 20.251 nhân 
khẩu; được tái định cư tại các huyện: 
Nà Hang: 1.251 hộ, với 5.908 nhân khẩu; 
Chiêm Hóa: 7.77 hộ, với 4.136 nhân khẩu; 

Hàm Yên: 505 hộ, với 2.535 nhân khẩu; 
Yên Sơn: 1.295 hộ, với 6.481 nhân khẩu1. 
Từ năm 2001 đến năm 1010, công tác di 
dân tái định cư là nhiệm vụ rất quan 
trọng, được tỉnh tập trung thực hiện theo 
kế hoạch gắn với việc hướng dẫn, trợ 
giúp các hộ dân phát triển sản xuất, ổn 
định đời sống trên quê hương mới.

Ủy ban nhân dân tỉnh sắp xếp, đổi 
mới doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa 
doanh nghiệp. Các doanh nghiệp sau khi 
được sắp xếp đã tăng cường khả năng 
đầu tư vốn, đổi mới công nghệ, mở rộng 
sản xuất... do đó hoạt động có hiệu quả 
hơn, thu nhập của người lao động ngày 
càng được cải thiện và ổn định. Đến năm 
2010, toàn tỉnh có 790 doanh nghiệp hoạt 
động theo Luật doanh nghiệp với tổng 
số vốn điều lệ trên 3.700 tỷ đồng, tăng 
388 doanh nghiệp so với năm 2005 và 
260 hợp tác xã. Hoạt động của các thành 

Nhà máy thủy điện Tuyên Quang

1. Số liệu của Ban Di dân tái định cư tỉnh, tính đến ngày 28-2-2009. 
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phần kinh tế tư nhân góp phần tích cực 
vào việc tăng trưởng kinh tế, tăng thu 
ngân sách, giải quyết việc làm cho hơn 
30.000 lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, cơ cấu lao động.

Thị trường nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa từng bước được khai thông, mở rộng, 
bảo đảm lưu thông hàng hóa. Tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng tăng bình quân 21,5%/năm. Toàn 
tỉnh đã sửa chữa, nâng cấp 71 chợ và mở 
mới 21 chợ nông thôn, tạo điều kiện cho 
nhân dân lưu thông hàng hóa, phát triển 
sản xuất, tăng nguồn thu ngân sách cho 
địa phương. 

Hoàn thành quy hoạch tổng thể phát 
triển du lịch, triển khai quy hoạch đầu 
tư các khu, điểm du lịch. Nhiều dự án về 
dịch vụ, du lịch được triển khai, tỉnh tập 
trung đầu tư xây dựng, nâng cấp Khu du 
lịch lịch sử cách mạng Tân Trào1 - An toàn 
khu, triển khai quy hoạch chi tiết và tiến 
hành xây dựng khu du lịch suối khoáng 
Mỹ Lâm. Lượng khách du lịch đến Tuyên 
Quang tăng dần, năm 2005 có 132.000 lượt 
khách, đến năm 2010 đã có 500.000 lượt 
khách; tổ chức tốt các hoạt động quảng bá 
du lịch, Hội chợ Thương mại quốc tế tỉnh 
Tuyên Quang hằng năm...

Tổng thu ngân sách năm 2005 đạt 234,7 
tỷ đồng, đến năm 2010 đạt 710 tỷ đồng, 
tăng bình quân trên 20%/năm.

Ngân hàng chủ động huy động nguồn 
vốn nhàn rỗi ở địa phương, cho vay phát 
triển sản xuất kịp thời, nhất là đối với hộ 
nghèo, hộ chính sách thiếu vốn sản xuất. 
Tổng dư nợ cho vay đến tháng 12-1996 là 
234 tỷ đồng, trong đó, dư nợ cho vay đối 
với hộ nghèo là 39,6 tỷ đồng, chiếm 16,9%. 

Các biện pháp tăng cường kiểm soát chi, 
cấp phát kinh phí trực tiếp đến các đơn vị 
thụ hưởng ngân sách được tiến hành bước 
đầu có kết quả, tiết kiệm chi ngân sách, 
tăng vốn đầu tư cho kinh tế - xã hội. Năm 
2000, tổng dư nợ của các ngân hàng đạt 
420,8 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn huy 
động tại địa phương là 407 tỷ đồng, tăng 
2,8 lần so với năm 1995. Chất lượng tín 
dụng được nâng lên. Vốn tín dụng phát 
huy được hiệu quả rõ rệt trong đầu tư để 
phát triển kinh tế. Nguồn vốn tín dụng 
của ngân hàng phục vụ người nghèo đã 
tạo điều kiện cho trên 218.700 lượt hộ 
được vay vốn phát triển sản xuất, giúp 
18.238 hộ thoát khỏi đói, nghèo. Một số 
lĩnh vực ngân hàng mới được mở ra phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng 
đủ nhu cầu về vốn cho nền kinh tế, góp 
phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tổng 
nguồn vốn huy động của các tổ chức tín 
dụng trên địa bàn năm 2005 đạt 2.870 tỷ 
đồng, trong đó nguồn vốn huy động tại 
địa phương đạt 1.100 tỷ đồng; tổng dư nợ 
năm 2005 là 2.700 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ 
dư nợ cho vay trung, dài hạn chiếm 80%, 
tập trung cho vay đối với một số dự án 
đầu tư, cho vay hộ nghèo, người đi xuất 
khẩu lao động...

Từ năm 2005 đến năm 2010, tín dụng 
tăng trưởng với tốc độ khá cao, cơ bản đáp 
ứng được nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, 
kinh doanh trên địa bàn. Đến năm 2010, 
tổng dư nợ của các tổ chức tín dụng trên 
5.900 tỷ đồng.

Việc xây dựng hợp tác xã kiểu mới phù 
hợp với cơ chế thị trường có bước phát 
triển, góp phần giải quyết thêm việc làm, 
mở rộng ngành nghề sản xuất, khai thác 

1. Nay là Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào (BT). 
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tốt hơn tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Hội 
đồng liên minh các hợp tác xã được củng 
cố, năm 2005 toàn tỉnh có 207 hợp tác xã, 
năm 2010 có 260 hợp tác xã. Các hợp tác 
xã nông, lâm nghiệp đổi mới phương thức 
hoạt động theo hướng dịch vụ và quy mô 
toàn xã có hiệu quả. Thực hiện các chính 
sách trợ giúp: chuyển chức năng đại lý vật 
tư, quản lý khai thác các công trình thủy 
lợi cho hợp tác xã, khuyến nông cho chủ 
nhiệm hợp tác xã, cho vay vốn và đào tạo 
cán bộ. Đến năm 2000, toàn tỉnh có 1.039 
hộ làm kinh tế vườn đồi RVAC (trang trại): 
trồng rừng, trồng cây ăn quả, chăn nuôi, 
nuôi trồng thủy sản có hiệu quả. 

