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LỜI GIỚI THIỆU 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Lực lượng của 

dân rất to. Việc của dân rất quan trọng. Dân vận kém thì 

việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành 

công”. Quán triệt tƣ tƣởng của Ngƣời, Đảng ta luôn xác 

định dân vận và công tác dân vận là vấn đề chiến lƣợc 

xuyên suốt, có ý nghĩa chiến lƣợc đối với sự nghiệp cách 

mạng của đất nƣớc, là điều kiện quan trọng, bảo đảm sự 

lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cƣờng mối quan hệ 

mật thiết giữa Đảng, Nhà nƣớc với Nhân dân.  

Phát huy truyền thống quê hƣơng cách mạng, Thủ 

đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến, trải qua các thời 

kỳ, với các tên gọi khác nhau, Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tuyên Quang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham 

mƣu giúp cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức 

thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng 

về công tác dân vận. Công tác dân vận đã thực hiện tốt 

việc động viên, huy động, tạo sự đồng thuận trong các 

tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua thực hiện chủ trƣơng, 

đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc. 

Các phong trào thi đua, các chƣơng trình phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh đƣợc đẩy mạnh và ngày càng hiệu 

quả có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp 

phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin 



8                  TRUYỀN THỐNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TUYÊN QUANG   

 

của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý 

của Nhà nƣớc.  

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2018 

của Ban Bí thƣ Trung ƣơng về tiếp tục tăng cường, nâng 

cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo 

dục lịch sử Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống 

công tác Dân vận của Đảng, 43 năm Ngày thành lập Ban 

Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang (1977-2020); tiếp nối 

cuốn Kỷ yếu Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, giai 

đoạn 1977-2015, Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang biên 

soạn Cuốn truyền thống Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang 

với mong muốn giới thiệu với bạn đọc quá trình hình 

thành và phát triển qua các thời kỳ, qua đó khơi dậy niềm 

tự hào về truyền thống của Ban Dân vận Tỉnh ủy và công 

tác dân vận tỉnh Tuyên Quang.  

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong sƣu tầm tƣ liệu và 

biên soạn, song cuốn sách khó tránh khỏi những thiếu sót, 

hạn chế, rất mong nhận đƣợc ý kiến tham gia, đóng góp 

để cuốn sách hoàn thiện hơn trong lần xuất bản sau. 

 

BAN BIÊN SOẠN 
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MỞ ĐẦU  

 

Tuyên Quang là tỉnh miền núi phía Bắc, có diện 

tích tự nhiên 5.867,9 km2, phía bắc và tây bắc giáp tỉnh 

Hà Giang; phía nam giáp tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh 

Phúc; phía đông và đông bắc giáp các tỉnh Cao Bằng, 

Bắc Kạn và Thái Nguyên; phía tây giáp tỉnh Yên Bái. 

Tỉnh có 7 đơn vị hành chính, các huyện gồm: Lâm Bình, 

Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dƣơng 

và thành phố Tuyên Quang, 138 đơn vị hành chính cấp 

xã (124 xã, 10 phường và 4 thị trấn), với 1.735 thôn, tổ 

dân phố. Dân số trên 78 vạn ngƣời, với 22 dân tộc cùng 

sinh sống. 

Ngay từ thời các vua Hùng dựng nƣớc, Tuyên 

Quang đã là một bộ phận của Nhà nƣớc Văn Lang. Trên 

địa bàn tỉnh đã phát hiện nhiều di vật của cƣ dân từ thời 

đồ đá, đồ đồng, đồ sắt, những di tích lịch sử - văn hóa 

thuộc các thời kỳ lịch sử phát triển của đất nƣớc Việt 

Nam. Từ trong lao động, chiến đấu, với tinh thần đoàn 

kết, tình yêu quê hƣơng đất nƣớc, đôi bàn tay cần cù, 

khéo léo Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã sáng tạo, gìn 

giữ và làm giàu kho tàng văn hóa giàu bản sắc của mình 

qua nhiều thế hệ. 

Nằm ở vị trí chiến lƣợc quan trọng của đất nƣớc, từ 

xa xƣa, Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đã luôn cùng 

Nhân dân cả nƣớc đoàn kết, anh dũng chiến đấu chống kẻ 

thù xâm lƣợc, bảo vệ chủ quyền dân tộc. Dƣới ách thống 

trị của thực dân Pháp và phong kiến, Nhân dân các dân 
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tộc tỉnh Tuyên Quang kiên cƣờng, bền bỉ, đoàn kết đấu 

tranh chống lại thực dân Pháp và tay sai.  

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Tuyên 

Quang đƣợc Trung ƣơng Đảng và Bác Hồ chọn làm trung 

tâm căn cứ của cách mạng, là Thủ đô khu giải phóng, 

nơi Trung ƣơng Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh ở và 

làm việc, nơi diễn ra Quốc dân Ðại hội Tân Trào, ra 

quyết định tổng khởi nghĩa, lập nên nƣớc Việt Nam dân 

chủ cộng hòa, đƣa đất nƣớc vào kỷ nguyên độc lập, tự 

do. Suốt chín năm trƣờng kỳ kháng chiến chống thực dân 

Pháp xâm lƣợc, Tuyên Quang là Thủ đô kháng chiến, 

căn cứ địa tuyệt đối an toàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

Trung ƣơng Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, 

ngành Trung ƣơng; là nơi tổ chức 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 

nƣớc Việt Nam - Lào - Campuchia, Đại hội Anh hùng, 

chiến sĩ thi đua và cán bộ gƣơng mẫu toàn quốc lần thứ 

nhất và là nơi Trung ƣơng Đảng, Bác Hồ chọn làm căn 

cứ chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng 

chiến chống Mỹ xâm lƣợc, phát huy truyền thống quê 

hƣơng cách mạng, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc 

Tuyên Quang vừa sản xuất vừa chiến đấu, hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ xây dựng hậu phƣơng vững mạnh và 

chi viện cho tiền tuyến miền Nam.  

Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân 

các dân tộc Tuyên Quang đã sát cánh cùng Nhân dân 

các dân tộc Hà Giang xây dựng, phát triển kinh tế - xã 

hội, chiến đấu bảo vệ vững chắc biên giới phía Bắc của 

Tổ quốc, xây dựng Hà Tuyên thành tỉnh anh hùng. 
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Trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ và Nhân dân các 

dân tộc Tuyên Quang khắc phục mọi khó khăn, không 

ngừng vƣơn lên đạt đƣợc những kết quả quan trọng trên 

các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an 

ninh, đƣa Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém 

phát triển, trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh 

miền núi phía Bắc.  

Trải qua hàng ngàn năm tham gia dựng nƣớc và 

giữ nƣớc đã hun đúc nên những giá trị truyền thống của 

Nhân dân các dân tộc Tuyên Quang. Đó là truyền thống 

đoàn kết, yêu nƣớc nồng nàn, tinh thần cần cù, sáng tạo 

trong lao động, một lòng tuyệt đối trung thành với 

Đảng, với Bác Hồ, với cách mạng, ý chí khắc phục mọi 

khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ. Những truyền thống tốt 

đẹp đó đƣợc hình thành, hun đúc từ tinh thần lấy dân 

làm gốc; luôn luôn nhận thức sâu sắc vai trò to lớn của 

Nhân dân, ý nghĩa cực kỳ quan trọng của công tác vận 

động quần chúng, thƣờng xuyên chăm lo xây dựng và 

củng cố mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân. Làm tốt 

công tác dân vận và liên hệ mật thiết với Nhân dân là 

yếu tố quyết định để cấp ủy, chính quyền và Nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh xây dựng Tuyên Quang ngày 

càng phát triển. 
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CHƢƠNG I 

CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG TRONG 

THỜI KỲ TIỀN KHỞI NGHĨA VÀ CÁCH MẠNG 

THÁNG TÁM; TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG 

THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC VÀ KHÁNG 

CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƢỚC (1930-1975) 

----- 

I. CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG QUẦN CHÚNG 

TRONG THỜI KỲ TIỀN KHỞI NGHĨA VÀ CÁCH 

MẠNG THÁNG TÁM (1930-1945) 

Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, chủ nghĩa tƣ bản 

chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ 

nghĩa. Các nƣớc tƣ bản đế quốc vừa tăng cƣờng bóc lột 

nhân dân lao động trong nƣớc vừa xâm lƣợc và áp bức 

nhân dân các dân tộc thuộc địa. Sự thống trị của chủ 

nghĩa đế quốc làm cho đời sống nhân dân lao động các 

nƣớc trở nên cùng cực. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc 

địa với chủ nghĩa thực dân ngày càng gay gắt. Phong trào 

đấu tranh giải phóng dân tộc diễn ra mạnh mẽ ở các nƣớc 

thuộc địa.  

Ở Việt Nam, sau khi đã cơ bản kết thúc giai đoạn vũ 

trang xâm lƣợc, thực dân Pháp tiến hành áp đặt ách cai trị 

trên toàn bộ đất nƣớc, biến Việt Nam từ một nƣớc phong 

kiến trở thành một xứ thuộc địa nửa phong kiến. Thực 

dân Pháp thực hiện chính sách "chia để trị", "chính sách 

ngu dân" để dễ bề thống trị, gây chia rẽ và thù hận giữa 

các tôn giáo, các dân tộc, các địa phƣơng. Để bảo vệ các 
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thể chế thống trị, bóc lột công nhân và nông dân lao 

động, đàn áp phong trào nổi dậy của quần chúng, chúng 

đã xây dựng hệ thống đồn bốt dày đặc khắp nơi. Cùng 

với việc duy trì các thủ đoạn bóc lột của chế độ phong 

kiến, thổ ty, thực dân Pháp đã thực hiện triệt để phƣơng 

thức bóc lột vô cùng nặng nề, tinh vi và rất dã man của 

chủ nghĩa tƣ bản. Chúng luôn truyền bá cho hành động 

xâm lƣợc bằng luận điệu "khai hóa văn minh" cho những 

dân tộc lạc hậu. Nhƣng thực chất, chúng duy trì chính 

sách chia rẽ các dân tộc, làm cho dân ngu muội để dễ bề 

thống trị. Những chính sách cai trị, khai thác thuộc địa, 

bóc lột dã man của thực dân Pháp đã làm cho tình hình 

xã hội ở Tuyên Quang biến động sâu sắc, làm xuất hiện 

những giai cấp mới và những mâu thuẫn giai cấp mới. 

Nhƣ vậy, bối cảnh Tuyên Quang dƣới ách thống trị của 

thực dân Pháp mang tính chất chung của xã hội Việt 

Nam - xã hội thuộc địa nửa phong kiến và có đầy đủ 

những mâu thuẫn cơ bản của nó tuy có nét khác nhau về 

hình thức và mức độ. 

Thực tiễn cách mạng Việt Nam đòi hỏi phải có một 

tổ chức Đảng lãnh đạo công nhân, nông dân, trí thức đứng 

lên thu phục quảng đại quần chúng tham gia cách mạng 

dân tộc dân chủ, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa; vận 

động quần chúng đấu tranh làm thất bại những âm mƣu 

đàn áp, khống chế phong trào, tiến tới giành chính quyền. 

1. Công tác vận động quần chúng tiến tới thành 

lập chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh 
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Trăn trở về vận mệnh dân tộc, về thất bại của các 

phong trào yêu nƣớc chống thực dân Pháp; tháng 6-1911, 

ngƣời thanh niên yêu nƣớc Nguyễn Tất Thành với tên gọi 

là Văn Ba từ bến cảng Nhà Rồng vƣợt trùng dƣơng đi tìm 

chân lý cách mạng. Giữa lúc phong trào yêu nƣớc Việt 

Nam gặp khủng hoảng về con đƣờng cứu nƣớc thì thắng 

lợi của Cách mạng Tháng Mƣời Nga năm 1917 và sự ra 

đời của Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) tháng 3-1919 

đánh dấu bƣớc ngoặt trong quá trình phát triển lịch sử 

nhân loại, là tấm gƣơng sáng trong việc giải phóng các 

dân tộc bị áp bức, là ngọn đuốc lớn soi đƣờng cho cách 

mạng Việt Nam.  

Năm 1917, Nguyễn Ái Quốc lập ra Hội những 

người Việt Nam yêu nước. Sự kiện này đánh dấu quá trình 

tìm cách vận động quần chúng yêu nƣớc trong những 

hình thức tổ chức thích hợp. Tháng 6-1925, Ngƣời thành 

lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, thành lập báo 

Thanh niên nhằm mục đích giáo dục, tập hợp và thống 

nhất tƣ tƣởng, hành động của các chiến sĩ cách mạng. 

Tổng bộ Việt Nam Cách mạng Thanh niên xuất bản tác 

phẩm Đường kách mệnh, tác phẩm là tài liệu quan trọng để 

cán bộ tiến hành vận động những ngƣời yêu nƣớc, vận 

động quần chúng tham gia cách mạng. Tƣ tƣởng nhất quán 

trong tác phẩm là thức tỉnh, giác ngộ quần chúng, lôi cuốn 

quần chúng đứng lên làm cách mạng, nhƣng phải trong 

một tổ chức chặt chẽ có sự lãnh đạo của một chính đảng 

theo chủ nghĩa chân chính. 
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Tác phẩm "Đƣờng Kách mệnh" phát hành năm 1927 

Tháng 9-1928, Hội nghị đại biểu Kỳ bộ Bắc kỳ Hội 

Việt Nam Cách mạng Thanh niên chủ trƣơng phải tăng 

cƣờng vận động quần chúng công nông. Công tác vận 

động quần chúng đƣợc đẩy mạnh rõ rệt, phong trào "vô 

sản hóa" chính thức ra đời. Tháng 3-1929, chi bộ cộng 

sản đầu tiên ở Việt Nam đƣợc thành lập tại Hà Nội. Tiếp 

đó, Hội nghị của Kỳ bộ Bắc Kỳ tán thành việc thành lập 

Đảng cộng sản. Từ tháng 6-1929 đến tháng 01-1930 ba 

tổ chức đảng cộng sản liên tiếp ra đời (Đông Dương 

cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương 

Cộng sản Liên đoàn). Nhƣ vậy, cùng với hoạt động vận 

động quần chúng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những 

ngƣời cách mạng đã tác động sâu sắc đến cách mạng 

Việt Nam, chỉ trong vòng nửa năm, ba tổ chức đảng 

cộng sản liên tiếp ra đời, tích cực thâm nhập và vận động 

công nhân, nông dân, trí thức tham gia phong trào cách 

mạng. Tuy nhiên, các tổ chức đảng cộng sản ra sức tranh 

thủ sự ủng hộ của Quốc tế cộng sản, tập hợp quần chúng 
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gây trở ngại cho phong trào cách mạng chung của cả 

nƣớc. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho cách mạng Việt Nam 

phải có một chính Đảng Cộng sản của giai cấp công 

nhân thống nhất trong cả nƣớc để lãnh đạo nhân dân 

Việt Nam thực hiện cách mạng dân tộc dân chủ, tiến lên 

cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

Ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, 

đánh dấu bƣớc ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt 

Nam. Sự kiện thành lập Đảng đã chấm dứt thời kỳ bế tắc, 

khủng hoảng về đƣờng lối cứu nƣớc hơn hai phần ba thế kỷ, 

kể từ khi thực dân Pháp xâm lƣợc; chứng tỏ giai cấp công 

nhân Việt Nam đã trƣởng thành và đủ sức lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam. Hội nghị Trung ƣơng lần thứ nhất tháng 

10-1930, diễn ra tại Hƣơng Cảng (Trung Quốc) do đồng chí 

Trần Phú chủ trì; Hội nghị bàn và thông qua hệ thống ban 

chuyên môn về các giới vận động đƣợc xác định bao gồm: 

Công vận, Nông vận, Thanh vận, Phụ vận, Quân đội vận, 

Mặt trận phản đế. Hội nghị đã thông qua Điều lệ Tổng Công 

hội Đông Dƣơng, Điều lệ Công hội, Điều lệ Tổng Nông hội 

Đông Dƣơng và Điều lệ Nông hội làng, Điều lệ Ban Chấp 

hành Nông hội xã (chỉ mới chủ trương thống nhất Nông hội 

đến cấp xã). Các giới khác nhƣ thanh niên, phụ nữ, quân 

đội, cứu tế đỏ đều thông qua nghị quyết, điều lệ. Đây chính 

là chủ trƣơng, đƣờng lối định hƣớng cho công tác vận động 

nhân dân tham gia cách mạng. 

Ngày 18-11-1930, Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng 

ra Chỉ thị về vấn đề thành lập Hội Phản đế đồng 

minh. Chỉ thị hƣớng dẫn cách thức tổ chức Mặt trận 

phản đế: Thuyết phục các tầng lớp nhân dân, chú 

trọng sử dụng các đoàn thể tƣơng trợ của nhân dân 
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(phường hội làm ăn, hiếu, hỉ...), "Lấy quần chúng tổ 

chức quần chúng, lấy quần chúng tuyên truyền quần 

chúng. Đƣa dần tin tức của quần chúng vào cách 

mạng. Đƣa lý luận cách mạng giáo hóa quần chúng 

dần dần"1. Ngày 20-01-1931, Thƣờng vụ Trung ƣơng 

quyết định thành lập Ban Công vận Đông Dƣơng do 

đồng chí Trần Phú, Tổng bí thƣ làm Trƣởng ban. Hội 

nghị đã thông qua Luận cƣơng và Nghị quyết Công 

vận Đông Dƣơng, trong đó đặt vấn đề "công nhân vận 

động" thành nhiệm vụ trung tâm hàng đầu của toàn 

Đảng, đồng thời nêu rõ quy tắc và cách thức tổ chức 

Công hội. Ngày 20-3-1931, Thƣờng vụ Trung ƣơng 

Đảng ra Chỉ thị về chỉnh đốn Nông hội đỏ, trong đó 

khẳng định vai trò to lớn của Nông hội trong cách 

mạng. Chỉ thị  nhấn mạnh: cần phải củng cố khối 

công nông, bần nông, đoàn kết với trung nông, rèn 

luyện vai trò vô sản lãnh đạo nông thôn.  

Tháng 3-1931, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng đề ra nhiệm vụ lãnh đạo quần chúng trong thời kỳ 

này là thu phục quảng đại quần chúng, đây là nhiệm vụ 

duy nhất hiện tại của Đảng. Tháng 6-1932, công bố 

Chƣơng trình hành động của Đảng Cộng sản Đông 

Dƣơng. Chƣơng trình vạch rõ sự cấp thiết phải củng cố và 

phát triển các đoàn thể cách mạng quần chúng, nhất là 

Công hội và Nông hội. Đầu năm 1934, Ban Chỉ huy ở 

ngoài Đảng đƣợc thành lập do đồng chí Lê Hồng Phong 

đứng đầu, công tác vận động quần chúng tham gia cách 

mạng trong các hội, đoàn thể từng bƣớc đƣợc khôi phục 

                                                
1
 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t.2, tr231 
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và phát triển, đồng thời xác định phƣơng hƣớng, nhiệm 

vụ cách mạng trong tình hình mới. 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng 

đƣợc tổ chức từ ngày 27 đến ngày 31-3-1935, tại Ma Cao 

(Trung Quốc). Đại hội đã quyết định "công tác tranh 

thủ rộng rãi quần chúng là nhiệm vụ trung tâm, căn 

bản, cần kíp của đảng hiện thời". Công tác vận động 

quần chúng đem lại hiệu quả thiết thực khi đông đảo 

các giai cấp, tầng lớp tham gia cao trào cách mạng Xô 

viết  Nghệ - Tĩnh 1930-1931. Từ tháng 02-1930 đến 

tháng 4-1931, trong cả nƣớc đã có 1.236 cuộc đấu tranh 

của công nhân và nông dân chống khủng bố, đòi dân 

sinh, dân chủ. Trong những năm 1932-1934, nhiều cuộc 

bãi công của công nhân nổ ra đòi cải thiện đời sống, 

phong trào chống bắt phu. 

Tháng 7-1936, Hội nghị Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng họp ở Thƣợng Hải (Trung Quốc) quyết định 

thành lập Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dƣơng. Hội 

nghị đã chủ trƣơng thay đổi hình thức và phƣơng pháp 

đấu tranh từ tổ chức bí mật, đấu tranh bất hợp pháp là 

chính sang tổ chức và đấu tranh công khai hợp pháp, 

nửa hợp pháp. Thực hiện chủ trƣơng hội nghị tháng 7-

1936, ngày 13 và 14-3-1937, Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng họp hội nghị mở rộng quyết định lập Đông 

Dƣơng Thanh niên phản đế thay Thanh niên Cộng sản 

Đoàn, lập Hội Cứu tế bình dân thay Cứu tế đỏ, lấy tên 

Công hội thay Công hội đỏ, lấy tên Nông hội thay Nông 

hội đỏ. Thành lập Hội Phụ nữ giải phóng, Phụ nữ tân 

tiến, Phụ nữ hỗ trợ, Thanh niên khai trí, Thanh niên dân 
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chủ, Ủy ban đặc biệt vận động binh lính. Tổ chức các 

hội quần chúng công khai và bán công khai nhƣ ái hữu, 

tƣơng tế, hợp tác xã, văn hóa, âm nhạc, thể thao. Tháng 

3-1938, Đảng đổi tên Mặt trận Phản đế thành Mặt trận 

Dân chủ Đông Dƣơng nhằm đoàn kết vận động nhân 

dân Đông Dƣơng cùng đấu tranh với thực dân phong 

kiến. Nhiệm vụ trong giai đoạn này là vận động quần 

chúng đấu tranh làm thất bại những âm mưu đàn áp, 

khống chế phong trào. Đấu tranh công khai trên báo chí 

là một trong những chủ trƣơng lớn của Đảng, đây là 

cuộc đấu tranh gay go phức tạp dựa vào hậu thuẫn của 

phong trào cách mạng quần chúng. Báo chí xuất bản 

công khai, phát hành rộng rãi để hƣớng dẫn và cổ vũ 

phong trào đấu tranh của quần chúng. Các cuộc mít 

tinh, biểu tình liên tiếp nổ ra; các tổ chức Thanh niên 

dân chủ, Ái hữu thợ thuyền, Nông dân tƣơng tế... đƣợc 

thành lập. 

Ngày 01-9-1939, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 

hai nổ ra. Trƣớc tình thế đó, ngày 06-11-1939, Hội nghị 

Ban Chấp hành Trung ƣơng lần thứ sáu chủ trƣơng "... 

phải kịp thời chuyển hƣớng hoạt động bí mật...". Hội nghị 

quyết định thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế 

Đông Dƣơng (gọi tắt là Mặt trận phản đế) thay cho Mặt 

trận Dân chủ. Nghị quyết của Hội nghị nhấn mạnh sự 

thống nhất ý chí và hành động trong Đảng và đặt ra yêu 

cầu các cấp bộ đảng phải có các ban chuyên môn về tuyên 

truyền, vận động quần chúng: Ban Công vận, Ban Nông 

vận, Ban Vận động dân tộc thiểu số... 
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Tại Tuyên Quang, phong trào công nhân tại các mỏ, 

đồn điền xuất hiện khá sớm, mặc dù chƣa có sự lãnh đạo 

của Đảng cộng sản, nhƣng từ năm 1908-1909 công nhân 

làm tại các mỏ khai thác của Pháp đã liên tục đấu tranh 

đòi tăng lƣơng, cải thiện điều kiện làm việc; tháng 3-

1913, có 235 nông dân đƣợc thuê làm đất ở Nà Đồn, Đài 

Thị (Chiêm Hóa) đã đứng lên đấu tranh đòi tên chủ 

Đétsôven phải trả đủ lƣơng, không đƣợc bớt xén; năm 

1925 ở mỏ Tràng Đà nổ ra cuộc đình công của công nhân 

mỏ đòi tăng lƣơng và giảm giờ làm... điều này cho thấy 

dƣới sự áp bức của thực dân đã tạo ra mâu thuẫn ngày càng 

sâu sắc giữa nhân dân các dân tộc với bọn đế quốc, tay sai. 

Công tác vận động quần chúng đã bƣớc đầu có sự lãnh 

đạo, các cuộc đấu tranh của nhân dân đã có định hƣớng 

về mục đích hành động. 

Đầu năm 1932, tổ chức Đảng cử một số cán bộ đến 

Tuyên Quang hoạt động, tuyên truyền cách mạng, thức 

tỉnh lòng yêu nƣớc của các tầng lớp nhân dân, đoàn kết 

nhân dân các dân tộc địa phƣơng đứng lên đấu tranh, 

đánh đổ bọn thống trị2. Đảng viên tích cực đến tận từng 

làng, từng xóm, tranh thủ cơ hội để giải thích cho quần 

chúng hiểu rõ về âm mƣu, thủ đoạn lừa bịp và mị dân của 

đế quốc, củng cố tinh thần cách mạng của quần chúng; 

qua đó, vận động quần chúng kiên trì thực hiện những 

nhiệm vụ trƣớc mắt. Đầu năm 1935, nông dân thôn Khe 

Thuyền, xã Văn Phú, huyện Sơn Dƣơng đã đấu tranh 

chống thuế ở đồn điền Roay-đơ-ba. Cuộc đấu tranh cuối 

                                                
2
 Đảng Cộng sản Việt Nam: Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên, Sđd, tr7 
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cùng đã thắng lợi, tên chủ đồn điền buộc phải miễn, giảm 

thuế cho bà con nông dân ở đây. 

Tháng 6-1937 đồng chí Hoàng Văn Lịch (Hai Cao) 

đƣợc Đảng điều về hoạt động gây dựng cơ sở cách 

mạng, tổ chức Đảng ở Tuyên Quang. Sau một thời gian 

ngắn làm việc tại Mỏ than Tuyên Quang, đồng chí đã 

giác ngộ cách mạng cho anh em công nhân Mỏ than về 

tinh thần yêu nƣớc, lòng căm thù giặc Pháp xâm lƣợc, 

chống lại sự áp bức, bóc lột của chủ mỏ. Đồng chí 

Hoàng Văn Lịch đã hƣớng dẫn anh em công nhân mỏ 

hƣởng ứng phong trào dân chủ và quyết định thành lập 

Đoàn thanh niên dân chủ (đầu năm 1938), bao gồm 

những thanh niên ƣu tú, làm nòng cốt trong phong trào 

thanh niên ở thị xã (Những công nhân đầu tiên được 

giác ngộ cách mạng, gồm các đồng chí: Hoàng Lan, 

Trần Xuân Hồng, Quang Mai, Đức Kim, Hải Bằng, 

Đen...), Đoàn thanh niên Dân chủ đã tích cực tuyên 

truyền giáo dục và phát triển tổ chức khơi dậy tinh thần 

yêu nƣớc, mở rộng ảnh hƣởng cách mạng tới quần chúng 

nhân dân. Cũng thời kỳ này, Hội ái hữu thợ thuyền cũng 

đƣợc thành lập ở thị xã Tuyên Quang. Nhờ bí mật lƣu 

hành tài liệu, sách báo của Đảng và sự vận động tích 

cực, khéo léo của cán bộ cách mạng, nhân dân lao động 

thị xã Tuyên Quang đã bƣớc đầu đƣợc giác ngộ về 

đƣờng lối cách mạng, phƣơng thức đấu tranh của Đảng, 

quyền lợi giai cấp, quyền lợi dân tộc, thấy rõ tội ác của 

kẻ thù, nỗi nhục của ngƣời dân mất nƣớc. Cuối năm 

1938, đồng chí Hai Cao vận động công nhân Mỏ than 

Tuyên Quang tiến hành cuộc đình công đòi tăng lƣơng, 
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giảm giờ làm, chống đánh đập, cúp phạt...Bọn chủ mỏ 

phải chấp thuận đề nghị của công nhân: Tăng lƣơng 

10%, thợ đốt lò đƣợc tăng 5 xu/ngày. Thắng lợi đầu tiên 

này đã làm nức lòng và cổ vũ tinh thần đấu tranh của anh 

em công nhân. Cũng từ đây, ảnh hƣởng của Đảng Cộng 

sản Đông Dƣơng càng thêm sâu rộng trong các tầng lớp 

nhân dân lao động Tuyên Quang. 

Năm 1939, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp phong 

trào dân chủ của anh em công nhân Mỏ than. Thực hiện 

chỉ đạo của xứ ủy Bắc Kỳ chuyển các hoạt động từ công 

khai sang bí mật, hoạt động của Mỏ than chuyển về Soi 

Sính, Soi Hồng Lƣơng tổ chức hội họp, in truyền đơn, 

tài liệu. Một nhóm đảng viên hoạt động tại Mỏ than 

Tuyên Quang phát động phong trào đấu tranh kỷ niệm 

cách mạng tháng Mƣời Nga, buộc chủ mỏ phải chấp 

nhận những yêu sách của công nhân. Cuối năm 1939, 

đồng chí Hoàng Văn Lịch trở về Cao Bằng hoạt động, 

đồng chí Vũ Mùi đƣợc Xứ ủy Bắc Kỳ phân công lên 

Tuyên Quang phụ trách phong trào cách mạng ở địa 

phƣơng. Đồng chí Vũ Mùi tiếp tục tuyên truyền, giác 

ngộ anh em công nhân và nhân dân lao động thị xã, tiến 

tới vận động bà con tham gia những hình thức đấu tranh 

cao hơn. Thời điểm này, cơ sở Đoàn Thanh niên dân chủ 

ở Tuyên Quang cũng đƣợc đổi thành Đoàn Thanh niên 

phản đế; các hội Ái hữu và cơ sở quần chúng đƣợc mở 

rộng, phong trào đấu tranh chống đế quốc, chống chiến 

tranh lên cao, nhiều cuộc mít tinh, biểu tình tuyên truyền 

đƣờng lối cách mạng trong giai đoạn mới, chống chiến 

tranh đế quốc, chống bắt phu, bắt lính, chống sự đầu 
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hàng thỏa hiệp của thực dân Pháp với phát xít Nhật, cổ 

vũ tinh thần đuổi giặc cứu nƣớc và đòi quyền lợi thiết 

thực hằng ngày của quần chúng lao động.  

Trong giai đoạn 1936-1939, phong trào đấu tranh 

của nhân dân Tuyên Quang đã phát triển, cơ sở quần 

chúng đƣợc mở rộng ở các địa phƣơng với nhiều hình 

thức đấu tranh đa dạng... Do vậy, yêu cầu đặt ra là phải 

có một tổ chức Đảng cộng sản lãnh đạo phong trào cách 

mạng địa phƣơng. Trƣớc tình hình đó, Xứ ủy Bắc Kỳ đã 

quyết định thành lập chi bộ Đảng ở Tuyên Quang để trực 

tiếp chịu trách nhiệm lãnh đạo phong trào cách mạng 

trong tỉnh. Ngày 20-3-1940, lễ thành lập Chi bộ Mỏ than 

đƣợc tổ chức tại nhà đồng chí Ninh Văn Kiến (tức Cả 

Kiến). Đồng chí Đào Duy Kỳ, Xứ ủy viên Xứ ủy Bắc Kỳ 

đã thay mặt Xứ ủy công nhận và giao nhiệm vụ cho chi 

bộ: Chi bộ Mỏ than gồm có 7 đồng chí, đồng chí Vũ Mùi 

đƣợc chỉ định làm Bí thƣ - phụ trách chung; đồng chí 

Lƣơng Quang Mai (tức Kiến con), đảng viên phụ trách 

nhà nguội và công nhân áo xanh; đồng chí Trần Văn Hồng 

(tức Hồng lớn), đảng viên phụ trách công nhân áo nâu; 

đồng chí Bùi Văn Đức (tức Đức Kim), đảng viên phụ 

trách binh vận, thanh vận; đồng chí Lƣơng Hải Bằng 

(tức Lƣơng Văn Hải), đảng viên phụ trách nông dân soi 

Hồng Lƣơng, soi Sính; đồng chí Trần Hải Kế, đảng viên 

phụ trách công nhân hầm lò; đồng chí Trần Thị Minh Châu, 

đảng viên phụ trách công tác phụ vận). Sự ra đời của Chi 

bộ Mỏ than là kết quả của quá trình vận động, gây dựng 

cơ sở của các chiến sĩ cách mạng, đáp ứng nhu cầu cấp 

thiết cần có một tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo phong 
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trào đấu tranh của công nhân và nhân dân lao động thị xã 

Tuyên Quang. 

 

Di tích địa điểm thành lập Chi bộ Mỏ Than ngày 20-3-1940 

Chi bộ Mỏ Than vận động nhân dân đấu tranh vào 

dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày cách mạng 

Tháng Mƣời Nga 7/11, ngày kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà 

Trƣng và những ngày hội của nhân dân thị xã... treo cờ đỏ 

búa liềm ở ngã tƣ, đƣờng gốc nhội, nhà sàng Mỏ than; rải 

và dán truyền đơn, khẩu hiệu kêu gọi nhân dân chống 

chiến tranh, đế quốc, đòi tự do, cơm áo, hòa bình ở nhà 

máy sàng, nhà máy điện, trại lính khố xanh, trại lính lê 

dƣơng. Chi bộ đã hƣớng mũi nhọn của cuộc đấu tranh vào 

bọn quan lại, đầu sỏ, sử dụng nhiều hình thức đấu tranh 

phong phú, linh hoạt nhƣ tố cáo theo đƣờng bƣu điện, đƣa 

truyền đơn vào tận nhà bọn tay sai hung ác, gói truyền đơn 

trong giấy kẹo, tờ thẻ của đền, chùa để tuyên truyền rộng 

rãi trong nhân dân. Sau khi Chi bộ Mỏ than đƣợc thành 

lập, các đội tự vệ mỏ cũng đƣợc thành lập để bảo vệ và hỗ 

trợ các hoạt động của quần chúng. 
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2. Công tác vận động quần chúng trong xây dựng 

lực lƣợng cách mạng và đấu tranh giành chính quyền 

1941-1945 

Sau 30 năm hoạt động ở nƣớc ngoài, tháng 01-1941, 

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nƣớc trực tiếp lãnh đạo cách 

mạng. Ngƣời bắt tay ngay vào việc xây dựng căn cứ địa 

cách mạng, tổ chức các đoàn thể cứu quốc. Từ ngày 10 

đến 19-5-1941, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng lần 

thứ 8 họp tại Pắc Bó (Cao Bằng). Hội nghị chủ trƣơng 

thành lập Mặt trận đoàn kết dân tộc, quyết định tạm gác 

khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, đề ra khẩu hiệu giảm tô, 

giảm tức, chia lại ruộng đất công; đổi tên "Mặt trận thống 

nhất dân tộc phản đế Đông Dƣơng" thành "Mặt trận Việt 

Nam độc lập đồng minh" (gọi tắt là Mặt trận Việt Minh), 

các đoàn thể lấy tên mới là các Hội cứu quốc, Công hội 

lấy tên là Công nhân cứu quốc hội. Hội nghị nhận định: 

Chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trọng tâm của 

toàn Đảng, toàn dân trong giai đoạn này. Ngày 01-12-

1941, Trung ƣơng Đảng ban hành chỉ thị về công tác. Chỉ 

thị yêu cầu các cấp bộ đảng tổ chức ngay các ban chuyên 

môn của Đảng ở các cấp nhƣ Ban Tuyên truyền, huấn 

luyện, Ban Công vận, Ban Binh vận, Ban Tài chính; tổ 

chức các đảng đoàn trong các tổ chức quần chúng. Tỉnh 

nào có dân tộc thiểu số phải tổ chức ủy ban chuyên môn 

vận động và đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số để phát triển 

phong trào cứu quốc trong vùng. Tháng 02-1943, Ban 

Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng họp và quyết định những 

vấn đề cấp bách. Hội nghị chủ trƣơng ra sức phát triển Việt 

Minh, đề ra nguyên tắc lập Mặt trận với các tổ chức đảng 
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phái và cá nhân bằng các hành động chung, bênh vực 

quyền lợi thiết thực của quần chúng rồi tiến lên thành lập 

Mặt trận. Đồng thời thành lập các ủy ban công vận, binh 

vận, phụ vận ở mỗi xứ, ban thanh vận ở các thành phố lớn 

và ủy ban vận động dân tộc thiểu số ở các tỉnh có dân tộc 

thiểu số. 

Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới thứ II kết thúc. 

Để loại trừ nguy cơ bị Pháp đánh sau lƣng, đêm 9-3-1945, 

Nhật đảo chính Pháp trên toàn Đông Dƣơng. Ngày 12-3-

1945, Trung ƣơng thông qua Chỉ thị Nhật - Pháp bắn 

nhau và hành động của chúng ta; Đảng quyết định "Bám 

lấy nạn đói mà cổ động quần chúng lên đƣờng tranh đấu"; 

các đoàn thể tổ chức cứu quốc đã tích cực vận động quần 

chúng đứng lên thực hiện phong trào "phá kho thóc của 

Nhật để cứu đói". Ngày 16-8-1945, Quốc dân Đại hội họp 

ở Tân Trào tán thành chủ trƣơng tổng khởi nghĩa của 

Trung ƣơng Đảng, thông qua lệnh Tổng khởi nghĩa và 10 

chính sách lớn của Việt Minh, bầu ra Ủy ban giải phóng 

dân tộc Việt Nam (tức Chính phủ lâm thời) do đồng chí 

Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. 

Tại Tuyên Quang, phong trào đấu tranh của công 

nông và các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng lớn 

mạnh... để mở rộng phạm vi hoạt động và tăng cƣờng 

lãnh đạo của Chi bộ Mỏ than kịp với bƣớc phát triển của 

phong trào. Giữa năm 1941, Xứ ủy Bắc Kỳ đã tăng cƣờng 

cán bộ cho địa phƣơng, quyết định thành lập Ban cán sự 

đảng Tuyên Quang gồm 3 đồng chí: Trƣơng Đình Dần 

(tức Điều) đƣợc chỉ định làm Bí thƣ Ban cán sự, Đào Văn Thại 

(tức Lê Đồng, tức Chính) và Đỗ Thị Đức (tức Đƣợc) là ủy 
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viên3. Ban cán sự đảng tỉnh chịu trách nhiệm xây dựng 

phong trào không chỉ ở Tuyên Quang mà còn ở Hà Giang 

và một số huyện thuộc Phú Thọ (nay thuộc Vĩnh Phúc). 

Ngay từ khi ra đời, Ban cán sự đảng Tuyên Quang đã chủ 

trƣơng củng cố những cơ sở đã có, xây dựng, phát triển 

các cơ sở mới, vận động đấu tranh để rèn luyện và tập 

hợp nhân dân tham gia vào các tổ chức Cứu quốc. Các 

đƣờng dây liên lạc đƣợc bí mật thiết lập trong binh lính 

khố xanh, khố đỏ, tầng lớp tiểu thƣơng, công nhân đoàn 

thuyền sắt, thuyền gỗ, xà lan... nông dân ấp Đồng Cả, 

xóm Nhà Thờ (xã Tân Long, xã Hùng Lợi, đồng bào Cao 

Lan xã Phú Lâm), vùng trạm Thản (giáp ranh giữa Tuyên 

Quang và Phú Thọ)... Thực hiện nghị quyết Trung ƣơng 

8, Ban cán sự đảng tỉnh thành lập các tổ chức cứu quốc 

thành viên của Mặt trận Việt Minh nhƣ Thanh niên cứu 

quốc, Phụ nữ cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Nhi đồng cứu 

quốc... Số lƣợng hội viên phát triển ngày càng đông đảo. 

Hội nông dân cứu quốc phát triển tới các xã Phúc Ninh, 

Thắng Quân, Tân Tiến, Chiêu Yên, Cƣờng Đạt (Yên 

Sơn), Hùng Đức (Hàm Yên).  

Thực hiện chủ trƣơng của Đảng, Ban cán sự đảng 

tỉnh và chi bộ Mỏ than chuyển từ hình thức công khai 

sang bí mật, tiến hành nhiều đợt đấu tranh, củng cố, phát 

triển cơ sở bên ngoài thị xã; vận động quần chúng đấu 

tranh chống thuế, chống nộp thóc đầu mẫu, chống bắt nhổ 

ngô trồng thầu dầu, không đi phục vụ cho bọn chánh tổng, 

lý trƣởng; quyên góp tiền ủng hộ nhân dân tham gia các 

                                                
3
 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang: Lịch sử Đảng bộ tỉnh 

Tuyên Quang (1940-1975), Sđd, tr46 
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cuộc khởi nghĩa trong nƣớc; rải truyền đơn, dán khẩu hiệu 

ở những nơi đông ngƣời, trong trại lính khố xanh, trại lê 

dƣơng, bốt điện bên nhà máy sàng, đƣa truyền đơn vào 

nhà tù, đóng mảng chuối thả trôi sông... vào các ngày 

Quốc tế lao động 1-5, tiệc đền Thƣợng, đền Hạ, đền Ỷ La, 

hội chùa Hang... Tháng 3-1943, sau nhiều cuộc khủng bố, 

Thực dân Pháp truy bắt gần 100 cán bộ cách mạng và bị 

chúng gán tội hoạt động cộng sản, phá rối trật tự an ninh 

quốc gia, chống lại chính phủ Pháp, Ban cán sự tỉnh và 

chi bộ Mỏ than tạm thời ngừng hoạt động để có thời gian 

củng cố tổ chức. 

Thời kỳ này, cán bộ của Đảng đặc biệt coi trọng 

công tác vận động quần chúng. Dƣới những vai thầy 

cúng, thầy thuốc, dạy võ... cán bộ, đảng viên khéo léo 

đƣa nội dung hoạt động của Mặt trận Việt Minh vào 

tuyên truyền, vận động đồng bào giác ngộ theo Việt 

Minh làm cách mạng bằng nhiều hình thức nhƣ thơ ca, 

hò vè. Cán bộ Việt Minh tận dụng mọi cơ hội để tiếp 

cận, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia gia vào 

Mặt trận Việt Minh, các tổ chức cứu quốc thành viên của 

Mặt trận Việt Minh. Phát động khí thế đấu tranh của 

quần chúng thông qua các cuộc mít tinh, triển lãm tranh 

ảnh cách mạng. Các cán bộ cách mạng chú trọng vận 

động, khơi dậy tinh thần yêu nƣớc của binh lính ngƣời 

Việt trong hàng ngũ địch, từng bƣớc phân hoá binh lính, 

chính quyền tay sai địch ở các địa phƣơng cũng nhƣ tỉnh 

lỵ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa; tuyên truyền rộng rãi 

gƣơng hy sinh anh dũng của các cán bộ cách mạng, 

khích lệ, động viên nhân dân bình tĩnh đấu tranh chống 
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sự khủng bố của địch, giữ vững phong trào và căn cứ 

cách mạng. Tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh tăng gia sản xuất, phát 

triển kinh tế; xóa bỏ mê tín dị đoan, xây dựng nếp sống 

mới; ủng hộ vật chất cho cách mạng, bảo vệ căn cứ trung 

tâm đầu não cách mạng của cả nƣớc, bảo vệ an toàn cho 

Trung ƣơng Đảng, Bác Hồ. Vận động nhân dân tiến 

hành khởi nghĩa giành chính quyền, phá kho thóc của 

Nhật chia cho dân nghèo. 

Với dã tâm hất cẳng Pháp và xâm lƣợc nƣớc ta, đêm 

11-3-1945, quân Nhật chiếm đóng thị xã Tuyên Quang, 

dựng lên chính quyền tay sai, song ở những vùng nông 

thôn, bộ máy chính quyền tay sai của Pháp đã suy yếu, 

rệu rã. Thực hiện Chỉ thị của Trung ƣơng Đảng, dƣới sự 

lãnh đạo của Phân khu Nguyễn Huệ, nhân dân các dân tộc 

tỉnh Tuyên Quang nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền 

thắng lợi trong toàn xã 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 ở Tuyên Quang đồng thời cũng 

là chính quyền nhân dân cấp châu đầu tiên đƣợc thành lập 

trong cả nƣớc), tiếp đó thành lập các châu Khánh Thiện 

(Bao gồm toàn bộ huyện Chiêm Hóa và các tổng Phù Loan, 

Yên Lũng - Hàm Yên, Sơn Đô, Yên Lĩnh - thượng huyện 

Yên Sơn), Châu Hồng Thái (Gồm 2 tổng Bình Ca và Kim 

Quan với 12 xã, 2 động người Dao và Cao Lan), châu 

Kháng Địch (Gồm các xã trung và hạ huyện Sơn Dương 

và một phần của huyện Lập Thạch, Đoan Hùng - Phú Thọ), 

Phủ Toàn Thắng (Bao gồm phần lớn huyện Hàm Yên, một 

phần huyện Yên Bình và các xã Thắng Quân, Tứ Quận, 
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Chiêu Yên, Trung Trực, Xuân Vân - Yên Sơn) và giải 

phóng huyện lỵ Yên Bình, thành lập Phủ Quyết Thắng, 

Châu Xuân Trƣờng. 

Đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng địa 

phƣơng, tháng 7-1945 Tỉnh ủy lâm thời tỉnh Tuyên Quang 

đƣợc thành lập, đồng chí Tạ Xuân Thu làm Bí thƣ. Tại 

Khu giải phóng, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

tích cực tăng gia sản xuất, tham gia các tổ chức cách mạng, 

bình dân học vụ, xây dựng nếp sống mới…  

Ngày 16-8-1945, Ủy ban khởi nghĩa Tuyên Quang 

đƣợc thành lập, ra lệnh nổ súng giải phóng thị xã Tuyên 

Quang. Do làm tốt công tác binh vận, Quân giải phóng tới 

đâu binh lính địch đều nhanh chóng giao nộp vũ khí xin 

hàng. Sáng 21-8-1945 thị xã Tuyên Quang hoàn toàn đƣợc 

giải phóng, khởi nghĩa giành chính quyền thành công trong 

toàn tỉnh, là một tỉnh tiến hành khởi nghĩa giành chính 

quyền sớm nhất nƣớc. Ngày 22-8-1945, Chính quyền Cách 

mạng đƣợc thành lập, ra mắt trƣớc hàng vạn đồng bào các 

dân tộc trong tỉnh tại cuộc mít tinh lớn ở sân vận động thị xã 

Tuyên Quang. Tỉnh bộ Việt Minh đƣợc thành lập, do đồng 

chí Nguyễn Công Thành (Nguyễn Công Bông) làm Bí thƣ 

Tỉnh bộ. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở 

Tuyên Quang góp phần vào sự thành công rực rỡ của cách 

mạng tháng Tám, đƣa tới sự ra đời của nƣớc Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa. 

Công tác vận động quần chúng trong thời kỳ 1930-

1945 có điểm nổi bật là tiến hành vận động trong điều 

kiện chƣa có chính quyền, việc vận động quần chúng phải 

thực hành trực tiếp đến các đối tƣợng khác nhau. Đảng 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flehoithanhtuyen.com.vn%2FDetailView%2F3552%2F6%2FDinh-Tan-Trao-noi-hop-Quoc-dan-Dai-hoi-nam-1945.html&psig=AOvVaw37U3Vn26Wp5Aw4e6O8W1rK&ust=1595297286934000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiy6YfS39rqAhUKhZQKHbzTBGUQr4kDegUIARCdAQ
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Flehoithanhtuyen.com.vn%2FDetailView%2F3552%2F6%2FDinh-Tan-Trao-noi-hop-Quoc-dan-Dai-hoi-nam-1945.html&psig=AOvVaw37U3Vn26Wp5Aw4e6O8W1rK&ust=1595297286934000&source=images&cd=vfe&ved=2ahUKEwiy6YfS39rqAhUKhZQKHbzTBGUQr4kDegUIARCdAQ
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lựa chọn, gây dựng những hình thức thích hợp với trình 

độ và khả năng của từng giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi và 

hoàn cảnh khách quan để tập hợp và hƣớng dẫn nhân dân 

vào hành động cách mạng. Vì vậy, công tác vận động 

quần chúng không những hoàn thành việc huy động, tập 

hợp và đƣa quần chúng vào trận tuyến đấu tranh mà còn 

góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng, mở rộng căn cứ 

cách mạng, chuẩn bị lực lƣợng cho khởi nghĩa giành 

chính quyền. 

II. CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƢỢC (1945-1954) 

Cách mạng Tháng Tám thành công, vừa mới giành 

đƣợc độc lập, cách mạng Việt Nam lại đứng trƣớc những 

thử thách hết sức gay go phức tạp, phải đối đầu với thù 

trong giặc ngoài, nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

đứng trƣớc muôn vàn khó khăn, vận mệnh Tổ quốc nhƣ 

"ngàn cân treo sợi tóc". Ở miền Bắc, với danh nghĩa 

quân Đồng Minh vào tƣớc khí giới quân Nhật, quân 

Tƣởng kéo vào nƣớc ta với dã tâm tiêu diệt Đảng ta, lật 

đổ chính quyền cách mạng để lập lên chính quyền tay 

sai. Theo đuôi chúng là các tổ chức phản động: Việt 

Nam Quốc dân Đảng (Việt quốc) và Việt Nam cách 

mạng đồng minh hội (Việt cách). Ở Miền Nam, cũng với 

danh nghĩa vào giải giáp quân Nhật, quân đội Anh đã 

giúp thực dân Pháp quay lại xâm lƣợc Việt Nam. Cùng 

lúc, nhiều tổ chức thân Pháp cũng nổi dậy chống phá 

cách mạng. Trƣớc tình hình các thế lực thù địch trong và 

ngoài nƣớc âm mƣu lật đổ chính quyền cách mạng non 

trẻ do Đảng ta lãnh đạo, về mặt sách lƣợc, ngày 11-11-

1945 Đảng tuyên bố tự động giải tán và rút vào hoạt 
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động bí mật do vậy trong giai đoạn này Mặt trận Việt 

Minh và các tổ chức cứu quốc giữ vai trò nòng cốt trong 

việc tập hợp, đoàn kết, tổ chức lãnh đạo các tầng lớp 

nhân dân đấu tranh giữ vững thành quả cách mạng 

Tháng Tám năm 1945. Mọi chủ trƣơng, chính sách của 

Đảng, Chính phủ đều thông qua các cấp bộ Việt Minh và 

các tổ chức cứu quốc để phổ biến, hƣớng dẫn và vận 

động nhân dân thực hiện. Ngày 19-12-1946, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ngày 

22-12-1946, Trung ƣơng đảng ra Chỉ thị "Toàn dân 

kháng chiến". Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, Chủ tịch 

Hồ Chí Minh và các cơ quan Trung ƣơng rời Hà Nội lên 

Việt Bắc tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến.  

Ở Tuyên Quang, quân Nhật vừa rút khỏi thì quân 

Quốc dân Đảng kéo vào dùng nhiều thủ đoạn đòi ta phải 

cung cấp lƣơng thực, thực phẩm, chúng cƣớp bóc, hăm 

dọa nhân dân, tung tiền Quan kim mất giá ra thị trƣờng 

nhằm phá hoại ta về kinh tế. Chúng lập ra tổ chức "Nam 

Dƣơng Hoa kiều hiệp hội" âm mƣu chống phá, lật đổ 

chính quyền cách mạng. Đời sống kinh tế, xã hội của địa 

phƣơng hết sức khó khăn, nạn đói, nạn dốt rất phổ biến; 

chính quyền nhân dân và lực lƣợng vũ trang cách mạng 

còn non yếu và thiếu phƣơng tiện hoạt động. Với địa thế 

hiểm yếu, phong trào cách mạng vững chắc và các vùng 

căn cứ đƣợc xây dựng trong thời kỳ cách mạng tháng 

Tám vẫn đƣợc tiếp tục xây dựng, Tuyên Quang trở thành 

một trong những trung tâm căn cứ địa của cách mạng Việt 

Nam. Là trung tâm chiến khu Việt Bắc, nhiệm vụ đặt ra 

cho Tuyên Quang là phải phát huy thế mạnh của một tỉnh 

tự do, cùng cả nƣớc kháng chiến, đồng thời phải tích cực 
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xây dựng, bảo vệ vững chắc chính quyền cách mạng non 

trẻ, các khu an toàn của Trung ƣơng, tạo điều kiện cho 

các cơ quan Trung ƣơng và đồng bào tản cƣ đến địa 

phƣơng một cách thuận lợi, an toàn, công tác dân vận tập 

trung vào vận động nhân dân đẩy mạnh tăng gia sản xuất, 

chống giặc đói, diệt giặc dốt, giặc ngoại xâm, tập hợp, vận 

động nhân dân thực hiện toàn dân kháng chiến, toàn diện 

kháng chiến, giữ vững chính quyền cách mạng, đánh đuổi 

thực dân Pháp xâm lƣợc. 

1. Công tác dân vận trong những năm đầu xây 

dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) 

Ngày 25-11-1945, Trung ƣơng Đảng ra chỉ thị 

"kháng chiến kiến quốc". Tháng 5-1946, Hội Liên hiệp 

quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Liên Việt) đƣợc thành lập 

nhằm đoàn kết tất cả các đảng phái, không phân biệt giai 

cấp, tôn giáo, xu hƣớng chính trị, chủng tộc để làm cho 

nƣớc Việt Nam độc lập thống nhất - dân chủ - phú cƣờng, 

cũng trong năm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 

Đảng xã hội Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

đƣợc thành lập nhằm đoàn kết và thống nhất các tổ chức 

của giai cấp công nhân và các tầng lớp lao động, tập hợp 

rộng rãi phụ nữ yêu nƣớc trong các giai cấp, tầng lớp ở 

nông thôn và thành thị, thực hiện quyền lợi của chị em 

phụ nữ và đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. Hội nghị 

Trung ƣơng Đảng đƣợc tổ chức từ ngày 31-7 đến ngày 

01-8-1946, hội nghị chủ trƣơng thành lập Ban Công vận 

toàn quốc. Chủ trƣơng của Đảng mở rộng đoàn kết dân 

tộc, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ kháng chiến kiến quốc, Mặt trận Việt Minh, Hội 
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Liên - Việt, các đoàn thể cứu quốc tăng cƣờng cán bộ về 

các địa phƣơng xây dựng tổ chức. 

Trƣớc tình hình mới, tháng 9-1945, Hội nghị Đảng bộ 

tỉnh Tuyên Quang đã họp đề ra các biện pháp nhằm thực 

hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, 

thành lập tiểu đoàn tự vệ địa phƣơng. Thực hiện Chỉ thị 

"kháng chiến kiến quốc" của Trung ƣơng Đảng, những 

nhiệm vụ cấp bách về xây dựng, củng cố chính quyền cách 

mạng. Tỉnh ủy Tuyên Quang tập trung lãnh đạo tăng cƣờng 

khối đại đoàn kết dân tộc, động viên nhân dân thực hành tiết 

kiệm, tích cực tăng gia sản xuất, chống nạn đói, nạn dốt. 

Khẩn trƣơng hoàn thiện bộ máy hành chính các cấp, lập 

thêm một số cơ quan giúp việc nhƣ Ban canh nông, bình 

dân học vụ... củng cố Nông hội cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, 

Thanh niên cứu quốc, Phụ lão cứu quốc... với những 

chƣơng trình cụ thể, thiết thực, do đó đã thu hút đông đảo 

hội viên mới vào tổ chức.  

Cán bộ đảng viên đã đến tận các làng, bản vận động, 

tổ chức nhân dân tham gia cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên 

của đất nƣớc; lựa chọn bầu những đại biểu xứng đáng vào 

chính quyền các cấp. Bám sát quần chúng và cơ sở, tuyên 

truyền, vận động và hƣớng dẫn nhân dân bình tĩnh đấu 

tranh với quân Quốc dân Đảng, huy động quần chúng, 

dân quân, tự vệ tổ chức các cuộc mít tinh biểu dƣơng lực 

lƣợng, thực hiện "vƣờn không, nhà trống", không để cho 

chúng vơ vét của cải, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của 

ngƣời Hoa, kiên quyết trừng trị bọn phỉ và tay sai.  

Thực hiện chủ trƣơng diệt "giặc đói, giặc dốt", Mặt 

trận Việt Minh và các tổ chức thành viên phát huy tối đa 

vai trò trong tập hợp sức mạnh của đông đảo quần chúng, 
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củng cố cơ sở quần chúng, phát triển cơ sở vùng công 

giáo, vùng dân tộc thiểu số. Tích cực tuyên truyền, vận 

động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy tinh thần 

tƣơng thân tƣơng ái, học tập gƣơng Hồ Chủ tịch mỗi tuần 

nhịn ăn một bữa, các gia đình hàng ngày khi nấu cơm đều 

dành một nắm gạo bỏ vào "hũ gạo cứu đói"; vận động 

nhân dân tích cực vừa tham gia chiến đấu, vừa tăng gia 

sản xuất với khẩu hiệu "không một tấc đất bỏ hoang", "tấc 

đất tấc vàng", làm thủy lợi, tận dụng thời gian, đất đai, 

giúp nhau hạt giống, cây giống để trồng các loại cây 

lƣơng thực và hoa màu, đồng thời hỗ trợ về mặt tài chính 

để đồng bào tăng gia sản xuất, khắc phục nạn đói bằng 

các biện pháp trƣớc mắt và lâu dài. Mặt trận và các đoàn 

thể cứu quốc cũng là lực lƣợng xung kích trong vận động 

nhân dân tham gia phong trào diệt giặc dốt, phong trào 

bình dân học vụ. Chỉ sau một năm thực hiện phong trào 

"diệt giặc dốt" hàng vạn ngƣời thoát nạn mù chữ. Chính 

quyền, Mặt trận Việt Minh và các đoàn thể cứu quốc đã 

quan tâm tuyên truyền, vận động đồng bào giữ gìn vệ 

sinh, ăn chín, uống sôi, ở sạch, ngủ phải mắc màn phòng 

muỗi đốt lây truyền bệnh sốt rét; khi ốm phải dùng thuốc, 

không mời thầy mo cúng ma. Đặc biệt đã tận dụng việc 

chữa bệnh bằng phƣơng pháp cổ truyền và bằng thuốc 

nam sẵn có, tích cực chống và bài trừ mê tín, dị đoan 

trong nhân dân. Vận động đồng bào các dân tộc trong tỉnh 

giúp đỡ đồng bào tản cƣ, hăng hái tham gia "Tuần lễ 

vàng" do Chính phủ phát động để xây dựng nền tài chính 

quốc gia đƣợc trên 130 lạng vàng, 7.500 lạng bạc. Ngoài 

ra, nhân dân còn tự nguyện đóng "Đảm phụ quốc phòng", 

"Quỹ độc lập" góp phần kháng chiến kiến quốc.  
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Công tác vận động quần chúng dƣới sự lãnh đạo của 

Đảng đã đóng góp quan trọng vào vận động nhân dân 

tham gia bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ nhân dân 

trong xây dựng nhà nƣớc công nông. 

2. Công tác dân vận trong xây dựng, bảo vệ hậu 

phƣơng vững chắc của tỉnh An toàn khu trong kháng 

chiến chống thực dân Pháp (1947-1950) 

Ngày 02-4-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh trở lại Sơn 

Dƣơng, lấy đây làm nơi ở, làm việc, chỉ đạo cuộc kháng 

chiến kiến quốc của dân tộc. Tại đây Ngƣời đã chủ trì Hội 

nghị Trung ƣơng họp từ ngày 3 đến ngày 06-4-1947, hội 

nghị chủ trƣơng tập trung phát triển cơ sở Mặt trận Việt 

Minh ở những vùng xung yếu, củng cố tổ chức ở vùng dịch 

chiếm, chú ý hoạt động bí mật. Đổi mới công tác vận động 

các giới, phát huy vai trò của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam trong việc tổ chức sản xuất, chiến đấu và vận chuyển, 

đào tạo công nhân chuyên nghiệp; động viên nông dân hăng 

hái tham gia dân quân, xây dựng làng kháng chiến, phục vụ 

chiến đấu, đẩy mạnh sản xuất, phát triển các hình thức hợp 

tác, tổ đổi công; động viên trí thức, văn nghệ sĩ tham gia 

kháng chiến; động viên thanh niên gia nhập quân đội, dân 

quân để chiến đấu và phục vụ chiến đấu, tuyên truyền sản 

xuất, bình dân học vụ; động viên phụ nữ tham gia cứu 

thƣơng, tiếp tế, tăng gia sản xuất, giúp đỡ gia đình chiến sĩ. 

Hội nghị nêu rõ vai trò quan trọng của công tác vận động 

giáo dân, phải vạch rõ âm mƣu xuyên tạc của địch chia rẽ 

đồng bào với Chính phủ và Mặt trận; công tác vận động 

đồng bào dân tộc thiểu số chống lại âm mƣu lập các vùng tự 
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trị của địch; công tác địch vận là công việc của Đảng, của 

các đoàn thể. 

Trung ƣơng Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ 

trƣơng vận động nhân dân khẩn trƣơng tham gia tiêu thổ 

kháng chiến để cản bƣớc tiến công của địch. Ngày 31-8-

1947, Ban Thƣờng vụ Trung ƣơng Đảng ra Nghị quyết về 

xây dựng đảng đoàn, đoàn thể và cơ quan chính quyền, 

xây dựng các ban chuyên môn, trong đó có Ban Dân vận. 

Ở Trung ƣơng gọi là Bộ Dân vận, trong Bộ có các Ban 

Nông vận, Công vận...Ở các khu, tỉnh gọi là Ban Dân vận, 

trong Ban có các Tiểu ban. Ngày 01-9-1947, Đảng ra Chỉ 

thị về công tác thanh vận, chủ trƣơng vận động thanh niên 

theo mục đích kháng chiến kiến quốc. Đối với các cấp 

khu, tỉnh, phủ, huyện, Trung ƣơng ra Chỉ thị về công tác 

dân vận, đề ra chủ trƣơng chung về vận động các giới 

cũng nhƣ kế hoạch chấn chỉnh các Ban Dân vận. Sự ra 

đời Bộ Dân vận, Ban Dân vận đánh dấu vai trò quan trọng 

đối với yêu cầu lãnh đạo công tác vận động quần chúng 

của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới. 

Ngày 20-5-1948, Hội nghị cán bộ Trung ƣơng lần 

thứ tƣ (miền Bắc Đông Dương) họp quyết định Trung 

ƣơng, khu, tỉnh tổ chức thành 7 ban chính (gồm: Ban 

tuyên huấn, Ban Dân vận, Ban Tổ chức, Ban Kinh tế tài 

chính, Ban Kiểm soát, Ban Địch vận và Ban Giao thông 

liên lạc. Ở cấp huyện tổ chức thành 4 ban gồm: Ban tuyên 

huấn, Ban Dân vận (không cần lập tiểu ban), Ban Tổ 

chức kiêm kiểm soát, Ban Kinh tế tài chính. Tháng 8-

1948, Hội nghị lần thứ năm ra nghị quyết chuyên đề về 

công tác dân vận và công tác mặt trận dân tộc thống nhất).              
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Tháng 8-1948, Hội nghị lần thứ năm ra nghị quyết chuyên 

đề về công tác dân vận và công tác mặt trận dân tộc thống 

nhất. Tháng 2-1949, Hội nghị cán bộ dân vận Trung ƣơng 

lần thứ nhất đƣợc tiến hành tại Việt Bắc. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Tổng Bí thƣ Trƣờng Chinh, đồng chí Tôn Đức 

Thắng đã tham dự và phát biểu tại hội nghị. Hội nghị 

nhấn mạnh yêu cầu tích cực chấn chỉnh công tác dân vận 

của Đảng, thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên-

Việt, đề ra chính sách và phƣơng châm vận động công 

nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, trí thức, tƣ sản, địa 

chủ, tôn giáo, dân tộc thiểu số, Hoa kiều, công tác dân 

vận trong vùng tạm chiếm... 

Ngày 15-10-1949, tại Khấu Lấu, Vực Hồ thuộc thôn 

Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài "Dân vận" đăng trên báo 

Sự Thật, số 120, với bút danh X.Y.Z. Bài báo ra đời ở 

thời điểm cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đang 

trong giai đoạn cầm cự, chuẩn bị bƣớc vào những chiến 

dịch lớn trong cuộc trƣờng kỳ kháng chiến anh dũng của 

dân tộc. Đây là thời điểm có những chuyển biến mới, đòi 

hỏi công tác vận quần chúng của Đảng phải đi vào chiều 

sâu, cụ thể, thiết thực nhằm động viên tối đa sức ngƣời, 

sức của cho kháng chiến. Bài báo "Dân vận" tiếp nối tƣ 

tƣởng của Bác Hồ về lực lƣợng to lớn của nhân dân đã 

đƣợc Ngƣời viết trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc 

(tháng 10-1947). Tác phẩm thể hiện một cách đầy đủ 

những quan điểm, tƣ tƣởng về vai trò của công tác 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".  

Tác phẩm Dân vận là một "cẩm nang" kịp thời chỉ dẫn 
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một cách đầy đủ và sâu sắc cả về mục đích, đối tƣợng, 

nhiệm vụ, phƣơng pháp, tính hiệu quả... của công tác 

dân vận đối với cán bộ, đảng viên; tổ chức đảng, chính 

quyền và các tổ chức đoàn thể trƣớc yêu cầu của sự 

nghiệp cách mạng.  

 

Bài báo "Dân vận" Chủ tịch Hồ Chí Minh viết khi ở và làm việc 

tại thôn Bòng, xã Tân Trào, huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang, 

đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15/10/1949 

Từ ngày 21-1 đến 3-2-1950, Hội nghị toàn quốc 

lần thứ 3 của Đảng họp, Hội nghị nhấn mạnh vai trò của 

công tác dân vận là bộ phận công tác quan trọng của 

Đảng, một nhiệm vụ chiến lƣợc và chủ trƣơng tích cực 

thực hiện tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực của 

toàn thể nhân dân để tiến tới tổng phản công. Hội nghị 

đặt nhiệm vụ ngụy vận, địch vận lên hàng đầu nhiệm vụ 

chiến lƣợc, vận động nhân dân tham gia vào việc chuẩn 

bị chiến trƣờng, sửa đƣờng sá, cầu cống, phát động 

phong trào thi đua sản xuất và chế tạo để cung cấp cho 
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tổng phản công, đẩy mạnh công tác vùng địch, vùng 

công giáo và miền núi. Tổng động viên nhân lực, vật lực, 

tài lực và tinh thần toàn dân theo khẩu hiệu "Tất cả cho 

tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng" gắn liền với phong 

trào thi đua ái quốc. 

Đối với Tuyên Quang, nhằm 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, 

năm 1947 tỉnh tiến hành thành lập Hội Liên hiệp quốc 

dân Việt Nam các cấp (gọi tắt là Mặt trận Liên Việt) với 

thành viên là Hội liên hiệp thanh niên, Hội liên hiệp Phụ 

nữ... Để đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng, phát triển, mở 

rộng Mặt trận và các tổ chức quần chúng yêu nƣớc, Tỉnh 

ủy đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển và củng cố 

tổ chức quần chúng yêu nƣớc, mở rộng mặt trận để đoàn 

kết toàn dân, đoàn kết tất cả các giới đồng bào, liên hiệp 

với các tầng lớp trên, đoàn kết giữa các tôn giáo để tập 

trung kháng chiến và kiến quốc. Thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng hậu phƣơng, bảo vệ vững chắc cơ quan đầu não 

của Đảng, chi viện tích cực cho tiền tuyến đánh thắng thực 

dân Pháp xâm lƣợc. Đồng bào các huyện Sơn Dƣơng, 

Yên Sơn, Chiêm Hóa, Thị xã Tuyên Quang đã đóng góp 

hàng chục vạn ngày công, hàng vạn cây tre, nứa để vận 

chuyển tài liệu, máy móc, hàng hóa và xây dựng kho 

tàng, nhà ở cho các cơ quan Trung ƣơng. Trƣớc yêu cầu 

của cách mạng đồng bào vùng Tân Trào, Minh Thanh 

(Sơn Dƣơng), Trung Trực, Hùng Lợi, Đạo Viện (Yên Sơn), 

Vinh Quang, Kim Bình (Chiêm Hóa)... đã tình nguyện 

nhƣờng nhà ở cho cán bộ kháng chiến ở, tích cực tham 

gia các đợt dân công. Trong những ngày đầu toàn quốc 
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kháng chiến, khi mà lực lƣợng công an nhân dân, cảnh 

vệ còn mỏng, Mặt trận cùng chính quyền các cấp đã 

tuyên truyền nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác cách 

mạng chống mọi sự xâm nhập của kẻ thù, hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an toàn, bí mật cho Đảng, Bác 

Hồ và các cơ quan Trung ƣơng. Trong chiến dịch Việt 

Bắc Thu đông 1947, Tuyên Quang làm tốt công tác vận 

động nhân dân tiêu thổ kháng chiến, đi tản cƣ, vừa bảo 

đảm an toàn về tính mạng, tài sản, vừa trực tiếp tham gia 

chiến đấu, phục vụ chiến đấu; vận động nhân dân phá 

nhà cửa, đánh sập cầu, phá đƣờng, triệt để thực hiện 

"Vƣờn không nhà trống", dựng chƣớng ngại vật nhằm 

cản bƣớc tiến của địch. Đồng thời tuyên truyền vận động 

nhân dân nâng cao cảnh giác, thực hiện khẩu hiệu "ba 

không" làm tốt công tác phòng gian bảo mật, bảo vệ an 

toàn Bác Hồ, Trung ƣơng Đảng, Chính phủ, các cơ quan 

Trung ƣơng.  

Năm 1948, theo chủ trƣơng của Trung ƣơng, tỉnh 

thực hiện việc thống nhất Mặt trận Việt Minh với Mặt 

trận Liên Việt. Song song với thực hiện công tác tổ chức, 

thực hiện chủ trƣơng của Tỉnh ủy, Mặt trận Việt Minh và 

Liên Việt tiếp tục thực hiện tốt vai trò tập hợp đoàn kết 

các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua sôi 

nổi trên mọi lĩnh vực kinh tế, quân sự, văn hóa, giáo dục 

và xây dựng đời sống mới trong mọi tầng lớp nhân dân. 

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch xây dựng nền kinh tế 

kháng chiến do Tỉnh ủy Tuyên Quang đề ra, Mặt trận đã 

vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua ái quốc, 

tham gia hàng chục vạn ngày công phục vụ chiến dịch, 

xây dựng lán trại, vận chuyển hàng hóa cho bộ đội và các 
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cơ quan Trung ƣơng đóng trên địa bàn tỉnh, tích cực lập 

hũ gạo nuôi quân, mua công phiếu kháng chiến.  

Mặt trận Việt Minh, Liên Việt và các đoàn thể 

thành viên trong Mặt trận, Hội Nông dân cứu quốc 

hƣớng dẫn, vận động nông dân tiếp tục làm thủy lợi, 

khai hoang, khẩn hóa, cấy lúa chiêm và trồng mầu; 

khuyến khích nhân dân trồng bông, trồng dâu tằm, phát 

triển nghề dệt thủ công truyền thống. Các đoàn thể quần 

chúng ngày càng thu hút sự tham gia của đông đảo quần 

chúng nhân dân, tới cuối năm 1948, toàn tỉnh có 108.415 

ngƣời thì đã có 52.850 ngƣời là hội viên của các hội cứu 

quốc. Sức mạnh của quảng đại quần chúng đã đƣợc quy 

tụ trong một Mặt trận đoàn kết thống nhất, rộng rãi. 

Tuyên Quang trở thành lá cờ đầu của Liên khu Việt Bắc 

trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Trong năm 1948 

nhân dân đã đóng góp cho quỹ kháng chiến 1.481.489 

đồng, mua 120.600 đồng công phiếu kháng chiến. Năm 

1949, trong đợt vận động bán gạo, đồng bào đã bán cho 

Nhà nƣớc 139.295 kg thóc, 32.229 kg gạo và cả năm đã 

mua 550.400 đồng công phiếu kháng chiến. Vận động 

nhân dân kiên quyết đấu tranh triệt để giảm tô, giảm tức, 

tạm cấp ruộng đất nhằm "làm cho ngƣời cày có ruộng 

tiến tới kỹ nghệ hóa và xã hội hóa nông nghiệp". Vận 

động, động viên nhân dân tích cực đẩy mạnh phong trào 

"xóa nạn mù chữ", phong trào bình dân học vụ, mục tiêu 

làm cho dân biết đọc, biết viết. Động viên nhân dân xây 

dựng nền văn hóa kháng chiến, chống nạn cờ bạc, 

nghiện hút và các hủ tục, tập quán xấu trong xã hội. Vận 

động con em trong tỉnh tham gia lực lƣợng dân quân, du 
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kích phối hợp với bộ đội chủ lực chặn đánh địch ngay 

khi chúng đặt chân tới Tuyên Quang. Vận động nhân 

dân đóng góp 1.546.395,7 đồng cho quỹ kháng chiến, đỡ 

đầu bộ đội nhằm gây một phong trào mạnh mẽ liên tiếp 

đỡ đầu bộ đội sau rộng trong quần chúng, trong đoàn 

thể…ủng hộ lƣơng thực, thực phẩm nuôi quân; đón nhận 

thƣơng binh về gia đình nuôi dƣỡng, vận động chị em 

phụ nữ lấy chồng là thƣơng binh.  

Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo xuất sắc 

công tác vận động quần chúng tham gia bảo vệ quê 

hƣơng, bảo vệ an toàn Trung ƣơng Đảng, các cơ quan 

Trung ƣơng và Bác Hồ để lãnh đạo cuộc kháng chiến 

chống Thực dân Pháp xâm lƣợc thắng lợi hoàn toàn. 

3. Công tác dân vận trong đoàn kết toàn dân 

củng cố, tăng cƣờng tiềm lực hậu phƣơng, chi viện tiền 

tuyến (1951-1954) 

Từ ngày 11 đến 19-2-1951, Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ II của Đảng đƣợc tổ chức tại xã Kim Bình, 

huyện Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang, quyết nghị đƣa 

Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi mới là Đảng lao 

động Việt Nam. Chính cƣơng Đảng lao động Việt Nam 

nêu rõ 2 nhiệm vụ chính là: Đưa kháng chiến đến thắng lợi 

hoàn toàn và xây dựng Đảng Lao động Việt Nam. Đảng đề 

ra những chính sách và biện pháp: đẩy mạnh xây dựng lực 

lƣợng vũ trang về mọi mặt, củng cố và phát triển Mặt trận 

dân tộc thống nhất, phát huy tinh thần yêu nƣớc và đẩy 

mạnh thi đua ái quốc, triệt để giảm tô, giảm tức, tịch thu 

ruộng đất của thực dân và Việt gian chia cho dân cày 

nghèo...; tổng động viên nhân lực, vật lực, tài lực vào việc 
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kháng chiến theo khẩu hiệu "Tất cả cho tiền tuyến, tất cả 

để chiến thắng"; đồng thời phải luôn bồi dƣỡng lực lƣợng 

kháng chiến về mọi mặt. Mục đích dân vận là làm cho 

Đảng đi sát quần chúng nhân dân, chính sách của Đảng và 

Chính phủ đƣợcthấm nhuần vào quần chúng nhân dân để 

thi hành chính sách đó, phục vụ lợi ích cho nhân dân"4. 

Từ ngày 3 đến ngày 07-3-1951 Đại hội thống nhất 

Việt Minh - Liên Việt đƣợc tổ chức, Đại hội đã thông qua 

Nghị quyết thống nhất hai tổ chức Việt Minh và Liên Việt 

thành Mặt trận Liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là 

Mặt trận Liên Việt nhằm củng cố và mở rộng khối đại 

đoàn kết toàn dân. Ngày 16-4-1951, Ban Chấp hành 

Trung ƣơng ra Nghị quyết về thành lập các ban và tiểu 

ban giúp việc trong đó có Ban Mặt trận, Tiểu ban Công 

vận, Tiểu ban Nông vận, Tiểu ban Thanh vận, Tiểu ban 

Phụ vận. Năm 1952, cuộc kháng chiến bƣớc vào giai đoạn 

quyết liệt, công tác dân vận nhằm vào giữ vững và đẩy 

mạnh cuộc đấu tranh mọi mặt của nhân dân chống áp bức, 

để bảo vệ quyền lợi cho nhân dân, phát triển sản xuất để 

cải thiện đời sống nhân dân; giáo dục để nâng cao trình độ 

giác ngộ của quần chúng; tăng cƣờng đại đoàn kết toàn 

dân; làm thất bại âm mƣu thực hiện chính sách "lấy chiến 

tranh nuôi chiến tranh", "dùng ngƣời Việt đánh ngƣời 

Việt" của địch.  

Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo làm tốt công tác 

tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc tỉnh thực 

hiện nghiêm việc bảo vệ, tạo điều kiện mọi mặt cho 

                                                
4
 Đảng cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đảng toàn tập, Sđd, t,12, tr,188, 425. 
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những hoạt động của Bác Hồ, các cơ quan Đảng và Nhà 

nƣớc tại Đại hội II.  Năm 1951, tỉnh Tuyên Quang tiến 

hành bầu Ban Chấp hành Liên Việt tỉnh và xã, củng cố 

Ban Chấp hành Liên Việt các huyện. Hội nghị Liên Việt 

toàn tỉnh đã tổ chức thành công. Đảng bộ tỉnh tăng cƣờng 

sự lãnh đạo đối với công tác mặt trận, đƣa các chi ủy viên 

tham gia ban chấp hành của các tổ chức quần chúng: 

Nông hội, Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ. Sau khi đƣợc 

kiện toàn, các tổ chức quần chúng hoạt động có hiệu quả 

trong vận động nông dân sản xuất, tiết kiệm, đóng thuế 

nông nghiệp. Tỉnh quan tâm đến công tác mặt trận và 

đoàn thể ở vùng đồng bào thiểu số, đào tạo đƣợc 772 cốt 

cán bộ là ngƣời dân tộc thiểu số.  

Mặt trận Liên Việt và các đoàn thể quần chúng tiến 

hành vận động nhân dân thực hiện phong trào mua công 

trái quốc gia với lƣợng lƣơng thực mua công trái (quy ra 

thóc) đạt 2.005 tấn, vƣợt 205 tấn so với chỉ tiêu Liên khu 

giao, đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi; bám sát cơ 

sở tuyên truyền, kiên trì vận động, thuyết phục nhân dân 

thực hiện "Sắc lệnh về thuế nông nghiệp" nhằm tập trung 

lƣơng thực, đảm bảo cung cấp cho tiền tuyến và bình ổn 

giá cả hàng hoá chính trên thị trƣờng (Riêng chiến dịch 

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 lợn, 10.890 kg lạc, 11.282 kg đỗ xanh. 

Ngoài ra tỉnh còn cung cấp cho bộ đội hàng trăm tấn rau 

xanh và 1.881.322 kg gạo cho các chiến dịch làm cầu 

đường...). Vận động toàn dân thực hiện giảm tô, giảm tức 

và cải cách ruộng đất, thực hiện hội hợp công, đổi công; 
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đẩy mạnh phong trào thi đua tăng gia sản xuất, chú trọng 

áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông 

nghiệp, cấy các giống lúa mới có năng suất cao, gieo mạ 

thƣa, cấy ít nhánh, dùng cào cỏ và đặc biệt là biết dùng 

phân bón, lƣỡi cày cải tiến, quan tâm việc sửa chữa và 

làm mới các công trình thủy nông, đẩy mạnh các phòng 

trào thi đua sản xuất, tiết kiệm, mở rộng diện tích... Vận 

động nhân dân tận dụng mọi nguồn thức ăn, triệt để khai 

thác điều kiện tự nhiên để phát triển trâu, bò; khai thác 

gỗ, tre, nứa; khai thác nhựa trám, mộc nhĩ, nấm hƣơng, 

mây, móc... để cải thiện đời sống (Phát triển 25.574 con 

trâu, 1.537 con bò, 38.283 con lợn; khai thác được 

9.885m2 gỗ, 13.347 ster 476 củi, 15.887 ster 664 tre, 

1.117 sợi song, 58.357 ster 650 nứa, 856 kg nâu). Đẩy 

mạnh tuyên truyền các hội viên, đoàn viên mở rộng các 

loại hình kinh tế phát triển nghề thủ công. Vận động các 

tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào bình dân học vụ, 

với khẩu hiệu "tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phƣơng trừ 

giặc dốt"... toàn tỉnh có hơn 80.000 ngƣời đã thoát nạn 

mù chữ. Vận động thực hiện phong trào "ba sạch", "bốn 

diệt" (Ba sạch: ăn sạch, uống sạch và ở sạch; bốn diệt: 

diệt ruồi, diệt muỗi, diệt chấy rận, diệt chuột bọ), dùng 

thuốc chữa bệnh thay cho việc cúng bái (Năm 1954, tổ 

chức chủng đậu được 49.007 người chiếm 1/3 dân số). 

Một số bệnh dịch nhƣ sởi, đậu mùa phát sinh lẻ tẻ ở một 

số xã đã đƣợc dập tắt kịp thời. Vận động nhân dân tham 

gia phong trào "đi dân công là yêu nƣớc" (Năm 1953 tỉnh 

đã huy động 3 đợt dân công với 9.762 người đi phục vụ 

Chiến dịch Tây Bắc, với 1.021.738 ngày công; năm 1954 

tỉnh đã huy động tới 56.196 lượt người đi dân công (chiếm 
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43% dân số); 6.519.000 ngày công phục vụ cho các chiến 

dịch và sửa chữa các tuyến đường đảm bảo xe trung xa đi 

được, đáp ứng yêu cầu của tiền tuyến); tuyên truyền vận 

động nhân dân làm tốt công tác hậu phƣơng quân đội.  

Ngày 7/5/1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn 

thắng, kết thúc 9 năm trƣờng kỳ kháng chiến chống thực 

dân Pháp xâm lƣợc. Thắng lợi của cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và bọn can thiệp Mỹ thực chất là sự 

thắng lợi của quá trình vận động quần chúng, trong đó cốt 

lõi là việc thực hiện chính sách dân tộc của Đảng. Đó là 

thắng lợi của đƣờng lối mở rộng đại đoàn kết toàn dân vì 

sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, với yêu cầu "vận động 

tất cả các lực lƣợng của mỗi một ngƣời dân, không bỏ sót 

một ngƣời dân nào, góp thành lực lƣợng toàn dân". Đó là 

sự sáng tạo và phát triển công tác dân vận trong điều kiện 

Đảng lãnh đạo chính quyền vừa kháng chiến vừa kiến 

quốc. Tuyên Quang đã làm tròn xứ mệnh của mình với 

đất nƣớc, với dân tộc, với chiến dịch Điện Biên Phủ. 

Đảng bộ tỉnh đã biết vận dụng các hình thức đã có, xây 

dựng và phát triển cao hơn, rộng rãi và chặt chẽ hơn các 

các tổ chức Việt Minh, Liên Việt, Thanh niên, Phụ nữ, 

Nhi đồng, Trí thức, Hoa kiều, Công giáo để tập hợp quần 

chúng và hƣớng hoạt động của các tổ chức ấy theo đƣờng 

lối kháng chiến của Đảng. 

III. CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG XÂY 

DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ KHÁNG CHIẾN 

CHỐNG MỸ CỨU NƢỚC (1954-1975) 

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954), 

cách mạng Việt Nam bƣớc vào giai đoạn mới; Miền Bắc 
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hoàn toàn giải phóng, bƣớc vào thời kỳ quá độ lên chủ 

nghĩa xã hội; miền Nam tiếp tục cuộc đấu tranh hoàn 

thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện 

thống nhất nƣớc nhà. 

Trong thời kỳ chuyển từ chiến tranh sang hòa bình, 

nhiệm vụ công tác dân vận của tỉnh có những nhiệm vụ, yêu 

cầu mới do thực tiễn đặt ra: Tập trung tuyên truyền, giải 

thích cho nhân dân hiểu rõ tình hình, chủ trƣơng, chính sách 

của Đảng, Chính phủ. Vận động công nhân đấu tranh chống 

hành động cƣớp phá tài sản, bảo vệ máy móc, không để cho 

địch tháo gỡ máy và chuyển đi. Vận động binh sĩ ngụy quân 

bỏ ngũ, giải thích chính sách khoan hồng, nhân đạo của 

Đảng, Chính phủ. Vận động nhân dân quyết liệt chống địch 

dụ dỗ, cƣỡng ép đồng bào di cƣ vào Nam bằng các thủ đoạn 

tuyên truyền, lừa bịp, mua chuộc bằng vật chất, đe dọa, 

dùng vũ lực, đốt nhà để đồng bào không có nơi ăn, chốn ở. 

Vận động đồng bào đấu tranh phá âm mƣu gây phỉ của bọn 

đế quốc và tay sai. Vận động nhân dân thực hiện chủ trƣơng 

cải cách ruộng đất, tích cực tham gia thực hiện mục tiêu 

khôi phục kinh tế, chống đói, xóa nạn mù chữ và học bổ túc 

văn hóa, bài trừ mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội. Tuyên 

truyền, động viên quân, dân chuyển hƣớng xây dựng kinh tế 

sang thời chiến, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, đánh thắng 

chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ. 

1. Công tác dân vận trong khôi phục, phát triển kinh 

tế-xã hội và tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa (1954-1960) 

Ngày 7-9-1954, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về tình 

hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới của Đảng. Nghị 

quyết nêu rõ nhiệm vụ chủ yếu của miền Bắc là hàn gắn 

vết thƣơng chiến tranh, khôi phục kinh tế mà then chốt là 
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phục hồi và sản xuất nông nghiệp. Củng cố sự lãnh đạo của 

Đảng, củng cố sự ủng hộ của công nhân, nông dân và trí 

thức cách mạng đối với Đảng, mở rộng mặt trận dân tộc 

thống nhất. Ngày 21-9-1954, Ban Bí thƣ Trung ƣơng ra chỉ 

thị về thi hành chính sách tôn giáo ở vùng mới giải phóng. 

Ngày 16-4-1955, Ban Bí thƣ Trung ƣơng ra chỉ thị nêu rõ 

nhiệm vụ trọng yếu ở các vùng dân tộc thiểu số là đoàn kết 

rộng rãi các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, xây dựng và 

củng cố cơ sở phát triển sản xuất, củng cố biên phòng, phá 

âm mƣu gây phỉ của đế quốc và tay sai. Ngày 21-4-1955, 

Ban Bí thƣ Trung ƣơng ra chỉ thị về việc tăng cường chỉ 

đạo, tích cực đấu tranh phá âm mưu địch cưỡng ép và dụ 

dỗ giáo dân di cư. Từ ngày 5 đến ngày 10-9-1955, Đại hội 

Mặt trận Dân tộc thống nhất toàn quốc tổ chức tại Hà Nội. 

Đại hội quyết định đổi tên thành Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, tiếp tục sự nghiệp đoàn kết toàn dân của Mặt trận 

Liên Việt; đồng thời thông qua Tuyên ngôn, Cƣơng lĩnh và 

Điều lệ mới. Ngày 19-10-1955, Ban Bí thƣ ra Quyết nghị 

số 25-QN/TW đổi tên Đoàn Thanh niên Cứu quốc thành 

Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam. Ngày 17-9-1957, 

Ban Bí thƣ ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW về tăng cường 

lãnh đạo công tác thanh vận. 

Ngày 18-7-1956, Ban Bí thƣ ra Chỉ thị số 40-

CT/TW về thành lập Tiểu ban Hoa vận Trung ương và 

các tổ chức hoa vận ở địa phương, để giúp theo dõi, nắm 

rõ tình hình, đề ra những chính sách cụ thể công tác vận 

động hoa kiều. Ngày 16-9-1958, Bộ Chính trị ban hành 

Phƣơng châm và nguyên tắc chính sách Hoa vận ở miền 

Bắc, với nội dung "toàn thể ngƣời Hoa đƣợc hƣởng mọi 

quyền lợi chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội nhƣ công dân 
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Việt Nam". Ngày 18-7-1957, Ban Bí thƣ ra Thông tri số 

72-TT/TW về tăng cường công tác phụ vận, trong đó 

nhấn mạnh "trong công tác dân vận không thể xem 

thƣờng công tác vận động phụ nữ". Ngày 6-12-1957, Ban 

Bí thƣ ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về một số chủ 

trương về công tác vận động phụ nữ, nhắc nhở các cấp ủy 

phải coi công tác phụ vận là công tác cách mạng, chú ý bồi 

dƣỡng cán bộ nữ. Ngày 10-4-1959, Ban Bí thƣ ban hành 

Chỉ thị số 37-CT/TW về tăng cường lãnh đạo công tác 

vận động phụ nữ. Tháng 11-1958, Hội nghị lần thứ 14 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa XII) xác định 

trong hợp tác hóa nông nghiệp, coi việc vận động nông 

dân vào hợp tác xã sản xuất là công tác vận động quần 

chúng quan trọng nhất của Đảng. Tăng cƣờng vai trò của 

Đoàn Thanh niên, chú trọng hơn nữa công tác vận động 

phụ nữ.  

