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LỜI GIỚI THIỆU

Địa chí học vốn là một thể loại có truyền thống trong kho tàng văn hóa nước ta. Từ rất 
sớm và xuyên qua các thời kỳ lịch sử đã từng xuất hiện nhiều tác giả nổi tiếng và tác 

phẩm địa chí có giá trị, như Nguyễn Trãi với Dư địa chí, Lê Quý Đôn với Phủ biên tạp lục, 
Trịnh Hoài Đức với Gia Định thành thông chí, v.v.. Đó là chưa kể tới Đại Nam nhất thống chí 
của Quốc sử quán triều Nguyễn lần lượt giới thiệu một cách ngắn gọn mà đầy đủ các tỉnh 
trong cả nước.

Các tác phẩm địa chí như tên gọi đã xác định, ghi chép, cung cấp những thông tin 
cụ thể và cần thiết trên tất cả các mặt về một địa phương, một vùng đất, từ môi trường địa 
lý, cấu tạo địa chất đến các cư dân sống trên địa bàn, tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội, v.v..

Kể từ khi nước ta đi vào con đường đổi mới hội nhập, thực hiện kinh tế thị trường 
thì địa chí học lại càng tỏ rõ sức mạnh, vì đã chú trọng nêu lên mặt mạnh để phát triển, 
mặt hạn chế cần khắc phục, nhằm mục tiêu chung là nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần phục vụ đời sống con người, phục vụ địa phương, phục vụ dân tộc. Có cả một phong 
trào biên soạn địa chí, từ tỉnh đến huyện, có nơi xuống đến xã. Một số tỉnh sau khi hoàn 
thành biên soạn địa chí tỉnh, lại tiến hành viết địa chí huyện, như Thái Bình, Thanh Hóa, 
Thừa Thiên - Huế... Không dừng lại ở đó, có tỉnh lại đặt vấn đề viết từ điển địa chí, tài liệu 
địa chí như Bắc Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Thái Bình. Công tác biên soạn địa chí tỉnh, 
huyện đều do các cơ quan Đảng, Nhà nước của tỉnh, huyện chỉ đạo và tổ chức thực hiện, 
có sự cộng tác, phối hợp của các tổ chức khoa học và các nhà khoa học ở địa phương và 
Trung ương.

Tuyên Quang, về mặt địa chí học, là một tỉnh vô cùng phong phú, ngoài các đặc điểm 
thiên nhiên, nhân văn, kinh tế, văn hóa đặc sắc còn có một mặt rất nổi trội là truyền thống 
cách mạng sâu xa và bền vững. Đây là quê hương, là “cái nôi” của Cách mạng Việt Nam. 
Chính trên mảnh đất này, tại Tân Trào đã diễn ra Hội nghị toàn quốc Đảng Cộng sản Đông 
Dương (ngày 13 tháng 8 năm 1945) quyết định Tổng khởi nghĩa; cũng là nơi hội họp Quốc 
dân Đại hội bầu ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương tức chính phủ lâm thời - với cụ 
Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Tân Trào được coi là thủ đô của Cách mạng Việt Nam. 

Lẽ ra Địa chí tỉnh Tuyên Quang phải được biên soạn sớm nhưng nay mới tiến hành, 
song tuy có chậm về thời gian, nhưng lại rút được kinh nghiệm của các địa phương đi 
trước về mặt tổ chức nghiên cứu, công tác biên soạn và kết quả thực tế là hiện nay chúng 
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ta đang có trong tay cuốn Địa chí Tuyên Quang, một công trình khá đồ sộ, gồm 7 phần, 64 
chương và Tổng luận, bao gồm đầy đủ các lĩnh vực tự nhiên, dân cư, lịch sử, chính trị, 
kinh tế, xã hội, văn hóa, lược chí các huyện, thành phố - là những nội dung cần phải thể 
hiện đối với loại sách địa phương chí cấp tỉnh. Về phương pháp biên soạn, địa chí được 
xem như là một cuốn bách khoa những tri thức cơ bản về một địa phương. Nó là một thể 
loại trước tác độc đáo, được biên soạn theo phương pháp tổng hợp, cùng một lúc phải sử 
dụng nhiều phương pháp nghiên cứu của nhiều bộ môn khoa học khác nhau như địa lý 
học, sử học, chính trị học, kinh tế học, xã hội học, dân tộc học, văn hóa học... Cùng một lúc 
phải huy động tài liệu về hầu hết các lĩnh vực liên quan đến một địa phương. Song khi 
biên soạn, các tác giả Địa chí tỉnh Tuyên Quang đều theo một phương pháp thống nhất là 
ghi chép, miêu thuật một cách khoa học, văn phong mạch lạc, súc tích.