Công tác quản lý các doanh nghiệp 
nhà nước từng bước đi vào nền nếp và 
chặt chẽ hơn; tỉnh đã củng cố, sắp xếp 
lại các doanh nghiệp nhà nước, có chính 
sách trợ giúp vốn đối với đơn vị quốc 
doanh của tỉnh; năm 1997, đã giải quyết 
3.550 triệu đồng vốn lưu động bổ sung 
cho các doanh nghiệp hoạt động. Tỉnh 
trích ngân sách hàng chục tỷ đồng trợ 
giúp cho các thành phần kinh tế vay đổi 
mới thiết bị, phát triển sản xuất, tạo ra 
sản phẩm mới. Năm 2000, nhiều doanh 
nghiệp có kế hoạch đầu tư mở rộng sản 
xuất như Xí nghiệp Gạch ngói số 3, Xí 
nghiệp Xi măng và các công ty chè. Một 
số cơ sở công nghiệp mới được đầu tư 
xây dựng như xưởng cán thép 15 ngàn 
tấn/năm, xưởng chế biến quặng fenspat...
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông, 
lâm nghiệp, thủy lợi, xây dựng giữ vững 
sản xuất, mở rộng quy mô hoạt động như 
phát triển chăn nuôi và dịch vụ, tham 
gia đấu thầu và trúng thầu nhiều công 
trình. Doanh nghiệp công ích được soát 
xét, củng cố, khắc phục những yếu kém 
trước đây. Thực hiện cổ phần hóa doanh 

nghiệp, tiến hành giao, bán, khoán kinh 
doanh một số doanh nghiệp quy mô nhỏ; 
sáp nhập, giải thể những doanh nghiệp 
làm ăn thua lỗ. Năm 2010, toàn tỉnh có 
790 doanh nghiệp hoạt dộng theo Luật 
doanh nghiệp với số vốn đầu tư trên 
3.700 tỷ đồng, tăng 388 doanh nghiệp so 
với năm 2005.

Hoạt động khoa học công nghệ bước 
đầu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, có tác dụng tích 
cực đối với sản xuất nông - lâm nghiệp. 
Các giống lúa S9, lúa lai N29, ngô LVN10, 
khoai tây lai, khoai lang K51... được triển 
khai thử nghiệm đưa vào sản xuất có kết 
quả. Thực hiện chương trình Sind hóa đàn 
bò; đưa một số vật nuôi có năng suất, chất 
lượng cao vào chăn nuôi, sản xuất. Từ 
năm 2001 đến năm 2005, tỉnh thực hiện 28 
đề tài, dự án khoa học - công nghệ thuộc 
các lĩnh vực nông, lâm nghiệp, công nghệ 
thông tin, môi trường... một số đề tài, dự 
án được đưa vào ứng dụng có hiệu quả, 
như: Dự án sản xuất giống lúa lai F1, đề tài 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống mía 
bằng phương pháp nuôi cấy mô; dự án 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng hầm 
khí sinh học BIOGA VACVINA... 

Từ năm 2005 đến năm 2010, đã tổ 
chức thực hiện 38 đề tài, dự án khoa học 
cấp tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển 
giao khoa học công nghệ vào sản xuất 
công nghiệp, nông - lâm nghiệp; triển khai 
thực hiện các đề tài thuộc lĩnh vực khoa 
học xã hội nhân văn, góp phần đưa hoạt 
động khoa học công nghệ phát triển toàn 
diện hơn. Hoạt động của hội đồng khoa 
học và công nghệ các cấp, cơ chế quản lý, 
nghiên cứu đề tài khoa học đã có bước 
đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Việc xây 
dựng, quảng bá thương hiệu sản phẩm 
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được chú trọng hơn. Bước đầu chủ động 
liên kết trong ứng dụng, chuyển giao 
khoa học, công nghệ.

4. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là 
giao thông, thông tin liên lạc từng bước 
được đầu tư phát triển, mở rộng. Giao 
thông vận tải được quan tâm phát triển 
theo hướng làm tốt công tác duy tu, sửa 
chữa các tuyến đường hiện có; thực hiện 
phân cấp quản lý đường tỉnh, đường 
huyện, đường liên xã, đường đô thị; tập 
trung đầu tư nâng cấp một số đường 
giao thông trọng điểm. Năm 1998, huy 
động lao động xã hội, lao động công ích 
của nhân dân được 1.380.000 ngày công 
và 1,5 tỷ đồng, làm trên 1.500 km đường 
giao thông nông thôn, hơn 90 cầu cống, 
đập tràn các loại. Phát triển mạnh giao 
thông nông thôn, đường ô tô đến tất cả 
trung tâm xã; mở mới 272 km đường liên 

thôn, xóm; có 1.874/2.224 thôn, bản có 
đường ô tô, đạt 84,26%. Khối lượng vận 
chuyển hàng hóa tăng bình quân hằng 
năm 20,29%, khối lượng vận chuyển hành 
khách tăng 8,9%. Đến năm 2000, đã hoàn 
thành xây dựng các cầu lớn: cầu Bợ, cầu 
Chiêm Hóa, cầu Quẵng, cầu Kim Xuyên; 
18 cầu vừa và nhỏ với tổng chiều dài 
1.872 m. Rải nhựa 196 km (Km 31 Hàm 
Yên - Nà Hang, Chanh - Kim Quan - Tân 
Trào, Rạp Tháng Tám - Lang Quán). Rải 
cấp phối 110 km (Chiêm Hóa - Linh Phú, 
Phúc Sơn - Bình An, Thượng Ấm - Tam 
Đa, Tân Long - Xuân Vân). 

Từ năm 2001 đến năm 2005, toàn tỉnh 
nâng cấp 229 km quốc lộ, 238 km đường 
tỉnh, 563 km đường huyện, 72 km đường 
đô thị; xây dựng các cầu: Tân Yên, Thiện 
Kế, Kim Quan, Trung Yên, Thác Dẫng, An 
Hoà, Tân Hà và 63 cầu nhỏ hẹp. Đến năm 
2005, tỉnh mở mới 855 km đường thôn, 
bản; 100% xã, phường, thị trấn và 96,3% 
thôn, bản có đường ô tô đến trung tâm. 