Công tác dân vận tập trung vào vận động cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện đợt sinh hoạt 

chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tuyên truyền thắng 

lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, học tập Lời kêu gọi 

ngày 22-7-1954 của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lời kêu gọi 

của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, Nghị quyết Hội 

nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá II và 

Nghị quyết của Bộ Chính trị về tình hình mới, nhiệm vụ 

mới và chính sách mới của Đảng. Tháng 12-1954, Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy ra Chỉ thị về việc chống âm mưu dụ dỗ, 

bắt ép đồng bào công giáo vào Nam. Các địa phƣơng trong 

tỉnh tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tăng gia sản 

xuất, giảm bớt khó khăn về kinh tế, đồng thời vận động 

tranh thủ các chức sắc tôn giáo làm công tác tuyên truyền, 
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ổn định tƣ tƣởng đồng bào, kiên quyết trấn áp những phần 

tử xấu. 

 Tháng 2-1958, Tỉnh ủy ra Nghị quyết số 16/NQ-TQ 

về công tác vùng rẻo cao; trọng tâm là thực hiện cuộc vận 

động định canh, định cƣ. Tuyên truyền trong nhân dân, 

nhất là đồng bào các dân tộc miền núi thực hiện phong 

trào "sạch nhà tốt ruộng", "sạch bản tốt nƣơng"; thực hiện 

chủ trƣơng "tích cực xây dựng cơ sở y tế ở nông thôn, lấy 

phòng bệnh là chính". Sau 3 năm tổ chức thực hiện, tỉnh 

đã vận động 1/3 số đồng bào rẻo cao định canh, định cƣ, 

ổn định đời sống; đồng bào đã tự túc đƣợc lƣơng ăn, áo 

mặc, công cụ lao động.  

Tháng 9/1959, thực hiện Nghị quyết của Khu tự trị 

Việt Bắc, cùng với thanh niên xung phong 6 tỉnh Việt Bắc và 

2 tỉnh đồng bằng Bắc bộ, hàng ngàn lƣợt thanh Tuyên Quang 

hƣởng ứng tham gia mở đƣờng "Hạnh phúc", nối liền thành 

phố Hà Giang với 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc của 

tỉnh, giúp ngƣời dân có đƣờng đi thuận lợi. 

Mặt trận, Nông hội, Thanh niên, Phụ nữ vận động 

nông dân học tập điều lệ hợp tác xã, phát động phong trào tổ 

đổi công, vận động từng gia đình viết đơn xin vào hợp tác 

xã (Cuối năm 1960, Tuyên Quang đã thành lập 770 hợp tác 

xã với 19.378 hộ xã viên, chiếm 84,31% tổng số hộ nông 

dân); tích cực vận động nhân dân tổ chức khai hoang, phục 

hồi và phát triển nông nghiệp; xây dựng công trình thủy lợi 

nhỏ và vừa, một số công trình có sức tƣới tiêu lớn; tham gia 

diệt sâu, chuột, bảo vệ lúa và hoa mầu; phòng chống, khắc 

phục hậu quả thiên tai. Phát động đông đảo các tầng lớp 

nhân dân trong tỉnh hƣởng ứng Chiến dịch "tổng tấn công 



TRUYỀN THỐNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TUYÊN QUANG                53 

 

giặc dốt"; nhiều thôn, xã thành lập các đội xung kích diệt 

dốt để tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện xóa nạn 

mù chữ (năm học 1957-1958, 60% số người trong độ tuổi 

được xóa nạn mù chữ). Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

quần chúng tham gia hàng chục cuộc mít tinh lên án việc 

Mỹ - Diệm gây ra thảm sát ở Phú Lợi và ban hành đạo luật 

10-59, thẳng tay đàn áp, khủng bố phong trào cách mạng 

miền Nam. Đồng thời, tổ chức tốt việc tuyên truyền về lễ 

kết nghĩa tỉnh Tuyên Quang - tỉnh Bình Thuận. 

Đến năm 1960, tỉnh đã thu đƣợc những thắng lợi 

quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng 

cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân nhân các dân 

tộc. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng đƣợc rèn 

luyện, thử thách, khẳng định vị trí và vai trò của mình; 

năm 1960, toàn tỉnh đã có 96 công đoàn cơ sở với 5.266 

đoàn viên (tăng 65 cơ sở, 3.123 đoàn viên); 269 chi đoàn 

Thanh niên, 9.873 đoàn viên; 147 chi hội phụ nữ, 142/159 

xã đã có tổ chức phụ nữ, có 15.714 nữ xã viên, 493 chị 

tham gia ban quản trị hợp tác xã nông nghiệp; 98% số 

đoàn viên thanh niên tham gia phong trào hợp tác xã và 

trở thành nòng cốt trong cải tiến kỹ thuật, phát triển sản 

xuất, hơn một vạn đoàn viên thanh niên đƣợc công nhận 

là kiện tƣớng làm phân bón, 514 đoàn viên ƣu tú đƣợc kết 

nạp vào Đảng. 

2. Công tác dân vận trong thực hiện kế hoạch 

nhà nƣớc 5 năm lần thứ nhất (1961-1965) 

Để tăng cƣờng công tác dân vận, Ban Bí thƣ đã tiến 

hành kiện toàn Mặt trận, Ban Phụ vận, Tiểu ban công vận, 

Thanh vận, Tôn giáo vận, Hoa vận... ở Trung ƣơng và 
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một số tỉnh thành. Ngày 15-3-1961, Ban Bí thƣ ra Thông 

tri số 20-TT/TW về tăng cường công tác Mặt trận. Ngày 

15-9-1962, Ban Bí thƣ ra Thông tri số 89-TT/TW hướng 

dẫn thực hiện công tác dân tộc giữa các cấp, các ngành. 

Ngày 16-4-1963, Ban Bí thƣ ra Nghị quyết số 76-NQ/TW 

về vai trò và nhiệm vụ của Công đoàn trong sự nghiệp 

công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Ngày 18-12-1963, Ban 

Bí thƣ ra Nghị quyết số 89-NQ/TW về cải tiến bộ máy tổ 

chức giúp Trung ương lãnh  đạo và chỉ đạo công tác vận 

động phụ nữ, quyết định thành lập Ban Phụ vận Trung 

ương. Ngày 18-6-1965, Ban Bí thƣ ra Chỉ thị số 99-

CT/TW về phương hướng, nhiệm vụ công tác vận động 

phụ nữ trước tình hình mới. Ngày 29-7-1965, Ban Bí thƣ 

ra Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo công tác vận động 

thanh niên trong tình hình mới...  

Năm 1961, năm đầu thực hiện kế hoạch nhà nƣớc 5 

năm lần thứ nhất, cũng là năm Đảng bộ Tuyên Quang tổ 

chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III (từ 16 đến 

25-3-1961). Tại Đại hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt 

Trung ƣơng và Chính phủ giao cho cán bộ từ tỉnh đến xã 

"phải tích cực giúp đỡ, nâng cao hơn nữa đời sống mọi 

mặt của đồng bào rẻo cao và nhắc nhở các cấp ủy cần 

phát triển mạnh hơn nữa hai tổ chức phụ nữ, thanh niên". 

Đại hội xác định rõ nhiệm vụ: Để mọi chủ trƣơng chính 

sách của Đảng và Chính phủ đƣợc thông suốt sâu rộng 

trong quần chúng, phải tăng cường công tác dân vận và 

Mặt trận, mặt khác phải củng cố và phát triển các đoàn thể 

quần chúng. Trên cơ sở đƣờng lối chính sách của công tác 

mặt trận, cần tăng cƣờng đoàn kết dân tộc, tôn giáo. Để 
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đẩy mạnh công tác dân vận trong giai đoạn mới Đảng bộ 

tỉnh nhấn mạnh: Trƣớc hết, phải củng cố, tăng cƣờng mối 

liên hệ giữa Đảng với quần chúng. Mỗi cán bộ, đảng viên 

cần có quan điểm quần chúng vững vàng, hết lòng, hết sức 

phục vụ nhân dân, tin tƣởng vào khả năng sáng tạo của 

quần chúng, dựa vào quần chúng để thực hiện mọi nhiệm 

vụ; khi tiến hành công tác phải lấy việc phát động tƣ tƣởng 

quần chúng làm cơ sở5.  

Thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng lần thứ 4, tỉnh tiến 

hành cuộc vận động xây dựng chi bộ, đảng bộ "Bốn tốt" 

(Lãnh đạo sản xuất và chiến đấu tốt; lãnh đạo tốt việc chấp 

hành chính sách và pháp luật nhà nước; chăm lo đời sống 

và làm tốt công tác vận động quần chúng; làm tốt công tác 

củng cố và phát triển đảng); phong trào "Ba xây ba chống", 

xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Đảng bộ tỉnh chỉ 

ra: Để mọi chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Chính phủ 

"đƣợc thông suốt sâu rộng trong quần chúng", phải tăng 

cƣờng công tác dân vận và Mặt trận. Nhiệm vụ trọng tâm 

của công tác này là vừa củng cố các tổ chức quần chúng, 

vừa giáo dục cho quần chúng nhận thức sâu sắc hơn về 

nhiệm vụ cách mạng của hai miền. Ngày 4-6-1965, Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy ra chỉ thị về việc tăng cường lãnh đạo 

đợt giáo dục tập trung trong Đoàn Thanh niên Lao động. 

Tháng 10-1965 Ban Thƣờng vụ ra Nghị quyết thành lập Đội 

thanh niên xung kích chống Mỹ, cứu nƣớc; chỉ thị về công 

tác phụ vận. 

                                                
5
 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ III (3-1961) 
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Trong năm 1964 và 1965 các phong trào "Phụ nữ ba 

đảm đang", "Thanh niên ba sẵn sàng", "Ba đỉnh cao", "Mỗi 

ngƣời làm việc bằng hai"… đã đƣợc phát động rộng khắp 

trong tỉnh. Trong năm 1965, hơn 2 vạn đoàn viên thanh niên 

đăng ký thi đua "ba sẵn sàng", 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, chăn nuôi giỏi. Vận động 

nhân dân vừa tập trung đẩy mạnh sản xuất, vừa thực hiện 

phƣơng án sơ tán, phòng không, chuẩn bị điều kiện để đảm 

bảo mọi hoạt động trong chiến tranh, làm tốt công tác tuyển 

quân, nghĩa vụ lƣơng thực, thực phẩm chi viện miền Nam. 

Mục tiêu, nhiệm vụ cơ bản của công tác vận động quần 

chúng là không ngừng củng cố, tăng cƣờng đoàn kết dân 

tộc; thông qua phát động chiến dịch "Vụ mùa Bình Thuận" 

chống Mỹ, động viên cán bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh 

phấn đấu hoàn thành mọi mặt công tác, thực hiện vụ mùa 

đại thắng lợi, củng cố phát triển hợp tác xã nông nghiệp; đợt 

thi đua "Vì miền Nam ruột thịt" với phong trào "Ngày thứ 7 

đẩy mạnh sản xuất, đấu tranh thống nhất đất nƣớc" đã diễn 

ra sôi nổi rộng khắp tại các cơ quan, xí nghiệp công, nông, 

lâm trƣờng của tỉnh; bố trí đồng bào lên khai hoang xen 

ghép với đồng bào địa phƣơng nhằm tạo điều kiện đồng bào 

giúp đỡ lẫn nhau, ổn định cuộc sống (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 héc ta ruộng đất). Nhờ làm 

tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, phong trào 

hợp tác xã đƣợc giữ vững, tạo bƣớc chuyển biến mới trong 

phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, làm tăng niềm 
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tin của nhân dân đối với Đảng. Tỉnh chủ động chuyển mọi 

hoạt động từ hòa bình sang tình trạng có chiến tranh một 

cách nhanh chóng. Chú trọng lãnh đạo công tác mặt trận, 

vận động nhân dân đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau lao động, 

sản xuất, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia 

phong trào ủng hộ đồng bào miền Nam, giúp đỡ nhân dân 

lên khai hoang... tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, giữa 

đồng bào miền xuôi với đồng bào miền ngƣợc đƣợc củng cố 

vững chắc. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, vận động đồng 

bào định canh, định cƣ. Sự hình thành giai cấp nông dân tập 

thể và mở rộng đội ngũ công nhân, trí thức tăng cƣờng sự 

liên minh, hợp tác giữa công nhân và nông dân là một thắng 

lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử đối với nhân dân Tuyên Quang. 

3. Công tác dân vận trong đẩy mạnh cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nƣớc, giải phóng miền Nam, bảo vệ 

miền Bắc, tiến tới thống nhất đất nƣớc (1965-1975) 

Tháng 12-1965, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng (khóa III) nhấn mạnh nhiệm vụ chống 

Mỹ, cứu nƣớc hiện nay là nhiệm vụ thiêng liêng của cả 

dân tộc ta, của nhân dân ta từ Nam chí Bắc. Công tác dân 

vận của Đảng tập trung tuyên truyền, động viên quân, dân 

chuyển hƣớng xây dựng kinh tế sang thời chiến, vừa sản 

xuất, vừa chiến đấu, đánh thắng chiến tranh phá hoại của 

đế quốc Mỹ. Các phong trào "Cả nƣớc ra trận", "Toàn dân 

đánh Mỹ" đƣợc triển khai với khí thế "Ba sẵn sàng" ở 

miền Bắc, "Năm xung phong" ở miền Nam. Ngày 10-01-

1967, Ban Bí thƣ ra Nghị quyết số 153-NQ/TW về công 

tác cán bộ nữ; ngày 21-9-1967, Ban Bí thƣ ra Nghị quyết 

số 167-NQ/TW về việc tăng cường công tác vận động 
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công nhân và hoạt động của công đoàn trong tình hình 

mới. Ngày 29-5-1968, Ban Bí thƣ ra Chỉ thị số 161-

CT/TW về đẩy mạnh đoàn kết tôn giáo và nhiệm vụ công 

tác vận động tôn giáo trong thời gian tới. Ngày 30-5-

1968, Ban Bí thƣ ra Chỉ thị số 162-CT/TW về công tác 

mặt trận ở Miền bắc trước tình hình và nhiệm vụ mới. 

Ngày 25-9-1968, Ban Bí thƣ ra Nghị quyết số 81-NQ/TW 

về đẩy mạnh công tác vận động thanh niên trước tình 

hình mới. 

Đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc 

bằng không quân và hải quân, nhiều cơ sở kinh tế, khu 

dân cƣ, bệnh viện, nhà trẻ ở tỉnh bị bắn phá; Đảng bộ tỉnh 

Tuyên Quang xác định: Trong các nhiệm vụ chiến lƣợc 

của tỉnh, chống chiến tranh phá hoại là nhiệm vụ trung 

tâm có tính chất quyết định nhất, tạo điều kiện cho việc 

hoàn thành các nhiệm vụ khác. Thực hiện chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, công tác dân vận nhanh chóng chuyển hƣớng 

hoạt động từ trạng thái thời bình sang thời chiến. Cán bộ 

bám sát cơ sở, vận động nhân dân khắc phục khó khăn, 

gian khổ, vƣợt qua đau thƣơng mất mát, kiên cƣờng đánh 

trả kẻ thù đồng thời giữ vững mọi hoạt động kinh tế - xã 

hội, phát động phong trào thi đua trong các cấp, các 

ngành nhằm thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo 

vệ quê hƣơng, đảm bảo sản xuất, chi viện cho tiền tuyến 

lớn miền Nam. 

Vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong 

tỉnh đƣợc thể hiện rõ trên tất cả các lĩnh vực: Trong 4 

năm (1965-1968), vận động nhân dân các dân tộc đóng 

góp 569.105 ngày công, 7.914 ngƣời nhập ngũ phục vụ 
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chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất. 

Phong trào "ba đảm đang" trở thành phong trào hành 

động cách mạng rộng rãi của phụ nữ các dân tộc, chị em 

tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, 

phấn đấu thực hiện mục tiêu "lúa thẳng hàng, đồng 

ruộng tốt tƣơi, hợp tác xã vững mạnh", thực hiện tốt 

khẩu hiệu "địch đến là đánh, địch đi là tích cực sản 

xuất", tổ chức sản xuất ban đêm, làm thêm giờ…,đi đầu 

trong thực hiện nghĩa vụ lƣơng thực, thực phẩm với nhà 

nƣớc. Chị em đi đầu trong phong trào "ba cử, ba 

nguyện", động viên ngƣời thân tòng quân, thành lập hội 

"Mẹ chiến sĩ", "Vợ chiến sĩ" chăm lo công tác hậu 

phƣơng quân đội. Giai cấp công nhân nêu cao khẩu hiệu 

"tay búa, tay súng", đẩy mạnh sản xuất và các mặt hoạt 

động, phong trào thi đua giành "ba điểm cao" nở rộ (Từ 

1965 đến 1968, đã có 3.300 thanh niên ở các cơ quan lên 

đƣờng chiến đấu). Thanh niên đẩy mạnh phong trào "hai 

mũi tiến công", phong trào "ba sẵn sàng"; đoàn viên 

thanh niên đã đóng góp trên 1,2 triệu ngày công để đào 

đắp hầm, xây dựng trận địa, phục vụ chiến đấu; hơn 

2.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia vào các 

đơn vị thanh niên xung phong làm nòng cốt xây dựng 

các công trình thủy lợi lớn và mở đƣờng giao thông. Phụ 

lão đẩy mạnh phong trào "3 giỏi". Toàn dân trong tỉnh 

hăng hái tham gia xây dựng và phát triển lực lƣợng vũ 

trang, thực hiện công tác phòng không sơ tán, giúp bộ 

đội bắn máy bay, tàu chiến và bắt sống giặc lái Mỹ. Các 

gia đình từ thị xã, thị trấn sơ tán về góp phần củng cố 

tình đoàn kết lƣơng giáo, dân tộc, tƣơng trợ sản xuất, 
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tham gia sửa chữa và giữ vững hệ thống giao thông, giữ 

gìn kho tàng. Tuyên truyền, động viên nhân dân thực 

hiện cuộc vận động định canh, định cƣ; đồng bào dân tộc 

ít ngƣời (nhất là dân tộc Dao) đã hòa nhập với sự phát 

triển của địa phƣơng; nạn đói cơ bản đƣợc khắc phục; 

cuộc vận động miền xuôi lên khai hoang, phát triển kinh 

tế miền núi. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

V (từ 28-3 đến 11-4-1969) đề ra phải phát huy vai trò của 

quần chúng, thông qua phong trào quần chúng thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của Đảng từng thời kỳ mà xây dựng, 

củng cố Đảng. Coi trọng công tác vận động quần chúng, 

động viên và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng. 

Phải tăng cƣờng giáo dục chính trị, tƣ tƣởng cho các tầng 

lớp nhân dân, phát huy tinh thần tự hào, đoàn kết của nhân 

dân các dân tộc hƣớng vào khẩu hiệu "tất cả để đánh thắng 

giặc Mỹ xâm lƣợc". Tích cực củng cố, kiện toàn các đoàn 

thể quần chúng, lãnh đạo các đoàn thể đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nƣớc: "Ba đỉnh cao", "Ba sẵn sàng"’ "Ba 

đảm đang", "Ba giỏi", "Quyết thắng", "Thiếu niên làm 

nghìn việc tốt"…  

Mặt trận tổ quốc và các tổ chức quần chúng đã vận 

động cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân 

hƣớng vào thực hiện 8 mục tiêu và 3 phong trào lớn do Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V đề ra; triển khai thực hiện các 

cuộc vận động lớn của Trung ƣơng nhƣ: Cuộc vận động 

phát huy dân chủ, tăng cƣờng chế độ làm chủ tập thể của 

quần chúng xã viên ở nông thôn; cuộc vận động nâng cao 

chất lƣợng đảng viên, kết nạp đảng viên lớp Hồ Chí Minh; 
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cuộc vận động định canh định cƣ và cuộc vận động lao động 

sản xuất, thực hiện tinh giản biên chế trong khu vực không 

sản xuất… Công nhân, viên chức phát huy quyền làm chủ, 

tích cực chống các hiện tƣợng buông lỏng quản lý kinh tế, 

thi đua đảm bảo ngày, giờ công, năng suất và kỷ luật lao 

động. Đoàn viên, thanh niên hăng hái nhận chăm sóc cánh 

đồng, ruộng 5 tấn thắng Mỹ, thi đua "Mỗi ngƣời làm việc 

bằng hai", đẩy mạnh "Hai mũi tiến công thắng Mỹ". Phụ nữ 

triển khai đợt "Học tập đạo đức ngƣời phụ nữ mới", đẩy 

mạnh phong trào "Ba đảm đang". Tham gia động viên nhân 

dân các địa phƣơng trong tỉnh tình nguyện đăng ký nghĩa vụ 

quân sự, tham gia xây dựng đào đắp hầm hào, công sự; 

chăm lo chính sách hậu phƣơng quân đội... Thực hiện khẩu 

hiệu "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một 

ngƣời", nhân dân các dân tộc phấn đấu thực hiện tốt nghĩa 

vụ lƣơng thực, thực phẩm với Nhà nƣớc, tích cực xây dựng 

quân dự bị, đẩy mạnh phong trào "Ba cử, một nguyện" 

tuyển quân chi viện tiền tuyến, tới tháng 8-1970, toàn tỉnh 

có 4.184 gia đình có con em đi chiến trƣờng B và C, 904 gia 

đình liệt sĩ, 488 thƣơng binh. Từ 1965-1970, có 12.760 

ngƣời lên đƣờng nhập ngũ. Tập trung tuyên truyền việc 

quán triệt, thực hiện kế hoạch Nhà nƣớc, phát triển kinh tế 

địa phƣơng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 19, 

20 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá III; vận động 

nhân dân vƣơn lên trong sản xuất, dám nghĩ, dám làm, lao 

động có kỹ thuật có kỷ luật và năng suất cao; tăng cƣờng ý 

thức làm chủ tập thể, tinh thần hợp tác XHCN, làm chủ đất 

nƣớc, chống những biểu hiện bảo thủ trì trệ, ngại khó ngại 

khổ, thiếu tinh thần trách nhiệm… 
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Cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc 

Mỹ trên đất Tuyên Quang bắt đầu từ ngày 7-9-1972. 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Mặt trận và các tổ chức 

đoàn thể tích cực tuyên truyền, giáo dục, động viên nhân 

dân chuyển hƣớng các hoạt động sang thời chiến, vận động 

nhân dân triệt để sơ tán, đào hầm hào, phòng tránh máy bay 

địch, nêu cao khẩu hiệu "Tay cày, tay súng", "Tay búa, tay 

súng","vừa sản xuất vừa chiến đấu, quyết tâm đánh thắng 

giặc Mỹ xâm lƣợc". Thực hiện tốt công tác dân vận của hậu 

phƣơng miền Bắc, tuyên truyền tuyển quân, chi viện cho 

miền Nam diễn ra sôi nổi, thanh niên hăng hái lên đƣờng 

nhập ngũ, ra mặt trận. Năm 1974, tỉnh hoàn thành vƣợt mức 

kế hoạch 2 đợt tuyển quân đƣợc 884 ngƣời. Năm 1975, tỉnh 

hoàn thành vƣợt mức kế hoạch 3 đợt tuyển quân đƣợc 1.944 

ngƣời. Tăng cƣờng 160 cán bộ cho Bộ Quốc phòng và chiến 

trƣờng B. 

Ngày 30-4-1975, chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh toàn 

thắng, cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta giành thắng 

lợi hoàn toàn, nƣớc ta bƣớc sang một thời kỳ mới - thời kỳ 

hòa bình, độc lập, thống nhất, cả nƣớc đi lên chủ nghĩa xã 

hội. Công tác dân vận tập trung vận động quân dân trong tỉnh 

đảm bảo sản xuất, thực hiện kế hoạch Nhà nƣớc, sẵn sàng 

chiến đấu, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, bảo vệ an 

ninh trật tự, an toàn xã hội làm tốt công tác tổ chức đời sống 

và xây dựng Đảng; thực hiện ba cuộc cách mạng (Cách mạng 

quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật và cách 

mạng tư tưởng văn hoá). Chăm lo việc thực hiện chính sách 

dân tộc của Đảng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thực 

hiện có kết quả công tác định canh, định cƣ kết hợp với hợp 
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tác hóa tạo điều kiện cho đồng bào an cƣ xây dựng đời sống. 

Kịp thời biểu dƣơng, tuyên truyền những gƣơng điển hình và 

thành tích của tỉnh trong sản xuất và chiến đấu, tổ chức tốt 

các đợt sinh hoạt chính trị "Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ 

xâm lƣợc", "Toàn dân bàn việc chống Mỹ cứu nƣớc"… đẩy 

mạnh công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh cuộc vận động cải 

tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật phát triển sản xuất 

nông nghiệp. Từ đó, góp phần tích cực xây dựng và phát triển 

những phong trào thi đua rộng lớn trong toàn tỉnh nhƣ: phong 

trào "Mỗi ngƣời làm việc bằng hai", "vì Bình Thuận ruột 

thịt", " Ba đảm đang", "Ba sẵn sàng", "Bốn tốt", "Ba đỉnh 

cao", thi đua giành bảng vàng năm tấn, đặc biệt là phong trào 

thi đua thực hiện khẩu hiệu "Tay cày tay súng", "Tay búa tay 

súng" vừa sản xuất vừa chiến đấu của giai cấp công nhân, 

nông dân và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Vƣợt qua mọi 

khó khăn, thử thách, Công tác dân vận đã góp phần xứng 

đáng vào thắng lợi của quân dân tỉnh nhà trong việc thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ, củng cố hậu phƣơng, chi viện 

tiền tuyến, góp phần vào thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng 

chiến chống Mỹ cứu nƣớc. 

Dƣới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, công tác vận động 

quần chúng đã tập trung vận động nhân dân xây dựng chủ 

nghĩa xã hội, ủng hộ, chi viện cho miền Nam, cùng cả nƣớc 

đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lƣợc. 
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 CHƢƠNG II 

BAN DÂN VẬN VÀ MẶT TRẬN TỈNH ỦY THÀNH LẬP, 

TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA 

BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC VÀ THỰC HIỆN 

CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG                   

(1976-1991) 

----- 

Thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa 

xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí 

Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống 

nhất đất nƣớc, kết thúc 21 năm kháng chiến chống Mỹ 

cứu nƣớc oanh liệt của dân tộc, mở ra bƣớc ngoặt mới 

cho cách mạng Việt Nam. Cả nƣớc độc lập, thống nhất, 

đi lên chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, đất nƣớc ta cũng 

đứng trƣớc nhiều thuận lợi mới nhƣng cũng gặp nhiều 

khó khăn. Hậu quả chiến tranh và tàn dƣ của Chủ nghĩa 

thực dân mới để lại nặng nề, thiên tai liên tiếp xảy ra, 

các thế lực thù địch tăng cƣờng bao vây cấm vận. Chiến 

tranh bảo vệ biên giới phía Tây Nam và phía Bắc xảy ra 

liên tiếp; viện trợ từ các nƣớc xã hội chủ nghĩa bị cắt 

giảm. Trên thế giới, cải tổ, canh tân, cải cách, đổi mới 

nền kinh tế là xu thế chung. Bối cảnh thế giới và trong 

nƣớc đòi hỏi Đảng phải có những quyết sách đúng đắn 

để đƣa đất nƣớc thoát ra khỏi khó khăn, thách thức.  

I. SỰ RA ĐỜI VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN DÂN 

VẬN VÀ MẶT TRẬN TỈNH ỦY 

1. Thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên, lãnh đạo 

xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền 

biên giới phía Bắc (1976-1980) 
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Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng (khoá III) họp vào tháng 8-1975 đã quyết định những 

vấn đề trọng đại của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 

mới là đƣa cả nƣớc bƣớc vào chặng đƣờng đầu của thời kỳ 

quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Xác định nhiệm vụ chiến lƣợc 

của cách mạng Việt Nam là hoàn thành thống nhất nƣớc 

nhà, đƣa cả nƣớc tiến nhanh, tiến mạnh lên chủ nghĩa xã 

hội. Hội nghị thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ của cách 

mạng Việt Nam trong giai đoạn mới6, chủ trƣơng hợp nhất 

các tỉnh thành những đơn vị hành chính - kinh tế với quy 

mô cần thiết. Những kết quả bƣớc đầu của công cuộc đổi 

mới đã làm cho vị trí quốc tế của Việt Nam đƣợc đề cao. 

Đảng ta đã kịp thời bổ sung và hoàn chỉnh đƣờng lối, chính 

sách nhằm chuyển hƣớng cách mạng chung của cả nƣớc và 

xác định nhiệm vụ cụ thể, động viên các tầng lớp nhân dân 

thực hiện đƣa đất nƣớc tiến vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên 

độc lập và chủ nghĩa xã hội, xây dựng Tổ quốc ta "đàng 

hoàng hơn, to đẹp hơn"7. Tập trung thực hiện hai nhiệm vụ 

chiến lƣợc là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thực hiện Nghị quyết số 245-NQ/TW ngày 20-9-

1975 của Bộ Chính trị (khóa III) về việc bỏ khu, hợp tỉnh; 

quyết định hợp nhất 21 tỉnh trong đó có Hà Giang và Tuyên 

Quang. Quá trình hợp nhất tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên 

Quang thành tỉnh Hà Tuyên đƣợc triển khai khẩn trƣơng, 

bảo đảm các nguyên tắc Bộ Chính trị đã đề ra và các quy 

định của Nhà nƣớc. Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên đƣợc thành 

lập, cùng với cả nƣớc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 

                                                
6
 Nghị quyết của Hội nghị ngày 29-9-1975.  

7
 Lời kêu gọi của Bác Hồ. Phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 

17/7/1966 và đăng trên Báo Nhân dân số 4484. 
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trong tỉnh bƣớc vào giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Ngày 29-3-1976, Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 249-

NQ/TW thành lập Ban Dân vận - Mặt trận Trung ƣơng. 

Ngày 08-3-1977, Ban Bí thƣ tiếp tục ra Chỉ thị số 05-

CT/TW về tăng cƣờng công tác dân vận - mặt trận trong 

tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ: Mục tiêu của công tác dân 

vận trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội là xây dựng 

chế độ làm chủ tập thể và phát huy quyền làm chủ của 

nhân dân; nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ Đảng, 

chính quyền, đoàn thể đối với công tác dân vận và mặt 

trận; tăng cƣờng giáo dục chính trị tƣ tƣởng, đẩy mạnh 

phong trào thi đua lao động sản xuất của nhân dân, cần 

kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội. 

Về tổ chức bộ máy công tác dân vận - mặt trận, Chỉ 

thị nêu rõ: Ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

thành lập Ban Dân vận - Mặt trận, ở cấp huyện phân công 

ủy viên thƣờng vụ phụ trách; cấp xã phân công ủy viên 

thƣờng vụ hoặc cấp ủy viên phụ trách. Ngay sau khi kiện 

toàn, nhiệm vụ quan trọng của công tác dân vận, mặt trận 

là tuyên truyền, vận động cử tri cả nƣớc tham gia đi bỏ 

phiếu bầu quốc hội thống nhất. 

Ngày 25-4-1976, cử tri cả nƣớc nô nức đi bỏ phiếu 

bầu cử Quốc hội thống nhất. Cuộc tổng tuyển cử bầu 

quốc hội chung cả nƣớc diễn ra trong điều kiện hòa bình, 

nguyện vọng tha thiết trƣớc sau nhƣ một của nhân dân ta 

là nƣớc nhà độc lập, thống nhất và tiến lên chủ nghĩa xã 

hội đã thành hiện thực. Nhân dân ta bƣớc vào cuộc tổng 

tuyển cử với tinh thần phấn khởi, tự hào trƣớc thắng lợi 

huy hoàng đã giành đƣợc, với lòng tin tƣởng sâu sắc vào 
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sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và tiền đồ vẻ vang của 

dân tộc Việt Nam. Cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp, thực sự 

là ngày hội thống nhất non sông. Thắng lợi to lớn của 

cuộc tổng tuyển cử đã chứng tỏ thống nhất đất nƣớc là 

nguyện vọng, là ý chí của toàn Đảng, toàn dân. Cùng với 

cả nƣớc, Tuyên Quang đã thực hiện tốt công tác tuyên 

truyền, vận động cử tri tham gia Tổng tuyển cử. Ban 

Dân vận - Mặt trận tỉnh đã tích cực tham mƣu tuyên 

truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, xác định đó là 

một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân 

vận; tham gia hƣớng dẫn việc lập danh sách cử tri, phân 

công các đoàn thể phụ trách gia đình, tuyên truyền, giải 

thích chủ trƣơng của Đảng, pháp luật bầu cử của nhà 

nƣớc và vận động nhân dân đi bỏ phiếu. Sau bầu cử 

Quốc hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tổ chức nhiều 

hội nghị bàn và quyết định các nội dung trọng tâm về 

lãnh đạo và vận động các tầng lớp nhân dân tích cực 

tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 

- an ninh. 

Từ ngày 14 đến ngày 20-12-1976, Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã đƣợc tổ chức tại thủ đô 

Hà Nội. Đại hội đánh giá thắng lợi vĩ đại và tổng kết 

những kinh nghiệm có ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc 

kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc của nhân dân ta; tổng 

kết những kinh nghiệm quý báu của cuộc kháng chiến 

chống Mỹ cứu nƣớc, đồng thời đề ra đƣờng lối xây dựng 

chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta trong thời kỳ quá độ; quyết 

định phƣơng hƣớng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của kế 

hoạch 5 năm (1976-1980); thông qua Điều lệ Đảng (sửa 

đổi) và đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Việt Nam. 
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Đƣờng lối xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nƣớc 

ta với nội dung cốt lõi là tiến hành đồng thời ba cuộc cách 

mạng, xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa 

cùng với việc xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, 

nền văn hóa mới và con ngƣời mới xã hội chủ nghĩa. 

Trong đó nội dung làm chủ tập thể đƣợc xác lập là làm 

chủ về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; làm chủ xã hội, 

làm chủ thiên nhiên, làm chủ bản thân, kết hợp hữu cơ 

quyền làm chủ tập thể với quyền tự do chân chính của 

từng cá nhân.  

Đại hội đã xác định Mặt trận và các đoàn thể quần 

chúng là tổ chức đại diện cho quyền làm chủ của nhân 

dân. Nhiệm vụ chung của các đoàn thể trƣớc hết là phải 

bảo đảm cho quần chúng đoàn viên, hội viên tham gia và 

kiểm tra các công việc của nhà nƣớc, đồng thời là trƣờng 

học về chủ nghĩa xã hội, góp phần xây dựng các giai cấp 

và tầng lớp xã hội thành những giai cấp và tầng lớp mới 

làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa. 

Quán triệt nghị quyết các hội nghị lần thứ 19, 20, 22 

và 24 của Ban Chấp hành Trung ƣơng, Chỉ thị số 208-

CT/TW ngày 16-9-1974 của ban Bí thƣ Trung ƣơng 

Đảng, Nghị quyết số 61-CP ngày 05-4-1976 của Hội đồng 

Chính phủ, từ ngày 15 đến 19-6-1976, Tỉnh ủy Lâm thời 

Hà Tuyên họp Hội nghị lần thứ hai, kiểm điểm công tác 6 

tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 1976 và 

triển khai cuộc vận động "Tổ chức lại sản xuất, cải tiến 

một bƣớc quản lý nông-lâm nghiệp từ cơ sở theo hƣớng 

tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa"8. Hội nghị đánh 

                                                
8
 Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (Giai đoạn 1976-2005), tr18-19. 
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giá phong trào hợp tác hóa, chỉ ra những khó khăn và 

thuận lợi khi tiến hành cuộc vận động, đề ra ba yêu cầu 

phải đạt đƣợc và nhấn mạnh: "Việc tổ chức lại sản xuất và 

cải tiến một bƣớc quản lý nông - lâm nghiệp từ cơ sở phải 

tăng cƣờng đƣợc lực lƣợng sản xuất và củng cố, hoàn 

thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa ở nông thôn làm 

cho tổng sản phẩm hàng hóa ngày càng tăng, năng suất 

lao động ngày càng cao, chất lƣợng sản phẩm hàng hóa 

tốt, giá thành hạ, đất đai ngày càng phì nhiêu, rừng ngày 

càng xanh tốt, hợp tác xã có điều kiện không ngừng tái 

sản xuất mở rộng, làm nghĩa vụ đối với nhà nƣớc ngày 

càng tăng và đời sống vật chất, văn hóa của nông dân tập 

thể ngày càng cải thiện"9. 

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà 

Tuyên họp từ  ngày 7 đến 11- 10- 1977 đã thông qua nghị 

quyết về “Tập trung cao độ lực lượng cả tỉnh thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ phát triển nông nghiệp”. Hội nghị lần 

thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên (khoá I) ra 

Nghị quyết số 17-NQ/TU về một số công tác chính cuối 

năm 1978, trong đó nêu rõ “Tăng cường việc kết nghĩa 

giữa các huyện vùng thấp với huyện vùng cao, với những 

nội dung thiết thực, hiệu quả; từng huyện có kế hoạch cụ 

thể để sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang phải được 

củng cố xây dựng từ xã trở lên...”; ban hành các nghị 

quyết về phát triển công nghiệp và tiểu, thủ công nghiệp; 

Nghị quyết số 37-NQ/TU Về tình hình và nhiệm vụ cấp 

bách. Tỉnh uỷ nêu rõ nhiệm vụ quan trọng nhất của công 

nghiệp trong tỉnh là: Phải phục vụ đắc lực cho nông 

                                                
9
 Nghị quyết Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành lâm thời tỉnh Hà Tuyên, 

ngày 15 đến 19/6/1976. 
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nghiệp, trước mắt là phục vụ cho nhu cầu thâm canh, chế 

biến nông lâm sản, tăng nhanh sản lượng hàng hoá, sản 

xuất hàng tiêu dùng phục vụ đời sống nhân dân, mặt khác 

coi trọng việc xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho các 

ngành công nghiệp để đủ sức phục vụ cho các ngành kinh 

tế khác và phục vụ cho bản thân mình. Phát triển công 

nghiệp địa phương của tỉnh phải phát huy được vai trò 

chủ đạo của các cơ sở quốc doanh.  

Thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, cùng với 

việc tăng cƣờng sự đoàn kết, thống nhất trong cấp uỷ, 

đảng bộ tỉnh đã có nhiều biện pháp chỉ đạo đẩy mạnh 

công tác vận động quần chúng. Bên cạnh tập trung lãnh 

đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh, Tỉnh ủy đã chỉ đạo tăng cƣờng 

công tác dân vận, Mặt trận, các đoàn thể, trong đó đi sâu 

tuyên truyền, vận động nhân dân ra sức thực hiện các chủ 

trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng, nhà nƣớc, ổn 

định đời sống và phát triển.  

Công tác dân vận đã tập trung động viên, tuyên 

truyền các tầng lớp nhân dân ra sức hàn gắn vết thƣơng 

chiến tranh, từng bƣớc ổn định đời sống, đẩy mạnh sản 

xuất, tƣơng trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, thực 

hiện phong trào khai hoang phục hóa, làm thủy lợi, 

phân xanh, thâm canh tăng vụ, phát triển sản xuất, hoàn 

thành nghĩa vụ lƣơng thực, thực phẩm cho nhà nƣớc. 

Cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, văn hóa và tƣ 

tƣởng đƣợc đẩy mạnh. Phong trào giữ gìn trật tự, an 

ninh, bài trừ văn hóa nô dịch, đồi trụy, gắn với việc xây 

dựng đời sống mới, con ngƣời mới đƣợc coi trọng. Vai 



TRUYỀN THỐNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TUYÊN QUANG                71 

 

trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân và ý 

thức làm chủ của nhân dân đƣợc đề cao. 

Ngày 23-10-1978, Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ ra Nghị 

quyết số 24-NQ/TU, về công tác dân vận và mặt trận trong 

tình hình mới, đề ra 2 nhiệm vụ cấp bách và 10 nhiệm vụ cụ 

thể của công tác vận động quần chúng trong hai năm 1979-

1980, đồng thời nhấn mạnh phải tập trung sự lãnh đạo của 

Đảng vào việc tập hợp, đoàn kết, động viên tất cả các tầng 

lớp nhân dân vào hoạt động của các tổ chức quần chúng; 

củng cố và kiện toàn bộ máy đoàn thể quần chúng các cấp; 

phát động rộng rãi, đều khắp phong trào sản xuất, tiết kiệm, 

sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, đẩy mạnh phong 

trào học tập văn hoá, kỹ thuật trong toàn Đảng, toàn dân. 

Những thành tựu đạt đƣợc có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề 

để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Tuyên bƣớc vào 

thực hiện nhiệm vụ 5 năm 1981-1985. 

Đất nƣớc hòa bình chƣa đƣợc bao lâu, nhân dân ta 

lại phải đƣơng đầu với cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới 

phía Tây Nam và biên giới phía Bắc: Năm 1977, tập đoàn 

Pôn Pốt gây ra chiến tranh biên giới phía Tây Nam của Tổ 

quốc. Tập đoàn Pôn Pốt-Iêng-sa-ry đƣa quân xâm chiếm 

biên giới nƣớc ta, giết hại đồng bào, phá hoại nhà cửa, 

hoa màu của nhân dân, gây nên nhiều tội ác dã man. Đất 

nƣớc ta tiếp tục cuộc chiến đấu bảo vệ đất nƣớc và giúp 

nhân dân Cam-Pu-Chia đập tan, xóa bỏ chế độ diệt chủng. 

Tháng 2 năm 1979, với chiêu bài "Việt Nam xua đuổi 

Ngƣời Hoa", Nhà cầm quyền Trung Quốc phát động cuộc 

chiến tranh biên giới phía Bắc. Trong khó khăn, khối đại 

đoàn kết toàn dân trong tỉnh tiếp tục đƣợc củng cố và phát 

triển, giai cấp công nhân, giai cấp nông dân tập thể và đội 
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ngũ trí thức không ngừng lớn mạnh và trƣởng thành về 

mọi mặt, luôn luôn nêu cao truyền thống yêu nƣớc, truyền 

thống cách mạng, yêu chủ nghĩa xã hội, gắn bó máu thịt 

với Đảng để vƣợt qua thử thách, gian nan. Công tác vận 

động quần chúng thời kỳ này tập trung vào tuyên truyền 

nhân dân thực hiện Phong trào thi đua thực hiện hai 

nhiệm vụ chiến lƣợc đó là: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở 

tầm cao mới. Hàng vạn thanh niên đã xung phong tham 

gia nhập ngũ, sẵn sàng đi đến những nơi nguy hiểm nhất 

để tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Khí thế thi đua sản 

xuất, xây dựng quê hƣơng và sẵn sàng chiến đấu đƣợc 

dấy lên mạnh mẽ.  

Có thể nói, trong giai đoạn này, sự kiện hợp nhất 

tỉnh và việc thành lập Ban Dân vận - Mặt trận từ cấp 

Trung ƣơng, đến các tỉnh, thành phố, việc phân công cấp 

ủy phụ trách công tác dân vận ở cấp huyện, cấp xã là 

những dấu mốc quan trọng, khẳng định vị trí, vai trò quan 

trọng của công tác dân vận. Đồng thời, việc Trung ƣơng 

ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về tăng cƣờng công tác 

dân vận trong tình hình mới thể hiện rõ vai trò lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác dân vận trong định hƣớng, chỉ 

đạo nội dung trọng tâm của công tác dân vận. 