Địa chí tỉnh Tuyên Quang sau khi được xuất bản và phát hành rộng rãi sẽ là một tài 
liệu tham khảo, nghiên cứu bổ ích cho các nhà lãnh đạo, đồng bào địa phương đến các nhà 
nghiên cứu khoa học và người đọc ở các tỉnh trong nước, nước ngoài muốn tìm hiểu về đất 
nước, con người Tuyên Quang xưa và nay.

Trên cơ sở công trình này, nếu rút gọn lại, hệ thống hóa các vấn đề, có thể biên soạn 
thành các cuốn dạng cẩm nang, sách gối đầu giường cho cán bộ địa phương trong việc 
hoạch định và thực thi chính sách sát hợp với từng vùng, từng lĩnh vực trong tỉnh một 
cách bền vững, có cơ sở khoa học.

Với các ưu điểm trên, người viết Lời giới thiệu này vô cùng tin tưởng rằng Địa chí 
Tuyên Quang sẽ được đón tiếp nồng nhiệt khi đến tay bạn đọc xa gần, trong và ngoài nước.

Hà Nội, cuối tháng 10 năm 2012 

GS, NGND. ĐINH xUÂN LÂM 
Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam 
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LỜI NÓI ĐẦU

Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nằm ở vị trí chiến lược 
quan trọng thuộc lãnh thổ Việt Nam. Từ xa xưa, miền đất thượng du này đã luôn đảm 

nhiệm vai trò phên dậu vững chắc của Tổ quốc, là địa danh thân thiết và thiêng liêng gắn 
liền với những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước. 

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã sát cánh 
cùng nhân dân cả nước trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước. Bằng bàn 
tay lao động cần cù và trí sáng tạo, trải qua hàng ngàn năm chinh phục thiên nhiên, con 
người Tuyên Quang đã tạo dựng nên một vùng đất linh thiêng với nền văn hóa dân tộc đa 
hương sắc và hệ thống chính trị của một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương được 
xác lập từ rất sớm. 

Tháng mười âm lịch năm Tân Mão, tức tháng 11 năm 1831, tỉnh Tuyên Quang 
chính thức được thành lập. Gần hai trăm năm qua, tiếp nối dòng chảy lịch sử của mảnh 
đất đã tồn tại hàng nghìn năm, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã bền bỉ, kiên cường 
đấu tranh chống thiên tai, địch hoạ, cải tạo thiên nhiên, tạo dựng nên một vùng đất mà 
như thần phả đền Bắc Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đã viết:” sơn kỳ thuỷ tú, 
vạn vật tốt tươi, mặt người tươi đẹp, ruộng nhiều lúa chín, đất nở đầy hoa, chim kêu vượn hót, 
thuốc quý tiềm tàng, sơn hào vô tận, không thứ gì là không có nhờ khí hạo nhiên..., xem như nơi 
đây có nguồn thiêng hội tụ, vui nước an dân, hợp đức thánh nhân”.

Cuối thế kỷ XIX, khi triều đình nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp, nhân dân các 
dân tộc Tuyên Quang vẫn kiên cường cùng nhân dân cả nước chiến đấu chống ngoại xâm. 

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang 
luôn một lòng theo Đảng, cùng với nhân dân cả nước lập nhiều thành tích vẻ vang. Trong 
cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là Thủ đô Khu giải phóng, nơi Trung ương 
Đảng, Bác Hồ ở và làm việc, lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả 
nước, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. 