Đường về vùng sâu, vùng xa



Phêìn thûá ba: LÕCH SÛÃ 597

Từ năm 2005 đến năm 2010, tỉnh chủ 
động khai thác tốt các nguồn lực để đầu tư 
phát triển hệ thống giao thông, tạo bước 
chuyển biến rõ nét về chất lượng của hệ 
thống giao thông. Tổng vốn đầu tư phát 
triển giao thông giai đoạn 2006-2010 trên 
7.440 tỷ đồng. Mở mới, cải tạo, nâng cấp 
426km quốc lộ và đường tỉnh: Quốc lộ 2, 
Quốc lộ 37, Quốc lộ 2C, Quốc lộ 279, 504 km 
đường huyện, 116 km đường đô thị... xây 
dựng 133 cầu, trong đó có cầu Tân Hà, cầu 
Tứ Quận, khởi công xây dựng cầu Kim 
Xuyên...Cải tạo trên 1.490 km đường giao 
thông nông thôn và đoạn sông Lô từ thành 
phố Tuyên Quang đến Phan Lương (huyện 
Sơn Dương). Phát triển và quản lý tốt các 
tuyến, các phương tiện vận tải, cơ bản đáp 
ứng yêu cầu vận chuyển hành khách, hàng 
hóa trên địa bàn tỉnh.

Mạng thông tin liên lạc, bưu chính 
viễn thông được đầu tư thiết bị, phương 
tiện, từng bước hiện đại hóa. Năm 2000, 

100% xã, phường, thị trấn có thư báo 
trong ngày; 108/145 xã, phường, thị trấn 
có điện thoại, đạt 1,05 máy/100 dân. Đến 
năm 2005, 100% số xã trên địa bàn tỉnh có 
bưu cục, điểm bưu điện văn hóa, có nơi 
đã có internet. Toàn tỉnh, bình quân 4,8 
máy điện thoại/100 dân. Mạng điện thoại 
di động phủ sóng đến 100% trung tâm 
các huyện, thị của tỉnh. Ngành điện được 
quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. 
Mạng lưới điện và chất lượng điện được 
cải thiện, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản 
xuất và đời sống.

Từ năm 2005 đến năm 2010, hạ tầng 
thông tin có bước phát triển vượt bậc cả 
về số lượng, chất lượng và từng bước hiện 
đại hóa. Đến năm 2010 các khu, cụm công 
nghiệp, khu du lịch, các tuyến quốc lộ 
được phủ sóng điện thoại di động, mật độ 
điện thoại đạt 46 máy/100 dân; có 0,6 thuê 
bao internet/100 dân. Công tác phát triển, 
quản lý và vận hành mạng lưới điện được 

Cầu Nông Tiến bắc qua sông Lô
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duy trì tốt, có hiệu quả đối với sản xuất, 
kinh doanh và đời sống, 94,1% hộ dân 
được sử dụng điện.

Khai thác, quản lý thống nhất các 
nguồn vốn đầu tư xây dựng, tập trung vào 
các lĩnh vực: Giao thông 36%, nông - lâm 
nghiệp 15%, giáo dục - đào tạo 12,2%. Tập 
trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đã 
tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh 
tế - xã hội ở nông thôn, đặc biệt là các xã 
vùng cao, vùng sâu, vùng xa. 

Trong 5 năm (2001-2005), tỉnh hoàn 
chỉnh quy hoạch 4 thị trấn huyện lỵ, 18 trung 
tâm cụm xã, quy hoạch tổng thể thị xã 
Tuyên Quang, chỉ đạo xây dựng kết cấu hạ 
tầng điện, đường, nước sạch... để sớm đưa 
thị xã Tuyên Quang trở thành đô thị loại III. 
Ngành xây dựng đã cơ bản hoàn thành 
các dự án trong quy hoạch trọng điểm. Từ 
năm 2005 đến năm 2010, xây dựng kết cấu 
hạ tầng được xác định là một trong những 
khâu đột phá quan trọng. Các quy hoạch 
xây dựng được hoàn thành, một số công 
trình trong đó có những công trình văn 

hóa thiết yếu như: Trung tâm Hội nghị 
tỉnh, Bảo tàng tỉnh, Trung tâm hoạt động 
thanh, thiếu nhi... với công nghệ, thiết bị 
tiên tiến được đầu tư, góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung xây dựng, tu sửa, nâng cấp, 
quản lý và khai thác có hiệu quả các công 
trình thuỷ lợi, đảm bảo tưới chủ động 
cho 80% diện tích gieo cấy. Điều chỉnh, 
bổ sung quy hoạch cấp nước sinh hoạt và 
vệ sinh môi trường nông thôn; đầu tư xây 
dựng các công trình cấp nước sinh hoạt 
tập trung, tỷ lệ dân số nông thôn được 
sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh năm 
2010 đạt 67,5%. 

5. Phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo 
dục, y tế

Đến năm học 1999-2000, tất cả các xã, 
phường, thị trấn trong tỉnh đều có trường 
tiểu học và trung học cơ sở; các huyện, 
thị xã, nhiều trung tâm cụm xã có trường 
trung học cơ sở và trung học phổ thông. 
Các lớp mầm non dân nuôi được mở rộng, 

Cầu Kim Quan (xã Kim Quan, huyện Yên Sơn)
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phát triển đến thôn, bản. Công tác chuẩn 
hóa đội ngũ giáo viên được tăng cường. 
Các môn học ngoại ngữ, tin học bước đầu 
được đưa vào chương trình phổ thông 
và tiểu học. Năm 2000, ngân sách tỉnh đã 
đầu tư trên 3 tỷ đồng để trang bị phương 
tiện cho thư viện và thiết bị dạy học, 1 tỷ 
đồng để mua 18.231 bộ sách giáo khoa 
cho học sinh các xã đặc biệt khó khăn và 
các trường bán trú mượn để học tập. Hệ 
thống trường, lớp bán trú ở các xã vùng 
cao, vùng sâu, vùng xa được ủng cố và 
phát triển mạnh.

 Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
các cấp, các ngành, các đơn vị được thực 
hiện thường xuyên. Đến năm 2000, tỉnh đã 
mở 29 lớp đại học tại chức, chuyên tu và 
sau đại học cho 2.049 học viên.