2. Sự ra đời và hoạt động của Ban Dân vận và 

Mặt trận Tỉnh ủy Hà Tuyên 

Nhằm tăng cƣờng lãnh đạo công tác Dân vận và Mặt 

trận trong thời kỳ mới và hoàn thiện bộ máy làm công tác 

dân vận của Đảng, ngày 29-3-1976 Bộ Chính trị ra Nghị 

quyết số 249-NQ/TW về thành lập Ban Dân vận và Mặt trận 

Trung ƣơng. Ban Bí thƣ Trung ƣơng ra Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 08-3-1977 về tăng cƣờng công tác dân vận - 
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mặt trận trong tình hình mới. Chỉ thị nêu rõ: Mục tiêu của 

công tác dân vận trong quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội là 

xây dựng chế độ làm chủ tập thể và phát huy quyền làm chủ 

của nhân dân; nâng cao trách nhiệm của các cấp bộ Đảng, 

chính quyền, đoàn thể đối với công tác dân vận và mặt trận; 

tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh phong 

trào thi đua lao động sản xuất của nhân dân, cần kiệm xây 

dựng chủ nghĩa xã hội; chỉ đạo các tỉnh, thành ủy thành lập 

Ban Dân vận - Mặt trận; ở cấp huyện, thị xã phân công 01 

đồng chí ủy viên thƣờng vụ phụ trách công tác dân vận; ở 

cấp xã phân công 01 đồng chí ủy viên thƣờng vụ hoặc cấp 

ủy viên phụ trách. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thƣ, Ban Thƣờng vụ 

Tỉnh ủy Hà Tuyên ban hành Nghị quyết số 157-NQ/TU 

ngày 07-8-1977 về việc thành lập Ban Dân vận và Mặt trận 

Tỉnh ủy Hà Tuyên. Ban Dân vận và Mặt trận Tỉnh ủy Hà 

Tuyên là cơ quan chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy và 

sự chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ của Ban Dân vận và Mặt 

trận Trung ƣơng.  

Ban Dân vận và Mặt trận Tỉnh ủy Hà Tuyên có 

nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy chƣơng trình kế 

hoạch, biện pháp chỉ đạo công tác dân vận và mặt trận; 

giúp Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đoàn thể thi 

hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết của đảng bộ. 

Nghiên cứu các chủ trƣơng công tác của các đoàn thể, 

mặt trận trung ƣơng để giúp đỡ và phối hợp sự hoạt động 

của các đoàn thể ở địa phƣơng để đề xuất ý kiến giúp 

cấp ủy chỉ đạo. Giúp các đoàn thể quần chúng và mặt 

trận sơ kết, tổng kết tình hình hoạt động của các đoàn thể 

để phản ánh thƣờng xuyên kịp thời và chính xác với 
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Tỉnh ủy, đề xuất ý kiến với cấp ủy về chủ trƣơng kế 

hoạch lãnh đạo các đoàn thể và mặt trận; cùng với Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy làm tham mƣu cho cấp ủy về việc xây 

dựng bộ máy, bố trí cán bộ, xây dựng tiêu chuẩn, quy 

hoạch, đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ đoàn thể quần chúng 

và mặt trận ở địa phƣơng; trực tiếp phụ trách đảng đoàn 

của Ủy ban Mặt trận dân tộc thống nhất và phụ trách 

công tác tôn giáo vận. 

Tổ chức bộ máy của Ban Dân vận và Mặt trận Tỉnh ủy 

Hà Tuyên bao gồm:  Lãnh đạo Ban (Trƣởng ban và các Phó 

Trƣởng ban). Trƣởng Ban là đồng chí Kim Xuyến Lƣợng, 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy - Trƣởng ban Dân vận 

và Mặt trận Tỉnh ủy Hà Tuyên (từ năm 1977 đến năm 

1979);  Văn phòng Ban - kiêm Văn phòng Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc (tổng hợp, hành chính, quản trị, tổ chức).  Các cán 

bộ của Ban đƣợc phân công trực tiếp phụ trách các mảng 

công tác đoàn thể (công đoàn, nông dân, thanh niên, phụ 

nữ); công tác tôn giáo; công tác mặt trận. 

Ngay sau khi đƣợc thành lập, Ban Dân vận và Mặt 

trận Tỉnh ủy Hà Tuyên  từng bƣớc đƣợc ổn định về tổ chức, 

bộ máy; chủ động tham mƣu, triển khai, thực hiện các 

nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao. 

Ban Dân vận và Mặt trận Tỉnh ủy Hà Tuyên đã tham mƣu 

cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên ban hành Nghị 

quyết số 24-NQ/TU ngày 23-10-1978 về tăng cƣờng công 

tác dân vận, mặt trận trong tình hình nhiệm vụ mới, trong đó 

đề ra hai nhiệm vụ cấp bách và 10 nhiệm vụ cụ thể của công 

tác vận động quần chúng trong 2 năm 1979-1980. Chỉ thị số 

28-CT/TU ngày 31-8-1980 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Hà 

Tuyên về tăng cƣờng công tác dân vận, mặt trận với yêu cầu 
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nâng cao tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cấp 

chính quyền và các đoàn thể quần chúng đối với việc triển 

khai thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TU ngày 23-10-1978 của 

Tỉnh ủy; tiếp tục phát huy vai trò của các đoàn thể trên các 

mặt công tác; tăng cƣờng hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp 

ủy Đảng đối với công tác dân vận mặt trận.  

Công tác dân vận tập trung vào việc tuyên truyền 

nhân dân thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết thi đua 

hoàn thành và hoàn thành vƣợt mức kế hoạch nhà nƣớc 

năm năm 1976-1980. Ban Dân vận và Mặt trận tỉnh Hà 

Tuyên đã tham mƣu phát động nhiều phong trào thi đua, 

trong đó có phong trào "vì tuyến đầu Tổ quốc"; tuyên 

truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng đất 

nƣớc từ những việc làm nhỏ nhất; tham gia các hoạt động 

hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần, xây dựng hậu phƣơng 

vững chắc, đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ chiến đấu trên 

tuyến biên giới;  giúp cho cán bộ chiến sỹ yên tâm làm 

nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc. Tuyên truyền, vận động 

nhân dân, đồng bào các tôn giáo, dân tộc đoàn kết, xây dựng 

cuộc sống mới. Vận động các chức sắc, tín đồ yên tâm làm 

ăn và sinh hoạt tôn giáo, thực hiện chính sách, pháp luật, 

hăng hái thi đua lao động sản xuất và tham gia các phong 

trào yêu nƣớc. 

Thực hiện chủ trƣơng của Trung ƣơng Đảng về xây 

dựng quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và phát triển lực 

lƣợng sản xuất mới, mở rộng quy mô hợp tác xã nông 

nghiệp, phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, bắt 

đầu từ năm 1976, Tỉnh ủy lâm thời Hà Tuyên đã 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 
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lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa. Ủy ban nhân dân tỉnh 

Hà Tuyên đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận 

động. Với chức năng, nhiệm vụ, Ban Dân vận và Mặt 

trận tỉnh đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội 

Nông dân bám sát cơ sở, chỉ đạo đoàn viên, hội viên để 

tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Phong trào 

hợp tác hóa nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất 

tập trung chuyên canh nhƣ vùng ngô, vùng lúa ở huyện 

Yên Sơn, Sơn Dƣơng; vùng sả ở Hàm Yên, Chiêm Hóa; 

rau giống ở Đồng Văn, Quản Bạ, Mèo Vạc; vùng nguyên 

liệu giấy sợi ở Hàm Yên, Chiêm Hóa, Bắc Quang…  

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền hợp tác hóa nông 

nghiệp, đến cuối năm 1976, toàn tỉnh có 1.597 hợp tác xã, 

gồm 75.047 hộ, chiếm 87% tổng số hộ nông dân,  trong 

đó có 939 hợp tác xã bậc cao, 19 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 44,7 ha và 51 con trâu cày kéo. 

Một số hợp tác xã đã trở thành điển hình tốt trong thâm 

canh tăng năng suất cây trồng nhƣ hợp tác xã Tam Đa 

(Sơn Dƣơng), Linh Thuận (Yên Sơn), Tiến Thành (Thị xã 

Tuyên Quang), Làng Ngầu (Chiêm Hóa), Tiên Lũng, 

Hoàng Khai (Yên Sơn), Phƣơng Thiện (Vị Xuyên), Vĩnh 

Phúc (Bắc Quang)10. 

Thực hiện Nghị quyết số 38-CP của Chính phủ về 

công tác định canh, định cƣ, công tác dân vận trong tỉnh 

đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân định canh, 

định cƣ ổn định ở 90 xã, 321 cơ sở với 98.200 ngƣời; 

                                                
10

 Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1976-2005), tr 20-21  
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hoàn thành 54 công trình thủy lợi tƣới cho 200 ha ruộng, 

cải tạo 292 ha nƣơng bậc thang và 398 ha ruộng bậc 

thang11, vận động nhân dân trồng chè và trồng rừng theo 

diện tích đất đã đƣợc quy hoạch. 

Từ ngày 25-4 đến ngày 02-5-1977, Đảng bộ tỉnh Hà 

Tuyên tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ nhất (vòng 2). 

Đại hội tập trung thảo luận đánh giá mọi mặt công tác sau 

một năm hợp nhất tỉnh; quyết định phƣơng hƣớng, nhiệm 

vụ và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức quần 

chúng trong 5 năm (1976-1980) và bầu Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa I. Đánh giá tình hình sau một năm hợp 

nhất, Đại hội khẳng định: Đảng bộ và nhân dân các dân 

tộc trong tỉnh đã nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, 

giành đƣợc những thành tích đáng kể trong sản xuất, công 

tác. Việc hợp nhất tỉnh đã đƣợc tổ chức nhanh, gọn. Các 

hoạt động kinh tế - văn hóa, công tác xây dựng Đảng, 

chính quyền, các đoàn thể quần chúng đều có tiến bộ. 

Đại hội đề ra phƣơng hƣớng, nhiệm vụ chung của 5 

năm (1976-1980) là: Tập trung cao độ lực lƣợng của nhân 

dân, của các ngành, các cấp vào mặt trận sản xuất nông - 

lâm nghiệp, giải quyết phần lớn về nhu cầu lƣơng thực, đẩy 

mạnh phát triển nghề rừng, phát huy thế mạnh cây công 

nghiệp, cây dƣợc liệu. Tích cực thực hiện cuộc vận động tổ 

chức lại sản xuất; ra sức phát triển công nghiệp và thủ công 

nghiệp tạo cơ cấu hợp lý trong kinh tế địa phƣơng; bảo vệ 

vững chắc độc lập chủ quyền Tổ quốc, xây dựng lực lƣợng 

vũ trang vững mạnh; phát triển sự nghiệp giáo dục, văn hóa, 

                                                
11

 Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (giai đoạn 1976-2005), tr 22  
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y tế, thể dục thể thao. Xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn 

thể vững mạnh. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Hà Tuyên 

lần thứ nhất, dƣới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, công tác 

dân vận đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tập 

trung phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, coi đó là mặt 

trận hàng đầu, trong đó trồng trọt phải coi trọng cây lúa, tận 

dụng hết đất đai có nƣớc để cấy hết diện tích, đảm bảo thủy 

lợi, phân bón và các khâu chăm sóc; tăng cƣờng cây màu để 

đƣa hệ số quay vòng ruộng đất từ 1,42 lần lên 1,8 lần. Trong 

chăn nuôi kiên quyết chấm dứt thả rông gia súc để bảo vệ 

cây trồng và lấy phân phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy Hà Tuyên ra Nghị quyết số 11-

NQ/TU về phát triển nghề rừng. Nghị quyết của Ban 

Thƣờng vụ chỉ rõ vai trò và giá trị kinh tế của nguồn tài 

nguyên rừng, đề ra nhiệm vụ phát triển nghề rừng thời 

gian tới là đẩy mạnh giáo dục nhân dân về ý thức, tầm 

quan trọng trong quản lý và bảo vệ rừng. Đồng thời chỉ 

đạo mở rộng diện tích canh tác, phục vụ chƣơng trình 

định canh, định cƣ 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. Thực hiện 

Nghị quyết của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính 

quyền các cấp, các ngành trong tỉnh trong đó có Ban 

Dân vận và Mặt trận tỉnh đã tích cực tuyên truyền, vận 

động đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trồng cây, gây 

rừng, từng bƣớc xanh hóa đồi hoang, đất trống, trƣớc 

mắt là trồng cây nguyên liệu giấy, sợi. Với sự thống nhất 

trong lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền cùng sự đồng 
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lòng của nhân dân, đến cuối năm 1978, sản xuất nông- 

lâm nghiệp đã đƣợc phát triển một bƣớc, diện tích gieo 

trồng đạt 123.000 ha, bằng 100% kế hoạch (tăng 18.120 

ha so với năm 1976). Sản lƣợng lƣơng thực 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 197612. Năm 1978, toàn tỉnh khai hoang 2.576 ha 

(tăng hơn 2 lần so với năm 1977)13. 

Năm 1977, thực hiện Nghị quyết số 02 của Trung 

ƣơng Đảng và Nghị quyết số 01 của Hội đồng bộ trƣởng, 

Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên đã chỉ đạo 

các huyện triển khai thành lập các đội thủy lợi và các đội 

thanh niên xung phong tình nguyện xây dựng quê 

hƣơng. Tổng đội thanh niên xung phong xây dựng quê 

hƣơng là một mô hình mới nhằm tập hợp công nhân vào 

các công trƣờng xây dựng, đi đầu trong công cuộc xây 

dựng chủ nghĩa xã hội đã bƣớc đầu mang lại hiệu quả 

thiết thực, nhanh chóng hàn gắn vết thƣơng chiến tranh. 

Thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về cải cách giáo 

dục với phƣơng châm là xây dựng quy hoạch giáo dục 

toàn diện, cân đối về số lƣợng, chất lƣợng giữa kinh tế 

với văn hóa, vừa trƣớc mắt, vừa lâu dài và lấy củng cố là 

chính, thống nhất mạng lƣới phổ cập đúng độ tuổi, chú ý 

vùng núi, vùng biển và vùng có đồng bào theo đạo công 

giáo. Phát triển bổ túc văn hóa để nâng cao trình độ văn 

hóa cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ hợp tác xã nông 

nghiệp. Nắm vững vấn đề then chốt của cải cách giáo 

dục là chuyển nhà trƣờng từ chỗ chỉ truyền đạt kiến thức 

                                                
12

 Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (Giai đoạn 1976-2005), tr 31 
13

 Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang (Giai đoạn 1976-2005), tr 32 
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văn hóa thành nơi đào tạo con ngƣời lao động mới làm 

chủ tập thể và phát triển toàn diện. Song song với thực 

hiện cải cách giáo dục, Tỉnh ủy đã chủ trƣơng tiếp tục 

thực hiện cuộc vận động: Tăng cƣờng công tác giáo dục 

đạo đức cách mạng trong các trƣờng học, nhằm làm cho 

tầng lớp thanh thiếu niên thực sự có lý tƣởng và hoài bão 

cách mạng, xứng đáng với truyền thống cách mạng của 

cha anh, có tinh thần làm chủ tập thể, có ý thức sẵn sàng 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có lối sống văn minh, trật 

tự, kỷ luật của xã hội công nghiệp. Cuộc vận động đã 

đƣợc các cấp, các ngành trong tỉnh, các tổ chức quần 

chúng, các bậc phụ huynh và đông đảo học sinh hƣởng 

ứng và trở thành phong trào xã hội rộng lớn. 

Năm 1978, tình hình biên giới với Trung Quốc ngày 

càng có những diễn biến ngày càng phức tạp. Tỉnh uỷ    

Hà Tuyên đã xác định ba nhiệm vụ cụ thể cần tập trung vận 

động nhân dân thực hiện đó là: Tiếp tục cuộc vận động tổ 

chức lại sản xuất trong các hợp tác xã; đẩy mạnh khai hoang 

phục hoá để tăng diện tích, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ; 

chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc. Thực 

hiện các nhiệm vụ trên, Ban Dân vận và Mặt trận Tỉnh ủy đã 

chủ động, tích cực hƣớng dẫn, tổ chức quán triệt Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khoá 

IV) góp phần quan trọng làm cho cán bộ, đảng viên, nhân 

dân nhận rõ âm mƣu, thủ đoạn của kẻ thù; khơi dậy lòng 

yêu nƣớc, ý chí kiên cƣờng bảo vệ biên giới, bảo vệ từng tấc 

đất thiêng liêng của Tổ quốc.  

 Thực hiện chủ trƣơng của Trung ƣơng về kết hợp 

phát triển kinh tế và củng cố quốc phòng trong tình hình 

mới, năm 1978 tỉnh Hà Tuyên đƣợc tiếp nhận hơn 1 vạn 
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thanh niên lao động và dân quân từ tỉnh Vĩnh Phú tăng 

cƣờng lên các huyện vùng cao của tỉnh. Ban Dân vận và 

mặt trận Tỉnh ủy đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân 

dân các dân tộc trong tỉnh nắm vững chủ trƣơng của 

Đảng, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, làm thất 

bại các âm mƣu, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ 

địch, không mắc mƣu địch bài xích ngƣời Kinh, gây mất 

đoàn kết giữa nhân dân địa phƣơng với những ngƣời mới 

đến. Từ đó, đã xây dựng đƣợc mối quan hệ giữa đồng bào 

các dân tộc địa phƣơng với anh chị em mới lên thành một 

khối đoàn kết, gắn bó chặt chẽ, tƣơng trợ lẫn nhau phát 

triển sản xuất, nâng cao đời sống và sẵn sàng chiến đấu 

bảo vệ biên cƣơng Tổ quốc.    

Ban Dân vận - Mặt trận tỉnh đã phối hợp tham mƣu 

cho Tỉnh ủy chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân tích 

cực tham gia dạy và học xoá mù chữ, học bổ túc văn hoá; 

phát triển các loại trƣờng, lớp bán trú, trƣờng thanh niên vừa 

học vừa làm, trƣờng thiếu nhi rẻo cao...  vận động đồng bào 

phòng chống bệnh sốt rét, trồng và sử dụng các loại cây 

thuốc nam, bài trừ các hủ tục, tập quán sinh hoạt thiếu lành 

mạnh; đẩy mạnh việc nghiên cứu phối hợp giữa các ngành 

để phát triển phong trào thể dục - thể thao và vệ sinh môi 

trƣờng trong trƣờng học...  

Tháng 2-1979, chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, 

Hà Tuyên là tỉnh tuyến đầu trong cuộc chiến đấu bảo vệ 

biên giới. Trong tình hình mới, Ban Dân vận - Mặt trận tỉnh 

đã tham mƣu cho cấp ủy và phối hợp với các ngành đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, động viên 

nhân dân tuyến trƣớc và tuyến sau sẵn sàng chiến đấu và 

trực tiếp chiến đấu, tổ chức tốt đời sống và sản xuất, bảo 
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đảm hậu cần tại chỗ và chi viện cho tuyến trƣớc; chỉ đạo các 

cơ quan thông tin, báo chí kịp thời tuyên truyền về chiến sự 

ở biên giới, thắng lợi của quân, dân ta, những gƣơng điển 

hình trong chiến đấu và sản xuất. 

 

Vận động nhân dân quyên góp, tặng áo ấm cho chiến sĩ            

bảo vệ biên cƣơng năm 1979 

Công tác dân vận đã kịp thời giúp cấp uỷ chỉ đạo 

công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân 

tích cực tham gia bảo vệ Tổ quốc, nêu gƣơng ngƣời tốt 

việc tốt trong sản xuất, chiến đấu; vận động nhân dân 

hƣởng ứng lời kêu gọi tổng động viên của Chủ tịch Nƣớc, 

vận động con em các dân tộc hăng hái lên đƣờng nhập 

ngũ, bảo vệ Tổ quốc; phê phán những biểu hiện hoang 

mang, dao động, bỏ đất, bỏ vị trí công tác và chiến đấu 

chạy về phía sau. Phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân các dân tộc 

vùng biên giới nơi có chiến sự xảy ra luôn vững vàng về 

tâm lý, tƣ tƣởng, nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng 

chiến đấu giữ vững biên cƣơng Tổ quốc.  
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Quần chúng nhân dân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, 

tƣơng trợ, đùm bọc lẫn nhau trong khắc phục thiên tai, 

đồng thời dựa vào sức lao động tại chỗ, xây dựng các 

công trình phúc lợi, từng bƣớc xây dựng nông thôn mới, 

bảo đảm đời sống văn hóa cho nhân dân. Các huyện vùng 

thấp đã vận động hàng ngàn lƣợt thanh niên tham gia làm 

đƣờng, củng cố hệ thống giao thông, hầm hào phục vụ 

chiến đấu tại các huyện biên giới. Do làm tốt công tác 

tuyên truyền giáo dục chính trị, tƣ tƣởng, đã tăng cƣờng 

đƣợc sức mạnh quốc phòng, an ninh, nâng cao khả năng 

sẵn sàng chiến đấu của lực lƣợng vũ trang. 

II. CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG CÔNG 

CUỘC KIẾN THIẾT ĐẤT NƢỚC, BẢO VỆ BIÊN 

GIỚI PHÍA BẮC VÀ TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU 

THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG  

1. Công tác Dân vận trong công cuộc kiến thiết 

đất nước, bảo vệ biên giới phía Bắc (1981-1985)  

Bƣớc vào thực hiện kế hoạch 5 năm (1981-1985), đất 

nƣớc ta có những thuận lợi cơ bản là: Đã thiết lập vững 

chắc chế độ nhân dân làm chủ trong cả nƣớc; đạt kết quả 

bƣớc đầu trong hàn gắn vết thƣơng chiến tranh, đánh thắng 

cuộc chiến tranh ở biên giới Tây nam và biên giới phía 

Bắc; một số chủ trƣơng bƣớc đầu đổi mới của Đảng đã tạo 

ra khí thế mới trong sản xuất và phân phối lƣu thông; 

chúng ta vẫn đƣợc sự ủng hộ của Liên Xô và các nƣớc xã 

hội chủ nghĩa, các nƣớc phong trào không liên kết về vật 

chất và nhiều vấn đề quốc tế. Tuy vậy, nƣớc ta vẫn trong 

tình trạng vừa có hoà bình, vừa có chiến tranh, bị khủng 

hoảng kinh tế - xã hội; thiên tai liên tiếp xảy ra; nền kinh tế 

phát triển chậm, trì trệ, mất cân đối nghiêm trọng trong khi 
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dân số tăng cao, thu nhập quốc dân chƣa bảo đảm đƣợc 

tiêu dùng xã hội; lạm phát tăng nhanh, đời sống nhân dân 

khó khăn; niềm tin của một bộ phận nhân dân đối với 

Đảng, với chế độ có biểu hiện giảm sút. 

Trong bối cảnh chung của cả nƣớc nhƣ vậy, Đảng bộ 

và nhân dân các dân tộc Hà Tuyên có thuận lợi cơ bản là: 

Nhân dân vững tin vào Đảng; phong trào cách mạng của 

quần chúng đã có những nhân tố mới; tiềm năng kinh tế của 

tỉnh còn lớn, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể quần 

chúng thƣờng xuyên đƣợc củng cố. Bên cạnh những kết quả 

đạt đƣợc trên lĩnh vực kinh tế - xã hội nhƣ sản lƣợng lƣơng 

thực tăng, xuất khẩu tăng, vẫn còn nhiều khó khăn nhƣ năng 

suất các loại cây trồng, vật nuôi đạt thấp, mất cân đối lớn 

giữa hàng và tiền, thu và chi kéo dài, nhân dân thiếu ăn, 

thiếu mặc, thiếu hàng tiêu dùng, đời sống cán bộ công nhân 

viên chức và đại đa số nhân dân gặp khó khăn, tiêu cực chƣa 

đƣợc ngăn chặn,  còn xảy ra khá phổ biến, thậm chí có nơi, 

có lúc còn nghiêm trọng. Khó khăn nổi lên là: Các thế lực 

thù địch vẫn tăng cƣờng các hoạt động chiến tranh phá hoại 

nhiều mặt và đánh phá ác liệt trên toàn tuyến biên giới. Còn 

nhiều vấn đề kinh tế - xã hội nổi cộm, bức xúc đòi hỏi phải 

giải quyết cấp bách đó là, nền sản xuất nông nghiệp phát 

triển chậm, rừng còn bị tàn phá nặng nề, công nghiệp và 

tiểu, thủ công nghiệp chƣa phát triển..., nổi bật nhất là thiếu 

lƣơng thực, thiếu vật tƣ, hàng hoá, đời sống của nhân dân rất 

khó khăn. Thực tế đó đòi hỏi Đảng bộ, nhân dân các dân tộc 

Hà Tuyên phải cần phải có những nỗ lực to lớn, đồng sức, 

đồng lòng, ra sức phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc 

phòng, an ninh, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu thắng lợi, 

bảo vệ biên cƣơng Tổ quốc.  
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Giai đoạn 1981-1985,  thực tiễn cách mạng xã hội 

chủ nghĩa đang đặt ra rất nhiều vấn đề mới mẻ, đây là giai 

đoạn toàn Đảng, toàn dân ta tập trung tháo gỡ khó khăn, 

tạo bƣớc chuyển về kinh tế - xã hội, chống chiến tranh 

phá hoại nhiều mặt của các thế lực thù địch, phấn đấu 

thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nƣớc 5 năm 1981-1985.  

Do yêu cầu của tình hình mới, với mục đích tăng 

cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận  và 

không để Ban Dân vận và Mặt trận Trung ƣơng làm cả 

hai chức năng tham mƣu và Đảng đoàn. Ngày 17-3-1981, 

Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng ra Quyết định số 93-

QĐ/TW giải thể Ban Dân vận và Mặt trận Trung ƣơng để 

thành lập Ban Dân vận Trung ƣơng và Đảng đoàn Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam. Ban Dân vận Trung ƣơng có 

chức năng tham mƣu chiến lƣợc về công tác dân vận, bao 

gồm cả công tác tôn giáo, công tác ngƣời Hoa, tăng 

cƣờng công tác kiểm tra các cấp, các ngành, các đoàn thể 

tiến hành công tác dân vận. 

Đối với cấp tỉnh, thực hiện chỉ đạo của Trung 

ƣơng, ngày 23-12-1981, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Hà 

Tuyên ban hành Quyết định số 252/QĐ-TU về việc 

thành lập Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tuyên. Ban có chức 

năng là cơ quan tham mƣu phục vụ công tác lãnh đạo 

của cấp ủy, nghiên cứu, đề xuất về chủ trƣơng, nội dung, 

biện pháp công tác vận động quần chúng, công tác dân 

tộc, công tác ngƣời Hoa. Có nhiệm vụ giúp cấp ủy 

nghiên cứu, tổng hợp, chuẩn bị các quyết định của cấp 

ủy về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, 

công tác tôn giáo và ngƣời Hoa; kiểm tra, đôn đốc việc 
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tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị về công tác vận 

động quần chúng, ngƣời Hoa.  

Biên chế của Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tuyên có 08 

đồng chí. Tổ chức bộ máy bao gồm: Lãnh đạo Ban 

(Trƣởng ban và các Phó Trƣởng ban). Đồng chí Lê Hạnh, 

Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy kiêm Trƣởng Ban (từ năm 

1980 đến năm 1983).  Đồng chí Quan Ngọc Thuyết, Phó 

Bí thƣ Tỉnh ủy kiêm Trƣởng ban (từ năm 1984 đến năm 

1985). Văn phòng (tổng hợp, hành chính, quản trị, tổ 

chức). Các cán bộ đƣợc phân công trực tiếp phụ trách các 

mảng công tác đoàn thể (mặt trận, công đoàn, nông dân, 

thanh niên, phụ nữ); công tác dân tộc; công tác tôn giáo. 

 Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tuyên đã tham mƣu Tỉnh 

ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V của Đảng 

về công tác quần chúng: "Ở thời kỳ nào công tác vận 

động và tổ chức quần chúng cũng có ý nghĩa chiến 

lƣợc. Trong giai đoạn hiện nay, khi cách mạng nƣớc ta 

làm hai nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ 

Tổ quốc, tầm quan trọng của công tác vận động quần 

chúng không giảm bớt mà càng tăng thêm". Ngày 18-4-

1983, Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng đã ra Chỉ thị số 17-

CT/TW về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với 

Mặt trận Tổ quốc. Tiếp đó, ngày 28-11-1984, Ban Bí 

thƣ ban hành Chỉ thị số 53-CT/TW về tăng cƣờng công 

tác quần chúng của Đảng; trong đó xác định sáu nhiệm 

vụ cơ bản các tổ chức Đảng phải tập trung lãnh đạo: 

Một là, làm cho toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị quán 

triệt sâu sắc quan điểm quần chúng và công tác quần 

chúng trong giai đoạn mới. Hai là, phát huy quyền làm 



TRUYỀN THỐNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TUYÊN QUANG                87 

 

chủ, sử dụng sức mạnh tổng hợp, đẩy mạnh phong trào 

hành động cách mạng của nhân dân trên mọi lĩnh vực. 

Ba là, cải tiến và nâng cao trình độ chỉ đạo công tác 

quần chúng của các cấp ủy Đảng. Bốn là, nâng cao 

trách nhiệm của các tổ chức chính quyền đối với công 

tác quần chúng. Năm là, phát huy vai trò và chức năng 

của các đoàn thể. Sáu là, tăng cƣờng công tác cán bộ 

làm công tác vận động quần chúng các cấp. 

Công tác dân vận từ khi có Chỉ thị số 53-CT/TW 

ngày 28-11-1984 về tăng cƣờng công tác quần chúng của 

Đảng của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng và sau Đại hội 

Đảng các cấp đã có chuyển biến tích cực. Hệ thống tổ 

chức đƣợc củng cố và kiện toàn, sinh hoạt dân chủ đƣợc 

mở rộng. Sự đổi mới của Đảng, chính quyền, mặt trận và 

các đoàn thể đã khơi dậy đƣợc tính tích cực và sáng tạo 

của quần chúng. Những chủ trƣơng, chính sách lớn gắn 

với quyền lợi và nghĩa vụ của nhân dân trƣớc khi ban 

hành đã đƣợc trƣng cầu ý kiến của dân. Không khí dân 

chủ đã đƣợc thể hiện rõ qua các kỳ họp hội đồng nhân 

dân các cấp, qua Đại hội Đảng, đại hội mặt trận và các 

đoàn thể quần chúng. Nhiều cơ sở đã đƣa ra dân bàn bạc 

và giải quyết những vấn đề khó khăn do cuộc sống đặt ra. 

Từ năm 1986 đến tháng 02 năm 1988, Đồng chí 

Hoàng Xuân Hiển, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 

đƣợc giao nhiệm vụ Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà 

Tuyên. Ban tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

tham mƣu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai, thực hiện các 

nhiệm vụ công tác dân vận, bám sát nhiệm vụ chính trị của 

tỉnh. Tham mƣu giúp cấp ủy hƣớng dẫn, theo dõi và kiểm 
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tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; khảo 

sát, nắm bắt tình hình nhân dân; tham mƣu, đề xuất thực 

hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực tôn giáo và công 

tác ngƣời Hoa. Theo dõi, nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy 

chỉ đạo hoạt động của công tác của Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể chính trị - xã hội đặc biệt là trong giai đoạn 

cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới với nhiệm vụ tăng cƣờng 

động viên các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, 

chiến đấu và phục vụ chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, vận động 

thanh niên xung phong lên đƣờng nhập ngũ, phối hợp thực 

hiện tốt chính sách hậu phƣơng quân đội,... 

Công tác dân vận của tỉnh trong thời kỳ này đã có 

nhiều hoạt động nổi bật, các cấp ủy Đảng trong tỉnh đã tổ 

chức quán triệt và tập trung đẩy mạnh công tác dân vận, 

từng bƣớc làm chuyển biến hiệu quả hoạt động của hệ 

thống dân vận, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của 

tỉnh. Nội dung cơ bản là xây dựng và phát huy quyền làm 

chủ tập thể của nhân dân lao động. Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Hà Tuyên tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham 

mƣu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai, thực hiện các nhiệm 

vụ công tác dân vận, bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Tham mƣu giúp cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác vận 

động quần chúng theo tinh thần Nghị quyết Trung ƣơng 

số 8B-NQ/HNTW ngày 27-3-1990 về "Đổi mới công tác 

vận động quần chúng của Đảng, tăng cƣờng mối liên hệ 

giữa Đảng với nhân dân". Tham mƣu giúp cấp ủy hƣớng 

dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng; khảo sát, nắm bắt tình hình nhân dân; 

tham mƣu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 
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lĩnh vực tôn giáo và công tác ngƣời Hoa. Theo dõi, 

nghiên cứu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo hoạt động của 

công tác của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - 

xã hội đặc biệt là trong giai đoạn cuộc chiến đấu bảo vệ 

biên giới với nhiệm vụ tăng cƣờng động viên các tầng lớp 

nhân dân thi đua lao động sản xuất, chiến đấu và phục vụ 

chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc, vận động thanh niên xung 

phong lên đƣờng nhập ngũ, phối hợp thực hiện tốt chính 

sách hậu phƣơng quân đội... Hoạt động của các cấp, các 

ngành, Mặt trận và các đoàn thể quần chúng nhân dân đã 

chuyển hƣớng tập trung cho cơ sở, đi vào giải quyết 

những vấn đề bức xúc diễn ra ở cơ sở, thực hiện một bƣớc 

dân chủ hóa, công khai hóa và công bằng xã hội, coi trọng 

và giải quyết kịp thời đơn thƣ khiếu tố, qua đó khơi dậy 

niềm tin trong nhân dân.  

Nắm vững các quan điểm của Đảng về xây dựng đất 

nƣớc và công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, 

Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tuyên đã tham mƣu kiểm tra, 

hƣớng dẫn, khắc phục những sai lầm, khuyết điểm trong 

công tác vận động quần chúng, coi trọng quyền và lợi ích 

chính đáng, của đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân 

dân; phát động các phong trào thi đua có nội dung thiết 

thực, cụ thể, hƣớng vào các mục tiêu: Phát triển kinh tế - 

xã hội, xây dựng tổ chức, xây dựng con ngƣời và thống 

nhất trong cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân 

dân làm chủ, khắc phục khuynh hƣớng coi nhẹ, coi 

thƣờng công tác vận động quần chúng; nâng cao khả năng 

tập hợp, động viên và giáo dục quần chúng. 

Trong điều kiện tình hình kinh tế và đời sống các 

tầng lớp nhân dân khó khăn, thiên tai liên tục đe dọa, Mặt 
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trận và các đoàn thể nhân dân trong tỉnh đã tăng cƣờng 

công tác giáo dục, tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên, 

nhân dân chấp hành chủ trƣơng, chính sách của Đảng, 

Nhà nƣớc, đoàn kết tƣơng trợ, khắc phục khó khăn để 

phát triển sản xuất, đề cao ý thức trách nhiệm, vai trò tập 

hợp quần chúng nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc.  

 Công tác Dân vận  tiếp tục thực hiện tốt chức 

năng, nhiệm vụ tham mƣu cho cấp ủy chỉ đạo, triển khai, 

thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận, bám sát nhiệm 

vụ chính trị của tỉnh. Tham mƣu giúp cấp ủy hƣớng dẫn, 

theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng; khảo sát, nắm bắt tình hình nhân dân; tham 

mƣu, đề xuất thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh 

vực tôn giáo và công tác ngƣời Hoa. Theo dõi, nghiên 

cứu, đề xuất với cấp ủy chỉ đạo hoạt động của công tác 

của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

đặc biệt là trong giai đoạn cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới 

với nhiệm vụ tăng cƣờng động viên các tầng lớp nhân dân 

thi đua lao động sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến 

đấu, bảo vệ Tổ quốc, vận động thanh niên xung phong lên 

đƣờng nhập ngũ, phối hợp thực hiện tốt chính sách hậu 

phƣơng quân đội,... 

 Công tác dân vận trong giai đoạn này tập trung 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng (khoá VI) về đổi mới công tác quần 

chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và 

nhân dân, công tác vận động quần chúng có những chuyển 

biến tích cực. Đổi mới một bƣớc nội dung và phƣơng thức 

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, 
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coi trọng việc đoàn kết cùng chăm lo giải quyết những lợi 

ích thiết thực của đoàn viên, hội viên. Mặt trận Tổ quốc từ 

tỉnh đến cơ sở, khu dân cƣ đƣợc củng cố, kiện toàn.  Liên 

đoàn lao động tỉnh và Công đoàn các cấp đổi mới tổ chức 

và phƣơng thức hoạt động, thƣờng xuyên động viên đoàn 

viên, công nhân viên chức kiên trì vƣợt qua khó khăn thử 

thách, phát huy quyền làm chủ cùng với lãnh đạo đơn vị 

xây dựng phƣơng án sản xuất kinh doanh, tích cực tháo 

gỡ khó khăn, phát huy năng lực sản xuất, tạo việc làm, 

bảo đảm lợi ích Nhà nƣớc và ngƣời lao động. Năm 1987, 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tuyên 

đã tiến hành Đại hội lần thứ IV. Tổ chức Đoàn đƣợc tăng 

cƣờng, đến đầu năm 1991, toàn tỉnh có 46.832 đoàn viên 

trong tổng số hơn 30 vạn thanh niên, sinh hoạt trong 397 

đoàn cơ sở với 3.056 chi đoàn.  Hoạt động của Hội Liên 

hiệp Phụ nữ và phong trào phụ nữ trong tỉnh có tiến bộ; tổ 

chức hội các cấp đƣợc củng cố. Mô hình tổ chức sinh hoạt 

theo thôn, bản, cụm dân cƣ, tổ khu phố đạt hiệu quả thiết 

thực. Toàn tỉnh thành lập đƣợc 1.426 tổ và 608 Ban Chấp 

hành Chi hội Nông dân, với 207.069 hội viên. Các tổ 

chức hội ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò là cầu nối 

giữa Đảng với quần chúng nhân dân, truyền đạt chủ 

trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng tới nhân dân, 

phản ảnh tâm tƣ nguyện vọng của nhân dân với Đảng, vận 

động nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của 

địa phƣơng.  

Công tác dân vận của các tổ chức Đảng đƣợc quan 

tâm, phƣơng châm: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 

tra đã đƣợc thực hiện ở một số khâu; công tác tham mƣu, 

sơ kết, tổng kết và phối hợp giữa Ban Dân vận với mặt 
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trận và các đoàn thể đƣợc thực hiện thƣờng xuyên, có nền 

nếp. Các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể có những 

đổi mới về nội dung và phƣơng thức hoạt động. Trong 

sinh hoạt chính trị, tƣ tƣởng, đấu tranh phê  bình và tự phê 

bình, trong thông tin, ngôn luận, bầu cử, ứng cử và đề bạt 

cán bộ, trong sản xuất và đời sống đã dân chủ, cởi mở 

hơn. Lòng tin của nhân dân các dân tộc vào Đảng, vào 

chủ nghĩa xã hội đƣợc củng cố, nâng cao. 

Cùng với việc tiếp tục ổn định tƣ tƣởng cho cán bộ, 

đảng viên và nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân tập trung phục vụ thực hiện Chỉ thị số 100-

CT/TW ngày 13/1/1981 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng 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. Đây là một cơ chế, chính sách mới, nên Tỉnh ủy 

đặc biệt quan tâm công tác tuyên truyền, vận động nhân 

dân đồng tình thực hiện. Công tác dân vận là phải phối 

hợp với các ban, ngành, địa phƣơng theo dõi kết quả thực 

hiện thí điểm khoán 100 tại các hợp tác xã. Đồng thời 

hƣớng dẫn các huyện, thị uỷ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể nhân dân đẩy mạnh tuyên truyền làm rõ chủ trƣơng 

khoán của Trung ƣơng, đề phòng khuynh hƣớng nôn nóng 

dẫn tới khoán chui, khoán chƣa đƣợc chuẩn bị đối với các 

hộ xã viên, động viên, khuyến khích nhân dân thực hiện. 

Công tác dân vận đã góp phần vào thành công trong thực 

hiện điểm khoán 100 của Đảng ở vùng thấp, đem lại sự 

phấn khởi cho xã viên trong các hợp tác xã, làm cơ sở cho 

việc mở rộng thực hiện khoán 100 đến tất cả các hợp tác 

xã trong tỉnh.   
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Giai đoạn này, tình hình kinh tế - xã hội nƣớc ta gặp 

những khó khăn lớn, tình hình biên giới vẫn diễn biến phức 

tạp. Các thế lực thù địch không ngừng tung ra các luận điệu 

chiến tranh tâm lý, xuyên tạc đƣờng lối, chủ trƣơng, chính 

sách của Đảng và Nhà nƣớc, gây xáo trộn tƣ tƣởng một bộ 

phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác dân vận đã 

kịp thời nắm bắt những điểm mấu chốt để giúp cấp uỷ chỉ 

đạo công tác tuyên truyền, vận động, động viên quân và dân 

ta luôn chủ động, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biên giới, giữ 

vững ổn định chính trị, xã hội, đẩy mạnh sản xuất, phát triển 

kinh tế. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên, và nhân dân theo tinh thần 

Nghị quyết Đại hội V của Đảng; động viên tinh thần cách 

mạng, tin tƣởng vững chắc ở thắng lợi của cách mạng xã hội 

chủ nghĩa và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời đấu tranh 

chống những luận điệu xuyên tạc của địch, vạch trần những 

âm mƣu thủ đoạn thâm độc của chúng hòng gây mất đoàn 

kết, mất lòng tin của nhân dân với Đảng và Nhà nƣớc.  

Đã thƣờng xuyên phối hợp tham mƣu đẩy mạnh  

tuyên truyền, vận động để nhân dân hiểu về chủ trƣơng 

cải tiến quản lý kinh tế nhằm xoá bỏ dần cơ chế hành 

chính quan liêu bao cấp, xây dựng cơ chế mới, phát huy 

quyền chủ động của địa phƣơng về thực hiện Chỉ thị 100 

của Ban Bí thƣ Trung ƣơng, Pháp lệnh thuế nông nghiệp 

và Pháp lệnh thuế công thƣơng nghiệp, tuyên truyền, 

động viên nhân dân mua công trái xây dựng Tổ quốc...; 

vận động, thuyết phục để nhân dân hiểu rõ và thực hiện 

những quan điểm của Đảng về cải tiến cơ chế quản lý 

kinh tế, từng bƣớc mở rộng cơ chế khoán trong sản xuất, 

kiên quyết loại bỏ dần cơ chế quản lý quan liêu bao cấp, 
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chuyển sang hạch toán kinh doanh Xã hội chủ nghĩa theo 

tinh thần Nghị quyết 08 của Trung ƣơng (khoá V). Từ đó 

đã góp phần khắc phục những khó khăn, tạo ra những 

chuyển biến tích cực trong nền kinh tế của địa phƣơng. 

Các phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp luôn đƣợc 

đẩy mạnh, tỉnh đã hoàn thành vƣợt mức kế hoạch Nhà 

nƣớc giao và đạt mục tiêu kế hoạch 5 năm (1980 - 1985) 

do Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ II đề ra.  

 

Vận động thanh niên hăng hái nhập ngũ lên đƣờng bảo vệ Tổ quốc 

năm 1986 

Công tác dân vận đã góp phần trong thực hiện công 

tác xoá mù chữ. Hệ thống trƣờng phổ thông, bổ túc và 

trƣờng thiếu nhi rẻo cao đƣợc phát triển. Lĩnh vực y tế 

đƣợc tăng cƣờng, vừa bảo đảm chăm sóc sức khoẻ cho 

nhân dân, vừa phục vụ cứu chữa cho thƣơng binh tại các 

huyện, thị xã biên giới, chủ động ngăn ngừa các dịch 

bệnh. Dƣới sự chỉ đạo trực tiếp của cấp uỷ tỉnh, công tác 

Dân vận đã không ngừng khắc phục mọi khó khăn thực 
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hiện tốt công tác vận động quần chúng, góp phần ổn 

định tình hình nhân dân, tham gia tích cực vào việc thực 

hiện hai nhiệm vụ cách mạng là xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.   