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên Quang là 
Thủ đô kháng chiến, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, 
Mặt trận, 13/14 bộ và cơ quan ngang bộ, các ban, ngành, cơ quan Trung ương đặt trụ sở 
sống và làm việc, lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Đảng bộ và nhân 
dân các dân tộc Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng: Xây dựng, 
bảo vệ Thủ đô kháng chiến, bảo vệ an toàn tuyệt đối các cơ quan đầu não của Trung ương 
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và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính tại nơi đây đã diễn ra các sự kiện trọng đại của Đảng, của 
cách mạng Việt Nam: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng; Đại hội toàn quốc 
thống nhất Việt Minh - Liên Việt; Đại hội liên minh nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - 
Campuchia...Tuyên Quang đã thay mặt nhân dân cả nước làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả 
với cách mạng Lào anh em. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ, đã có tới gần 6 năm Tuyên 
Quang là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu ở, làm việc, vững tay chèo lái đưa con thuyền 
cách mạng đến bến bờ của chiến thắng vinh quang 

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang vừa 
xây dựng, bảo vệ quê hương, vừa tích cực chi viện cho tiền tuyến, cùng cả nước viết 
nên trang sử hào hùng Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất đất nước. 

Đất nước hòa bình và bước sang thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang 
tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống cách mạng, năng động, sáng tạo, khơi dậy những 
tiềm năng, lợi thế, huy động sức mạnh tổng hợp để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng, an ninh và đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, 
tạo nên sự đổi thay lớn lao trên quê hương cách mạng. Kinh tế của tỉnh có bước phát triển 
nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; hệ thống cơ sở hạ tầng, đời sống 
vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân các dân tộc không ngừng cải thiện, bộ mặt nông 
thôn có nhiều đổi mới, an sinh xã hội được đảm bảo. 

Với tình yêu sâu sắc và niềm tự hào về quê hương xứ sở, nhận thức rõ lịch sử, văn 
hóa là động lực cho sự phát triển của tỉnh nhà, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã sớm chỉ đạo thực 
hiện đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu, biên soạn, xuất bản Địa chí tỉnh Tuyên Quang” 
với sự tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các cơ 
quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương. 

Công trình đã trình bày một cách khách quan và tương đối toàn diện về tỉnh Tuyên 
Quang từ khởi thủy đến năm 2013 trên tất cả các mặt về tự nhiên và xã hội; nhấn mạnh 
những đóng góp của Tuyên Quang đối với quá trình dựng nước và giữ nước, đặc biệt 
trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và giải phóng dân tộc cũng như trong quá trình xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Đây xứng đáng là công trình Bách khoa toàn 
thư của tỉnh.

Với gần một ngàn năm trăm trang sách, Địa chí tỉnh Tuyên Quang đầy ắp các thông tin 
về điều kiện tự nhiên, địa lý, sự phát triển về kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội của tỉnh 
qua các thời kỳ; giới thiệu tới độc giả các địa danh lịch sử, du lịch, bản sắc văn hóa truyền 
thống của các dân tộc anh em trong tỉnh, từ đó làm cho người đọc hiểu sâu sắc hơn về giá 
trị truyền thống, lịch sử, con người, cũng như thấy được các cơ hội đầu tư phát triển trong 
tương lai của mảnh đất anh hùng - Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến trong 
thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển. Những thông tin ấy chính là nguồn lực, nguồn 
sức mạnh tinh thần, là nguồn cổ vũ, niềm tin, niềm tự hào để các thế hệ người dân Tuyên 
Quang vững tin hơn trên con đường tiến lên phía trước.

Có được cuốn Địa chí tỉnh Tuyên Quang hôm nay là kết quả sự chỉ đạo sát sao của cấp 
ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang; công sức lao động nghiêm túc, khoa học, nhiệt tình 
trong một thời gian dài của tập thể các nhà khoa học, nhà nghiên cứu; sự phối hợp giúp 
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đỡ của các cơ quan Trung ương và địa phương. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các tổ chức, 
cá nhân trong suốt quá trình nghiên cứu, biên soạn, thẩm định, chỉnh sửa, hoàn thiện bản 
thảo xuất bản cuốn sách.

Mặc dù Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn và các cộng tác viên đã hết sức nỗ lực, cố gắng, 
nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh để 
chỉnh sửa, biên tập nâng cao chất lượng bản thảo, song việc biên soạn một công trình có tầm 
cỡ như Địa chí tỉnh Tuyên Quang khó có thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót, những chi 
tiết chưa thật sự làm hài lòng bạn đọc. Chúng tôi rất mong bạn đọc gần xa tiếp tục có ý kiến 
tham gia, đóng góp để nâng cao hơn nữa chất lượng cuốn Địa chí tỉnh Tuyên Quang. Xin trân 
trọng cảm ơn. 

 Tuyên Quang, mùa xuân năm Giáp Ngọ - 2014
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