Năm 2001, Tuyên Quang đạt chuẩn 
quốc gia về phổ cập giáo dục trung học cơ 
sở. Trường tiểu học Trần Phú (thị trấn Tân 
Bình, huyện Yên Sơn) và Trường trung học 
phổ thông Tân Trào (thị xã Tuyên Quang) 
được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh 

hùng lao động. Năm học 2005-2006, toàn 
tỉnh có 121 trường mầm non, 168 trường 
tiểu học, 153 trường trung học cơ sở, 28 
trường trung học phổ thông, 1 trung tâm 
giáo dục thường xuyên, 2 trung tâm giáo 
dục kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp, 
1 trường cao đẳng, 2 trường trung học 
chuyên nghiệp, 1 trường dạy nghề, trong 
đó có 26 trường đạt chuẩn quốc gia. Tổ 
chức học ngoại ngữ cho 70% học sinh tiểu 
học, 100% học sinh trung học cơ sở, trung 
học phổ thông, 100% học sinh trung học 
phổ thông được học tin học. Phong trào 
thi đua “Dạy tốt, học tốt” được duy trì, 
chất lượng giáo dục toàn diện, tỷ lệ tốt 
nghiệp tiểu học, trung học cơ sở, trung học 
phổ thông và bổ túc văn hóa được nâng 
lên. Số học sinh đạt giải trong các kỳ hằng 
năm đều tăng.

 Năm 2003, tỉnh đã xóa thôn, bản trắng 
về giáo dục mầm non và đạt chuẩn quốc 
gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ 
tuổi. Năm 2004, thị xã Tuyên Quang đạt 
chuẩn phổ cập bậc phổ thông. Từ năm 
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2001 đến năm 2005, đào tạo nghề cho hơn 
15.000 học sinh tốt nghiệp trung học phổ 
thông; đào tạo trình độ đại học, cao đẳng 
cho trên 7.000 người. Năm 2005, tỉnh đầu 
tư 15,4 tỷ đồng mua thiết bị phục vụ đổi 
mới chương trình lớp 4 và lớp 9; 1,8 tỷ 
đồng mua sách giáo khoa, giấy vở cấp cho 
học sinh các xã thuộc Chương trình 135; 
hoàn thành và đưa vào sử dụng 78 trường, 
với 1.014 phòng học. Đội ngũ giáo viên 
được bổ sung về số lượng và từng bước 
nâng cao về chất lượng.

Từ năm 2005 đến năm 2010, tỉnh thực 
hiện chủ trương phát triển và nâng cao chất 
lượng giáo dục - đào tạo đạt kết quả quan 
trọng, công tác xã hội hóa giáo dục - đào 
tạo được nhân dân đồng tình, ủng hộ. Tiếp 
tục giữ vững và từng bước nâng cao chất 
lượng phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập 
giáo dục trung học cơ sở. Quy mô giáo dục 
và mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển, các 
nhóm, lớp mầm non, điểm trường tiểu học 
được mở đến thôn, bản; 100% xã, phường, 
thị trấn có trường tiểu học, trung học cơ 
sở, các cụm xã có trường trung học phổ 
thông, thành lập 4 trường phổ thông dân 
tộc nội trú tại các huyện. Tỷ lệ giáo viên 
đạt chuẩn về trình độ đào tạo: mầm non 
80,5%, trong đó trên chuẩn 12%; tiểu học 
99,7%, trong đó trên chuẩn 30,7%; trung 
học cơ sở 99,7%, trong đó trên chuẩn 50%; 
trung học phổ thông 99,9%, trong đó trên 
chuẩn 2,6%. Mở rộng quy mô, ngành nghề 
đào tạo, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 
20% năm 2005 lên 31,5% năm 2010, trong 
đó đào tạo nghề là 17,5%. Cơ sở vật chất 
trang thiết bị tiếp tục được đầu tư, đáp ứng 
yêu cầu dạy và học; đã hoàn thành 2.139 
phòng học, tiếp tục xây dựng 2.800 phòng 
học, trên 1.100 gian nhà công vụ cho giáo 
viên; toàn tỉnh có 52 trường học đạt chuẩn 
quốc gia (7 trường mầm non, 27 trường 
tiểu học, 18 trường trung học cơ sở).

 Các hoạt động văn hóa, thông tin, báo 
chí, thể dục - thể thao có những chuyển 
biến tích cực, đời sống văn hóa tinh thần 
của nhân dân được nâng lên. Phong trào 
văn nghệ quần chúng phát triển rộng 
khắp; 100% số xã, phường, thị trấn có đội 
văn nghệ, được trang bị những điều kiện 
thiết yếu; toàn tỉnh có 1.812 tổ, đội văn 
nghệ quần chúng ở thôn, bản, trường học, 
cơ quan, đơn vị. Các đội văn nghệ quần 
chúng đã tổ chức 4.683 buổi biểu diễn, 
phục vụ cho gần 2,5 triệu lượt người xem. 
Nhân dân các xã vùng cao, vùng sâu được 
xem phim, xem nghệ thuật đạt bình quân 
2,2 lần/năm. Năm 2000, hoàn thành việc 
xây dựng và đầu tư trang thiết bị cho 44 
nhà văn hóa trung tâm cụm xã. Các nhà 
văn hóa trung tâm cụm xã tổ chức được 
trên 7.100 buổi hoạt động, thu hút hàng 
vạn lượt người tham gia.

Từ năm 1996 đến năm 2000, cuộc 
vận động thực hiện nếp sống văn hóa 
được triển khai trên diện rộng. 100% xã, 
phường, thị trấn có quy ước nếp sống văn 
hóa. Đến năm 2000, toàn tỉnh có 62,7% 
thôn, bản đạt tiêu chuẩn thôn, bản văn 
hóa; 56,6% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn 
gia đình văn hóa. Từ năm 2000 đến năm 
2010, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tiếp 
tục được đẩy mạnh. Năm 2005, toàn tỉnh 
xây dựng được 44 nhà văn hóa trung tâm 
cụm xã, 1.658 nhà văn hóa thôn, bản. Đến 
năm 2010, 70,9% thôn, bản, tổ nhân dân 
đạt chuẩn văn hóa; 82,2% số hộ gia đình 
đạt chuẩn văn hóa. Công tác phục hồi, tôn 
tạo các di tích lịch sử và kháng chiến, bảo 
tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân 
tộc thiểu số, đầu tư xây dựng thiết chế văn 
hóa thiết yếu được chú trọng. 