2. Công tác Dân vận trong những năm đầu thực 

hiện công cuộc đổi mới của Đảng (1986-1991)  

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, từ ngày 15 đến 

18-12-1986, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng 

họp tại Hà Nội đề ra đƣờng lối đổi mới: Đổi mới tƣ duy, 

trƣớc hết là tƣ duy kinh tế; đổi mới tổ chức - cán bộ và 

phong cách lãnh đạo của Đảng; thực hiện ba chƣơng trình 

kinh tế lớn: lƣơng thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng 

xuất khẩu. Về kinh tế, chuyển từ cơ chế tập trung, quan liêu, 

bao cấp sang cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc; 

từ mô hình kinh tế chỉ có hai thành phần (nhà nƣớc và tập 

thể) sang mô hình kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trong 

đó kinh tế nhà nƣớc giữ vai trò chủ đạo; lấy phân phối theo 

kết quả lao động và hiệu quả kinh tế làm trọng tâm. Về 

chính trị và xã hội, đổi mới hệ thống chính trị từ chế độ tập 

trung quan liêu, với phƣơng pháp quản lý hành chính mệnh 

lệnh, sang dân chủ hóa đời sống xã hội, phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội VI của Đảng, công tác 

dân vận có những đổi mới về nội dung, hình thức và phƣơng 

pháp; bám sát các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của địa 

phƣơng và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nƣớc. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận 

động theo hƣớng gần dân, tăng cƣờng nắm tình hình tâm tƣ, 

nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, ngƣời lao động; động 

viên, khích lệ nhân dân nâng cao tinh thần nhiệt tình cách 
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mạng, tích cực tham gia lao động sản xuất, góp phần thực 

hiện thắng lợi ba chƣơng trình kinh tế lớn của tỉnh là: Sản 

xuất lương thực - thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng và 

sản xuất hàng xuất khẩu. Bên cạnh đó, kết hợp với cử cán 

bộ đi cơ sở nắm tình hình nhân dân, những khó khăn, vƣớng 

mắc của nhân dân trong quá trình tổ chức thực hiện chủ 

trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc.  

Quán triệt tinh thần Đại hội VI của Đảng, công tác 

vận động quần chúng những năm đầu thực hiện đƣờng lối 

đổi mới đƣợc các cấp ủy Đảng trong tỉnh quan tâm, chú 

trọng. Trong các chƣơng trình hành động của cấp ủy thực 

hiện nghị quyết của Trung ƣơng, vấn đề đổi mới, nâng cao 

chất lƣợng công tác dân vận. Đối với tỉnh ta, bƣớc vào thời 

kỳ mới, Hà Tuyên vẫn là tỉnh miền núi nghèo, kinh tế chậm 

phát triển, vật tƣ hàng hoá khan hiếm, giá cả biến động 

mạnh, bội chi tiền mặt còn lớn… Bên cạnh đó, các thế lực 

thù địch vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự, đẩy mạnh chiến 

tranh tâm lý, gián điệp; vùng biên giới luôn trong tình trạng 

không ổn định, gây ảnh hƣởng không nhỏ đến sản xuất và 

đời sống của nhân dân. 

Năm 1986, năm mở đầu kế hoạch 5 năm 1986-1990, 

trong bối cảnh tình hình đất nƣớc và của tỉnh hết sức khó 

khăn, ngày 13-1-1986 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà 

Tuyên ra Nghị quyết Về phương hướng, nhiệm vụ  kế 

hoạch kinh tế - xã hội năm 1986 của tỉnh. Sau khi đánh giá 

tình hình phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, 

thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, Tỉnh uỷ chỉ rõ 

những thiếu sót khuyết điểm cần khắc phục và đề ra 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 1986 là: Trong nông nghiệp, 

phải tiếp tục đẩy mạnh thâm canh, bằng mọi biện pháp 
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đảm bảo tốt công tác dịch vụ cho nông nghiệp, đẩy mạnh 

làm thủy lợi và giải quyết sức kéo để đƣa hệ số sử dụng đất 

lên cao hơn. Thực hiện tốt phƣơng thức sản xuất nông - 

lâm kết hợp, gắn sản xuất nông nghiệp với nghề rừng. 

Tăng cƣờng công tác quản lý hợp tác xã, mở rộng thực 

hiện khoán sản phẩm, hình thành cơ chế quản lý hợp tác xã 

nông lâm nghiệp hoàn chỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 56-

CT/TW của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, tạo bƣớc 

chuyển biến mạnh mẽ về tăng năng suất lao động, cây 

trồng và giảm giá thành sản phẩm trong nông nghiệp, trƣớc 

hết là giá thóc, ngô. Cùng với phát triển lúa, ngô, phải đẩy 

mạnh phát triển và thâm canh các loại cây màu, gắn sản 

xuất và chế biến để từng bƣớc cải tiến cơ cấu bữa ăn. Xây 

dựng và củng cố thế trận biên giới toàn diện, vững chắc; 

thực hiện tốt gắn kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc 

phòng - an ninh với kinh tế, đảm bảo hậu cần tại chỗ, chủ 

động chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. 

Ngày 10-7-1987, Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ ra Chỉ thị 

số 10-CT/TU Về "Hưởng ứng những việc cần làm ngay” 

chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, địa 

phƣơng, đơn vị, các tổ chức quần chúng, các cơ quan 

thông tin đại chúng của tỉnh xem xét, xác định và giải 

quyết đúng đắn những việc cần làm ngay ở các địa 

phƣơng, các cơ quan đơn vị, theo tinh thần bài báo 

"Những việc cần làm ngay" của đồng chí N.V.L (tức đồng 

chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thƣ Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng) trên địa bàn tỉnh. Tỉnh ủy đã chỉ đạo công tác 

tuyên giáo, dân vận cần tập trung nắm vững tình hình tƣ 

tƣởng cán bộ, đảng viên; tham mƣu cho Tỉnh ủy tập trung 

giải quyết các vấn đề còn tồn tại. 
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Tháng 02-1988, Ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tuyên 

giải thể, chức năng, nhiệm vụ, cán bộ của ban đƣợc xen 

ghép vào các Ban Đảng Tỉnh ủy14. 

 Tháng 4-1988, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 

10-NQ/TW về đổi mới cơ chế khoán trong sản xuất nông 

nghiệp, sau đó Trung ƣơng ra Nghị quyết số16-NQ/TW về 

quản lý kinh tế ngoài quốc doanh và Nghị quyết số 05-

NQ/TW về củng cố tổ chức Đảng. Công tác dân vận đã tập 

trung hƣớng dẫn tuyên truyền, vận động tập trung vào ba vấn 

đề lớn của tỉnh đó là: Đẩy mạnh sản xuất, thâm canh cây 

lƣơng thực, phát triển cây đặc sản; thực hiện cơ chế khoán 

mới; chống lạm phát, thực hiện hài hoà ba lợi ích và quyết 

tâm hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc.                                                           

Tình hình biên giới Việt - Trung đã có những 

chuyển biến theo hƣớng tích cực. Thực hiện Thông báo 

số 118 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng và Chỉ thị số 08 

của Hội đồng Bộ trƣởng về chủ trƣơng mở cửa biên giới, 

trên tuyến biên giới Hà Tuyên  nhân dân hai nƣớc đã qua 

lại thăm hỏi và trao đổi hàng hóa ngày một tăng, góp 

phần thúc đẩy bình thƣờng hoá quan hệ hữu nghị truyền 

thống giữa hai Đảng và nhân dân hai nƣớc Việt Nam - 

Trung Quốc. Trong năm 1990, tỉnh Hà Tuyên đã tổ chức 

đoàn cán bộ 3 lần đàm phán với phía Trung Quốc về mở 

cửa đƣờng biên trên tuyến biên giới giữa tỉnh Hà Tuyên 

với Châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam-Trung Quốc. 

Cũng trong giai đoạn này, các thế lực thù địch tiếp 

tục đẩy mạnh các hoạt động nhằm thực hiện âm mƣu phá 

                                                
14

 Quyết định số 495/QĐ-TU ngày 06-02-1988 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

ủy Hà Tuyên về việc giải thể Ban Dân vận Tỉnh ủy.   
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hoại nhiều mặt đối với nƣớc ta; chúng kích động “cải 

cách chính trị” nhằm xoá bỏ sự lãnh đạo của Đảng, làm 

biến dạng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt, sự tan rã, sụp đổ 

của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô 

những năm 1988-1991 tác động tiêu cực đến tƣ tƣởng, 

tình cảm và đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân ta.  

Lợi dụng chính sách mở cửa của ta và tình hình quốc 

tế, khu vực, biên giới và nội địa Hà Tuyên có những diễn 

biến phức tạp. Vì vậy, công tác dân vận tập trung vào vận 

động nhân dân chủ động thực hiện nhiệm vụ giữ vững ổn 

định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh sản xuất 

nhằm phục vụ công cuộc đổi mới đất nƣớc. 

Quán triệt các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng, Chỉ thị 60 của Bộ Chính trị về nhiệm vụ bảo 

vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới và Chỉ thị 15 của 

Tỉnh uỷ, nhờ nắm vững tình hình cơ sở, lực lƣợng an ninh 

tỉnh đã bóc gỡ, truy quét nhiều cơ sở địch cài cắm, móc 

nối làm trong sạch địa bàn biên giới. Phát hiện, bắt giữ, 

xử lý nhiều vụ do địch sử dụng hàng hoá mua chuộc cán 

bộ, đảng viên, đồng bào, chiến sĩ để thu thập tin tức, chia 

rẽ nội bộ ta. Trên địa bàn biên giới xây dựng đƣợc nội 

dung cụ thể phối hợp hoạt động của các lực lƣợng: Bộ đội 

địa phƣơng, dân quân tự vệ, bộ đội biên phòng và lực 

lƣợng an ninh.  

 Ngày 14-5-1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trƣởng ra Chỉ 

thị số 135-HĐBT Về tăng cường công tác bảo vệ trật tự an 

toàn xã hội trong tình hình mới. Thực hiện Chỉ thị 135, ngày 

26-6-1989 Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ ra Chỉ thị số 23-CT/TU 

về tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo vệ trật tự an toàn xã hội 

trong tình hình mới, yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền, 
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các ngành, đoàn thể và nhân dân thực hiện nghiêm túc có 

hiệu quả Chỉ thị 135/HĐBT, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm 

đến hết năm 1989, nhằm tạo chuyển biến thực sự trong công 

tác bảo vệ trật tự, an toàn xã hội. Dƣới sự chỉ đạo của các 

cấp uỷ đảng, chính quyền, các địa bàn dân cƣ đƣợc quản lý 

tốt hơn. Các đội bảo vệ dân phố, tổ an ninh nhân dân xóm, 

bản, đội thanh niên xung kích ở các công, nông, lâm trƣờng, 

tổ hoà giải,v.v…đƣợc củng cố và mở rộng, là lực lƣợng 

nòng cốt trong bảo vệ trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Tình 

hình “xƣng đón vua” đƣợc chủ động giải quyết bằng vận 

động, giáo dục, thuyết phục, xử lý đúng chính sách, pháp 

luật đối với các phần tử đứng đầu, ngoan cố, không gây tâm 

lý căng thẳng trong dân, làm thất bại âm mƣu của kẻ xấu, 

đƣợc nhân dân đồng tình ủng hộ. Phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc đƣợc đẩy mạnh, các địa phƣơng thực 

hiện có hiệu quả Chỉ thị 135 và quyết định 240 của Hội 

đồng Bộ trƣởng, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn 

xã hội. Nhờ những cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, toàn quân, 

toàn dân trong tỉnh, tình hình trật tự an toàn xã hội đƣợc 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 phƣơng đƣợc bảo vệ an toàn, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo 

thực hiện các nhiệm vụ chính - trị của địa phƣơng trong 

công cuộc đổi mới.  

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng (khoá VI)15, Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên (khoá IV) họp từ ngày 5 đến 7-

                                                
15

  Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ƣơng (khoá VI) 

họp từ ngày 15 đến 24-8-1989 về một số vấn đề cấp bách trong công tác 

tư tưởng trước tình hình trong nước và quốc tế hiện nay. 
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10-1989 ra Nghị quyết số 38-NQ/TU về một số nhiệm 

vụ cụ thể, trọng yếu nhằm chấn chỉnh, ổn định tình hình 

tƣ tƣởng, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị 

của địa phƣơng. Tỉnh uỷ yêu cầu tiếp tục quán triệt một 

cách đầy đủ, sâu rộng các nội dung, nhiệm vụ công tác 

tƣ tƣởng đƣợc đề ra trong Nghị quyết Trung ƣơng 7, 

tuyên truyền, vận động nhân dân nhận thức đúng quan 

điểm về hai con đƣờng: xã hội chủ nghĩa và tƣ bản chủ 

nghĩa, khẳng định sự tất yếu đi lên xã hội chủ nghĩa và 

tính tất yếu khách quan của công cuộc đổi mới trên đất 

nƣớc ta; giáo dục quan điểm và lập trƣờng giai cấp, nâng 

cao cảnh giác cách mạng, làm thất bại mọi âm mƣu của 

kẻ thù; kiên trì phấn đấu cho mục tiêu lý tƣởng xã hội 

chủ nghĩa trên cơ sở quán triệt 5 nguyên tắc lớn và 

những chính sách đổi mới của Đảng, không ngừng rèn 

luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tăng 

cƣờng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, sự thống nhất 

ý chí hành động trong xã hội, đấu tranh chống những 

biểu hiện tiêu cực. Kiên quyết khắc phục một số biểu 

hiện lệch lạc, thiếu sót trong chỉ đạo sản xuất kinh doanh 

và hoạt động văn hóa xã hội. Tăng cƣờng sự lãnh đạo 

của Đảng và hoạt động của các tổ chức quần chúng… 

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng 

họp từ ngày 24 đến 27-6-1991 tại Hà Nội. Với chủ đề: 

Đại hội của trí tuệ - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - đoàn 

kết, Đại hội đánh giá 5 năm thực hiện đƣờng lối đổi mới 

của Đại hội VI, đề ra mục tiêu tổng quát 5 năm (1991-

1995) là “vượt khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển 

kinh tế - xã hội, tăng cường ổn định chính trị, đẩy lùi 

tiêu cực và bất công xã hội, đưa nước ta cơ bản ra khỏi 
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tình trạng khủng hoảng hiện nay”16. Đại hội thảo luận, 

nhất trí thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong 

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Chiến lược ổn định 

và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000. Mục tiêu 

tổng quát của chiến lƣợc đến năm 2000 là: ra khỏi khủng 

hoảng, ổn định tình hình kinh tế - xã hội, phấn đấu vƣợt 

qua tình trạng nƣớc nghèo và kém phát triển, cải thiện 

đời sống của nhân dân, củng cố quốc phòng và an ninh, 

tạo điều kiện cho đất nƣớc phát triển nhanh hơn vào đầu 

thế kỷ XXI. 

 Đƣờng lối đổi mới của Đảng đã đặt ra cho công 

tác dân vận nhiệm vụ phải bám sát cơ sở, gần dân, hƣớng 

vào những công việc thiết thực nhằm xây dựng nền dân 

chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện các mục tiêu phát triển 

kinh tế-xã hội. Căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu, nhiệm 

vụ cách mạng trong giai đoạn mới, ngày 12-8-1991, Quốc 

hội khoá VIII, kỳ họp thứ 9 Quyết nghị chia tỉnh Hà Tuyên 

thành hai tỉnh, lấy tên là tỉnh Hà Giang và tỉnh Tuyên 

Quang. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khoá VIII, công 

tác chia tỉnh đƣợc tiến hành khẩn trƣơng với nguyên tắc: 

Dân chủ - Đoàn kết và kỷ cƣơng vì lợi ích chung. Ngày 16-

9-1991, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng ra 

Quyết định số 41 - NS/TW chỉ định Ban Chấp hành lâm 

thời Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. Sau khi có Quyết định 

thành lập, Tỉnh uỷ Tuyên Quang nhanh chóng tiến hành ổn 

định tổ chức, phân công công tác cho các đồng chí uỷ viên 

Ban Chấp hành lâm thời. Ngày 01-10-1991, Tỉnh uỷ Tuyên 

                                                
16

 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 1991. 
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Quang ra Quyết định số 01- QĐ/TU thành lập các cơ quan 

tham mƣu giúp việc trực thuộc Tỉnh uỷ.  

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ lâm 

thời tỉnh Tuyên Quang họp, bàn các công việc trọng tâm 

trong quý IV năm 1991 là: Tổ chức học tập, quán triệt 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII và học tập 

Điều lệ Đảng (sửa đổi) trong toàn Đảng bộ. Tiến hành 

Đại hội Đảng các cấp vòng 2. Về Đại hội Đảng bộ tỉnh, 

Hội nghị quyết định: Đại hội tiến hành trong quý I năm 

1992;  xác định nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

khoá XI. Hội nghị quyết định thành lập 9 Đảng bộ trực 

thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc  và 5 đoàn thể nhân dân. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần 

thứ XI thành công, mở ra một thời kỳ mới: Thời kỳ 

Đảng bộ Tuyên Quang lãnh đạo nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới toàn 

diện của Đảng. 

Công tác xây dựng Đảng ở Tuyên Quang đã đạt 

đƣợc những kết quả quan trọng có ý nghĩa lớn trong việc 

củng cố, nâng cao chất lƣợng hệ thống chính trị. Đảng 

bộ đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác 

tổ chức cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ƣơng 3 

(khoá VII): Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy 

Đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở; củng cố 

tổ chức thôn, bản, tổ dân phố, hợp tác xã nông - lâm 

nghiệp gắn với củng cố chi bộ đảng và các tổ chức đoàn 

thể nhân dân theo địa bàn dân cƣ. Thực hiện đổi mới, 

chỉnh đốn Đảng ở các cơ quan cấp tỉnh; thành lập Ban 

cán sự đảng, đảng đoàn ở các cơ quan Nhà nƣớc và đoàn 

thể nhân dân…  
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Năm 1992, công tác dân vận tập trung tuyên truyền, 

vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

3 cấp nhiệm kỳ 1992-1997, vận động nhân dân, đoàn kết, 

tích cực giúp nhau tăng gia sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, 

thực hiện các chính sách xã hội, từ thiện, nhân đạo… Mặt 

trận Tổ quốc cùng với các đoàn thể nhân dân đã vận động 

lập quỹ tình nghĩa đƣợc gần 800 triệu đồng, trao 2.608 sổ 

tiết kiệm và xây dựng 57 ngôi nhà tình nghĩa cho các gia 

đình thƣơng binh, liệt sĩ, bà mẹ Việt Nam anh hùng; vận 

động nhân dân xây dựng quỹ an ninh - quốc phòng, tham 

gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, thực 

hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo, tăng cƣờng khối 

đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh.  

Các cấp công đoàn có chuyển biến tích cực trong 

việc tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện các 

chính sách đối với ngƣời lao động, từng bƣớc nâng cao 

đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, viên chức; 

cải tiến công tác quản lý, sắp xếp lại lao động, tinh gọn 

bộ máy cơ quan đơn vị... Thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 8 (khóa XI) về xây 

dựng giai cấp công nhân trong giai đoạn mới, đội ngũ 

công nhân và tổ chức công đoàn đƣợc sắp xếp, bố trí lại 

phù hợp hơn, phát triển cả về số lƣợng và chất lƣợng. Ý 

thức chính trị và năng lực tiếp thu khoa học kỹ thuật, 

công nghệ mới, trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ 

của đội ngũ công nhân viên chức đƣợc nâng lên một 

bƣớc. Đại bộ phận công nhân lao động gắn bó với công 

việc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.  
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 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã lấy 

cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh” làm nòng cốt, 

hƣớng các hoạt động về cơ sở với nhiều hoạt động phù hợp 

với mỗi vùng và đặc điểm của mỗi dân tộc (Năm 1992, có 

80% cơ sở sau củng cố đạt từ loại khá trở lên. Hàng năm, 

có trên 2000 thanh niên được kết nạp vào Đoàn. Đến cuối 

năm 1995, toàn tỉnh đã giới thiệu được 1.725 đoàn viên 

ưu tú, trong đó có 601 đồng chí được vinh dự bổ sung vào 

đội ngũ của Đảng. Đi đầu trong công tác này là các 

huyện Hàm Yên, Sơn Dương, Chiêm Hoá, Yên Sơn…). 

Các phong trào "thanh niên giúp nhau lập nghiệp", “Thanh 

niên sản xuất kinh doanh giỏi”, “Luyện tay nghề, thi thợ 

giỏi”, “Xứng danh bộ đội cụ Hồ”, “Thanh niên xung kích 

bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Đền ơn đáp nghĩa”… đƣợc triển 

khai sâu rộng.  

Cuối năm 1991, Hội Cựu chiến binh đƣợc thành lập 

ở các cấp với hơn 3.000 hội viên. Hoạt động nổi bật của 

Hội cựu chiến binh là thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an 

ninh, chống âm mƣu “diễn biến hoà bình” của địch; giáo 

dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia tích 

cực vào xây dựng chính quyền, xây dựng Đảng, giúp 

nhau làm kinh tế thực hiện xoá đói giảm nghèo. 

Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tích cực đổi mới 

hoạt động, nhất là các hoạt động hỗ trợ tăng thu nhập 

cho hội viên. Các cấp Hội đã làm tín chấp giúp hội viên 

vay vốn phát triển kinh tế. Toàn tỉnh đã lập đƣợc 1.180 

nhóm phụ nữ hỗ trợ sản xuất. Đội ngũ cán bộ nữ phát 

triển cả về số lƣợng và chất lƣợng. Đặc biệt cán bộ nữ 

khoa học - kỹ thuật phát triển khá nhanh, năm 1993, 
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toàn tỉnh có 1.424 chị em có trình độ từ cao đẳng trở 

lên, chiếm 43,1% so với toàn tỉnh, tăng 12,1% so với 

năm 1984. Đội ngũ cán bộ nữ tham gia cấp uỷ và giữ 

các chức vụ chủ chốt tăng, hầu hết các chị phát huy 

đƣợc trình độ, năng lực, hoàn thành công tác đƣợc phân 

công, phấn đấu thực hiện phụ nữ “đảm việc nƣớc, giỏi 

việc nhà”, đáp ứng yêu cầu đổi mới.  

Tổ chức Hội nông dân các cấp đƣợc kiện toàn, củng 

cố. Hoạt động của các cấp Hội nông dân đã vận dụng 

triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị  của Đảng và 

của Trung ƣơng Hội Nông dân Việt Nam, đến hội viên và 

nông dân các dân tộc. Phong trào nông dân sản xuất giỏi, 

chuyển giao khoa học kỹ thuật phát triển sản xuất; xây 

dựng cơ sở hạ tầng (làm đƣờng, trƣờng, trạm, thuỷ lợi, 

điện…), chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đƣợc hội 

viên và nông dân tích cực hƣởng ứng. Nhiều gƣơng sản 

xuất điển hình và nhiều mô hình làm kinh tế giỏi xuất 

hiện, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn của tỉnh. 

Các tổ chức xã hội, hội nghề nghiệp: Hội Chữ thập đỏ, 

Hội Y học dân tộc, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Luật 

gia…cũng đƣợc quan tâm lãnh đạo, từng bƣớc đƣợc củng 

cố và phát triển.  

Trong điều kiện tình hình quốc tế và trong nƣớc có 

nhiều khó khăn, thử thách, đảng bộ và nhân dân các dân 

tộc tỉnh Tuyên Quang, với tinh thần tự lực tự cƣờng, đoàn 

kết, đã kiên trì con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội có 

những cố gắng, nỗ lực vƣợt bậc đã xây dựng, củng cố hệ 

thống chính trị vững mạnh. Các cấp bộ đảng, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã 
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nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ nội 

dung, phƣơng thức công tác và đi vào hoạt động có hiệu 

quả; tạo không khí phấn khởi, tin tƣởng trong đảng viên 

và nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới của Đảng. 

 Công tác dân vận trong thời kỳ này tiếp tục tập 

trung triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa VI) 

số 08B-NQ/HNTW ngày 27-3-1990 về đổi mới công tác 

quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa 

Đảng và nhân dân. Tham mƣu, chỉ đạo các cấp ủy đảng 

lãnh đạo đẩy mạnh phong trào quần chúng trong phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng; củng cố niềm tin 

của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong công cuộc 

đổi mới, làm cho mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân 

ngày càng gắn bó mật thiết hơn. Tổ chức và hoạt động 

của các đoàn thể có nhiều đổi mới và phát huy tốt các 

hình thức tập hợp nhân dân, góp phần củng cố vững chắc 

khối đoàn kết nhân dân. 

Ở các huyện, thị ủy, khối dân vận đƣợc thành lập do 

đồng chí Phó Bí thƣ Thƣờng trực phụ trách, thành viên 

khối dân vận gồm có các đồng chí lãnh đạo Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể; mỗi huyện, thị ủy cử 01 cán bộ theo 

dõi tổng hợp về công tác dân vận, dân tộc do Văn phòng 

huyện, thị ủy quản lý. 

Công tác dân vận đã tập trung vận động nhân dân thực 

hiện công cuộc đổi mới của Đảng, vận động nhân dân phát 

triển kinh tế-xã hội, xóa đói, giảm nghèo... , lãnh đạo triển 

khai thực hiện đổi mới phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm 

là thực hiện ba chƣơng trình kinh tế lớn; đẩy mạnh củng cố 
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quốc phòng-an ninh, chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt 

của các thế lực thù địch, chống lại sự lợi dụng của kẻ xấu và 

“âm mƣu diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; xây 

dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị. Tập trung tuyên 

truyền sâu rộng và thực hiện nghiêm túc Nghị định 

69/HĐBT ngày 21-3-1991 của Hội đồng Bộ trƣởng “Quy 

định về các hoạt động tôn giáo”; kiên quyết ngăn chặn các 

hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Các cấp ủy đã quan tâm 

giải quyết kịp thời, hợp tình, hợp lý các vụ việc phức tạp 

nhƣ: làm nhà nguyện, lập đền thờ trái phép, tự ý cơi nới, 

tu sửa đền thờ, lập những tổ chức tôn giáo không đƣợc 

chính quyền cho phép ở một số nơi, hoạt động mê tín dị 

đoan; giữ vững sự đoàn kết, ổn định ở vùng đồng bào 

công giáo. Lực lƣợng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đƣợc 

xây dựng theo hƣớng  “Dân cử - dân nuôi”. Lập quỹ Quốc 

phòng - an ninh và đƣa vào sử dụng đúng mục đích, góp 

phần tích cực vào việc bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. 

Các cấp uỷ đảng đã lãnh đạo đẩy mạnh phong trào 

quần chúng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phƣơng; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo 

của Đảng trong công cuộc đổi mới, làm cho mối quan hệ 

giữa Đảng với nhân dân ngày càng gắn bó mật thiết hơn. 

Tổ chức và hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới 

và phát huy tốt hơn, các hình thức tập hợp nhân dân bƣớc 

đầu có chuyển biến, khối đoàn kết nhân dân các dân tộc 

ngày càng đƣợc củng cố vững chắc. Tập trung tuyên 

truyền, vận động nhân dân thực hiện định canh, định cƣ, 

ổn định cuộc sống…. Đại bộ phận cán bộ, đảng viên và 

nhân dân tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng tình 
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nhất trí cao với công cuộc đổi mới. Dân chủ trong Đảng 

và trong xã hội đƣợc mở rộng; đoàn kết giữa các dân tộc, 

các tôn giáo, các vùng trong tỉnh đƣợc phát huy tốt hơn, 

tạo môi trƣờng chính trị, xã hội lành mạnh, chống đƣợc 

sự lợi dụng của kẻ xấu và “âm mƣu diễn biến hoà bình” 

của các thế lực thù địch.  

Những năm 1989 đến 1991, tình hình thế giới tiếp tục 

diễn biến hết sức phức tạp. Khủng hoảng chính trị ở Liên Xô 

và các nƣớc xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, nhiều Đảng Cộng 

sản mất vai trò lãnh đạo. Lợi dụng tình hình trên, chủ nghĩa 

đế quốc và các thế lực phản động ra sức tấn công các nƣớc xã 

hội chủ nghĩa còn lại, chúng công khai tuyên bố xóa bỏ chủ 

nghĩa xã hội trên thế giới trƣớc năm 2000 và coi Việt Nam là 

một trong những trọng điểm để chống phá. Ở trong nƣớc, sau 

hơn 4 năm đổi mới, chúng ta đã đạt đƣợc những thành tựu 

bƣớc đầu rất quan trọng, nhƣng đất nƣớc vẫn chƣa ra khỏi 

khủng hoảng kinh tế - xã hội. Đời sống của một bộ phận nhân 

dân, nhất là những ngƣời hƣởng lƣơng và trợ cấp xã hội còn 

nhiều khó khăn. Tình hình trong nƣớc và thế giới nói trên đã 

tác động không nhỏ đến tƣ tƣởng cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh.    

Thực hiện chỉ đạo của Trung ƣơng Đảng, công tác Dân 

vận đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia ý 

kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội VII của Đảng; chỉ 

đạo tiếp tục quán triệt tuyên truyền các Nghị quyết Trung 

ƣơng 7, 8 (khoá VI), thực hiện Chỉ thị 59-CT/TW của Bộ 

Chính trị về chỉnh đốn Đảng, mở cuộc vận động chống tham 

nhũng, góp phần động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng 
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nhân dân vững tin vào sự lãnh đạo, chủ trƣơng, đƣờng lối đổi 

mới của Đảng. 

Năm 1991, Liên bang Xô Viết tan rã, sự kiện đó tác 

động sâu sắc đến tình hình tƣ tƣởng cán bộ, đảng viên và 

nhân dân trong tỉnh. Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ƣơng và 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, công tác tuyên truyền, vận động 

quần chúng đã hƣớng dẫn, tuyên truyền quan điểm của Đảng 

ta về sự kiện này, giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 

trong tỉnh có nhận thức đúng đắn và giữ vững niềm tin vào sự 

lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh việc tiếp tục tuyên truyền, vận 

động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, an ninh- quốc 

phòng của tỉnh, tham mƣu với cấp uỷ chỉ đạo các ngành, các 

cấp tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của 

Đảng; tích cực chuẩn bị về mặt tinh thần và tƣ tƣởng cho cán 

bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trƣơng tách tỉnh, tích cực 

củng cố, động viên lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh 

đạo của Đảng và Nhà nƣớc. 

Có thể nói, giai đoạn 1976-1991 là giai đoạn tình 

hình thế giới có nhiều biến động, sau khi giành lại hòa 

bình và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội đồng thời 

với đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía 

Bắc, tiến hành công cuộc đổi mới. Do trong những năm 

đầu hàn gắn vết thƣơng chiến tranh, xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc sau ngày đất nƣớc hòa bình thống nhất, do tổ 

chức, bộ máy, cán bộ của hệ thống dân vận - mặt trận 

thƣờng xuyên biến động, có giai đoạn chƣa có ban dân 

vận chuyên trách nên tính chuyên môn hóa trong công 

tác dân vận còn có những hạn chế. Nội dung, phƣơng 

thức hoạt động có lúc, có việc  chƣa đi sâu vào những 
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vấn đề bức xúc, nóng hổi của quá trình phát triển kinh tế 

- xã hội ở địa phƣơng; công tác phối hợp với chính 

quyền có mặt còn hạn chế.  

Tuy nhiên, công tác dân vận trong thời kỳ này đã 

bƣớc đầu có những đóng góp quan trọng. Các hình thức 

tập hợp quần chúng đa dạng, gần dân, sát dân hơn; các 

phong trào thi đua đƣợc triển khai sâu rộng với nội 

dung thiết thực, tạo không khí sôi nổi, hăng say, quyết 

tâm trong toàn thể nhân dân. Những kết quả trong công 

tác dân vận nói chung, cùng với hoạt động tích cực của 

Ban Dân vận Tỉnh ủy từ lúc có tên gọi Ban Dân vận và 

Mặt trận tỉnh Hà Tuyên đến khi đổi tên là Ban Dân vận 

Tỉnh ủy Hà Tuyên đã góp phần quan trọng cùng với 

Đảng, nhà nƣớc và toàn dân ta thực hiện hoàn thành các 

kế hoạch 5 năm: 1976-1980, 1981-1986 và 1986-1990; 

thực hiện đƣờng lối đổi mới, đi lên chủ nghĩa xã hội; góp 

phần bảo vệ, gìn giữ nền hòa bình, xây dựng, kiến thiết 

đất nƣớc và thực hiện công cuộc đổi mới đất nƣớc, tạo 

niềm tin, sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  
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CHƢƠNG III 

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU 

TÁI LẬP TỈNH, ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI THEO HƢỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA,          

HIỆN ĐẠI HÓA; ĐƢA TUYÊN QUANG THOÁT KHỎI 

TÌNH TRẠNG KÉM PHÁT TRIỂN, TRỞ THÀNH      

TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ TRONG CÁC TỈNH             

MỀN NÚI PHÍA BẮC (1992 - 2020) 

------- 

I. CÔNG TÁC DÂN VẬN GÓP PHẦN ỔN ĐỊNH 

ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU 

TÁI LẬP TỈNH TUYÊN QUANG (1992-2000) 

Những năm đầu thập kỷ 90 thế kỷ XX, chế độ xã 

hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô khủng hoảng, 

phong trào cách mạng trên thế giới lâm vào thoái trào, 

nhiều Đảng Cộng sản không còn nắm đƣợc chính quyền, 

các nƣớc xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô đã 

từng bƣớc rơi vào khủng hoảng và sụp đổ. Chủ nghĩa đế 

quốc câu kết với các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện chiến lƣợc “Diễn biến hòa bình” nhằm xóa bỏ 

chủ nghĩa xã hội, tập trung mũi nhọn tiến công nhằm xóa 

bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và các nƣớc xã hội chủ nghĩa, 

trong đó có Việt Nam.  

Công cuộc đổi mới đƣợc Đảng ta đề ra từ Đại hội 

lần thứ VI (12/1986), bƣớc đầu đã đạt đƣợc những thành 

tựu quan trọng, nƣớc ta đã đứng vững và tiếp tục phát 

triển. Tuy nhiên tình hình đời sống của Nhân dân ta vẫn 

còn khó khăn, đất nƣớc vẫn trong tình trạng khủng 
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hoảng kinh tế xã hội. Nhƣng với bản chất cách mạng, 

Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định con đƣờng đi lên 

chủ nghĩa xã hội, tiếp tục tiến trình đổi mới. 

1. Công tác dân vận góp phần ổn định đời sống 

nhân dân những năm đầu tái lập tỉnh (1992-1995) 

Từ ngày 20 đến ngày 22-01-1992, Đảng bộ tỉnh 

Tuyên Quang tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ XI, với chủ 

đề “Trí tuệ - đổi mới - dân chủ - kỷ cương - đoàn kết”, Đại 

hội đã thảo luận thông qua Báo cáo chính trị của Ban Chấp 

hành Đảng bộ lâm thời về đánh giá kết quả thực hiện Nghị 

quyết Đại hội VI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IV của 

Đảng bộ tỉnh Hà Tuyên, đề ra mục tiêu, phƣơng hƣớng, 

nhiệm vụ chủ yếu đến năm 1995 và bầu Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XI, niệm kỳ 1992-1996. 

Đánh giá về công tác dân vận Đại hội chỉ rõ: Thực 

hiện đƣờng lối đổi mới, đã bƣớc đầu mở rộng dân chủ trên 

nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; mở rộng quyền tự chủ 

của các cơ sở kinh tế, mọi ngƣời đƣợc tự do phát triển sản 

xuất kinh doanh theo pháp luật; thực hiện dân chủ trong sinh 

hoạt tƣ tƣởng, đổi mới tƣ duy, mở rộng thông tin đa dạng, 

nhiều chiều. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân đã 

coi trọng việc đoàn kết cùng chăm lo giải quyết những lợi 

ích thiết thực của đoàn viên, hội viên. Bộ máy của các đoàn 

thể từ tỉnh đến cơ sở đã đƣợc sắp xếp lại một bƣớc. Đã 

thành lập Hội Cựu chiến binh, Hội Nhà báo, Hội Luật gia và 

các hội nghề nghiệp khác, thu hút thêm các hội viên tích cực 

tham gia các hoạt động khác17... Đại hội đã xác định nhiệm 

                                                
17 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 1992-1996. 
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vụ công tác dân vận trong giai đoạn này là: Tăng cƣờng mối 

quan hệ gắn bó giữa Đảng với Nhân dân. Các cấp ủy Đảng 

phải lấy công tác vận động quần chúng làm một nội dung 

trong hoạt động của mình, phải định kỳ làm việc với Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân để kịp thời giải 

quyết những tâm tƣ nguyện vọng chính đáng của Nhân dân 

tại các địa bàn, tại cơ sở mình phụ trách một cách kịp thời. 

Mọi cán bộ đảng viên ở các cấp, các ngành phải đi sát cơ sở, 

sâu sát Nhân dân 18... 

Sau khi tái lập tỉnh, việc sắp xếp, tổ chức bộ máy 

các cơ quan của Đảng, Nhà nƣớc và hệ thống dân vận 

đƣợc Tỉnh ủy quan tâm triển khai, thực hiện. Từ ngày 17 

đến ngày 18-8-1992, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy đã họp cho 

ý kiến về thành lập tổ chức, bộ máy công tác dân vận và 

dân tộc của Đảng. Căn cứ chỉ đạo của Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng Đảng và yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn của tỉnh, Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy quyết định về tổ chức, bộ máy công 

tác dân vận và dân tộc của tỉnh nhƣ sau: Đối với cấp tỉnh 

thành lập Ban Dân vận và Dân tộc trực thuộc Tỉnh ủy. 

Ban có chức năng tham mƣu, giúp việc cho Ban Chấp 

hành trực tiếp là Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về lĩnh vực 

công tác dân vận và dân tộc; Ban do một đồng chí trong 

Thƣờng trực Tỉnh ủy kiêm nhiệm làm Trƣởng ban. Đối 

với các huyện, thị ủy, thành lập Khối dân vận do đồng chí 

Phó bí thƣ Thƣờng trực phụ trách (nếu đồng chí Phó bí 

thư kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND huyện thì đồng chí Bí thư 

trực tiếp phụ trách), các thành viên bao gồm các đồng chí 

                                                
4
 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 1992-1996 
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lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện; 

mỗi huyện có một cán bộ theo dõi tổng hợp về công tác 

dân vận và dân tộc do Văn phòng huyện, thị ủy quản lý. 

Tiếp tục hƣớng dẫn bổ sung về tổ chức, bộ máy, 

ngày 4-11-1992, Ban Tổ chức Trung ƣơng và Ban Dân 

vận Trung ƣơng ban hành Hƣớng dẫn số 537-TC/TW 

hƣớng dẫn về chức năng và hoạt động của cơ quan dân 

vận, trong đó nêu rõ: Là cơ quan tham mƣu của Tỉnh ủy, 

mà trực tiếp là Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, có chức năng 

nghiên cứu, kiểm tra, hƣớng dẫn về công tác dân vận, 

bao gồm công tác tôn giáo, dân tộc và ngƣời Hoa. Có 

nhiệm vụ: Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các nghị 

quyết của Tỉnh ủy về công tác dân vận; tham mƣu cho 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy chỉ đạo những vấn đề cụ thể 

trong công tác tôn giáo, dân tộc, ngƣời Hoa. Tổ chức 

phổ biến và hƣớng dẫn thực hiện các chủ trƣơng của 

Trung ƣơng và địa phƣơng về công tác dân vận, tôn 

giáo, dân tộc, ngƣời Hoa; kiểm tra việc thực hiện đổi 

mới nội dung và phƣơng thức hoạt động của Mặt trận và 

các đoàn thể. Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy nắm 

tình hình công tác tổ chức cán bộ trong khối dân vận; 

tham gia việc bố trí, sử dụng, đề bạt và thực hiện chính 

sách cán bộ trong khối dân vận; kiến nghị với cấp ủy 

những chủ trƣơng, biện pháp đào tạo, bồi dƣỡng, sử 

dụng và chính sách đãi ngộ đối với cán bộ dân vận; tham 

gia công tác xây dựng đảng ở các đảng bộ cơ quan khối 

dân vận. Hƣớng dẫn công tác và bồi dƣỡng nghiệp vụ 

cho khối dân vận cấp huyện… 
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Căn cứ hƣớng dẫn của Trung ƣơng và điều kiện 

thực tế của tỉnh ngày 21-8-1992, Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

ủy ban hành Quyết định số 57/QĐ-TU về việc thành lập 

Ban Dân vận và Dân tộc Tỉnh ủy. Khi thành lập, Ban 

Dân vận và Dân tộc Tỉnh ủy Tuyên Quang có 5 biên chế, 

tổ chức bộ máy bao gồm: Trƣởng ban là đồng chí Phó Bí 

thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy kiêm nhiệm; Phó Trƣởng ban 

Thƣờng trực chuyên trách; Chánh Văn phòng và 03 

chuyên viên. Lãnh đạo Ban điều hành công việc theo chế 

độ trực tuyến với các chuyên viên. Các chuyên viên 

đƣợc phân công theo dõi từng phần việc cụ thể. Đồng 

chí Vũ Tiệp, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy đƣợc phân công nhiệm 

vụ Trƣởng ban (từ tháng 8-1992 đến tháng 10-1993); 

đồng chí Hoàng Thế Viện, Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

ủy, Trƣởng ban (từ tháng 12-1993 đến tháng 3-2001); 

đồng chí Trịnh Hoàng Thanh, Phó Trƣởng ban (từ tháng 

8-1992 đến tháng 8/1996); đồng chí Nguyễn Thị Thu 

Hà, Phó Trƣởng ban (từ tháng 5-1995 đến tháng 12-

1996); chi bộ đảng và công đoàn đƣợc thành lập tƣơng 

ứng. Ngay sau khi đƣợc tái thành lập, Ban Dân vận và 

Dân tộc Tỉnh ủy ổn định về tổ chức, bộ máy thực hiện 

chức năng nhiệm vụ đƣợc giao. 

Sự kiện Liên Xô và các nƣớc các nƣớc xã hội chủ 

nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, đã tác động không nhỏ đến tâm 

lý, tƣ tƣởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân 

dân, một số quần chúng Nhân dân trong đó có cả cán bộ, 

đảng viên có biểu hiện dao động, giảm sút niềm tin vào 

con đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân 

ta đã lựa chọn. Trong bối cảnh đó, công tác dân vận có 
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vai trò hết sức quan trọng trong động viên, ổn định tình 

hình Nhân dân, tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng và 

chế độ. Yêu cầu đòi hỏi lúc này là Đảng phải dựa vào 

dân, lấy dân làm gốc, đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động 

sức dân để phát huy tiềm năng, thế mạnh của đất nƣớc để 

phát triển kinh tế - xã hội theo đƣờng lối Đại hội VII của 

Đảng từng bƣớc vƣợt qua khó khăn, thách thức. Xác định 

nhiệm vụ của công tác dân vận trong thời gian này là tập 

trung xây dựng đảng vững mạnh về chính trị, tƣ tƣởng, tổ 

chức, luôn luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, nắm chắc 

quần chúng và động viên đƣợc sức mạnh của Nhân dân 

vƣợt qua khó khăn. Ban Dân vận và Dân tộc Tỉnh ủy đã 

tích cực tham mƣu cho cấp ủy tỉnh tăng cƣờng công tác 

vận động quần chúng Nhân dân, chỉ đạo, hƣớng dẫn hệ 

thống dân vận của tỉnh thƣờng xuyên xuống cơ sở, gắn bó 

với cơ sở, tăng cƣờng bám, nắm tình hình cơ sở nhằm 

tuyên truyền, vận động Nhân dân tin tƣởng vào sự lãnh 

đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nƣớc, tin vào con 

đƣờng đi lên chủ nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới của 

đất nƣớc mà Đảng lãnh đạo. Vận động cán bộ, đảng viên 

và Nhân dân yên tâm công tác, lao động sản xuất ổn định 

đời sống, qua đó đã phát huy đƣợc vai trò sự ủng hộ của 

đông đảo quần chúng Nhân dân, từng bƣớc cùng Đảng bộ 

và Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang ổn định tình 

hình, vƣợt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục thực hiện 

công cuộc đổi mới của Đảng. 