Năm 2000, tỷ lệ phủ sóng phát thanh 
đạt 82%, truyền hình đạt 37%. Chất lượng 
thông tin, báo chí, hoạt động văn học - 
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nghệ thuật và thể dục - thể thao ngày càng 
được nâng cao. Đài Phát thanh - Truyền 
hình tỉnh và đài truyền thanh - truyền hình 
một số huyện được đầu tư nâng cấp; đến 
năm 2005, 90% dân số được phủ sóng phát 
thanh, 84% được phủ sóng truyền hình địa 
phương, 70% hộ gia đình có máy thu thanh, 
máy thu hình. Từ năm 2005 đến năm 2010, 
hoàn thành đầu tư xây dựng chương trình 
phát thanh tiếng dân tộc, tiếp sóng VTV2, 
tách kênh truyền hình địa phương; lắp đặt 
máy phát sóng chương trình truyền hình 
VTV5 tại 2 huyện Nà Hang và Chiêm Hóa; 
tỷ lệ dân số được phủ sóng phát thanh là 
97%, truyền hình: 87%. Tăng kỳ báo Tuyên 
Quang, báo Tân Trào và xuất bản báo Tuyên 
Quang điện tử.

Năm 2000, toàn tỉnh có 131 trạm y tế 
xã, 15 phòng khám đa khoa khu vực và 7 
bệnh viện tuyến huyện, 4 bệnh viện tuyến 
tỉnh. Bình quân 2.000 người dân có 1 bác 
sĩ; mỗi trạm y tế xã có từ 3 đến 4 y, bác sĩ 
trong đó số trạm y tế có bác sĩ đạt 68,4%; 
số thôn, bản có cán bộ y tế đạt 78,3%. 100% 
dân số được sử dụng muối i ốt, tỷ lệ trẻ em 
từ 8 đến 12 tuổi bị bệnh bướu cổ giảm từ 
28,6% năm 1996 xuống còn gần 10% năm 
2000; bệnh sốt rét giảm 10% so với năm 
1999; có 5/6 huyện, thị xã được công nhận 
thanh toán bệnh phong. Công tác phòng 
chống suy dinh dưỡng, giáo dục trẻ em 
khuyết tật được triển khai đến tất cả các 
xã. Chương trình quốc gia về dân số - kế 
hoạch hóa gia đình được triển khai rộng 
rãi, làm giảm đảng kể tỷ lệ tăng dân số. 
Hằng năm, trên 98% trẻ em dưới 1 tuổi 
được uống vắcxin chống bại liệt, vitamin 
A. Trẻ em dưới 5 tuổi được tiêm chủng đủ 
6 loại vắcxin, đạt trên 90%. Phục hồi cho 
5.678 trẻ bị suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ trẻ 

suy dinh dưỡng từ 47% năm 1996 xuống 
còn dưới 37,5% năm 2000. Khám, phẫu 
thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng 
cho 778 trẻ. 100% trạm y tế xã thực hiện 
được dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, đã 
thực hiện biện pháp kế hoạch hóa gia đình 
cho 32.199 trường hợp. Tỷ lệ tăng dân số 
tự nhiên giảm từ 2,25% năm 1996 xuống 
dưới 1,4% năm 2000, mức giảm sinh bình 
quân hằng năm 0,6%.

 Đến năm 2005, toàn tỉnh có 143/145 
xã, phường, thị trấn có trạm y tế1, trong 
đó có 97 trạm y tế cơ sở đạt chuẩn quốc 
gia. 100% các trạm y tế đều được đầu tư 
sửa chữa, nâng cấp có đủ khả năng thực 
hiện các dịch vụ y tế ban đầu; 98,6% thôn, 
bản có cán bộ y tế; 65% trạm y tế có bác 
sĩ, các trạm y tế còn lại đều có bác sĩ tăng 
cường xuống theo dõi và trực khám, chữa 
bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. 
Trang thiết bị khám, chữa bệnh được đầu 
tư, nâng cấp, nhất là ở bệnh viện tỉnh và 
bệnh viên đa khoa các huyện, thị xã. Chất 
lượng khám, chữa bệnh từng bước được 
nâng lên. Tỷ lệ trẻ em được tiêm đủ 6 loại 
vắc xin đạt trên 98%. Tuyên Quang nhiều 
năm không có dịch sốt rét và đạt mục 
tiêu thanh toán bệnh bướu cổ. Ngành y tế 
phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa 
phương thực hiện các biện pháp, bảo đảm 
không để xảy ra dịch cúm gia cầm và cúm 
A (H5N1) ở người. Tỷ lệ sinh hằng năm 
giảm 0,63‰. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ 
em dưới 5 tuổi giảm từ 37% năm 2000 
xuống còn 25% năm 2005.

Từ năm 2005 đến năm 2010, sự nghiệp 
bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe 
nhân dân có nhiều tiến bộ. Đã hoàn thành 
và từng bước triển khai thực hiện quy 
hoạch phát triển sự nghiệp y tế của tỉnh. 

1. Còn hai thị trấn không thành lập trạm y tế vì đã có Trung tâm Y tế huyện và bệnh xá đơn vị 
quân đội.
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100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế, 
trong đó 77 trạm y tế có bác sĩ, có 6,2 bác 
sĩ/100 dân. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ 
vắc xin phòng bệnh là 98%, tuổi thọ trung 
bình của người dân là 70 tuổi. Mạng lưới y 
tế tiếp tục phát triển, thành lập 6 bệnh viện 
đa khoa huyện, toàn tỉnh có 8 bệnh viện 
tuyến huyện. Cơ sở vật chất, trang thiết bị 
được đầu tư nâng cấp, triển khai một số 
kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị. 
Đội ngũ cán bộ y tế tiếp tục được đào tạo, 
bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn; 
70% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc 
gia về y tế xã.

Đến năm 2001, tất cả các xã, phường, 
thị trấn và nhiều thôn, bản có sân, bãi thể 
thao; có trên 76.000 người tham gia luyện 
tập. Duy trì và phát triển gần 1.800 đội 
thể thao cơ sở, thu hút trên 18.000 người 
thường xuyên luyện tập; từng bước đầu 
tư chiều sâu cho các môn thể thao thành 
tích cao, có nhiều vận động viên đã đoạt 
được huy chương trong các giải thi đấu 
trong nước, một số môn đạt thành tích 
cao như bóng đá nhi đồng, võ Pencát Silát 
(Pencak Silat).