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Ban Dân vận 

và Dân tộc Tỉnh ủy đã tập trung tham mƣu cho cấp ủy 

triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân vận, 
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trọng tâm là Nghị quyết số 08B-NQ/HNTW ngày 27-3-

1990 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng (khoá VI) về đổi mới công tác quần chúng của 

Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. 

Công tác dân vận tập trung vận động Nhân dân đẩy 

mạnh phát triển sản xuất kinh tế nông, lâm nghiệp theo 

hƣớng sử dụng giống cây, giống con có năng suất và 

chất lƣợng cao, thâm canh, tăng vụ, thực hiện chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng trên cơ sở tăng hiệu quả sử dụng đất. 

Tập trung trồng một số cây công nghiệp, cây ăn quả có 

giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sinh thái (giai 

đoạn 1992-1995 toàn tỉnh trồng trên 1.700 ha mía; cây 

chè đạt 50 tạ/ha; sản lượng lạc bình quân năm tăng 

18%, đậu tương tăng 25,6%; lương thực hằng năm tăng 

bình quân 11,87%, đến năm 1995 sản lượng lương thực 

đạt 19 vạn tấn; tập trung phát triển một số cây ăn quả 

có giá trị kinh tế cao như cam, quýt, nhãn, vải...). Phát 

triển chăn nuôi gia súc, nhất là gia súc ăn cỏ (Đàn trâu 

tăng 5,6%, bò tăng 18,4%, lợn tăng 5,7%...). Vận đông 

Nhân dân thực hiện có kết quả phong trào “Toàn dân 

bảo vệ rừng”, độ che phủ của rừng tăng từ 26% năm 

1991 lên 34% năm 1995. Tập trung phát triển tiểu thủ 

công nghiệp, phát triển các hợp tác xã, các cơ sở sản 

xuất, tập trung vào chế biến chè, tinh dầu sả, sản xuất đồ 

gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, sửa chữa phƣơng tiện vận 

tải, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình theo mô hình 

VAC... Tích cực thực hiện chƣơng trình phổ cập giáo 

dục tiểu học và xóa mù chữ, đến hết năm 1995 tỉnh đã 

đƣợc công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục 

tiểu học và xóa mù chữ, bƣớc đầu thực hiện phổ cập 
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Trung học cơ sở. Phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục 

- thể thao phát triển rộng trong Nhân dân, nhất là trong 

các trƣờng học, các cụm dân cƣ. Thực hiện công tác dân 

số và kế hoạch hóa gia đình; vận động Nhân dân vệ sinh 

nhà cửa, ăn chín, uống sôi, sử dụng muối i ốt... qua đó đã 

đẩy lùi bệnh sốt rét, bƣớu cổ... Tích cực thực hiện 

chƣơng trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo 

gắn với thực hiện cuộc vận động định canh, định cƣ, đến 

năm 1995 cơ bản đã giải quyết đƣợc tình trạng du canh, 

du cƣ, số hộ nghèo còn 14%, số hộ trung bình đủ ăn 

64%, số hộ khá 22%; vận động Nhân dân thực hiện tốt 

công tác bảo vệ an ninh, công tác đền ơn đáp nghĩa... 

Ngày 24-2-1992, Ban Bí thƣ ban hành Thông tri về 

việc sơ kết hai năm thực hiện Nghị quyết số 08B-

NQ/HNTW ngày 27-3-1990 Hội nghị lần thứ tám Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khoá VI) về đổi mới công 

tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa 

Đảng và nhân dân. Ban Dân vận và Dân tộc Tỉnh ủy đã 

tham mƣu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội 

nghị đánh giá việc thực hiện Nghị quyết: Hội nghị nhấn 

mạnh kinh nghiệm có hiệu quả nhất để thúc đẩy công tác 

vận động quần chúng là các cấp, ngành, đơn vị đều phải 

chăm lo công tác này, trong đó chính quyền các cấp 

đóng vai trò rất quan trọng. Phải xóa bỏ ngay nhận thức 

không đúng đắn cho rằng công tác vận động quần chúng 

là việc riêng của các đoàn thể quần chúng19. 

                                                
19,

 Văn kiện Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 1992-2000, tr75, tr161. 
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Đồng chí Hà Thị Khiết, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy 

Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết thực hiện  

Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng                       

(khóa VI), năm 1995 

Trong giai đoạn này tình hình tôn giáo có những 

diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch thƣờng xuyên lợi 

dụng vấn đề tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, 

ngày 16-10-1990, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 

24-NQ/TW về công tác tôn giáo trong tình hình mới. 

Thực hiện Nghị quyết của Trung ƣơng, Ban Dân vận và 

Dân tộc Tỉnh ủy đã tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

ủy chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện trong đó đi 

sâu vào quan điểm chỉ đạo mới của Đảng trong thực hiện 

công tác tôn giáo: Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh 

thần của một bộ phận Nhân dân và tôn giáo có những giá 
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trị văn hóa đạo đức phù hợp với chế độ. Chỉ rõ ba quan 

điểm chỉ đạo về công tác tôn giáo: (1) Công tác tôn giáo 

vừa quan tâm giải quyết hợp lý nhu cầu tín ngƣỡng của 

quần chúng, vừa kịp thời đấu tranh chống địch lợi dụng 

tôn giáo phá hoại cách mạng; (2) Nội dung cốt lõi của 

công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng; (3) 

Làm tốt công tác đối với các tôn giáo là trách nhiệm của 

toàn bộ hệ thống chính trị do Đảng lãnh đạo20… Nghị 

quyết ra đời là sự đột phá của Đảng về nhận thức, nhìn 

nhận tôn giáo là một “thực tại xã hội” và là nhu cầu của 

một bộ phận quần chúng Nhân dân và nó hoàn toàn có thể 

đồng hành với chủ nghĩa xã hội. Bầu không khí xã hội 

mới mẻ đã đƣợc lan tỏa, ranh giới về sự phân biệt “lƣơng 

giáo” mà các thế lực thù địch lợi dụng, cố tình khoét sâu 

mâu thuẫn đã đƣợc gỡ bỏ căn bản; đã khơi dậy những suy 

nghĩ, hành động tích cực của quần chúng, ngƣời có tôn 

giáo cũng nhƣ không có tôn giáo, góp phần củng cố khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Nhằm tăng cƣờng công tác xây dựng Đảng, Trung 

ƣơng ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng (khóa VII) về một số nhiệm vụ đổi 

mới và chỉnh đốn Đảng. Về công tác dân vận Nghị quyết 

nhấn mạnh: Các cấp ủy Đảng cần tiến hành sơ kết việc thực 

hiện Nghị quyết Trung ƣơng 8 (khóa VI), khảo sát tình hình 

đời sống và tâm trạng các tầng lớp Nhân dân, đề ra những 

nhiệm vụ tiếp tục thực hiện Nghị quyết về công tác vận 

động Nhân dân của địa phƣơng và ngành mình … Nghị 

quyết đã khẳng định "xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, 

đổi mới, chỉnh đốn Đảng đi liền với tăng cƣờng mối liên hệ 

                                                
20

 Lịch sử công tác Dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam, tr481 
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mật thiết giữa Đảng và Nhân dân; công tác xây dựng Đảng 

phải gắn liền với công tác dân vận". Thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa 

VII) về một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng, Từ 

ngày 20 đến ngày 22-8-1992, Ban Dân vận và Dân tộc Tỉnh 

ủy đã phối hợp với các ban Đảng Tỉnh ủy tham mƣu cho 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt 

Nghị quyết và Chƣơng trình hành động của Ban chấp hành 

Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết.  

Để kịp thời đáp ứng nhu cầu về thành lập các tổ chức 

hội có tính chất nghề nghiệp, xã hội trên địa bàn tỉnh, trên 

cơ sở đánh giá kết quả hoạt động của các hội nhƣ: Hội Chữ 

thập đỏ, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật, Hội Đông 

y... Ban Dân vận và Dân tộc Tỉnh ủy đã phối hợp tham mƣu 

cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 21/TB-

TU ngày 20-10-1992 về việc thành lập các tổ chức hội. Việc 

ra đời Thông báo số 21 đã giúp các hội có cơ sở cho việc 

thành lập và hoạt động, thu hút hội viên vào tổ chức, thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Năm 1993, Ban Chấp hành, Bộ Chính trị Trung 

ƣơng Đảng ban hành một số nghị quyết quan trọng về 

công tác vận động quần chúng, Ban Dân vận và Dân tộc 

Tỉnh ủy đã kịp thời tham mƣu cho cấp ủy tỉnh cụ thể hóa, 

triển khai thực hiện: (1) Tham mƣu cho Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 04/NQ-TU ngày 

01-4-1993 thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng lần thứ 4 

(khoá VII) về công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Chỉ 

rõ nhiệm vụ trọng tâm của công tác thanh niên: Đổi mới 

kịp thời công tác thanh niên để tập hợp đông đảo thanh 

niên vào trong tổ chức; tăng cƣờng giáo dục chính trị tƣ 
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tƣởng, giáo dục truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo 

đức, luật pháp… làm cho thanh niên các dân tộc không 

ngừng tiến bộ, có tri thức, vững vàng về chính trị, đủ 

năng lực để kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhân 

dân… thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên của tỉnh, mở 

rộng các hình thức tập hợp thanh niên21. (2) Tham mƣu 

cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt và triển 

khai thực hiện thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 

12-7-1993 Bộ Chính trị về đổi mới và tăng cường công 

tác vận động phụ nữ trong tình hình mới; trong đó tập 

trung vào 3 quan điểm về công tác phụ nữ: Phải xem giải 

phóng phụ nữ là một mục tiêu và nội dung quan trọng của 

công cuộc đổi mới và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã 

hội ở nƣớc ta. Xây dựng ngƣời phụ nữ Việt Nam có sức 

khỏe, có kiến thức, năng động, sáng tạo, biết làm giàu 

chính đáng, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, có 

lòng nhân hậu. Sự nghiệp giải phóng phụ nữ và công tác 

phụ nữ là trách nhiệm của Đảng, Nhà nƣớc, các đoàn thể 

Nhân dân, của toàn xã hội và từng gia đình. (3) Tham 

mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 

07/TT-TU ngày 14-01-1994 về chỉ đạo tổ chức quán triệt 

thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-TW ngày 17-11-1993 của 

Bộ Chính trị về Đai đoàn kết dân tộc và tăng cường Mặt 

trận dân tộc thống nhất, quán triệt quan điểm lớn về đại 

đoàn kết dân tộc: Đại đoàn kết dân tộc là đoàn kết mọi 

ngƣời trong đại gia đình dân tộc Việt Nam, bao gồm các 

giai cấp, các tầng lớp, các dân tộc, tôn giáo, ngƣời trong 

nƣớc và ngƣời định cƣ ở nƣớc ngoài. Lấy mục tiêu chung 

làm điểm tƣơng đồng; đồng thời chấp nhận những điểm 
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 Văn kiện Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 1992-2000, tr164-165. 
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khác nhau, không trái với lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ 

định kiến, mặc cảm, hận thù, đoàn kết, cởi mở, tin cậy lẫn 

nhau, hƣớng về tƣơng lai vì độc lập tự do của Tổ quốc và 

hạnh phúc của Nhân dân… Mở rộng khối đại đoàn kết dân 

tộc đi đôi với củng cố liên minh công – nông – trí thức22. 

Nghị quyết ra đời đã đánh dấu sự đổi mới của Đảng về đại 

đoàn kết dân tộc, chấp nhận những điểm khác nhau, không 

trái với lợi ích chung của dân tộc, xóa bỏ định kiến, mặc 

cảm, hận thù, đoàn kết, cởi mở, tin cậy lẫn nhau, hƣớng về 

tƣơng lai vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của 

Nhân dân. 

Hội Cựu chiến binh tỉnh, từ khi đƣợc thành lập hội đã 

phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực 

tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã 

hội chủ nghĩa; giúp nhau cải thiện đời sống; góp phần giáo 

dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế 

hệ trẻ… tuy nhiên do nhiệm kỳ Đại hội của hội từ tỉnh đến 

cơ sở chƣa có sự thống nhất, để việc tổ chức Đại hội Hội 

Cựu chiến binh các cấp đảm thống nhất về thời gian, căn 

cứ hƣớng dẫn của Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Việt 

Nam, Ban Dân vận và Dân tộc Tỉnh ủy đã tham mƣu cho 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Thông tri số 08/TT-TU 

ngày 15-4-1993 về tổ chức đại hội hội cựu chiến binh cấp 

cơ sở, chỉ đạo Hội Cựu chiến binh cơ sở tiến hành đại hội 

vào dịp kỷ niệm 103 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19-5-1993). 

Từ ngày 11 đến ngày 13/3/1994, Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ 
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 Lịch sử công tác dân vận Đảng Cộng sản Việt Nam, tr507. 
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tiến hành kiểm điểm nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 

Đại hội VII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ban Dân vận và Dân tộc Tỉnh ủy 

đã tham mƣu cho Tỉnh ủy đánh giá việc thực hiện công 

tác dân vận và đề xuất nhiệm vụ công tác dân vận trong 

thời gian tiếp theo. Đánh giá công tác dân vận báo cáo 

khẳng định: Dân chủ và công bằng xã hội đƣợc thực hiện 

tốt hơn có tác dụng tập hợp lực lƣợng quần chúng, tập 

trung trí tuệ của Đảng bộ, tạo thành nguồn lực mới thực 

hiện có hiệu quả những mục tiêu chủ yếu do Đại hội đề 

ra. Về mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân vận Hội nghị chỉ 

rõ: Không ngừng xây dựng và củng cố chính quyền dân 

chủ Nhân dân, xây dựng Đảng và vận động quần chúng 

quyết tâm đƣa tỉnh Tuyên Quang thoát khỏi đói nghèo, 

lạc hậu, để ngày càng giàu đẹp và văn minh23. 

Tiếp tục củng cố hệ thống bộ máy làm công tác dân 

vận của Đảng, ngày 18-4-1994, Ban Tổ chức Trung 

ƣơng – Ban Dân vận Trung ƣơng ban hành Thông tri số 

62-TT/TW hƣớng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban Dân 

vận cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh. 

Ban Dân vận và Dân tộc Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy hƣớng dẫn tổ chức và hoạt động của Ban 

Dân vận các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 

Ban Dân vận các huyện, thị xã là cơ quan tham mƣu của 

thị ủy, huyện ủy có chức năng giúp thị ủy, huyện ủy 

hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện các chủ trƣơng, nghị 

quyết về công tác dân vận, bao gồm công tác tôn giáo và 

ngƣời Hoa. Tổ chức phối hợp hoạt động các đoàn thể 

                                                
23

 Lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, tr205. 
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nhân dân và hội quần chúng trong địa phƣơng để thực 

hiện các chủ trƣơng, nghị quyết của Đảng, pháp luật của 

Nhà nƣớc, các chủ trƣơng về công tác quần chúng. 

Trong giai đoạn 1992-1995, Ban Dân vận và Dân 

tộc Tỉnh ủy đã tham mƣu cho cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ 

đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể: Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, đƣợc tổ 

chức ngày từ 13 đến ngày 15-5-1993; Đại hội Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 1995-2000, 

đƣợc tổ chức từ ngày 19 đến ngày 20-5-1995.  

Trong giai đoạn từ năm 1992-1995, hệ thống dân vận 

của tỉnh đã tích cực tham mƣu cho cấp ủy tỉnh vận động 

quần chúng Nhân dân thực hiện đƣờng lối, chủ trƣơng của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, các chủ trƣơng lớn của tỉnh về công tác 

dân vận trọng tâm nhƣ: Thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 5 

(khóa VII) về tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội 

nông thôn; thực hiện công tác định canh, định cƣ và thực 

hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh; thực hiện Chƣơng 

trình phổ cập giáo dục tiểu học và chống mù chữ; thực hiện 

5 chƣơng trình chăm sóc thƣơng binh, gia đình liệt sỹ và 

chính sách hậu phƣơng quân đội; thực hiện công tác dân số - 

kế hoạch hóa gia đình; vận động cử tri đi bầu cử đại biểu 

Đại biểu Quốc hội (khóa IX) và bầu cử Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 1994-1999... nhờ làm tốt công tác dân vận 

đã phát huy sức mạnh của đông đảo quần chúng Nhân dân, 

đã góp phần ổn định đời sống, kinh tế - văn hóa xã hội; 

chính trị, quốc phòng – an ninh đƣợc giữ vững, từng bƣớc 

cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vƣợt qua 

khó khăn, thách thức, tạo tiền đề bƣớc vào thời kỳ mới. 
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2. Công tác dân vận phục vụ đẩy mạnh phát triển 

kinh tế - xã hội theo hƣớng công nghiệp hóa - hiện 

đại hóa (1996-2000) 

Bƣớc sang năm 1996, sau 10 năm thực hiện công 

cuộc đổi mới do Đảng khởi xƣớng và lãnh đạo đã đạt 

đƣợc nhiều thành tựu. Đất nƣớc đã thoát khỏi khủng 

hoảng kinh tế - xã hội, đời sống mọi mặt của đông đảo 

Nhân dân đƣợc cải thiện một bƣớc, giữ vững ổn định 

chính trị, quốc phòng, an ninh đƣợc củng cố; quan hệ đối 

ngoại đƣợc mở rộng, vị thế đất nƣớc đƣợc nâng cao trên 

trƣờng quốc tế; đã tạo thế và lực mới để nƣớc ta bƣớc vào 

thời đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, 

nƣớc ta cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ, thách thức 

nhƣ: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; âm mƣu và hoạt 

động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tệ 

quan liêu, tham nhũng; nguy cơ chệch hƣớng xã hội chủ 

nghĩa; tác động tiêu cực bởi mặt trái của kinh tế thị 

trƣờng, của toàn cầu hóa kinh tế; diễn biến phức tạp của 

tình hình thế giới và sự mất ổn định về chính trị của một 

số nƣớc trong khu vực... 

 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng 

diễn ra từ ngày 28-6 đến ngày 01-7-1996 đã khẳng định: 

Cần tiếp tục nắm vững hai nhiệm vụ chiến lƣợc xây dựng 

chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội đã đúc kết sáu bài học 

kinh nghiệm, trong đó bài học thứ tƣ là: “Mở rộng và tăng 

cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của 

cả dân tộc”. Đại hội nhấn mạnh “cần thực hiện tốt hơn 

nữa việc mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, 

cả ở trong nước và ở nước ngoài, phát huy dân chủ, động 
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viên tối đa sức mạnh của toàn thể dân tộc vì mục tiêu dân 

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh”. Đại hội 

chủ trƣơng: Xây dựng cơ chế cụ thể để thực hiện phƣơng 

châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đối với 

các chủ trƣơng, chính sách lớn của Đảng, của Nhà nƣớc. 

Đối với công tác dân vận, Đại hội chỉ rõ: Mọi cán bộ, đảng 

viên đều phải làm công tác dân vận theo chức trách của 

mình. Mọi cấp ủy Đảng chăm lo công tác dân vận, đổi mới 

phƣơng thức lãnh đạo đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể Nhân dân, các hội quần chúng. 

Thực hiện Chỉ thị 51-CT/TW của Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng Đảng (khóa VII), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Tuyên Quang lần thứ XII đƣợc tổ chức từ ngày 02 đến 

ngày 04-5-1996. Về công tác dân vận báo cáo chính trị 

Đại hội đã khẳng định: Dân chủ trong Đảng và trong xã 

hội đƣợc mở rộng; đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn 

giáo, các vùng trong tỉnh đƣợc phát huy tốt hơn, tạo môi 

trƣờng chính trị, xã hội lành mạnh, chống đƣợc sự lợi 

dụng và âm mƣu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực 

thù địch. 

Về nhiệm vụ, giải pháp công tác dân vận trong 

nhiệm kỳ 1996-2020, Đại hội chỉ rõ: Tiếp tục kiện toàn, 

đổi mới công tác vận động quần chúng; phát huy vai trò 

làm chủ, động viên mọi tiềm năng sáng tạo của Nhân 

dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo hƣớng 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa: (1) Các cấp ủy Đảng phải 

bám sát đƣờng lối đổi mới về công tác quần chúng của 

Đảng và quán triệt quan điểm “lấy dân làm gốc”; bảo 

đảm cho Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình 

thông qua Nhà nƣớc và các đoàn thể Nhân dân. Mỗi cán 



130                  TRUYỀN THỐNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY TUYÊN QUANG   

 

bộ đảng viên trong cƣơng vị công tác của mình phải lấy 

nhiệm vụ dân vận làm trọng tâm. (2) Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể Nhân dân, thực hiện tốt chức năng giáo 

dục, vận động quần chúng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội 

dung, phƣơng thức hoạt động, chuyển mạnh các hoạt 

động về cơ sở. (3) Thực hiện công bằng xã hội, cụ thể 

hóa các chính sách của Nhà nƣớc đối với mọi tầng lớp 

Nhân dân, đặc biệt là công nhân, nông dân, đội ngũ cán 

bộ, trí thức, các nhà doanh nghiệp. (4) Tiếp tục đẩy 

mạnh các phong trào: giúp nhau làm kinh tế gia đình; 

xóa đói, giảm nghèo, khuyến khích làm giàu chính đáng; 

phong trào đền ơn, đáp nghĩa... (5) Tập hợp rộng rãi các 

đối tƣợng đoàn viên, hội viên bằng nhiều hình thức tổ 

chức đa dạng; tìm ra những hình thức phù hợp chăm lo 

lợi ích thiết thực của đoàn viên, hội viên. (6) Tham gia 

tích cực vào các công việc của Nhà nƣớc bằng các 

chƣơng trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh... (7) Hƣớng về cơ sở 

để củng cố tổ chức phát triển đoàn viên, hội viên; thực 

hiện xã hội hóa các hoạt động của đoàn thể... (8) Chú 

trọng bồi dƣỡng đào tạo, nâng cao trình độ năng lực hoạt 

động của cán bộ MTTQ và các đoàn thể đủ sức làm tốt 

công tác vận động Nhân dân. 

Ngày 19/02/1997, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy đã ban 

hành Quyết định 91/QĐ-TU về chức năng - nhiệm vụ - tổ 

chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy; theo đó Ban Dân 

vận Tỉnh ủy thực hiện chức năng là cơ quan tham mƣu 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về công tác vận động 

quần chúng. Nghiên cứu đề xuất chủ trƣơng giúp cấp ủy 

hƣớng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác dân vận 
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của Đảng. Tham mƣu các quyết định của Tỉnh ủy về công 

tác dân vận; tham mƣu cho Tỉnh ủy chỉ đạo những vấn đề 

cụ thể trong công tác: Tôn giáo, dân tộc, ngƣời Hoa, công 

thƣơng gia; hƣớng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác 

dân vận; theo dõi hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội; phối hợp với Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy nắm tình hình tổ chức cán bộ trong khối dân 

vận; đề xuất với cấp ủy những chủ trƣơng, biện pháp đào 

tạo, bồi dƣỡng, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ dân 

vận, tham gia công tác xây dựng đảng ở các đảng bộ cơ 

quan khối dân vận. Thƣờng xuyên đi cơ sở nghiên cứu 

tổng kết kinh nghiệm từ thực tiễn. 

 Về tổ chức, bộ máy Cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy 

có 07 biên chế, bao gồm: Trƣởng ban và Phó Trƣởng ban; 

03 chuyên viên; 01 nhân viên văn thƣ, đánh máy, kế toán; 

01 lái xe kiêm hành chính quản trị. Lãnh đạo Ban điều 

hành công việc theo chế độ trực tuyến với các chuyên viên 

và cán bộ; các chuyên viên đƣợc phân công theo dõi từng 

phần việc cụ thể. Đồng chí Hoàng Thế Viện, Ủy viên Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy, tiếp tục đƣợc Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy 

phân công làm Trƣởng ban (từ tháng 12-1993 đến tháng 3-

2001); đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trƣởng ban (từ 

tháng 5 năm 1995 đến tháng 12 năm 1996); đồng chí Bùi 

Ngọc Quế, Tỉnh ủy viên, Phó Trƣởng ban (từ tháng 7-1997 

đến tháng 9-2002). 

Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy đã hƣớng dẫn hệ thống dân vận của tỉnh tập trung 

vận động Nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, tiếp tục 

thâm canh, tăng vụ, tăng năng suất cây, chuyển dịch trồng 

các loại cây phục vụ sản xuất của các nhà máy trên địa bàn 
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tỉnh nhƣ Nhà máy đƣờng, Nhà máy chè; chuyển đổi một số 

diện tích đất trồng cây lƣơng thực kém hiệu quả sang trồng 

cây ăn quả theo hƣớng khai thác thế mạnh của địa 

phƣơng... Đến hết nhiệm kỳ, sản lƣợng lƣơng thực của tỉnh 

đã đạt trên 26 vạn tấn, tăng 6,9 vạn tấn so với đầu nhiện kỳ; 

sản lƣợng chè đạt 14.639 tấn, tăng 3.600 tấn so với đầu 

nhiệm kỳ; diện tích cây mía trên 7.000 ha, sản lƣợng đạt 

350.000 tấn. Tích cực vận động Nhân dân thực hiện chủ 

trƣơng của tỉnh về triển khai phong trào “kiên cố hóa kênh 

mương”, với phƣơng châm “Nhà nước và Nhân dân cùng 

làm”, trong 2 năm 1999-2000 toàn tỉnh đã xây dựng kiên 

cố hóa đƣợc 650 km kênh mƣơng (tổng chiều dài gấp 10 

lần xây dựng từ năm 1998 trở về trước). Tích cực thực 

hiện Chƣơng trình phổ cập giáo dục trung học cơ sở; đƣa 

trẻ đi tiêm chủng và uống vắc xin phòng chống bại liệt, 

vitamin A, sử dụng muối i ốt để phòng chống bƣớu cổ. 

Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, 

tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội... 

Để tăng cƣờng chỉ đạo công tác về ngƣời Hoa trong 

tình hình mới, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mƣu cho 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 19/KH-

TU ngày 10-4-1996 về tăng cường công tác người Hoa 

trong tình hình mới. Việc triển khai thực hiện Kế hoạch 

số 19 đã góp phần ổn định tình hình ngƣời Hoa, hệ thống 

chính trị tại nơi có đông ngƣời Hoa sinh sống đƣợc củng 

cố, kiện toàn, ngƣời Hoa hòa nhập cùng các dân tộc khác 

tại địa phƣơng, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, sống 

hòa thuận ổn định trong cộng đồng dân cƣ.  

Thực hiện Chỉ thị số 66/CT-TW ngày 20-3-1996 của 

Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh 
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thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ƣơng 4 (khóa VII) về 

công tác thanh niên trong thời kỳ mới”, Ban Dân vận Tỉnh 

ủy đã tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành 

Thông tri số 10/TT-TU ngày 15/4/1996 về việc triển khai 

quán triệt Chỉ thị số 66/CT-TW; trong đó quan tâm chỉ đạo 

Đại hội Đoàn cơ sở, công tác tổ chức phát triển đoàn viên, 

giới thiệu đoàn viên ƣu tú cho Đảng, công tác vận động 

thanh niên lập nghiệp, làm kinh tế... đồng thời rà soát 

chƣơng trình công tác thanh niên của các cấp, các ngành để 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. 

Thực hiện Chỉ thị số 69-CT/TW ngày 20-6-1996 của 

Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng (khóa VI) về đổi mới công tác quần 

chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với 

Nhân dân, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mƣu chỉ đạo, 

quán triệt mục tiêu trọng tâm công tác dân vận: Đảng lãnh 

đạo trực tiếp, thƣờng xuyên công tác dân vận. Mỗi cán bộ, 

đảng viên, mỗi công chức, viên chức Nhà nƣớc phải làm 

tốt công tác dân vận, giữ mối quan hệ tốt với Nhân dân 

trong khi thi hành công vụ. Cần phối hợp chặt chẽ giữa các 

tổ chức chính trị - xã hội với các cấp, các ngành của Nhà 

nƣớc; gắn công tác dân vận với công tác dây dựng Đảng, 

xây dựng Nhà nƣớc24. 

Từ ngày 15-8 đến ngày 20-8-1996, cơn bão số 3 đã 

gây mƣa lớn trên toàn tỉnh, 6/6 huyện, thị và 63/145 xã, 

phƣờng, thị trấn bị lũ lụt, hơn 8.000 hộ dân bị ngập nhà, 

diện tích canh tác bị ngập 6.000 ha, hƣ hỏng nặng 150 

                                                
24

 Lịch sử công tác Dân vận Đảng Cộng sản Việt Nam, tr511 
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công trình thủy lợi, đƣờng quốc lộ 2, quốc lộ 37 và đƣờng 

liên huyện bị sạt lở nhiều chỗ... Để phát huy vai trò của hệ 

thống dân vận trong khắc phục thiên tai, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy đã hƣớng dẫn hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể Nhân dân tích cực vận động đoàn 

viên, hội viên giúp đỡ Nhân dân vùng lũ lụt về vật chất và 

ngày công lao động khắc phục khó khăn do thiên tai gây 

ra, giúp đồng bào ổn định đời sống sinh hoạt và lao động 

sản xuất ngay sau nƣớc rút. 

 

Các đồng chí đại biểu chụp ảnh lƣu niệm tại Hội nghị tập huấn   

công tác dân vận năm 1997 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp 

hành Trung ƣơng Đảng (khóa VII) về “Phát huy quyền 

làm chủ của Nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh” 

và “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa đất nước”, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối 

hợp tham mƣu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 
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Nghị quyết số 12/NQ-TU ngày 20/11/1997 về Kế hoạch 

thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng (khóa VII), trong đó có chỉ đạo: Các 

cấp ủy Đảng phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân trong việc xây dựng và 

bảo vệ chính quyền, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân. Kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch hoạt 

động thiết thực của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn 

thể nhằm thu hút sự tham gia ngày càng rộng rãi của 

Nhân dân vào công việc quản lý Nhà nƣớc. Có quy chế 

phối hợp giữa Ủy ban nhân dân các cấp với Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể Nhân dân25. 

Thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của 

Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế 

dân chủ ở cơ sở; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mƣu cho 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 40b-

NQ/TU ngày 17/3/1998 về thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW. 

Nghị quyết nhấn mạnh cần tập trung lãnh đạo thực hiện dân 

chủ về kinh tế ở 3 loại hình: (1) Doanh nghiệp nhà nƣớc; (2) 

Cơ quan hành chính sự nghiệp; (3) Xã, phƣờng, thị trấn. 

Việc ban hành, triển khai và thực hiện Nghị quyết số 40b-

NQ/TU có ý nghĩa quan trọng trong việc cụ thể hóa phƣơng 

châm của Đảng “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm 

tra”, góp phần chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công 

chức, mở rộng dân chủ trong xã hội. 

Để quản lý tốt hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh, 

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ 

Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW 

                                                
25

 Văn kiện Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 1992-2000, tr573. 
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ngày 02-7-1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác 

tôn giáo trong tình hình mới; Thông báo số 184-TB/TW 

ngày 30-11-1998 và Thông báo số 255-TB/TW ngày 07-

10-1999 về chủ trương, chính sách đối với đạo Tin lành 

trong tình hình mới... Qua thực hiện việc sinh hoạt tôn giáo 

đƣợc tạo điều kiện; các cơ sở thờ tự đƣợc tu bổ, xây dựng, 

các hoạt động tôn giáo đảm bảo theo quy định của pháp 

luật… Các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn tôn trọng và bảo 

đảm quyền tự do tín ngƣỡng tôn giáo, đối xử bình đẳng giữa 

các tín đồ tôn giáo, giữa các công dân theo hoặc không theo 

đạo vì lợi ích chung của dân tộc. Vận động đồng bào theo 

đạo “gắn bó với đời”, gắn việc thi đua lao động sản xuất với 

đức tin tôn giáo. 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng (Khóa VIII) về xây dựng và 

phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị 

quyết số 19-NQ/TU ngày 12-9-1998; Ban Dân vận Tỉnh 

ủy đã hƣớng dẫn hệ thống dân vận của tỉnh đã tích cực 

tham mƣu cho cấp ủy chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể tại khu dân cƣ về xây dựng điểm thôn, bản tổ 

nhân dân văn hóa, xây dựng các mô hình về giữ gìn bản 

sắc văn hóa dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; 

thực hiện nếp sống văn minh trong việc cƣới, việc tang. 

Ngày 08-5-1999, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban 

hành Nghị quyết số 25-NQ/TU về chương trình chống tái 

mù chữ và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, nâng cao 

năng lực quản lý giáo dục - đào tạo. Hệ thống dân vận 

của tỉnh đã tích cực vận động Nhân dân đƣa con, em đến 

trƣờng thực hiện củng cố vững chắc thành quả phổ cập 
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giáo dục tiểu học và chống tái mù chữ trên địa bàn tỉnh; 

hoàn thành phổ cập giáo dục trung học sơ sở cho 120/145 

xã, phƣờng, thị trấn, tỉnh đạt chuẩn quốc gia về phổ cập 

trung học cơ sở, trung học phổ thông. 

Nhằm đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, đẩy mạnh 

công tác dân vận đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, ngày 25-5-

2000, Ban Tổ chức Trung ƣơng, Ban dân vận Trung ƣơng đã 

ban hành Hƣớng dẫn số 01-HDLB/TC-DV-TW "về chức 

năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế cán bộ của 

Ban Dân vận địa phương". Quy định cụ thể chức năng 

của Ban Dân vận cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở: (1) Đối 

với Ban dân vận Tỉnh ủy, Huyện ủy có chức năng là một 

ban thuộc hệ thống các ban xây dựng Đảng, cơ quan tham 

mƣu của cấp ủy mà trực tiếp, thƣờng xuyên là Ban 

Thƣờng vụ về công tác dân vận của Đảng, trong đó có 

công tác tôn giáo, dân tộc và ngƣời Hoa. Về nhiệm vụ: 

Nghiên cứu, tham mƣu với cấp ủy những chủ trƣơng về 

công tác dân vận; hƣớng dẫn các cấp ủy, tổ chức Đảng 

thực hiện công tác dân vận; giúp cấp ủy kiểm tra, sơ kết, 

tổng kết thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về 

công tác dân vận; đề xuất chủ trƣơng về công tác dân vận 

và những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền; đề xuất bố trí, sử dụng, đề bạt cán 

bộ trong khối thuộc diện cấp ủy quản lý, quy hoạch, đào 

tạo, bồi dƣỡng cán bộ dân vận... Về tổ chức bộ máy và 

biên chế cán bộ của Ban Dân vận Tỉnh ủy gồm đồng chí 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy làm Trƣởng ban; có 2 

đến 3 phó trƣởng ban; các phòng chuyên môn, nghiệp vụ 

gồm: Văn phòng; Phòng Đoàn thể và các Hội quần 

chúng; Phòng Công tác dân vận trong các cơ quan Nhà 
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nƣớc; Phòng Công tác dân tộc, tôn giáo và ngƣời Hoa, 

ngƣời Việt Nam ở nƣớc ngoài. Biên chế từ 11 đến 13 cán 

bộ, chuyên viên. (2) Đối với các xã, phƣờng, thị trấn tổ 

chức Khối dân vận do đồng chí Phó Bí thƣ thƣờng trực 

Đảng (hoặc đồng chí Ủy viên thƣờng vụ thƣờng trực 

Đảng) làm trƣởng khối. Thành viên bao gồm các đồng chí: 

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Trƣởng các đoàn thể và hội 

quần chúng, Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, Phó chủ tịch 

Ủy ban nhân dân. Ở các phƣờng, thị trấn cử thêm đồng chí 

Trƣởng công an tham gia. Ngay sau khi có Hƣớng dẫn số 

01-HDLB/TC-DV-TW, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham 

mƣu cho cấp ủy chỉ đạo, thành lập Khối dân vận cơ sở ở 

tất cả 141 xã, phƣờng, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. Hệ 

thống dân vận trên địa bàn tỉnh đƣợc hoàn thiện từ tỉnh 

đến cơ sở, góp phần nâng cao chất lƣợng công tác dân 

vận đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. 

Thực hiện chỉ đạo của Trung ƣơng, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy đã tham mƣu cho cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ 

chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân: 

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 1997-

2001, đƣợc tổ chức từ ngày 27 đến ngày 28-01-1997. Đại 

hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 

1997-2002, đƣợc tổ chức ngày 06-9-1997. Đại hội đại 

biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 1997-2002, đƣợc tổ chức từ ngày 07 đến 09-10-

1997. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ V, 

nhiệm kỳ 1998-2003, đƣợc tổ chức ngày 18 và 19-5-1998. 

Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 1998-2003, 

đƣợc tổ chức ngày 18 và 19-8-1998. 
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Đại hội chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy lần thứ IV, 

 nhiệm kỳ 2000-2002 

Trong giai đoạn từ năm 1996-2000, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy đã phát huy vai trò là cơ quan tham mƣu của 

Tỉnh ủy, tích cực tham mƣu cho cấp ủy tỉnh vận động 

quần chúng Nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị, các chủ trƣơng lớn của tỉnh về công tác dân vận 

nhƣ: Vận động Nhân dân tích cực bảo vệ rừng phủ xanh 

đất trống, đồi núi trọc; phát triển kinh tế hợp tác xã; thực 

hiện Chƣơng trình xóa đói, giảm nghèo; thực hiện Chiến 

lƣợc phát triển giáo dục – đào tạo trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, Chƣơng trình chống tái mù chữ 

và phổ cập giáo dục trung học cơ sở; chăm sóc thƣơng 

binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và ngƣời có công với 

cách mạng; vận động Nhân dân phòng, chống thiên tai, lũ 

lụt; tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội (khóa X) 

và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

1999-2004; vận động toàn dân mua công trái xây dựng Tổ 
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quốc... Công tác dân vận đã góp phần tăng cƣờng sức 

mạnh tổng hợp, làm thay đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của 

tỉnh và cuộc sống của Nhân dân, củng cố thế trận quốc 

phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân, qua đó đã góp 

phần cùng Đảng bộ, chính quyền thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên 

Quang lần thứ XII đã đề ra.  

II. CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG GIAI ĐOẠN 

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, SỚM 

ĐƯA TUYÊN QUANG THOÁT KHỎI TÌNH TRẠNG 

KÉM PHÁT TRIỂN (2001-2010) 

Bƣớc sang những năm đầu thế kỷ XXI, tình hình thế 

giới và trong nƣớc có những diễn biến phức tạp, cơ hội 

lớn đan xen với những khó khăn, thách thức lớn. Kinh tế 

tri thức có vai trò ngày càng nổi bật trong quá trình phát 

triển lực lƣợng sản xuất. Toàn cầu hóa kinh tế là xu thế 

khách quan, lôi cuốn ngày càng nhiều nƣớc tham gia, vừa 

có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực, vừa có hợp tác, vừa 

có đấu tranh. Hòa bình, hợp tác phát triển vẫn là xu thế 

chung của các quốc gia, dân tộc. Khu vực Đông Nam Á, 

châu Á - Thái Bình Dƣơng, sau khủng hoảng tài chính 

kinh tế, có khả năng phát triển năng động nhƣng vẫn tiềm 

ẩn những nhân tố gây mất ổn định… Những nét mới trong 

tình hình thế giới và khu vực có tác động mạnh mẽ đến 

Việt Nam, trong đó có tỉnh Tuyên Quang. 

1. Vận động nhân dân đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa (2001-2005) 

Sau 15 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, tình hình 

đất nƣớc có nhiều chuyển biến tích cực: Chính trị tiếp 
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tục ổn định, kinh tế tăng trƣởng khá, tạo đà phát triển 

trong những năm tiếp theo; văn hóa - xã hội có những 

tiến bộ, đời sống Nhân dân tiếp tục đƣợc cải thiện; quốc 

phòng - an ninh đƣợc tăng cƣờng; quan hệ đối ngoại 

không ngừng đƣợc mở rộng, vị thế Việt Nam trên trƣờng 

quốc tế đƣợc nâng lên… Bên cạnh những thuận lợi, 

nƣớc ta phải đối mặt với những thách thức lớn: Tụt hậu 

xa hơn về kinh tế so với nhiều nƣớc trong khu vực và 

trên thế giới; nạn tham nhũng và tệ quan liêu, “diễn biến 

hòa bình” gây bạo loạn lật đổ vẫn còn tồn tại và diễn 

biến phức tạp, đan xen tác động lẫn nhau, không thể coi 

nhẹ nguy cơ nào. Tình trạng thoái hóa, biến chất về 

chính trị, tƣ tƣởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận 

cán bộ, đảng viên gây bất bình và suy giảm lòng tin của 

Nhân dân với Đảng, đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng và 

sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 

Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ IX của Đảng (năm 2001) đã kiểm điểm 5 năm thực 

hiện Nghị quyết Đại hội VIII và tổng kết 15 năm thực 

hiện đƣờng lối đổi mới. Đại hội đã đúc kết bốn bài học chủ 

yếu sau 15 năm tiến hành sự nghiệp đổi mới, trong đó nhấn 

mạnh bài học: Đổi mới phải dựa vào Nhân dân, vì lợi ích của 

Nhân dân, phù hợp với thực tiễn, luôn sáng tạo. Đại hội cũng 

đã xác định quan điểm chỉ đạo công tác dân vận: Phát huy sức 

mạnh đoàn kết toàn dân là đƣờng lối chiến lƣợc, là nguồn 

sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ 

quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, là trách nhiệm 

của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội... Phát huy sức 

mạnh của cả cộng đồng dân tộc, lấy mục tiêu giữ vững độc 

lập, thống nhất, vì dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công bằng, 
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dân chủ, văn minh làm điểm tƣơng đồng… Xây dựng khối 

đại đoàn kết toàn dân gắn với việc phát huy dân chủ trên 

các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở các cấp, 

các ngành26. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ 

XIII đƣợc tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17-12-2000;  khẩu 

hiệu hành động của Đại hội là “Dân chủ - Trí tuệ - Kỷ 

cương – Đoàn kết – Sáng tạo”. Đánh giá công tác vận động 

quần chúng Đại hội đã khẳng định: đã hƣớng về cơ sở, vận 

động quần chúng thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh; giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở 

cơ sở; động viên đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia 

xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân, mối liên hệ gắn bó giữa Nhân 

dân với Đảng và Nhà nƣớc ngày càng đƣợc tăng cƣờng. Đại 

hội xác định 5 bài học kinh nghiệm, trong đó bài học thứ tƣ 

nhấn mạnh: Phát huy quyền làm chủ sức mạnh của toàn 

dân; có cơ chế để Nhân dân đƣợc bàn bạc và quyết định 

những công việc quan trọng; khơi dậy trí tuệ, sức lực của 

mọi tầng lớp Nhân dân; có cơ chế động viên Nhân dân tham 

gia quản lý Nhà nƣớc, khắc phục tình trạng quan liêu, mất 

dân chủ. Phát huy trí tuệ tính năng động sáng tạo và vai trò 

lãnh đạo của tập thể cấp ủy các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở. 

Về nhiệm vụ công tác vận động quần chúng Đại hội chỉ 

rõ: Các cấp ủy Đảng phải nắm chắc đƣờng lối đổi mới và 

quan điểm “lấy dân làm gốc”; tiếp tục đổi mới công tác 

vận động quần chúng, sáng tạo nhiều cách vận động hay, 

động viên phát huy vai trò làm chủ, năng động, sáng tạo, 

                                                
26

 Lịch sử công tác Dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam, tr559. 
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phát huy sức mạnh đoàn kết của Nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh để thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh27… 

 Thời kỳ này, tổ chức bộ máy cơ quan Ban Dân vận 

Tỉnh ủy có 10 biên chế; bao gồm: Lãnh đạo Ban (Trƣởng 

ban và Phó Trƣởng ban); Phòng Tổng hợp - Hành chính. 

Các chuyên viên (được lãnh đạo Ban phân công theo dõi 

từng phần việc cụ thể; tham mưu, làm việc trực tuyến với 

lãnh đạo Ban). Đồng chí Lƣơng Minh Sỹ, Tỉnh ủy viên, 

Quyền Trƣởng ban (từ tháng 01-2002 đến tháng 11-2004), 

Trƣởng ban (từ tháng 12-2004 đến tháng 11-2005); đồng 

chí Nguyễn Hồng Thắng, Tỉnh ủy viên, Trƣởng ban (tháng 

12-2005), Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Trƣởng ban (từ 

tháng 01-2006 đến tháng 4-2008); đồng chí Hà Hữu Chinh, 

Tỉnh ủy viên, Phó Trƣởng ban (từ tháng 02-2004 đến tháng 

11-2009). 

 Hệ thống dân vận của tỉnh đã không ngừng đổi mới 

nội dung, phƣơng thức hoạt động, hƣớng về cơ sở, kịp thời 

cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân 

vận vào thực tiễn với phƣơng châm “nghe dân nói, nói dân 

hiểu, làm dân tin”. Công tác dân vận tập trung vào vận 

động Nhân dân thực hiện chủ trƣơng của tỉnh về chuyển 

dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, bƣớc đầu góp phần hình 

thành một số vùng sản xuất tập trung chuyên canh theo 

hƣớng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến và 

thị trƣờng, năm 2005 sản lƣợng lƣơng thực đạt trên 30,5 

vạn tấn, bình quân lƣơng thực đạt 420kg/ngƣời/năm; hình 

thành các vùng cây chuyên canh tập trung nhƣ cây cam 

                                                
27

 Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. 
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Hàm Yên, cây lạc Phúc Sơn, cây chè Yên Sơn, Sơn 

Dƣơng... Tích cực trồng rừng, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 

để nâng cao hiệu quả trồng rừng, độ che phủ rừng đạt 

63%, tăng 14% so với năm 2000. Tham gia xây dựng kiên 

cố 880 km kênh mƣơng gắn với quy hoạch đồng ruộng và 

đƣờng giao thông nội đồng, đƣa diện tích lúa đƣợc tƣới 

chắc đạt 75% diện tích. Thực hiện phƣơng châm “Nhà 

nước và nhân dân cùng làm” đã vận động Nhân dân tham 

gia nâng cấp và mở mới chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh, 

góp phần tạo điều kiện lƣu thông hàng hóa, phát triển sản 

xuất. Tích cực thực hiện chủ trƣơng “dồn điền, đổi thửa” ở 

92 xã, thị trấn, tạo điều kiện cơ giới hóa nông nghiệp và 

nâng cao khả năng đƣa tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản 

xuất. Tích cực phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng các 

mô hình kinh tế nhƣ VAC, VACR, góp phần tăng trƣởng 

kinh tế của địa phƣơng, đến năm 2005 đã có trên 40% số 

hộ gia đình đạt tiêu chuẩn hộ kinh tế khá và giàu. 

Thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TU ngày 26-9-2001 

Nghị quyết Hội nghị Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy kỳ 13 về việc 

chuẩn bị cho công trình thủy điện Tuyên Quang, Kết luận 

số 31-KL/TU ngày 01-12-2002 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

ủy về công tác di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang; 

công trình có công suất 342MW, là công trình thủy điện 

lớn thứ 3 của đất nƣớc thời kỳ đó. Để đảm bảo tiến độ xây 

dựng công trình, hệ thống dân vận của tỉnh tập trung vận 

động hàng chục ngàn lƣợt cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực 

lƣợng vũ trang, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân 

dân giúp đỡ di dân tái định cƣ trên 4.000 hộ dân với hơn 2 

vạn nhân khẩu, đây là đợt di dân lớn nhất trong lịch sử từ 

khi thành lập tỉnh. Sau di dân hệ thống dân vận trong tỉnh 
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tiếp tục tập trung vận động Nhân dân tái ổn định đời sống, 

phát triển kinh tế, hòa nhập với Nhân dân sở tại nơi đến tái 

định cƣ; đồng thời thƣờng xuyên nắm tâm tƣ nguyện, vọng 

của các hộ di dân để kịp thời đề xuất với cấp ủy chỉ đạo 

giải quyết những khó khăn, vƣớng mắc và kiến nghị chính 

đáng của Nhân dân. 

Tiếp tục cụ thể hóa Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-02-

1998 của Bộ Chính trị Trung ƣơng Đảng (khóa VIII); Nghị 

quyết số 40b-NQ/TU ngày 17-3-1998 của Ban Thƣờng vụ 

Tỉnh ủy. Ngày 07-8-2001, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham 

mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định 

thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

của tỉnh. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

của tỉnh có chức năng tham mƣu những chủ trƣơng, giải 

pháp nhằm tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, 

đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở 

các loại hình cơ sở trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi đƣợc 

thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 

của tỉnh đã tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy cụ thể 

hóa, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TW 

ngày 28-3-2002 của Ban Bí thƣ về tiếp tục đẩy mạnh việc 

xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. 

Về công tác thanh niên, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã 

tham mƣu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) 

ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30-6-2001 về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh 

niên. Nghị quyết yêu cầu: Các cấp ủy Đảng lãnh đạo trực 

tiếp tổ chức Đoàn thanh niên. Lựa chọn, bồi dƣỡng những 

đoàn viên ƣu tú để kết nạp vào Đảng. Đảng viên ở độ tuổi 

đoàn phải sinh hoạt trong tổ chức đoàn và làm tốt nhiệm 
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vụ của đoàn viên. Lấy chất lƣợng hoạt động của tổ chức 

đoàn và các đoàn thể cùng cấp làm một trong những tiêu 

chuẩn để phân loại chi bộ, cơ sở Đảng hằng năm. Từng 

cấp ủy Đảng phân công cấp ủy viên phụ trách, lãnh đạo 

công tác đoàn. Thực hiện quy hoạch, lựa chọn, bồi dƣỡng, 

đào tạo và luân chuyển cán bộ đoàn để làm tốt công tác 

xây dựng tổ chức đoàn, tăng cƣờng lực lƣợng cán bộ trẻ 

cho Đảng28. 

 Ngày 3 và 4-7-2001, do ảnh hƣởng của cơn bão số 

2, mƣa to trên diện rộng đã gây ngập lụt 62 xã, phƣờng, thị 

trấn của 6 huyện, thị xã trong tỉnh, làm hơn 3.700 ngôi nhà 

và hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị ngập, đời sống của Nhân 

dân nơi bị ngập lụt hết sức khó khăn. Thực hiện Nghị 

quyết số 22-NQ/TU ngày 20-7-2001 của Ban Thƣờng vụ 

Tỉnh ủy (kỳ họp đột xuất giải quyết khắc phục hậu quả lũ 

lụt), Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh thực hiện cuộc 

vận động quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt trong tỉnh, 

với tinh thần tƣơng thân, tƣơng ái “lá lành đùm lá rách”, 

đồng bào, cán bộ và chiến sỹ trong tỉnh đã ủng hộ đƣợc 

trên 1,3 tỷ đồng để hỗ trợ cho Nhân dân vùng lũ lụt. Các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể cử cán bộ xuống trực tiếp 

giúp đỡ Nhân dân bị thiệt hại ở thôn, bản ổn định đời 

sống và sản xuất. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 5 (khóa VIII) về 

xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc, trên địa bàn các khu dân cƣ 

trong tỉnh đồng thời có 2 cuộc vận động là “Toàn dân 

                                                
28

 Văn kiện Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 2000-2005, tr77. 
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đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư” và phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; do nội 

dung 2 cuộc vận động chƣa đƣợc lồng ghép nên có phần 

chồng chéo trong vận động. Để phát huy thành quả 2 cuộc 

vận động và thống nhất trong triển khai thực hiện, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

tỉnh tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ 

thị số 05-CT/TU ngày 19-8-2002 về lãnh đạo, chỉ đạo 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa ở khu dân cư”. Chỉ thị ra đời đã đẩy mạnh các 

phong trào thi đua trong Nhân dân, đƣa việc thực hiện 

cuộc vận động thành một tiêu chuẩn để đánh giá xếp loại 

chi bộ, đảng bộ, phân tích chất lƣợng đảng viên, xem xét 

các danh hiệu thi đua của cơ quan, đơn vị.  

Thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, Hội 

nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa 

IX) họp từ ngày 13 đến ngày 21-01-2003, Hội nghị đã 

ban hành ba nghị quyết quan trọng về công tác vận động 

quần chúng. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mƣu cho 

Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng các nghị 

quyết triển khai thực hiện: (1) Nghị quyết Trung ƣơng 7 

(khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 

tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, 

văn minh, đã tham mƣu cho Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 22-4-2003; 

trong đó đặc biệt coi trọng đến xây dựng phong cách dân 

vận đối với cán bộ, công chức: Mỗi cán bộ, công chức 

phải xây dựng phong cách làm việc tân tụy, trách nhiệm 

“Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách 

nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân 
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tin”, có biện pháp xử lý kiên quyết đối với lối làm việc 

quan liêu, hách dịch, cửa quyền đối với dân. (2) Thực 

hiện Nghị quyết Trung ƣơng 7 (khóa IX) về công tác dân 

tộc, đã tham mƣu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 

Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 22-4-2003; xác định 

nhiệm vụ cần tập trung thực hiện: Đẩy mạnh phát triển 

kinh tế trƣớc hết tập trung cho các xã vùng cao, vùng 

sâu, vùng xa, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số. 

Gắn phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và 

thực hiện chính sách dân tộc. Tổ chức có hiệu quả cuộc 

vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cƣ. Củng cố và nâng cao chất lƣợng hệ thống 

chính trị cơ sở ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng cao, 

vùng sâu, vùng xa. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, 

đào tạo, bồi dƣỡng, sử dụng cán bộ, đẩy mạnh công tác 

phát triển đảng viên, phát triển đoàn viên, hội viên trong 

các dân tộc thiểu số. (3) Thực hiện Nghị quyết Trung 

ƣơng 7 (khóa IX) về công tác tôn giáo, đã tham mƣu 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 

18-NQ/TU ngày 22-4-2003; Nghị quyết nêu rõ quan 

điểm đối với tôn giáo: Tín ngƣỡng, tôn giáo là nhu cầu 

tinh thần của một bộ phận Nhân dân, là vấn đề tồn tại lâu 

dài. Tôn trọng và đảm bảo mọi công dân có quyền tự do 

tín ngƣỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo 

nào. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, 

bình đẳng trƣớc pháp luật. Giữ gìn và phát huy những 

giá tri tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn 

vinh những ngƣời có công với Tổ quốc và Nhân dân. 

Nghiêm cấm phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín 

ngƣỡng, tôn giáo. Nghiêm cấm lợi dụng tín ngƣỡng, tôn 

giáo để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động tôn giáo trái 
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pháp luật, kích động chia rẽ Nhân dân, chia rẽ các dân 

tộc, gây mất an ninh trật tự. Nội dung cốt lõi của công 

tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Công tác 

tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị do 

Đảng bộ tỉnh lãnh đạo. Các tổ chức tôn giáo phải đƣợc 

chính quyền chấp thuận, phải hoạt động theo đúng pháp 

luật29. Đây là những nghị quyết quan trọng, thể hiện sự 

quan tâm, chỉ đạo cụ thể, thiết thực của Đảng đối với tất 

cả các giai tầng, dân tộc, tôn giáo. Sự ra đời của các nghị 

quyết thể hiện rõ “ý Đảng, lòng dân” nên đã nhanh 

chóng đi vào đời sống xã hội, đƣợc toàn dân đồng tình, 

hƣởng ứng, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho 

cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp, cán bộ, 

đảng viên và toàn Nhân dân về phát huy vai trò, sức 

mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nƣớc mạnh, 

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.  

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy 

đã tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 

số 02-CT/TU ngày 26-3-2001 về lãnh đạo Đại hội Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; 

sau khi chỉ thị đƣợc ban hành, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tiến hành đại hội đảm 

bảo đặt dƣới sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất về nội dung 

và thực hiện đúng điều lệ của từng đoàn thể: Đại hội đại 

biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2001-2006, đã 

đƣợc tổ chức ngày 14 và 15-12-2001. Đại hội đại biểu Hội 

Cựu chiến binh tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2002-2007, đƣợc 

tổ chức ngày 25-9-2002. Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên 

                                                
29

 Văn kiện Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang 2000-2005, tr547-548. 
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tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2002-2007, đƣợc tổ chức ngày 

29 và 30-11-2002. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần 

thứ VI, nhiệm kỳ 2003-2008 đƣợc tổ chức ngày 23 và 24-

6-2003. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 

2003-2008, diễn ra ngày 18 và 19-8-2003. Đại hội đại biểu 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2004-2009, diễn ra ngày 02-9-2004.  

 

Đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy và 

các đại biểu dự kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống công tác    

dân vận của Đảng  (15/10/1930-15/10/2003) 

Trong giai đoạn từ năm 2001-2005, Ban Dân vận Tỉnh 

ủy đã phát huy vai trò là cơ quan tham mƣu của Tỉnh ủy, 

tích cực tham mƣu vận động quần chúng Nhân dân thực 

hiện các nhiệm vụ chính trị, các chủ trƣơng lớn của tỉnh về 

công tác dân vận trọng tâm: Thực hiện di dân, tái định cƣ 

thủy điện Tuyên Quang; tích cực chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp; tích cực 

tham gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở; phòng, chống lũ 
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lụt, thiên tai; đổi mới nâng cao chất lƣợng hệ thống chính trị 

tại cơ sở; vận động cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2004-2009; vận động Nhân dân ủng hộ xây dựng 

“Quỹ vì người nghèo”; tham gia chƣơng trình chăn nuôi bò 

sữa của tỉnh; tích cực phòng chống dịch cúm gia cầm... Nhờ 

làm tốt công tác vận động quần chúng đời sống vật chất, 

tinh thần của Nhân dân đƣợc cải thiện rõ rệt, nhất là vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quốc phòng - 

an ninh đƣợc giữ vững. Công tác dân vận của hệ thống 

chính trị đƣợc củng cố và tăng cƣờng, nhận thức về vị trí, 

vai trò công tác dân vận của cấp ủy đƣợc nâng lên. 

2. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa 

Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển 

(2006-2010) 

Thành tựu sau sau 20 năm tiến hành sự nghiệp đổi 

mới đã tạo ra cơ hội và tiền đề để nƣớc ta phát triển mạnh 

mẽ hơn. Tuy nhiên đất nƣớc cũng phải đối mặt với nguy cơ 

tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nƣớc trong khu vực 

và thế giới. Trong bối cảnh đó, Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ X của Đảng đƣợc tổ chức từ ngày 18 đến 25-4-

2006, với chủ đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của Ðảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy 

mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra 

khỏi tình trạng kém phát triển. Từ thực tiễn 20 năm đổi 

mới, Đại hội đã rút ra một số bài học, trong đó có bài học: 

Đổi mới phải vì lợi ích của Nhân dân, dựa vào Nhân dân, 

phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của Nhân dân, xuất 

phát từ thực tiễn, nhạy bén với cái mới. Cách mạng là sự 

nghiệp của Nhân dân, vì Nhân dân và do Nhân dân. Những 

https://vi.wikipedia.org/wiki/18_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/25_th%C3%A1ng_4
https://vi.wikipedia.org/wiki/2006
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ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của Nhân dân có vai trò 

quan trọng trong việc hình thành đƣờng lối đổi mới của 

Đảng. Dựa vào Nhân dân, xuất phát từ thực tiễn và thƣờng 

xuyên tổng kết thực tiễn, phát hiện nhân tố mới, từng bƣớc 

tìm ra quy luật phát triển, đó là chìa khoá của thành công. 

Đại hội đã khẳng định: Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền 

tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân 

và đội ngũ trí thức, dƣới sự lãnh đạo của Đảng, là đƣờng 

lối chiến lƣợc của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức 

mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết 

định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc. Lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống 

nhất của Tổ quốc, vì dân giàu, nƣớc mạnh, xã hội công 

bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tƣơng đồng để gắn bó 

đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp Nhân dân 

ở trong nƣớc và ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài; 

xoá bỏ mọi mặc cảm, định kiến, phân biệt đối xử về quá 

khứ, thành phần giai cấp. Tôn trọng những ý kiến khác 

nhau không trái với lợi ích của dân tộc. Đề cao truyền 

thống nhân nghĩa, khoan dung, xây dựng tinh thần cởi 

mở, tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận 

xã hội30. 

Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 6-12-2004 

của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV đƣợc tổ 

chức từ ngày 10 đến ngày 13-12-2005. Đại hội đã rút ra 5 

bài học kinh nghiệm trong đó có bài học: Phát huy tính 

                                                
30

 Lịch sử công tác Dân vận của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930-2010), tr603. 
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năng động, sáng tạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân các cấp. Thực 

hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân. Xây dựng và phát 

huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, 

khơi dậy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của các tầng lớp 

Nhân dân thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng – an ninh. Đại hội đã đề ra phƣơng châm giai 

đoạn 2005-2010 là “Chớp thời cơ, đột phá mạnh, liên kết 

rộng, hợp tác sâu” và với động lực là “truyền thống lịch 

sử văn hóa và đại đoàn kết các dân tộc”. Về nhiệm vụ 

đối với công tác dân vận, Đại hội nhấn mạnh: Phát huy 

dân chủ trong Đảng và trong xã hội; thực hiện tốt Quy 

chế dân chủ ở cơ sở. Tạo điều kiện để Nhân dân đƣợc 

giám sát các hoạt động của cơ quan Nhà nƣớc và cán bộ, 

đảng viên31.  

Về tổ chức, bộ máy đầu nhiệm kỳ Ban Dân vận 

Tỉnh ủy có 13 biên chế, đến năm 2010 đƣợc bổ sung có 

16 biên chế; bộ máy của Ban bao gồm: Trƣởng ban và 

các Phó trƣởng Ban; Văn phòng; Phòng đoàn thể và các 

hội quần chúng; Phòng công tác dân tộc, tôn giáo và 

công tác dân vận trong các cơ quan nhà nƣớc. Tháng 

3/2008, căn cứ Hƣớng dẫn số 100-HD/BDVTW ngày 

28-4-2006 của Ban Dân vận Trung ƣơng về chức năng, 

nhiệm vụ, bộ máy phòng Công tác dân vận chính quyền 

thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy, thành ủy; Quyết định số 

2775-QĐ/TU ngày 29-01-2008 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh 

ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và biên chế 

                                                
31

 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV. 
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của Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tổ chức bộ máy Ban Dân vận 

Tỉnh ủy đƣợc kiện toàn, trong đó: Thành lập mới Phòng 

dân tộc, tôn giáo (tách từ Phòng công tác dân tộc, tôn 

giáo và dân vận các cơ quan nhà nước). Thành lập mới 

Phòng dân vận chính quyền (tách từ Phòng công tác dân 

tộc, tôn giáo và dân vận các cơ quan nhà nước). Đổi tên 

phòng Đoàn thể và các hội quần chúng thành phòng 

Đoàn thể. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Trƣởng ban (từ tháng 4-2008 đến 

tháng 6-2010); đồng chí Hoàng Thị Thắm, Phó Trƣởng 

ban (từ tháng 10-2009 đến tháng 9-2010), Tỉnh ủy viên, 

Phó Trƣởng ban Thƣờng trực (từ tháng 10-2010 đến 

tháng 9-2014); đồng chí Nguyễn Quang Sơn, Phó 

Trƣởng ban (từ tháng 5-2009 đến tháng 3-2017). 

Trƣớc yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn mới hệ 

thống dân vận của tỉnh tập trung tham mƣu cho cấp ủy 

tích cực vận động Nhân dân thực hiện chủ trƣơng của 

tỉnh về chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung thực hiện 

các khâu đột phá, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. 

Vận động Nhân dân thực hiện chuyển dịch theo hƣớng 

sản xuất hàng hóa, phát triển các vùng chuyên canh cây 

công nghiệp có giá trị kinh tế và thị trƣờng tiêu thụ; phát 

triển chăn nuôi, đặc biệt là khai thác vùng lòng hồ thủy 

điện đẩy mạnh phát triển thủy sản; vận động Nhân dân ở 

vùng rừng phòng hộ xung yếu, vùng có nguy cơ ảnh 

hƣởng do thiên tai di chuyển đến nơi tái định cƣ an toàn. 

Tham mƣu giao nhiệm vụ cho Đoàn thanh niên trong 

tỉnh thực hiện cắm mốc phân 3 loại rừng trên thực địa; 

tích cực phát triển kinh tế lâm nghiệp, gắn trồng rừng 

với bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập của ngƣời trồng 
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rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 64%. Đẩy mạnh thực hiện 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”; tích cực thực hiện Chƣơng trình giảm nghèo và 

Chƣơng trình lao động việc làm của tỉnh (vận động 

9.827 lao động xuất khẩu đi nước ngoài, 24.400 lao 

động đi làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất 

trong nước, giải quyết việc làm cho 63.554 lao động, 

vận động Nhân dân hỗ trợ xây mới và sửa chữa 12.580 

nhà cho hộ nghèo. Đưa tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 

35,64% năm 2005 xuống còn 14,84% năm 2010). Thực 

hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 

xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an 

ninh Nhân dân... qua đó đã góp phần ổn định chính trị, 

phát triển kinh tế - xã hội, thay đổi bộ mặt đời sống 

Nhân dân, mức sống của Nhân dân không ngừng đƣợc 

cải thiện. 

Để tăng cƣờng sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác quần 

chúng trong tình hình mới, cụ thể hóa nhiệm vụ công tác 

vận động quần chúng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV đề ra, Ban Dân 

vận Tỉnh ủy đã tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy 

ban hành Quyết định số 274-QĐ/TU ngày 28-5-2006 về 

việc thành lập Hội đồng công tác quần chúng của tỉnh. 

Hội đồng công tác quần chúng ra đời đã giúp cấp ủy tỉnh 

có thêm kênh thông tin nắm tình hình tâm tƣ, nguyện 

vọng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để kịp thời cụ 

thể hóa thành chủ trƣơng, chính sách, đƣa nghị quyết của 

Đảng vào cuộc sống. 

Trƣớc đòi hỏi thực tiễn, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã 

tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định 
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số 01-QĐ/TU ngày 26-7-2006 về nội dung, phương pháp làm 

việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể tỉnh. Việc ban hành và thực hiện quy định đã 

giúp Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh thuận lợi trong 

việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, qua đó đã đáp ứng yêu 

cầu đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt động của Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể. Để tăng cƣờng hoạt động của Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, Ban Dân vận Tỉnh 

ủy đã tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành 

Chƣơng trình số 03-CTr/TU ngày 28-8-2006 về đổi mới 

nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể nhân dân giai đoạn 2006-2010, thông qua 

việc triển khai, thực hiện đã có sự chuyển biến tích cực 

trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về vị 

trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân; 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Nhân dân từ tỉnh đến cơ 

sở đã đề ra nhiều giải pháp, việc làm nhằm đổi mới nội 

dung, phƣơng thức hoạt động để đạt hiệu quả thiết thực. 

Ngày 27-4-2007, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 

số 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Ban Dân vận Tỉnh ủy 

đã tham mƣu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa 

XIV) ban hành Chƣơng trình hành động số 13-CTr/TU 

ngày 24-3-2008 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW. 

Trong đó xác định phấn đấu đến năm 2020, phụ nữ Tuyên 

Quang đƣợc nâng cao trình độ về mọi mặt, có trình độ 

học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong 

thời kỳ mới; có việc làm thu nhập ổn định, đời sống vận 

chất, văn hóa, tinh thần đƣợc cải thiện rõ rệt; bình đẳng 

trên mọi lĩnh vực, tham gia tích cực công việc xã hội. 
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Ngày 28-01-2008, Ban Chấp hành Trung ƣơng (khóa X) 

ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng 

giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Ban Dân vận Tỉnh ủy 

đã tham mƣu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành 

Chƣơng trình hành động số 14-CTr/TU ngày 20-5-2008 

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW. Trong đó xác định: 

Xây dựng đội ngũ công nhân Tuyên Quang có giác ngộ 

giai cấp và bản lĩnh chính trị vững vàng; phát triển nhanh 

về số lƣợng, nâng cao về chất lƣợng, có cơ cấu đáp ứng 

yêu cầu của sự phát triển; nâng cao trình độ học vấn, 

chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp; có khả năng làm chủ 

khoa học – công nghệ tiên tiến, có tác phong công nghiệp 

và kỷ luật lao động; thích ứng nhanh với cơ chế thị trƣờng 

và hội nhập kinh tế quốc tế. 

Ngày 25-7-2008, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ƣơng (khóa X) ban hành Nghị quyết số 25-

NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa; 

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mƣu cho Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) ban hành Chƣơng trình hành 

động số 17-CTr/TU ngày 27-10-2008 thực hiện Nghị 

quyết số 25-NQ/TW. Xây dựng thế hệ thanh niên Tuyên 

Quang giàu lòng yêu quê hƣơng, đất nƣớc, kiên định lý 

tƣởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa; có đạo đức cách 

mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì 

cộng đồng; có năng lực, sức khỏe, có tri thức, ƣớc mơ, 

hoài bão, vƣơn lên làm chủ khoa học, công nghệ, trở 

thành những công dân tốt, kế tục trung thành và xuất sắc 
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sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hình thành 

một lớp thanh niên ƣu tú trên mọi lĩnh vực. 

 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng 

(khóa X) ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05-8-

2008 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Nghị quyết 

số 27-NQ/TW ngày 06-8-2008 về xây dựng đội ngũ trí 

thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước; Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp tham mƣu cụ thể 

hóa các nội dung thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện 

thực tế của Tuyên Quang, đƣa nghị quyết vào cuộc sống; 

trọng tâm là: Vận động Nhân dân tích cực tham gia xây 

dựng nông thôn mới, xây dựng các công trình hạ tầng phục 

vụ cho nông thôn; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi sang sản 

xuất hàng hóa theo hƣớng phát huy lợi thế của mỗi địa 

phƣơng. Vận động cán bộ, công nhân, viên chức, ngƣời lao 

động, đoàn viên, thanh niên thƣờng xuyên nâng cao trình 

độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của 

thực tiễn, xây dựng xã hội học tập. 

Ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) đã ban 

hành Kết luận số 62-KL/TW về tiếp tục đổi mới nội dung, 

phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã 

tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai 

thực hiện, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Nâng 

cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền 

đối với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; 

Nâng cao chất lƣợng các cuộc vận động, các phong trào thi 

đua yêu nƣớc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; Chăm 
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lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội 

viên và nhân dân; Đa đạng hóa các hình thức tập hợp nhân 

dân và tập trung hƣớng mạnh các hoạt động về cơ sở; 

phát huy quyền chủ động, sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong công tác 

vận động Nhân dân; kiện toàn tổ chức bộ máy, đổi mới 

chính sách, chế độ; tăng cƣờng công tác dân vận chính 

quyền các cấp. 

Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 03/12/2009 của 

Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển 

nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai 

cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Ban Dân 

vận Tỉnh ủy tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban 

hành Quyết định số 458-QĐ/TU ngày 30/11/2012 về 

thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án 61, trong đó đồng 

chí Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy là Trƣởng Ban Chỉ đạo 

Đề án. Qua thực hiện đã nâng cao vị thế, vai trò của Hội 

Nông dân, góp phần phát triển nông nghiệp, chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao chất 

lƣợng nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo 

an sinh xã hội. 

 Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động tham mƣu cho 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, 

chỉ thị lớn của Đảng về công tác dân vận nhƣ: Tổng kết 5 

năm thực hiện các Nghị quyết Trung ƣơng 7 (khoá IX), các 

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 
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13 (khóa XIII) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 

tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, 

dân chủ, văn minh; về công tác dân tộc; về công tác tôn 

giáo; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW 

ngày 06-10-1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động 

của các hội quần chúng; Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ 

thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá VIII), Nghị quyết 

40b-NQ/TU của Ban Thƣờng vụ Tỉnh uỷ (khoá XII) về xây 

dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở... Qua sơ kết, 

tổng kết đã chỉ ra những việc đã làm đƣợc, những việc 

chƣa làm đƣợc và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 

và bài học kinh nghiệm, từ đó đã tham mƣu cho cấp ủy kịp 

thời chỉ đạo phát huy những kết quả đã đạt đƣợc đồng thời 

khắc phục những tồn tại hạn chế chỉ ra, nâng cao chất 

lƣợng thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công 

tác dân vận. 

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” (2009-

2010) do Ban Dân vận Trung ƣơng phát động, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy đã tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành 

Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 16-6-2009 về tổ chức phong 

trào thi đua “Dân vận khéo” và Quyết định số 3395-

QĐ/TU ngày 22-12-2009 về việc thành lập Ban Chỉ đạo 

phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh. Việc triển khai 

thực hiện phong trào nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và cả hệ 

thống chính trị về công tác dân vận của Đảng; học tập tƣ 

tƣởng và làm theo phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí 
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Minh. Thông qua phong trào phát huy hơn nữa quyền làm 

chủ của Nhân dân, huy động mọi nguồn lực trong Nhân dân 

thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; 

xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đến hết năm 2010 

toàn tỉnh có 2.046 điển hình tập thể, cá nhân “Dân vận 

khéo” đƣợc các cấp ủy công nhận (cấp cơ sở 1.607, cấp 

huyện 339, cấp tỉnh 100), 477 cá nhân đƣợc các cấp ủy 

Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở và Ban Dân vận 

Trung ƣơng khen thƣởng (cấp cơ sở 232, cấp huyện 210, 

cấp tỉnh 32, Ban Dân vận Trung ương 3). Tổ chức Hội thi 

cán bộ làm công tác “Dân vận khéo” tỉnh Tuyên Quang 

lần thứ nhất (năm 2006).  

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng - Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, 

Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy trao giải Nhất Hội thi cán bộ làm 

công tác “Dân vận khéo” tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, năm 2006 

 

Tham mƣu cho cấp ủy tỉnh chỉ đạo tổ chức thành 

công đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, đảm 
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bảo đặt dƣới sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất về nội dung 

và thực hiện đúng điều lệ của từng đoàn thể: Đại hội đại 

biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2006-2011, tổ 

chức ngày 13 và 14-10-2006. Đại hội đại biểu Hội Cựu 

chiến binh tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2007-2012, tổ chức 

ngày 29-8-2007. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2007-2012, tổ chức ngày 

11 và 12-9-2007. Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần 

thứ VII, nhiệm kỳ 2008-2013, tổ chức ngày 18 và 19-6-

2008. Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2008-

2013, tổ chức từ ngày 30-6 đến ngày 01-7-2008. Đại hội 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2009-2014, tổ 

chức ngày 27 và 28-5-2009.  

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận 

động nhân dân. Năm 2010, đƣợc sự nhất trí của Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã xuất bản 

phát hành cuốn "Bản tin Dân vận Tuyên Quang". Việc ra 

đời "Bản tin Dân vận Tuyên Quang" đã kịp thời chuyển 

tải những chủ trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nƣớc về công tác dân vận, tuyên truyền về gƣơng 

ngƣời tốt, việc tốt, những cách làm sáng tạo, mô hình 

“Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh đến đông đảo cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Để làm tốt công tác vận động quần chúng, Ban Dân 

vận Tỉnh ủy tổ chức ký kết các chƣơng trình, quy chế 

phối hợp thực hiện công tác dân vận với Đảng đoàn Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân 

tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tƣ pháp, 

Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh... Qua triển khai, thực 

hiện các chƣơng trình, quy chế phối hợp đã huy động sự 
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vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao 

hiệu quả công tác dân vận. 

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Bí thƣ Ban cán sự Đảng, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

ký chƣơng trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và           

Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, năm 2008 

Xuất phát từ thực tiễn, nhằm nâng cao hiệu quả, chất 

lƣợng công tác công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã 

đề xuất với Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện 

02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh: Đề tài "Nghiên cứu 

giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang"; việc nghiên cứu đề tài đã kịp thời đề 

xuất các chủ trƣơng giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp 

thực hiên nhiệm vụ chính trị, đổi mới nâng cao hiệu quả 

hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị ở 

cơ sở. Đề tài khoa học “Nghiên cứu thực tiễn triển khai và 

những tác động trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, 
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chính sách của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số 

ở tỉnh Tuyên Quang”; qua đó đã nâng cao chất lƣợng tham 

mƣu cho cấp ủy các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

chủ trƣơng của Đảng, chính sách của Nhà nƣớc đối với 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

Trong giai đoạn từ năm 2006-2010, hệ thống dân vận 

của tỉnh đã chủ động, tích cực tham mƣu cho cấp ủy về công 

tác dân vận, trong đó tập trung đổi mới việc ký các chƣơng 

trình, quy chế phối hợp đã huy động cả hệ thống chính trị 

trong thực hiện công tác dân vận trọng tâm là xác định các 

công việc cụ thể nhƣ: Vận động Nhân dân tích cực phát triển 

công nghiệp, dịch vụ và du lịch; xây dựng nông nghiệp, nông 

thôn; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với công tác dân vận 

chính quyền; tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu 

nƣớc, các cuộc vận động nhƣ cuộc vận động “Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; quan tâm phát triển 

nguồn nhân lực; thực hiện nếp sống trong việc cƣới, việc tang 

và lễ hội; ủng hộ xây dựng “Quỹ vì người nghèo”; nâng cao 

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và 

chất lƣợng đội ngũ đảng viên; vận động cử tri tham gia bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XII... nhờ làm tốt công tác dân vận 

đã góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh 

hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIII đã đề ra “Kinh tế của tỉnh tiếp 

tục tăng trƣởng khá cao; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực 

theo hƣớng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và các 

ngành dịch vụ; kết cấu hạ tầng đƣợc tăng cƣờng; sản xuất 

nông, lâm nghiệp đƣợc phát triển theo hƣớng hàng hóa; văn 

hóa - xã hội đƣợc nâng cao phù hợp với tăng trƣởng kinh tế; 

đời sống Nhân dân các dân tộc trong tỉnh không ngừng đƣợc 

nâng lên; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đƣợc 
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cải thiện; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội đƣợc 

giữ vững”.  

Năm 2010, với thành tích tiêu biểu, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy vinh dự đƣợc đón nhận Cờ thi đua của Ban Dân 

vận Trung ƣơng tặng đơn vị xuất sắc năm 2009, Cờ thi 

đua của Ban Dân vận Trung ƣơng tặng đơn vị có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nƣớc 5 năm 

2005-2010; Cờ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 

đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2010; đón nhận 

Cờ của Thủ tƣớng Chính phủ tặng đơn vị dẫn đầu thi 

phong trào thi đua năm 2010 và bằng khen của Thủ 

tƣớng Chính phủ vì có nhiều thành tích trong công tác 

từ năm 2007 đến năm 2009 góp phần vào sự nghiệp xây 

dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đây là 

những phần thƣởng cao quý ghi nhận những đóng góp 

của Ban Dân vận Tỉnh ủy trong thực hiện công tác dân 

vận của Đảng. 

III. CÔNG TÁC DÂN VẬN TRONG GIAI 

ĐOẠN TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN SỰ 

NGHIỆP ĐỔI MỚI, ĐƢA TUYÊN QUANG THOÁT 

KHỎI TÌNH TRẠNG KÉM PHÁT TRIỂN, TRỞ 

THÀNH TỈNH PHÁT TRIỂN KHÁ TRONG CÁC 

TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC (2011-2020) 

Bƣớc vào thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, tình 

hình thế giới có nhiều diễn biến khó lƣờng. Cuộc cách 

mạng khoa học - công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông 

tin tiếp tục phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả thời cơ và thách 

thức đối với mọi quốc gia. Tình hình chính trị - an ninh 

thế giới thay đổi nhanh chóng; tình trạng tranh chấp lãnh 

thổ và tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, can thiệp lật 

đổ, khủng bố, chiến tranh cục bộ, chiến tranh mạng... tiếp 
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tục diễn ra gay gắt. Cục diện thế giới theo xu hƣớng đa 

cực, đa trung tâm. Những biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc 

cực đoan, chủ nghĩa cƣờng quyền áp đặt ngày càng nổi 

lên. Những vấn đề toàn cầu nhƣ an ninh tài chính, an ninh 

năng lƣợng, an ninh nguồn nƣớc, an ninh lƣơng thực, biến 

đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh có nhiều diễn biến phức 

tạp. Các quốc gia tham gia ngày càng sâu vào mạng sản 

xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. Tranh chấp lãnh thổ, chủ 

quyền biển, đảo ở nhiều khu vực tiếp tục diễn ra gay gắt, 

phức tạp. Khu vực Đông Nam Á, tiếp tục là trung tâm 

phát triển năng động, có vị trí địa kinh tế - chính trị chiến 

lƣợc ngày càng quan trọng trên thế giới... các nhân tố tích 

cực và tiêu cực có tác động mạnh đến tình hình Việt Nam. 

1. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi 

mới, đƣa Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém 

phát triển (2011-2015). 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng họp 

từ ngày 12 đến ngày 19/01/2011, đánh giá về công tác 

dân vận Đại hội khẳng định: Đảng và Nhà nƣớc tiếp tục 

đề ra nhiều chủ trƣơng, chính sách nhằm phát huy hơn 

nữa quyền làm chủ, bảo đảm lợi ích của Nhân dân, vai trò 

giám sát của Nhân dân. Công tác dân vận của hệ thống 

chính trị có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. 

Các cấp uỷ Đảng, chính quyền lắng nghe, tăng cƣờng đối 

thoại với các tầng lớp Nhân dân, tôn trọng các loại ý kiến 

khác nhau. Dân chủ trong Đảng, trong các tổ chức và xã 

hội đƣợc mở rộng, nâng cao; quyền làm chủ của Nhân 

dân đƣợc phát huy tốt hơn... Về hạn chế Đại hội chỉ rõ: 

Dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc chƣa 

đƣợc phát huy đầy đủ. Quyền làm chủ của Nhân dân ở 

một số nơi, trên một vài lĩnh vực còn bị vi phạm. Việc 

thực hành dân chủ còn mang tính hình thức... Về phƣơng 

hƣớng, nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian tới, Đại 
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hội nhấn mạnh: Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền dân 

chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nƣớc 

thuộc về Nhân dân; mọi đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc đều vì lợi ích của 

Nhân dân; cán bộ, công chức phải tôn trọng Nhân dân, tận 

tụy phục vụ Nhân dân. Nâng cao ý thức về quyền và nghĩa 

vụ công dân, năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội 

của Nhân dân. Có cơ chế cụ thể để Nhân dân thực hiện trên 

thực tế quyền làm chủ trực tiếp. Thực hiện tốt hơn Quy chế 

dân chủ ở cơ sở và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, 

phƣờng, thị trấn32... 

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 04-8-2009 

của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2010-2015 đƣợc 

tổ chức từ ngày 19 đến ngày 21-10-2010, với Chủ đề: 

“Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục 

đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, sớm đưa Tuyên Quang ra 

khỏi tình trạng kém phát triển”. Đại hội đã rút ra 5 bài 

học kinh nghiệm trong đó bài học thứ nhất là: Giữ vững 

đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, trƣớc hết là trong 

các cấp ủy. Mở rộng và phát huy dân chủ, tạo sự đồng 

thuận trong xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy sự năng động sáng tạo 

của các cấp, các ngành và Nhân dân. Luôn giữ vững ổn 

định chính trị, tạo môi trƣờng thuận lợi cho phát triển 

kinh tế - xã hội. Đại hội xác định nhiệm vụ công tác dân 

vận nhiệm kỳ 2010-2015: Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, 

chú trọng thực hiện các quy định, cơ chế bảo đảm phát 

huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo điều kiện để Nhân 

dân tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát các 

                                                
32

 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. 
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chính sách, chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội. Xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm quy định về thực hiện quy 

chế dân chủ, hành vi lợi dụng dân chủ để gây rối, khiếu 

kiện trái quy định của pháp luật. Thực hiện tốt chủ trƣơng 

của Đảng về công tác dân vận, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác vận động quần 

chúng. Tăng cƣờng kỷ cƣơng, nâng cao phẩm chất đạo 

đức, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, đảng 

viên với phƣơng châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, 

học dân và có trách nhiệm với dân”. Tổ chức thực hiện 

tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Phát 

huy vai trò của hệ thống dân vận để đẩy mạnh các phong 

trào thi đua yêu nƣớc. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào 

thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực33. 

Trong giai đoạn này, theo Quyết định số 3437-

QĐ/TU ngày 30-3-2010 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Ban 

Dân vận Tỉnh ủy thực hiện chức năng là cơ quan tham 

mƣu của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thƣờng xuyên là Ban 

Thƣờng vụ và Thƣờng trực Tỉnh uỷ về công tác dân vận 

(bao gồm cả công tác dân tộc, tôn giáo). Biên chế của Ban 

có 16 ngƣời. Tổ chức bộ máy bao gồm: Lãnh đạo Ban 

(Trưởng ban và 02 Phó Trưởng ban); Văn phòng; Phòng 

Đoàn thể và các hội quần chúng; Phòng Dân tộc và Tôn 

giáo; Phòng Công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nƣớc. 

Đồng chí Triệu Thị Lún, Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, 

Trƣởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh 

(từ tháng 3-2011 đến tháng 12/2019); Đồng chí Trần Ngọc 

Thành, Phó Trƣởng ban (từ tháng 11-2014 đến nay). 

Với phƣơng châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, 

học dân và có trách nhiệm với dân”, hệ thống dân vận 

của tỉnh đã tham mƣu cho cấp ủy Đảng đổi mới trong 

                                                
33

 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. 
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công tác dân vận, gắn việc thực hiện công tác dân vận 

với tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh, trọng 

tâm là 4 lĩnh vực đột phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, triển khai thực hiện các 

chƣơng trình phát triển kinh tế - xã hội hƣớng tới lợi ích 

thiết thực, chính đáng của Nhân dân, đƣợc Nhân dân 

đồng tình thực hiện nhƣ: Chương trình bê tông hóa 

đường giao thông nông thôn: tích cực vào cuộc vận 

động Nhân dân tự nguyện hiến trên 41.847 m2 đất để làm 

đƣờng, toàn tỉnh đã huy động đƣợc trên 1.550 tỷ đồng 

(ngân sách nhà nước hỗ trợ 48%, Nhân dân đóng góp 

52%) để bê tông hóa trên 2.700 km đƣờng giao thông 

nông thôn. Chương trình xây dựng nông thôn mới: đã 

vận động Nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào 

“Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, huy 

động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham 

gia tích cực của ngƣời dân, đến hết năm 2015 toàn tỉnh 

có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: đã làm tốt công tác 

tuyên truyền, vận động, việc kê khai, đo đạc; đăng ký 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trở thành phong 

trào rộng khắp trong Nhân dân, hết năm 2015 toàn tỉnh 

đã cơ bản hoàn thành mục tiêu cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu với tỷ lệ 99,6% đối với tổ 

chức và 89% đối với hộ gia đình, cá nhân. Chương trình 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Vận động 

hiến trên 32.000 m2 đất, trên 70.000 ngày công lao động, 

ủng hộ tiền mặt và hiện vật quy ra tiền gần 60 tỷ đồng... 

xây dựng trên 300 lớp học mầm non. Tỉnh Tuyên Quang 

đã đƣợc công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 

cho trẻ em 5 tuổi, về đích trƣớc 2 năm so với kế hoạch 

đề ra. Vận động Nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung, gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt 
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công tác dân vận chính quyền, gắn với thực hiện Chƣơng 

trình cải cách hành chính, tập trung cải cách thủ tục hành 

chính. Vận động Nhân dân thực hiện tốt phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từng 

bƣớc thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, bình 

đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. 