Từ năm 2005 đến năm 2010, phong trào 
thể dục - thể thao tiếp tục phát triển, công 
tác xã hội hóa thể thao thu được kết quả 
bước đầu. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và 
phát triển một số môn thể thao thành tích 
cao. Đến năm 2010, tỷ lệ dân số tập thể dục 
thường xuyên đạt 21%, tỉnh có 7 vận động 
viên cấp kiện tướng và 9 vận động viên cấp 1, 
đã đoạt 45 huy chương các loại tại giải thể 
thao khu vực và toàn quốc.  

Công tác lao động - việc làm, chế độ 
bảo hiểm xã hội, chính sách người có công, 
bảo trợ xã hội và xóa đói, giảm nghèo luôn 
được lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện, 
có hiệu quả. Trong 5 năm (1996-2000), tỷ 
lệ lao động không có việc làm ở khu vực 
thành thị giảm từ 6,3% xuống còn 5,1%; ổn 

định dân cư cho 1.046 hộ. Chăm sóc người 
có công với nước trở thành phong trào sâu 
rộng trong các tầng lớp nhân dân. Từ năm 
1995 đến năm 2005, Quỹ đền ơn đáp nghĩa 
toàn tỉnh có 5,39 tỷ đồng. Từ năm 1996 đến 
năm 2000 đã xây dựng, sửa chữa 680 nhà 
tình nghĩa, tặng 4.806 sổ tiết kiệm, phụng 
dưỡng 12 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; toàn 
tỉnh không còn hộ chính sách đói nghèo. 
Trong 5 năm (2001-2005), toàn tỉnh tạo 
việc làm cho trên 44.400 người, vượt 20% 
chỉ tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XIII đề ra, trong đó 1.900 người đi 
lao động ngoài nước; giảm tỷ lệ lao động 
không có việc làm ở khu vực thành thị từ 
5,1% năm 2000 xuống 4% năm 2005; tỷ 
lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực 
nông thôn tăng lên 80%; tỷ lệ lao động qua 
đào tạo lên 20%. 

Từ năm 2005 đến năm 2010, lao động, 
việc làm và giải quyết các vấn đề xã hội 
được đặc biệt coi trọng và quan tâm đầu tư. 
Xây dựng và triển khai thực hiện chương 
trình lao động - việc làm; giải quyết việc 
làm mới cho 63.554 lao động, xuất khẩu 
9.827 lao động, đưa 24.400 lao động đi làm 
việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất 
trong nước.

6. Đẩy mạnh công cuộc xóa đói, 
giảm nghèo

Quỹ xóa đói, giảm nghèo của tỉnh được 
xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, trong đó 
có nguồn vốn do nhân dân đóng góp; từ 
năm 1997, đã lập sổ theo dõi hộ đói nghèo 
đến tận thôn, bản; kiện toàn ban xóa đói, 
giảm nghèo các cấp, triển khai lồng ghép 
các chương trình mục tiêu, các chương 
trình kinh tế - xã hội của tỉnh với chương 
trình xóa đói, giảm nghèo; tập trung 
hướng dẫn, trợ giúp và tạo cơ chế thuận 
lợi để giúp các hộ nghèo, vùng nghèo phát 
triển kinh tế. Trong 5 năm (1996-2000), tỷ 
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lệ lao động không có việc làm ở khu vực 
thành thị giảm từ 6,3% năm 1996 xuống 
còn 5,1% năm 2000. Ổn định dân cư cho 
1.046 hộ. Nhiều biện pháp đồng bộ thực 
hiện chương trình xóa đói, giảm nghèo đạt 
hiệu quả. Tỷ lệ hộ đói nghèo giảm từ 15,3% 
năm 1996 xuống còn dưới 4% năm 2000. 

Từ năm 2000 đến năm 2005, Ủy ban 
nhân dân tỉnh đã xây dựng Chương trình 
cho vay vốn giải quyết việc làm; Đề án trợ 
giúp đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh 
hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo... 
Đến năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh 
là 35,4%1; Quỹ vì người nghèo của tỉnh có 
23.193,29 triệu đồng; toàn tỉnh xây dựng và 
sửa chữa 907 nhà tình nghĩa, tặng 1.131 sổ 
tiết kiệm cho các gia đình chính sách, với 
trên 3,6 tỷ đồng. Đến tháng 8-2004, toàn 
tỉnh làm được 4.753 ngôi nhà “Đại đoàn 
kết”, với số tiền là 22.012.804 triệu đồng, 
xóa xong nhà dột nát cho hộ nghèo. Các 
chính sách trợ giúp về y tế, giáo dục - đào 
tạo, an sinh xã hội, dự án tín dụng cho vay 
ưu đãi hộ nghèo, trợ giúp sản xuất,... đối với 
người nghèo được duy trì thường xuyên.

Từ năm 2005 đến năm 2010, thực hiện 
Đề án trợ giúp xóa nhà ở tạm cho 3.532 hộ 
nghèo với tổng số tiền là 18,45 tỷ đồng. 
Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 35,64% cuối năm 
2005 xuống còn 14,8% năm 2010. Kiên 
quyết phòng chống các tệ nạn xã hội, 
tỉnh đã sáng tạo, thực hiện có hiệu quả 
cai nghiện cho những người nghiện ma 
túy theo ba giai đoạn. Có chính sách giúp 
đỡ, tạo việc làm cho các đối tượng sau khi 
hoàn thành cai nghiện. Đến năm 2010, tỷ 
lệ tái nghiện dưới 6%; Tuyên Quang là 
tỉnh điển hình trong toàn quốc về công 
tác cai nghiện ma túy. 

7. Tăng cường quốc phòng, an ninh, 
phát triển quan hệ đối ngoại

Từ năm 1996 đến năm 2000, đã có 
trên 10 nghìn lượt học sinh của 24 trường 
tham gia huấn luyện và hội thao quân sự. 
Công tác tuyển quân hằng năm đảm bảo 
số lượng, chất lượng, đúng luật, nhanh, 
gọn, đúng thời gian quy định. Lực lượng 
thường trực chiến đấu được củng cố về tổ 
chức, xây dựng theo hướng chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại. Duy trì tốt chế độ 
thường trực sẵn sàng chiến đấu; huấn luyện 
đạt trên 70% khá, giỏi. Lực lượng dân quân, 
tự vệ được củng cố và phát triển rộng khắp; 
được rà soát biên chế phù hợp với trình độ 
chuyên môn, kỹ thuật quân sự; tổ chức 
huấn luyện phối hợp với lực lượng công 
an và lực lượng khác theo phương án tác 
chiến đạt chất lượng ngày càng cao. 100% 
xã, phường, thị trấn, cơ quan, xí nghiệp đều 
có lực lượng dân quân, tự vệ, kết quả huấn 
luyện hằng năm đạt trên 80% khá, giỏi. Lực 
lượng dự bị động viên được biên chế đủ chỉ 
tiêu trên giao, thường xuyên kiểm tra, huấn 
luyện sẵn sàng chiến đấu.

Từ năm 2000 đến năm 2005, tỉnh tập 
trung củng cố, xây dựng tiềm lực quân sự, 
quốc phòng; xây dựng lực lượng vũ trang 
toàn diện, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. 
Công tác tuyển quân hằng năm thực hiện 
đúng luật, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng 
được nâng cao, kết hợp giữa tuyển quân 
với tạo nguồn dự bị động viên và nguồn 
cán bộ cơ sở. Đồng thời, thực hiện tốt 
chính sách hậu phương quân đội và giải 
quyết có hiệu quả chính sách tồn đọng sau 
chiến tranh trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2005 đến năm 2010, công tác 
xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn 

1. Theo Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8-7-2005 của Chính phủ, chuẩn hộ nghèo là: từ 
200.000 đồng/người/tháng trở xuống ở khu vực nông thôn; từ 260.000 đồng/người/tháng trở xuống ở 
khu vực thành thị.
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với thế trận an ninh nhân dân đạt nhiều 
kết quả. Lực lượng vũ trang địa phương 
tiếp tục được xây dựng, củng cố về tổ chức, 
quân số; lực lượng dân quân, tự vệ đạt 
1,76% so với tổng dân số trong tỉnh. Phong 
trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc 
được tập trung đẩy mạnh trên cả 2 địa bàn 
chiến lược: địa bàn dân cư và địa bàn nội 
bộ. Bước đầu hình thành thế trận an ninh 
liên hoàn ở khu vực, địa bàn trọng điểm, 
củng cố 2.164 tổ an ninh nhân dân, 25 ban 
bảo vệ dân phố, 2.264 tổ hoà giải; lực lượng 
bảo vệ cơ quan được củng cố, kiện toàn. 

Trong 5 năm (2001-2005), lực lượng 
công an điều tra, làm rõ 68,2% số vụ phạm 
pháp hình sự, đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, giữ gìn an ninh văn 
hóa, an ninh nông thôn, từng bước kiềm chế 
và giảm tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông. 

Từ năm 2005 đến năm 2010, phong 
trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh 
Tổ quốc được duy trì thường xuyên, góp 
phần giải quyết có hiệu quả những phức 
tạp nảy sinh ở cơ sở, giữ vững an ninh 
chính trị, bảo vệ an toàn các ngày lễ và các 
hoạt động chính trị - xã hội ở địa phương. 

Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi 
hành án đúng quy định của pháp luật, 
không để lọt tội phạm, không để oan, sai. 
Đã chú trọng chỉ đạo nâng cao chất lượng 
công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát các 
văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh 
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn 
trợ giúp pháp lý với phổ biến giáo dục 
pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng 
xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công 
tác thanh tra gắn với thực hiện Luật phòng 
chống tham nhũng, Luật thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. Công tác tiếp dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 
có nhiều tiến bộ; nhiều vụ việc tồn đọng 
lâu ngày đã được giải quyết.

Về quan hệ đối ngoại, kinh tế đối ngoại 
có tổng vốn đầu tư bằng nguồn ODA và 
các nguồn viện trợ 5 năm (1996-2000) đạt 
247 tỷ đồng. Các dự án đầu tư bằng vốn 
ODA tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng 
kinh tế - kỹ thuật: thủy lợi, giao thông, 
điện, cấp thoát nước; phát triển nông 
nghiệp - nông thôn; xóa đói, giảm nghèo. 
Từ năm 2005 đến năm 2010, tỉnh ban hành 
chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư 
trên địa bàn tỉnh, xây dựng các dự án, tổ 
chức hoạt động xúc tiến đầu tư trong nước 
và tại một số nước như Trung Quốc, Hàn 
Quốc, Ôxtrâylia, Nhật Bản...; đã có một số 
nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư trực tiếp 
tại tỉnh. Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu 
tư; ban hành Chương trình Vận động và 
sử dụng nguồn viện trợ NGO tỉnh Tuyên 
Quang đến năm 2010. Thực hiện đúng 
tiến độ, hiệu quả Dự án Đa dạng hóa thu 
nhập nông thôn; dự án sử dụng vốn tài trợ 
của Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế 
(IFAD) giai đoạn III... 

II- ĐẩY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 
HỘI, ĐƯA TUYÊN QUANG THOÁT KHỏI TÌNH 
TRẠNG KéM PHÁT TRIỂN, TRở THÀNH 
TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ TRONG KHU VỰC

Giai đoạn 2010-2015, với phương châm 
“Ổn định, hài hoà, tập trung đột phá, khai thác 
tiềm năng, hội nhập phát triển”, Đảng bộ và 
nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn kết 
một lòng, nêu cao quyết tâm chính trị, 
phát huy thành quả đạt được, nắm vững 
tình hình, tận dụng thời cơ, khắc phục khó 
khăn, đề ra các chủ trương, giải pháp phát 
triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ các cấp, kinh tế của tỉnh 
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tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch đúng hướng tăng dần tỷ trọng công 
nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm 
nghiệp, thuỷ sản. Một số chỉ tiêu chủ yếu 
đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề 
ra. Cơ bản hoàn thành các quy hoạch chủ 
yếu; công nghiệp có bước phát triển; nông, 
lâm nghiệp, thuỷ sản từng bước chuyển 
dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, kinh 
tế du lịch có bước khởi sắc, huy động được 
nguồn lực lớn trong xã hội để đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng, nhất là phát huy 
nguồn lực trong nhân dân để xây dựng, 
cải tạo hệ thống giao thông nông thôn, 
nhà lớp học mầm non. Văn hoá - xã hội 
được quan tâm, trọng tâm là đầu tư phát 
triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống 
chính trị tiếp tục được chú trọng và từng 
bước nâng cao hiệu lực; hiệu quả quản lý 
điều hành của chính quyền; hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 
xã hội có nhiều đổi mới và hướng về cơ sở. 
An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội 
được giữ vững. đời sống nhân dân các dân 
tộc trong tỉnh được nâng lên về mọi mặt.