 

Nhân dân thôn Ka Nò, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình              

làm đƣờng giao thông nông thôn năm 2012 

Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TW ngày 25-02-

2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về ban hành Quy chế 

công tác dân vận của hệ thống chính trị, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy đã tham mƣu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị 

tỉnh Tuyên Quang (kèm theo Quyết định số 12-QĐ/TU 

ngày 02-6-2010 của Tỉnh ủy). Quy chế xác định: Dân vận 

và công tác dân vận là điều kiện quan trọng bảo đảm sự 

lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cƣờng mối quan hệ 

máu thịt giữa Đảng, Nhà nƣớc với Nhân dân; là nhiệm vụ 

của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 
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quốc, các đoàn thể Nhân dân và mọi cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ lực 

lƣợng vũ trang. Việc ban hành Quy chế đã xác định trách 

nhiệm của các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị 

của tỉnh trong thực hiện công tác dân vận; đồng thời xác 

định cơ chế, phƣơng thức thực hiện công tác dân vận của 

các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, góp 

phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, phát huy quyền 

làm chủ của Nhân dân, tăng cƣờng khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc. 

Nhằm nâng cao chất lƣợng tham mƣu cho cấp ủy về 

công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh; đồng thời tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 22-4-2003 

Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 

13 (khóa XIII) về thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 7 

(khóa IX) về công tác tôn giáo; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã 

tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết 

định số 446-QĐ/TU ngày 06-11-2012 về việc thành lập 

Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo của tỉnh. Ban Chỉ đạo 

công tác tôn giáo của tỉnh ra đời đã phát huy vai trò tham 

mƣu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tôn 

giáo trên địa bàn tỉnh; công tác tôn giáo vận trở thành một 

nhiệm vụ quan trọng trong công tác dân vận của cấp ủy 

Đảng. Công tác vận động các tín đồ, chức sắc tôn giáo 

đƣợc quan tâm, với phƣơng châm “gần gũi, chân thành”, 

hệ thống dân vận đã chủ động tiếp xúc, vận động chức 

sắc, tín đồ tôn giáo thực hiện tốt các chủ trƣơng của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, tham gia tích 

cực các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an 
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ninh chính trị, trật tự ở địa phƣơng, cơ sở, sống “tốt đời, 

đẹp đạo”. 

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 

Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa 

XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác dân vận trong tình hình mới, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã 

tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 

73-KH/TU ngày 04-7-2013 chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng 

từ tỉnh đến cơ sở tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực 

hiện. Các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở đã cụ thể hóa các mục 

tiêu, quan điểm của Đảng nêu trong Nghị quyết 25-NQ/TW 

thành các nội dung về công tác dân vận trong Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ các cấp, xây dựng Chƣơng trình hành động, kế 

hoạch để tổ chức thực hiện; chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 

các tổ chức chính trị - xã hội đã đƣa chỉ tiêu về công tác dân 

vận, công tác vận động quần chúng vào chƣơng trình công tác, 

kế hoạch thực hiện của nhiệm kỳ và hằng năm. Qua tổ chức 

thực hiện đã phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị đối với 

công tác dân vận, góp phần củng cố vững chắc hệ thống chính 

trị, phát huy tốt sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

dân chủ trong Đảng đƣợc mở rộng, quyền làm chủ của Nhân 

dân đƣợc phát huy. 

Ngày 12-12-2013, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết 

định số 217-QĐ/TW về việc ban hành Quy chế giám sát và 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW 

Ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã 
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tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 

số 101-KH/TU ngày 18/4/2014 về việc phổ biến, quán triệt 

và triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết 

định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Qua triển khai 

thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây 

dựng Đảng, chính quyền và việc giám sát của Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đƣợc cụ thể 

hóa gắn với nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nội dung giám sát 

bám sát thực tế, quan tâm đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân, phát huy dân chủ 

cơ sở, tạo niềm tin vững chắc của Nhân dân đối với cấp ủy, 

chính quyền các cấp. Việc phản biện xã hội thực hiện thông 

qua việc tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật, các dự thảo nghị quyết, chỉ thị, quyết định của cấp 

ủy; nghị quyết, chƣơng trình, dự án về phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh.  

 Lực lƣợng cốt cán, ngƣời có uy tín đóng vai trò 

quan trọng đối với cộng đồng các dân tộc thiểu số, do họ 

có khả năng tác động và tập hợp quần chúng, Nhân dân. 

Xây dựng lực lƣợng cốt cán, ngƣời có uy tín là một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận. 

Thực hiện Kết luận số 68-KL/TW ngày 10-9-2013 của 

Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng (khoá XI) về xây dựng lực 

lượng cốt cán và phát huy vai trò người có uy tín trong 

cộng đồng người Hoa; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham 

mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Chƣơng 

trình hành động số 36-CTr/TU ngày 10-3-2014 về thực 

hiện Kết luận số 68-KL/TW ngày 10-9-2013 của Ban Bí 

thƣ Trung ƣơng Đảng (khoá XI) về xây dựng lực lượng 

cốt cán và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng 
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đồng người Hoa. Việc thực hiện Kết luận đã cụ thể hóa 

các quan điểm của Đảng về cốt cán, ngƣời có uy tín, góp 

phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân 

vận và tăng cƣờng quan hệ mật thiết giữa Đảng với 

Nhân dân. 

Tham mƣu cho cấp ủy tỉnh chỉ đạo tổ chức thành 

công đại hội: Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2011-2016, tổ chức ngày 13 và 14-10-2011. Đại 

hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 

2012-2017, tổ chức ngày 28 và 29-8-2012. Đại hội đại 

biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm 

kỳ 2012-2017, tổ chức ngày 24 và 25-9-2012. Đại hội đại 

biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-

2018, tổ chức ngày 8 và 9-4-2013. Đại hội Công đoàn 

tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013-2018, đƣợc tổ chức ngày 

19-4-2013. Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2014-2019, đƣợc tổ chức ngày 19-5-2014.  

Trong giai đoạn 2010-2015, hệ thống dân vận của 

tỉnh đã tập trung vận động nhân dân tạo sự đồng thuận 

trong thực hiện các chủ trƣơng của tỉnh nhƣ: Thực hiện 

“Đề án Bê tông hóa đƣờng giao thông nông thôn”, thực 

hiện chủ trƣơng về thành lập huyện Lâm Bình, vận động 

Nhân dân ủng hộ xây dựng Tƣợng đài “Bác Hồ với Nhân 

dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”, đi bầu cử đại biểu 

Quốc hội (khóa XIII) và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, thực hiện Nghị quyết 

của tỉnh về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên 

địa bàn tỉnh… 
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Đồng chí Nguyễn Hữu Hoan, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy và 

đồng chí Chẩu Văn Lâm, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh trao Huân chƣơng Lao động hạng Ba                  

cho Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang, năm 2012 

Hoạt động của Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân 

vận các cấp giai đoạn 2010-2015 đã đạt đƣợc nhiều thành 

tích tiêu biểu, công tác dân vận đã góp phần quan trọng 

trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính 

trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị và 

trật tự an toàn xã hội. Năm 2012, Ban Dân vận Tỉnh ủy 

vinh dự đƣợc đón nhận Huân chƣơng Lao động hạng Ba 

- phần thƣởng cao quý của Đảng, Nhà nƣớc trao tặng, ghi 

nhận những đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Năm 2015, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy đƣợc Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng 

khen đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nƣớc 

giai đoạn 2010-2015; Ban Dân vận Trung ƣơng tặng Bằng 

khen đã có thành tích suất xắc tiêu biểu trong công tác Dân 

vận của Đảng giai đoạn 2011-2015. 
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Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; 

đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy 

đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thƣ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 

chụp ảnh với tập thể cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy, tháng 10/2015 

2. Công tác dân vận góp phần đổi mới mạnh mẽ 

và vững chắc, đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát 

triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc (2016-2020) 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng họp 

từ ngày 20 đến ngày 28-01-2016; tổng kết 30 năm tiến 

hành công cuộc đổi mới, Đại hội khẳng định: Ba mƣơi 

năm đổi mới là một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự 

nghiệp phát triển của nƣớc ta, đánh dấu sự trƣởng thành 

về mọi mặt của Đảng, Nhà nƣớc và Nhân dân ta. Đổi mới 

mang tầm vóc và ý nghĩa cách mạng, là quá trình cải biến 

sâu sắc, toàn diện, triệt để, là sự nghiệp cách mạng to lớn 

của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu "dân 

giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Đại hội 

đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong đó có bài học: Đổi 

mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm "dân là gốc", vì 
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lợi ích của Nhân dân, dựa vào Nhân dân, phát huy vai trò 

làm chủ, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi 

nguồn lực của Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết 

toàn dân tộc. Về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ công tác dân 

vận trong nhiệm kỳ mới, Đại hội nhấn mạnh: Tiếp tục 

phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền 

lực Nhà nƣớc thuộc về Nhân dân. Mọi đƣờng lối, chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc 

phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính 

đáng của Nhân dân, đƣợc Nhân dân tham gia ý kiến. Dân 

chủ phải đƣợc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trên tất cả các 

lĩnh vực của đời sống xã hội. Bảo đảm để Nhân dân tham 

gia ở tất cả các khâu của quá trình đƣa ra những quyết 

định liên quan đến lợi ích, cuộc sống của Nhân dân... 

Thực hiện quyền con ngƣời, quyền và nghĩa vụ cơ bản 

của công dân, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013. 

Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; hoàn thiện hệ 

thống pháp luật, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con 

ngƣời, quyền và nghĩa vụ của công dân. Thể chế hóa và 

thực hiện tốt phƣơng châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, 

dân kiểm tra". Phải bảo đảm phát huy dân chủ trong Đảng 

là hạt nhân để phát huy đầy đủ dân chủ trong xã hội. Đẩy 

mạnh dân chủ hóa xã hội để phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế giám sát và 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc, các 

tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân góp ý xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền; Quy định về giám sát đảng 

viên. Phát huy dân chủ phải đi liền với tăng cƣờng pháp 
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chế, đề cao trách nhiệm công dân, giữ vững kỷ luật, kỷ 

cƣơng và đề cao đạo đức xã hội34... 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30-5-2014 của 

Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng 

bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI đƣợc tổ chức từ ngày 22 

đến ngày 24-10-2015; với Chủ đề: "Phát huy truyền thống 

quê hương cách mạng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo 

và sức chiến đấu của Đảng bộ, đổi mới mạnh mẽ và vững 

chắc, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển 

khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc”. Đánh giá công tác 

dân vận nhiệm kỳ 2010-2015, Đại hội khẳng định: Phƣơng 

thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận tiếp 

tục đổi mới,  nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công 

tác dân vận đƣợc nâng lên. Công tác dân vận của chính 

quyền có chuyển biến tích cực; việc tuyên truyền, vận 

động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị 

thiết thực và hiệu quả hơn. Việc thực hiện dân chủ, phát 

huy quyền làm chủ của Nhân dân đƣợc chú trọng, tạo 

không khí dân chủ, sự đồng thuận trong xã hội. Quy chế 

công tác dân vận của hệ thống chính trị đƣợc các cấp, 

các ngành triển khai thực hiện khá đồng bộ. Phong trào 

thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua 

yêu nƣớc đƣợc triển khai trên các lĩnh vực, góp phần 

thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Về 

nhiệm vụ công tác dân vận trong giai đoạn tới Đại hội 

xác định: Tăng cƣờng sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong 

                                                
34

 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. 
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nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác dân vận. Vận 

động Nhân dân thực hiện có hiệu quả các chủ trƣơng của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc, tích cực tham 

gia hƣởng ứng các phong trào thi đua yêu nƣớc, chƣơng 

trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ động nắm 

chắc tình hình Nhân dân, giám sát việc thực hiện quy 

chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện có hiệu quả công tác dân 

vận chính quyền, Quy chế công tác dân vận của hệ thống 

chính trị, Quy định về Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, 

xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ, tạo điều kiện 

để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, tạo sự 

đồng thuận trong xã hội. Xây dựng và thực hiện phong 

cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách 

nhiệm với dân”35... 

 Ngày 11-8-2015, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban 

hành Quyết định số 1260-QĐ/TU về chức năng, nhiệm 

vụ, tổ chức bộ máy và biên chế của Ban Dân vận Tỉnh 

ủy. Ban Dân vận Tỉnh ủy là cơ quan tham mƣu, giúp 

việc của Tỉnh ủy mà trực tiếp, thƣờng xuyên là Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy và Thƣờng trực Tỉnh ủy về công tác 

dân vận. Là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác 

dân vận của Tỉnh ủy (bao gồm cả công tác dân tộc, tôn 

giáo); cơ quan thƣờng trực của các Ban chỉ đạo thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Phong trào thi đua "Dân 

vận khéo"; công tác tôn giáo của tỉnh… Biên chế của 

Ban có 19 đồng chí. Tổ chức bộ máy bao gồm: Lãnh đạo 

                                                
35

 Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. 
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Ban (Trưởng ban và 03 Phó Trưởng ban); Văn phòng 

Ban; Phòng Đoàn thể và các hội;  Phòng Dân vận các cơ 

quan nhà nƣớc; Phòng Dân tộc và Tôn giáo. 

Thực hiện Kết luận số 241-KL/TU ngày 21/8/2018 

của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy 

định 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 

bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh 

ủy, thành ủy. Từ tháng 10-2018, Ban Dân vận Tỉnh ủy 

tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ quan; sau sắp 

xếp biên chế của Ban có 14 ngƣời. Tổ chức bộ máy bao 

gồm: Lãnh đạo Ban (Trưởng ban và 03 Phó Trưởng 

ban). Sáp nhập Văn phòng Ban với Phòng Đoàn thể và 

các Hội, lấy tên là Phòng Đoàn thể và các Hội. Sáp nhập 

Phòng Dân tộc - Tôn giáo với Phòng Dân vận các cơ 

quan Nhà nƣớc lấy tên là Phòng Dân vận các cơ quan 

Nhà nƣớc, Dân tộc và Tôn giáo. Đồng chí Nguyễn Hƣng 

Vƣợng, Tỉnh ủy viên,Trƣởng ban, Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang (từ tháng 2-2020 đến 6-

2020), Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, Trƣởng Ban 

Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

Tuyên Quang (từ tháng 6-2020 đến nay); Đồng chí 

Nguyễn Thành Trung, Phó Trƣởng ban Thƣờng trực (từ 

tháng 5-2017 đến nay); đồng chí Phạm Hồng Phong, Phó 

trƣởng ban (từ tháng 01-2017 đến tháng 11-2017); đồng 

chí Trần Ngọc Thành, Phó trƣởng ban (từ tháng 10-2014 

đến nay); đồng chí Lê Văn Quốc, Phó trƣởng ban (từ 

tháng 4-2018 đến nay).  

Ban Dân vận Tỉnh ủy và hệ thống dân vận tích cực 

tham mƣu cho cấp ủy đảng đổi mới trong công tác dân 
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vận, gắn việc thực hiện công tác dân vận với tập trung 

thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 10 

nhóm giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Triển khai thực hiện 

các chƣơng trình kinh tế - xã hội hƣớng tới lợi ích thiết 

thực, chính đáng của Nhân dân. Chương trình kiên cố 

hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội 

đồng và xây dựng nhà văn hóa; Chương trình xây dựng 

nông thôn mới: Nhờ làm tốt công tác dân vận nhiều hộ 

dân tự nguyện hiến đất để làm đƣờng, xây dựng nhà văn 

hóa, tạo ra diện mạo mới trong sản xuất và đời sống của 

Nhân dân vùng nông thôn, từ năm 2016 đến 2020, toàn 

tỉnh đã kiên cố hóa 1.004 km kênh mƣơng nội đồng; bê 

tông hóa trên 633 km đƣờng giao thông nội đồng; xây 

dựng 934 nhà văn hóa thôn, bản. Đến năm 2020, toàn 

tỉnh có 46 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân toàn 

tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã. Chương trình phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ em 5 tuổi và huy động trẻ đi nhà trẻ: 

Năm 2018, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị 

quyết về huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ, đến nay tỷ 

lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ tăng 33,27%. 

Chương trình giảm nghèo: Tích cực triển khai đồng bộ, 

huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng vào 

cuộc tham gia công tác giảm nghèo, để triển khai thực 

hiện các dự án thuộc Chƣơng trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghè bền vững, trong 5 năm đã tạo việc làm cho 

114.000 lao động; đã huy động đƣợc 861.349 triệu 

đồng... Qua thực hiện các chƣơng trình đã xuất hiện 

nhiều mô hình “Dân vận khéo”, số mô hình trên toàn 

tỉnh đến tháng 8/2020 là 12.357 mô hình. 
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Đồng chí Nguyễn Hƣng Vƣợng, Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, 

Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm 

tra tiến độ xây dựng nhà văn hóa tại thôn Lâm Trƣờng, xã Thắng Quân, 

huyện Yên Sơn, năm 2020 

Nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận 

trên địa bàn tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mƣu cho 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy tiến hành sơ kết, đánh giá 5 năm 

thực hiện Chƣơng trình hành động số 30-CTr/TU ngày 10-

9-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị 

quyết số 25-NQ/TW ngày 03-6-2013 Hội nghị lần thứ bảy 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa XI) về tăng cường 

và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận 

trong tình hình mới, tổng kết, đánh giá 10 năm thực hiện 

Quyết định số 12-QĐ/TU ngày 02-6-2010 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Ban hành Quy chế công tác Dân vận 

của hệ thống chính trị tỉnh Tuyên Quang, chỉ ra những kết 

quả đã đạt đƣợc, những mặt còn hạn chế, từ đó tham mƣu 

cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Văn bản số 665-
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CV/TU ngày 15-7-2016 về việc thực hiện Kết luận số 03-

KL/TW ngày 13-5-2016 của Ban Bí thƣ về tiếp tục thực 

hiện Quyết định số 290 của Bộ Chính trị khóa X về "quy 

chế công tác dân vận của hệ thống chính trị"; Kế hoạch số 

261-KH/TU ngày 18-3-2019 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy 

thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07-01-2019 của 

Ban Bí thƣ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW 

ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng 

khóa XII về Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác dân vận trong tình hình mới, lãnh đạo, chỉ 

đạo hệ thống chính trị của tỉnh thực hiện tốt công tác dân 

vận; tăng cƣờng, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác dân vận, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền, 

nêu cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần gƣơng mẫu của cán 

bộ, đảng viên, nhất là ngƣời đứng đầu các cấp, nhằm củng 

cố vững chắc lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, đảm 

bảo phát huy quyền làm chủ của Nhân dân và tạo sự đồng 

thuận trong toàn xã hội; tập hợp, vận động Nhân dân thực 

hiện tốt các chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nƣớc; phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn 

kết toàn dân trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.  

Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy 

quyền làm chủ của Nhân dân theo cơ chế "Đảng lãnh đạo, 

Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", Ban Dân vận Tỉnh ủy 

đã tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Kế 

hoạch số 06-KH/TU ngày 22-3-2016 thực hiện Kết luận 

số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, 
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nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, chỉ đạo các cấp ủy, chính 

quyền thực hiện tốt dân chủ ở xã, phƣờng, thị trấn, dân chủ 

trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nƣớc và đơn vị 

sự nghiệp công lập, dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Qua đó, 

góp phần tăng cƣờng sự đoàn kết, đồng thuận xã hội; phòng 

ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí; 

Nhân dân tin tƣởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích 

cực tham gia thực hiện các chƣơng trình, dự án phát triển 

kinh tế - xã hội và các cuộc vận động, các phong trào thi đua 

yêu nƣớc. 

Ngày 22/11/2016, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham 

mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Văn bản số 

942-CV/TU về tổng kết 10 năm hoạt động Hội đồng Công 

tác quần chúng của tỉnh. Qua 10 năm hoạt động Hội đồng 

công tác quần chúng của tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 

đƣơc giao, là kênh thông tin quan trọng để cấp ủy tỉnh nắm 

tình hình Nhân dân trên địa bàn tỉnh. Sau khi tiến hành 

tổng kết, trƣớc yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, ngày 

20/03/2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mƣu cho Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 438-TB/TU về 

chủ trƣơng không duy trì hoạt động của Hội đồng công tác 

quần chúng của tỉnh.  

Để tăng cƣờng thực hiện Quyết định số 217-

QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 

của Bộ chính trị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mƣu cho 

Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 259-

QĐ/TU ngày 24-10-2016 về Ban hành Quy định trách 

nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp 
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trong tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - 

xã hội và nhân dân. Lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức 

Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh nâng cao vai trò, 

trách nhiệm trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức, cá nhân; phát 

huy quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng tổ 

chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. 

Nhằm tiếp tục nâng cao hoạt động giám sát, phản 

biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, Ban Dân 

vận Tỉnh ủy đã tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy 

ban hành Kết luận số 123-KL/TU 06-11-2017 Một số 

nhiệm vụ giải pháp tiếp tục thực hiện Quy chế giám sát 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

đoàn thể chinh trị - xã hội; Quy định về việc Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia 

góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền, tham mƣu 

triển khai thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03-

10-2017 của Ban Bí thƣ về ban hành hướng dẫn khung để 

các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục 

phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, 

đẩy lùi sự suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong 

nội bộ, Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02-02-2018 của 

Ban Bí thƣ về giám sát Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 

tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc tu 

dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, 

cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Phối hợp tham mƣu 

với Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế số 11-

QC/TU ngày 26-3-2019 về người đứng đầu cấp ủy tỉnh 
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tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản 

ánh, kiến nghị của dân. Qua việc triển khai thực hiện cấp 

ủy, chính quyền các cấp đã duy trì tốt việc đối thoại, tiếp 

xúc trực tiếp giữa ngƣời đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, 

chính quyền với Nhân dân. Thực hiện tốt việc Nhân dân 

giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân 

dân, Ban Giám sát đầu tƣ cộng đồng, thông qua quyền 

khiếu nại, tố cáo, giám sát hoạt động của các đại biểu dân 

cử, hoạt động của cơ quan Nhà nƣớc ở cơ sở; phát huy 

hiệu quả hoạt động của các tổ hòa giải ở khu dân cƣ, qua 

đó, đã kịp thời nắm bắt tình hình và giải quyết những 

công việc liên quan đến đời sống của Nhân dân.  

Để tăng cƣờng thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 

26-7-2006 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy về nội dung, phương 

pháp làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh và đáp ứng yêu cầu đòi hỏi 

trong tình hình mới; Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động tham 

mƣu tổng kết việc thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU, đồng 

thời tham mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Quy 

định số 09-QĐ/TU ngày 20/7/2017 về nội dung, phương 

pháp làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Qua đó đã góp 

phần đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, kịp thời 

giải quyết đƣợc những khó khăn, vƣớng mắc của Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; hiệu quả hoạt 

động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đƣợc nâng lên, 

hạn chế đƣợc tính hình thức trong hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể các cấp. 
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Về công tác tôn giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham 

mƣu cho Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 

135-KH/TU ngày 01-07-2015 thực hiện Kết luận số 101-

KL/TW ngày 03/9/2014 của Ban Bí thƣ về chủ trương 

công tác đối với đạo Tin Lành trong tình hình mới; Kế 

hoạch số 181-KH/TU ngày 02-4-2018 thực hiện Chỉ thị 

số 18-CT/TW ngày 10-01-2018 của Bộ Chính trị về tiếp 

tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12-3-2003 

của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa IX) về công 

tác tôn giáo trong tình hình mới”; tham mƣu tổng kết 10 

năm thực hiện Thông báo số 148-TB/TW ngày 04/4/2008 

của Bộ Chính trị về giải quyết nhà đất có liên quan đến tôn 

giáo. Quan triển khai thực hiện đã tạo sự chuyển biến quan 

trọng trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính 

quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các 

chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo và các tầng lớp Nhân 

dân về công tác tôn giáo. Thực hiện nhất quán chính sách 

tôn giáo, tôn trọng, đảm bảo quyền tự do tín ngƣỡng, sinh 

hoạt tôn giáo bình thƣờng của một bộ phận Nhân dân theo 

đúng pháp luật, quan tâm tạo điều kiện cho các tổ chức 

tôn giáo hoạt động sinh hoạt theo quy định, củng cố niềm 

tin của đồng bào tôn giáo vào sự lãnh đạo của Đảng và 

Nhà nƣớc. Hệ thống chính trị ở vùng đồng bào có đạo 

đƣợc quan tâm củng cố, kiện toàn. 

Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác dân vận 

chính quyền, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mƣu cho Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 

số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thƣ về nâng 

cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các 
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cấp, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ 

tƣớng Chính phủ "Về tăng cường và đổi mới công tác 

dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính 

quyền các cấp trong tình hình mới"; đồng thời chỉ đạo, 

triển khai thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền 

2018 và 2019” gắn với thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

đột phá của tỉnh; năm 2016 là “Tư tưởng vững vàng, đạo 

đức trong sáng, hết lòng phục vụ Nhân dân”; năm 2017, 

2018 là “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương; đổi mới tác phong, lề lối làm 

việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”; năm 

2019 là “Phát huy dân chủ, nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, vì Nhân dân phục vụ”. Tham mƣu cho cấp ủy chỉ 

đạo Chính quyền các cấp thực hiện tốt việc cải cách hành 

chính, sửa đổi lề lối làm việc theo hƣớng dân chủ hóa, 

công khai hóa, tăng cƣờng đối thoại trực tiếp với Nhân 

dân; làm tốt công tác tiếp dân, đối thoại kịp thời giải quyết 

đơn thƣ khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những đơn 

thƣ phức tạp, kéo dài; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của 

Nhân dân. Nhờ làm tốt công tác dân vận chính quyền đã 

góp phần tăng cƣờng sự đoàn kết, đồng thuận xã hội; phòng 

ngừa, ngăn chặn tình trạng quan liêu, tham nhũng, lãng phí; 

Nhân dân tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành 

của chính quyền, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội 

và các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nƣớc, 

không để sảy ra điểm nóng, phức tạp trên địa bàn tỉnh. 

Tham mƣu cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy tiến hành sơ kết, tổng kết các chỉ thị, 

nghị quyết của Đảng nhƣ: Tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ 
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thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 của Ban Bí thƣ (khóa 

VI) về việc giúp đỡ Hội người mù Việt Nam; Đánh giá kết 

quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 

12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng (khóa 

IX) về công tác dân tộc; Đánh giá kết quả 25 năm thực 

hiện Chỉ thị số 45-NQ/TW ngày 29/9/1994 của Ban Bí 

thƣ (khóa VII) về một số công tác ở vùng đồng bào dân 

tộc Mông; Tổng kết 10 năm hoạt động Hội đồng Công tác 

quần chúng của tỉnh; Tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận 

số 62-KL/TW của Bộ Chính trị "về tiếp tục đổi mới nội 

dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội"; Tổng kết 10 năm 

thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 12/3/2003 của 

Ban Chấp Trung ƣơng (khóa IX) về công tác tôn giáo; Sơ 

kết 5 năm thực hiện Kết luận số 102-KL/TW ngày 

22/9/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Hội quần chúng; 

Đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Kết luận số 101-

KL/TW ngày 03/9/2014 của Ban Bí thƣ về chủ trương 

công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới; sơ kết 

05 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 

số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.... 

Để làm tốt công tác dân vận, Ban Dân vận Tỉnh ủy 

tổ chức ký kết các chƣơng trình, quy chế phối hợp thực 

hiện công tác dân vận với Ủy nhân dân tỉnh,  Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tƣ pháp, Sở Y tế, Ban 

Dân tộc, Sở Nội vụ, Ngân hàng Nhà nƣớc tỉnh... Qua triển 

khai, thực hiện các chƣơng trình, quy chế phối hợp đã 

nâng cao hiệu quả công tác dân vận trên các lĩnh vực 

công tác. 
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Nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động của Khối dân 

vận cơ sở trên địa bàn tỉnh Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thực 

hiện đề tài khoa học cấp tỉnh "Nghiên cứu thực trạng và đề 

xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Khối Dân 

vận cơ sở trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang". Qua thực hiện đề 

tài giúp cấp uỷ ban hành các quy định, các chủ trƣơng chỉ 

đạo về củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phƣơng thức hoạt 

động của khối dân vận cơ sở xã, phƣờng, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; là cơ sở cho tổ chức Khối dân vận 

xã, phƣờng, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có các 

giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng hoạt động của cấp 

mình góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã 

hội - An ninh - quốc phòng của tỉnh. 

Tham mƣu cho cấp ủy tỉnh chỉ đạo tổ chức thành 

công đại hội Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh, 

đảm bảo đặt dƣới sự lãnh đạo của Đảng, thống nhất về 

nội dung và thực hiện đúng điều lệ của từng đoàn thể: 

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 

2016-2021, tổ chức ngày 8 và 9/11/2016. Đại hội đại 

biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 

2017-2022, tổ chức ngày 17 và 18-10-2017. Đại hội đại 

biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, nhiệm 

kỳ 2017-2022, tổ chức ngày 17 và 18-9-2017. Đại hội 

đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-

2023, tổ chức ngày 9 và 10-10-2018. Đại hội Công 

đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, đƣợc tổ 

chức ngày 24 và 25-5-2018. Đại hội Mặt trận Tổ quốc 

tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019-2024, đƣợc tổ chức 

ngày 15 và 16-7-2019.  
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Đồng chí Điểu K'ré, Ủy viên Trung ƣơng Đảng, Phó Trƣởng ban 

Thƣờng trực Ban Dân vận Trung ƣơng chụp ảnh lƣu niệm cùng 

các đồng chí lãnh đạo tỉnh và cán bộ, công chức Ban Dân vận 

Tỉnh ủy Tuyên Quang tại Hội nghị sơ kết phong trào thi đua    

“Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2018 

Hệ thống dân vận trong tỉnh đã chủ động, tích cực 

tham mƣu cho cấp ủy tỉnh cụ thể hóa các mục tiêu, quan 

điểm của Đảng về công tác dân vận trong Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ các cấp, xây dựng Chƣơng trình hành động, kế 

hoạch để tổ chức thực hiện. Việc triển khai thực hiện đƣợc 

vận dụng phù hợp với nhiệm vụ chính trị và điều kiện của 

từng địa phƣơng, đơn vị tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; 

cấp ủy đã tập trung chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng chƣơng trình, kế 

hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể để tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện. Chính quyền, 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã đƣa chỉ 

tiêu về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng vào 

chƣơng trình công tác, kế hoạch thực hiện của nhiệm kỳ và 
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hằng năm. Qua tổ chức thực hiện đã phát huy vai trò của cả 

hệ thống chính trị đối với công tác dân vận, góp phần củng 

cố vững chắc hệ thống chính trị, phát huy tốt sức mạnh của 

khối đại đoàn kết toàn dân tộc; dân chủ trong Đảng đƣợc 

mở rộng, quyền làm chủ của Nhân dân đƣợc phát huy. Mối 

quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng không ngừng đƣợc 

củng cố; Nhân dân tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào 

sự nghiệp đổi mới của đất nƣớc, sự quản lý, điều hành của 

chính quyền các cấp, đoàn kết, phát huy truyền thống của 

quê hƣơng cách mạng tích cực tham gia thực hiện có hiệu 

quả các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi 

nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra. 

Trong giai đoạn 1992-2020, hệ thống dân vận của tỉnh 

nói chung, Ban Dân vận Tỉnh ủy nói riêng đã phát huy 

truyền thống quê hƣơng cách mạng, Thủ đô khu giải phóng, 

Thủ đô kháng chiến, tích cực tham mƣu cho cấp ủy tỉnh vận 

động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt đƣờng lối, chủ 

trƣơng của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nƣớc. Tập 

hợp đông đảo các tầng lớp, giai cấp, dân tộc, tôn giáo, phát 

huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân hăng hái tham gia 

các phong trào thi đua yêu nƣớc, tích cực thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, các chủ trƣơng lớn của tỉnh về công tác 

dân vận. Nhờ làm tốt công tác dân vận, phát huy sức mạnh 

của Nhân dân đã góp phần ổn định đời sống, kinh tế - văn 

hóa xã hội; giữ vững chính trị, quốc phòng – an ninh, từng 

bƣớc cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vƣợt 

qua khó khăn đƣa Tuyên Quang thoát khỏi tình trạng kém 

phát triển, trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền 

núi phía Bắc, tạo tiền đề để đƣa Tuyên Quang phát triển 

nhanh và bền vững. 
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KẾT LUẬN 

Trải qua 43 năm xây dựng, trƣởng thành và phát 

triển, dƣới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

trực tiếp là Thƣờng trực Tỉnh ủy, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, 

sự chỉ đạo hƣớng dẫn nghiệp vụ của Ban Dân vận Trung 

ƣơng. Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang đã có những 

đóng góp quan trọng vào sự thành công của phong trào 

cách mạng tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ lịch sử. 

Trong suốt chặng đƣờng hình thành và phát triển, Ban Dân 

vận Tỉnh ủy Tuyên Quang luôn quán triệt sâu sắc và thực 

hiện tốt tƣ tƣởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân 

vận khéo thì việc gì cũng thành công”, tăng cƣờng đồng 

thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cùng Đảng 

bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang vƣợt qua nhiều 

khó khăn, thử thách, làm nên những thắng lợi quan trọng 

trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, trong xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.  

Từ thực tiễn công tác dân vận qua các thời kỳ đã 

để lại nhiều bài học quý báu đó là: Công tác dân vận 

phải luôn dựa vào lực lƣợng và sức mạnh của Nhân dân 

“lấy dân làm gốc”. Công tác dân vận phải dựa trên cơ 

sở chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nƣớc, đồng thời công tác dân vận có 

nhiệm vụ phản ánh, bổ sung, hoàn thiện chủ trƣơng, 

đƣờng lối, chính sách, pháp luật. Phải phát huy tối đa 

sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thành 

công nhiệm vụ chính trị, mục tiêu nghị quyết qua các 

nhiệm kỳ. Quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân 

trí, chăm lo lợi ích và phát huy nhân tố con ngƣời phải 
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trở thành mục tiêu và động lực của công tác dân vận. 

Công tác dân vận phải gắn chặt với công tác xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, 

xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân 

vững mạnh. 

Nhiều thế hệ cán bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên 

Quang đã trƣởng thành, giữ những cƣơng vị lãnh đạo 

chủ chốt các cấp, các ngành. Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tuyên Quang và nhiều cán bộ đã vinh dự đƣợc Chủ tịch 

nƣớc, Chính phủ, Ban Dân vận Trung ƣơng, Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều 

danh hiệu cao quý. Đó là sự ghi nhận, là động lực lớn 

lao, là nguồn động viên, cổ vũ tập thể Ban Dân vận 

Tỉnh ủy Tuyên Quang vững bƣớc cùng Đảng bộ và 

Nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trên con đƣờng 

xây dựng và phát triển quê hƣơng giàu đẹp, xứng đáng 

với truyền thống quê hƣơng cách mạng, Thủ đô Khu 

giải phóng - Thủ đô kháng chiến. 
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PHỤ LỤC ẢNH 

CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY                

QUA CÁC THỜI KỲ 

  

Đồng chí KIM XUYẾN LƢỢNG 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy 

Trƣởng Ban Dân vận và Mặt trận 

Tỉnh ủy Hà Tuyên (1977 -1979) 

 
 

Đồng chí LÊ HẠNH 
Phó Bí thƣ Thƣờng trực Tỉnh ủy 

kiêm Trƣởng Ban Dân vận     

Tỉnh ủy Hà Tuyên  (1980-1983) 

  

Đồng chí  

QUAN NGỌC THUYẾT 

Phó Bí thƣ Tỉnh ủy kiêm 

Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy  

Hà Tuyên (1984 -1985) 

Đồng chí 

 HOÀNG XUÂN HIỂN  

Tỉnh ủy viên, Trƣởng Ban Dân vận 

Tỉnh ủy Hà Tuyên  (1986 - 02/1988) 
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Đồng chí VŨ TIỆP 

Phó Bí thƣ Tỉnh ủy kiêm 

Trƣởng Ban Dân vận và Dân tộc 

Tỉnh ủy Tuyên Quang  

(8/1992-10/1993) 

Đồng chí  

HOÀNG THẾ VIỆN 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy,  

Trƣởng Ban Dân vận và Dân tộc     

Tỉnh ủy (12/1993-2/1997) 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy,  

Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tuyên Quang (2/1997-3/2001) 

 

 

 
 

 
  

Đồng chí  

LƢƠNG MINH SỸ 

 Tỉnh ủy viên, Quyền Trƣởng Ban  

Dân vận Tỉnh ủy (01/2002 - 11/2004). 

Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy     

Tuyên Quang  (12/2004 - 11/2005). 

Đồng chí 

 NGUYỄN HỒNG THẮNG 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, 

Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy  

Tuyên Quang (12/2005-4/2008) 
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Đồng chí  

NGUYỄN THỊ THU HÀ 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, 

Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tuyên Quang  

(4/2008 - 6/2010) 

Đồng chí  

TRIỆU THỊ LÚN 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, 

Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận       

Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang    

(3/2011 - 12/2019) 

 

 

Đồng chí  

NGUYẾN HƢNG VƢỢNG 

Ủy viên Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy,  

Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang     

(2/2020 - đến nay) 
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PHỤ LỤC ẢNH 

CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY         

QUA CÁC THỜI KỲ 

  

Đồng chí NGUYỄN TIẾN LỘC 

Tỉnh ủy viên, Phó Trƣởng Ban Dân vận  

và Mặt trận Tỉnh ủy Hà Tuyên  

(1977 - 1979) 

 

Đồng chí HÀ CẬN 

 Phó Trƣởng Ban Dân vận 

Tỉnh ủy Hà Tuyên  

(4/1985 - 02/1988) 

  

Đồng chí  

TRỊNH TIẾN MAI 

 Phó Trƣởng Ban Dân vận              

Tỉnh ủy Hà Tuyên  

(1985 - 02/1988) 

Đồng chí 

 HOÀNG VĂN CHIỂU 

Phó Trƣởng Ban Dân vận 

Tỉnh ủy Hà Tuyên           

(1986-02/1988) 
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Đồng chí  

TRỊNH HOÀNG THANH 

Phó Trƣởng Ban Dân vận và       

Dân tộc Tỉnh ủy Tuyên Quang 

 (8/1992-8/1996) 

Đồng chí  

NGUYỄN THỊ THU HÀ 

Phó Trƣởng Ban Dân vận và    

Dân tộc Tỉnh ủy Tuyên Quang 

 (5/1995-12/1996) 

 

 

  

Đồng chí  

BÙI NGỌC QUẾ 

Tỉnh ủy viên, Phó Trƣởng  

Ban Dân vận Tỉnh ủy        

Tuyên Quang 

(7/1997-9/2002) 

Đồng chí  

HÀ HỮU CHINH 

 Tỉnh ủy viên, Phó Trƣởng ban 

Thƣờng trực Ban Dân vận 

Tỉnh ủy Tuyên Quang  

(02/2004-11/2009) 
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Đồng chí  

NGUYỄN QUANG SƠN 

Phó Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tuyên Quang  

(5/2009-2/2017) 

 

Đồng chí HOÀNG THỊ THẮM 

Phó Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

 (10/2009 - 9/2010).  

Tỉnh ủy viên, Phó Trƣởng ban 

Thƣờng trực Ban Dân vận       

Tỉnh ủy Tuyên Quang                

(10/2010-9/2014) 

 

  

Đồng chí  

PHẠM HỒNG PHONG 

Phó Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tuyên Quang (1/2017-11/2017) 

Đồng chí 

 TRẦN NGỌC THÀNH 

Phó Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tuyên Quang (10/2014 - nay) 
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Đồng chí  

NGUYỄN THÀNH TRUNG 

Phó Trƣởng ban Thƣờng trực  

Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang    

(5/2017 - nay) 

Đồng chí LÊ VĂN QUỐC 

Phó Trƣởng Ban Dân vận Tỉnh ủy 

Tuyên Quang (4/2018 - nay) 
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DANH SÁCH 

Các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức 

Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang qua các thời kỳ 

------- 

I. Các đồng chí Trƣởng ban 

1. Đồng chí Kim Xuyến Lƣợng 

2. Đồng chí Lê Hạnh  

3. Đồng chí Quan Ngọc Thuyết  

4. Đồng chí Hoàng Xuân Hiển  

5. Đồng chí Vũ Tiệp  

6. Đồng chí Hoàng Thế Viện 

7. Đồng chí Lƣơng Minh Sỹ 

8. Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng 

9. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà 

10. Đồng chí Triệu Thị Lún 

11. Đồng chí Nguyễn Hƣng Vƣợng 

 

II. Các đồng chí Phó trƣởng ban  

1. Đồng chí Nguyễn Tiến Lộc  

2. Đồng chí Hà Cận  

3. Đồng chí Trịnh Tiến Mai  

4. Đồng chí Hoàng Văn Chiểu  

5. Đồng chí Trịnh Hoàng Thanh  

6. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà 

7. Đồng chí Bùi Ngọc Quế 

8. Đồng chí Hà Hữu Chinh 

9. Đồng chí Hoàng Thị Thắm 

10. Đồng chí Nguyễn Quang Sơn 

11. Đồng chí Phạm Hồng Phong 

12. Đồng chí Trần Ngọc Thành 

13. Đồng chí Nguyễn Thành Trung 

14. Đồng chí Lê Văn Quốc 

III. Các đồng chí lãnh đạo các Phòng chuyên môn và Văn phòng ban  

1. Đồng chí Nguyễn Hồng Trang  

2. Đồng chí Nguyễn Trung Thuyết  

3. Đồng chí Hoàng Thị Phục 

4. Đồng chí Lý Tiến Quốc 

5. Đồng chí Trần Phi Lực (2007-2018) 

6. Đồng chí Lê Quang Nghĩa (2006-2013) 

7. Đồng chí Vƣơng Thúy Hằng 

8. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn 

9.  Đồng chí Hoàng Văn Giang (2015-2018) 

10. Đồng chí Trần Thị Thanh Huyền 

11. Đồng chí Trần Văn Mạnh 

12. Nguyễn Trung Dũng (2016-2018) 
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IV. Các đồng chí cán bộ, công chức 

1. Đồng chí Nguyễn Anh Xuân 

2. Đồng chí Lã Đức  

3. Đồng chí Nguyễn Thị Vinh 

4. Đồng chí Lƣơng Viết Diệu  

5. Đồng chí Nguyễn Văn Thận  

6. Đồng chí Nguyễn Văn Phận  

7. Đồng chí Hà Trung Chính  

8. Đồng chí Đinh Thị Loan 

9. Đồng chí Trần Thị Dung 

10. Đồng chí Hoàng Văn Can 

11. Đồng chí Hầu Mí Páo  

12. Đồng chí Hoàng Phƣợng  

13. Đồng chí Hoàng Thị Điền  

14. Đồng chí Mai Liễu 

15. Đồng chí Nguyễn Thị Thu 

16. Đồng chí Bàn Văn Tuyên 

17. Đồng chí Trần Đức Lợi  

18. Đồng chí Thăng Thị Sinh 

19. Đồng chí Nguyễn Thị Chúc 

20. Đồng chí Lê Quang Nghĩa 

21. Đồng chí Trần Xuân Tích 

22. Đồng chí Hà Nhân Dị 

23. Đồng chí Hoàng Văn Hồng  

24. Đồng chí Phạm Ngọc Tuấn  

25. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Thái 

26. Đồng chí Hà Thị Quyên  

27. Đồng chí Triệu Thúy Thu 

28. Đồng chí Hoàng Văn Giang 

29. Đồng chí Trần Phi Lực 

30. Đồng chí Nguyễn Trung Dũng 

31. Đồng chí Vƣơng Thị Mỵ 

32. Đồng chí La Hồng Điệp 

33. Đồng chí Phạm Việt Hùng 
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13 
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