Đến năm 2013, năm bản lề thực hiện 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XV, vượt lên những khó khăn 
chung của tình hình kinh tế đất nước, với 
tinh thần tập trung, quyết tâm, quyết liệt 
trong lãnh đạo, chỉ đạo, các cấp, các ngành 
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nêu 
cao quyết tâm chính trị, khắc phục mọi 
khó khăn, đạt được những kết quả quan 
trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, 
tốc độ tăng tổng sản phẩm đạt 13,5%; cơ 
cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng 
theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành công 
nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành 
nông, lâm nghiệp, thuỷ sản; giá trị tổng 

sản phẩm đầu người đạt 25,5 triệu đồng; 
21/21 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch 
năm 2013. Bốn lĩnh vực đột phá được tập 
trung thực hiện có hiệu quả: Thực hiện 
Nghị quyết của Tỉnh uỷ về đẩy mạnh phát 
triển hệ thống giao thông, đến hết năm 
2013 đã bê tông hóa 1.886 km đường giao 
thông nông thôn, đạt 86,5% kế hoạch của 
cả giai đoạn 2011-2015. Các dự án cầu Kim 
Xuyên, cầu Ba Đạo, tuyến đường Thổ Bình - 
Thượng Lâm, Bình An - Lăng Can... được 
tập trung nguồn lực thực hiện. Năm 2013, 
lần đầu tiên tỉnh hoàn thành vượt mức kế 
hoạch về giá trị sản xuất công nghiệp với 
trên 3.431,4 tỷ đồng bằng 101,1% kế hoạch; 
một số sản phẩm chủ yếu như điện thương 
phẩm, điện sản xuất, đường kính, chè chế 
biến, giấy xuất khẩu, bột fenspat...đạt và 
vượt kế hoạch; nhiều nhà máy được hoàn 
thành đưa vào sản xuất: Nhà máy thuỷ 
điện Chiêm Hóa, Nhà máy đường Tuyên 
Quang, Nhà máy luyện gang tại khu công 
nghiệp Long Bình An... Triển khai thực hiện 
Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh 
Tuyên Quang đến năm 2020, định hướng 
đến năm 2030, năm 2013 tỉnh đã đón 860 
nghìn lượt khách du lịch, doanh thu xã hội 
về du lịch đạt 750 tỷ đồng. Thực hiện có 
hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh uỷ về Phát 
triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015, 
định hướng đến năm 2020, duy trì giữ 
vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo 
dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở, hoàn thành phổ cập 
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, thành lập 
Trường Đại học Tân Trào... Đây là những 
dấu mốc có ý nghĩa lịch sử, đánh dấu sự 
trưởng thành vượt bậc của giáo dục đào 
tạo Tuyên Quang, với sự phát triển đầy đủ 
các bậc học từ mầm non tới đại học, đáp 
ứng nhu cầu học tập của nhân dân các dân 
tộc trong tỉnh.
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Về nông nghiệp, tỉnh tiếp tục chỉ đạo 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển 
vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp 
tập trung. Đến năm 2013 đã hình thành 
rõ nét các vùng sản xuất hàng hóa tập 
trung với diện tích chè 8.288 ha, sản lượng 
60.304 tấn; diện tích mía 10.601 ha, sản 
lượng 623.614 tấn; diện tích lạc 4.760 ha, 
sản lượng 12.554 tấn; diện tích cam  
2.991 ha, sản lượng 26.920 tấn; diện tích 
keo 120.760 ha, năng suất bình quân  
80 m3/ha... các cây trồng này đóng vai trò 
quan trọng trong giảm nghèo và từng 
bước ổn định, nâng cao đời sống nhân 
dân các dân tộc trong tỉnh. Tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ưu 
tiên đầu tư nguồn lực tại 7 xã điểm của 
tỉnh. Xây dựng đền thờ Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, tượng đài “Bác Hồ với nhân dân 
các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” tại Quảng 
trường Nguyễn Tất Thành, thành phố 
Tuyên Quang. Đã cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho 5.332 tổ chức và 
459.736 hộ gia đình, cá nhân. Thu ngân 
sách nhà nước năm 2013 trên địa bàn đạt 
1.435,6 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng 
hóa xã hội đạt 10.055 tỷ đồng, giá trị xuất 
khẩu hàng hóa đạt 57,3 triệu USD. Đến 
năm 2013, trên địa bàn tỉnh có 991 doanh 
nghiệp. Kinh tế đối ngoại và các hoạt 
động đối ngoại có chuyển biến tích cực, 
thành lập Hội hữu nghị Việt Nam - Thái 
Lan và Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh 
Tuyên Quang.

Thực hiện tốt các Quy hoạch phát triển 
sự nghiệp văn hóa; thể dục - thể thao, du 
lịch; báo chí - xuất bản; dự án phục hồi, 
bảo tồn, tôn tạo di tích... Lễ hội Lồng tông, 
Nghi lễ Then của người Tày, Lễ cấp sắc và 
Hát Páo dung của người Dao được công 
nhận là Di sản phi vật thể cấp quốc gia. 

Công tác giảm nghèo được chú trọng, tỷ 
lệ hộ nghèo năm 2013 giảm xuống còn 
17,93%.

Quốc phòng, an ninh được đảm 
bảo; công tác tư pháp thanh tra, phòng 
chống tham nhũng lãng phí được thực 
hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Ngày 20-6-
2013 đã thành lập Ban Nội chính Tỉnh uỷ 
Tuyên Quang. Lực lượng vũ trang duy trì 
nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, 
chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an 
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của 
tỉnh luôn ổn định.

Các cấp uỷ từ tỉnh đến cơ sở tổ chức 
thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách 
về xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị số 
03-CT/TW của Bộ Chính trị về Tiếp tục 
đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh đảm bảo theo đúng 
chỉ đạo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của 
các ban đảng Trung ương. Tập trung 
khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm 
yếu kém sau kiểm điểm theo Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XI), chỉ đạo cơ quan 
chức năng thẩm tra, xác minh, làm rõ 
những việc nổi cộm bức xúc, được dư luận 
xã hội quan tâm. Qua đó, tạo được niềm 
tin, nâng cao nhận thức về tư tưởng chính 
trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Với những thành tựu mang ý nghĩa 
then chốt đã đạt được trên mọi lĩnh vực, 
năm 2013 đánh dấu bước phát triển vượt 
bậc trong phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010-2015. 
Những kết quả đạt được khẳng định 
quyết tâm và sức mạnh nội lực của Đảng 
bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên 
Quang; đồng thời là tiền đề quan trọng 
cho sự phát triển đi lên của địa phương 
trong giai đoạn tiếp theo, cùng với sự 
phát triển của đất nước.


