
LỊCH SỬ  

ĐẢNG BỘ XÃ VĂN PHÚ 

TẬP I (1945 - 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

  



3 

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ 

XÃ VĂN PHÚ 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH SỬ 

ĐẢNG BỘ XÃ VĂN PHÚ 
TẬP I 

(1945 - 2020) 
 

 

 

 

 
 

 

 

Văn Phú, tháng 01 năm 2022 



4 

  



5 

LỜI GIỚI THIỆU 

 

Xã Văn Phú nằm ở phía Nam thành phố Yên Bái, là miền đất 

giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng. Nhân dân trong 

xã cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế; 

đoàn kết, tương thân tương ái, anh dũng trong chiến đấu chống 

giặc ngoại xâm góp phần vào công cuộc đấu tranh giành độc lập 

dân tộc, bảo vệ và xây dựng quê hương đất nước. Nh ng truyền 

thống qu  báu đó luôn đư c các thế hệ cán bộ, đảng viên, Nhân 

dân xã Văn Phú hun đúc và phát triển qua nhiều thế hệ nhằm xây 

dựng xã phát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho Nhân dân. 

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, ngày 28/8/2002 của Ban Bí 

thư về “Tăng cường và nâng cao chất lư ng nghiên cứu, biên soạn 

lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” Ban Thường vụ Đảng ủy xã Văn 

Phú và Văn Tiến đã chỉ đạo, nghiên cứu, biên soạn cuốn sách 

“Lịch sử Đảng bộ xã Văn  Phú (1945 - 2004)”, “Lịch sử Đảng bộ 

xã Văn Tiến (1945 - 2004). Các cuốn sách trên đư c sưu tầm, 

biên soạn công phu, tâm huyết, trách nhiệm với nhiều tài liệu, tư 

liệu qu , đáp ứng nguyện vọng chính đáng, là niềm tự hào của 

Đảng bộ và Nhân dân, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền 

thống đấu tranh vư t khó khăn, thử thách xây dựng quê hương 

ngày càng giàu đẹp, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá, thực hiện thắng l i mục tiêu dân giàu,  

nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.  

Nhằm tiếp tục hun đúc, bồi đắp nh ng truyền thống qu  báu 

của Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong xã, cũng 

như thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng khóa XII; Hướng dẫn số 37-HD/TU, ngày 

20/09/2018 của Thành ủy Yên Bái về “Tăng cường và nâng cao 
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chất lư ng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử 

Đảng”, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Văn Phú, nhiệm kỳ (2020 - 

2025) đã chỉ đạo, nghiên cứu, biên soạn, tái bản, bổ sung cuốn 

“Lịch sử Đảng bộ xã Văn Phú, Tập I (1945 - 2020)". 

Cuốn sách được xuất bản lần này sau khi thực hiện Nghị quyết 

số 871/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái, theo đó sáp nhập xã Văn Tiến vào 

xã Văn Phú với tên gọi là xã Văn Phú; trên cơ sở kế thừa cuốn sách 

Lịch sử Đảng bộ xã Văn Phú, xã Văn Tiến giai đoạn 1945 - 2004, 

đồng thời bổ sung thêm những sự kiện lịch sử, kết quả thực hiện Nghị 

quyết Đảng bộ các cấp giai đoạn 2005 - 2020. 

Trong quá trình tổ chức và thực hiện, Ban biên soạn cuốn 

sách xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ban 

Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái, sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm 

của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành 

Đảng bộ xã; các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của xã qua các thời 

kỳ; nh ng người nghiên cứu khoa học, am hiểu lịch sử địa phương; 

lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thiện 

cuốn sách này.  

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong công tác biên soạn, biên 

tập, song với nhiều l  do chủ quan và khách quan, cuốn sách không 

tránh khỏi nh ng hạn chế, thiếu sót. Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban 

biên soạn rất mong tiếp tục nhận đư c nh ng   kiến đóng góp của 

các đồng chí và bạn đọc để chúng tôi hiệu đính, chỉnh sửa. 

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Văn  

Phú, Tập I (1945 - 2020)”  tới cán bộ, đảng viên và bạn đọc gần xa. 

                                          T/M ĐẢNG UỶ 

                                      BÍ THƢ  

             
                                      Tống Xuân Toản 
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CHƢƠNG I 

MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ VÙNG ĐẤT,  

CON NGƢỜI XÃ VĂN PHÚ 

 

I. Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 

Văn Phú là xã nằm ở phía Nam thành phố Yên Bái, dọc 

theo ven sông Hồng cách trung tâm thành phố Yên Bái 4km, 

ở toạ độ 21044’27’’B, 104055’0’’Đ. Xã có tổng diện tích tự 

nhiên là 13,73 km2, phía Đông giáp xã Phú Thịnh (huyện Yên 

Bình); phía Tây và phía Bắc giáp xã Giới Phiên, phƣờng Yên 

Ninh, xã Tân Thịnh (thành phố Yên Bái); phía Nam giáp xã 

Đan Thƣợng (huyện Hạ Hoà - tỉnh  Phú Thọ). 

Xã Văn Phú địa hình chủ yếu là đồi núi thấp, đan xen 

có nhiều ao, hồ, đầm... lƣợng mƣa lớn, độ ẩm trung bình 

cao, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các loại cây 

trồng nhiệt đới, nuôi trồng thủy sản và sản xuất phát triển 

kinh tế của địa phƣơng. 

Về khí hậu, Văn Phú thuộc tiểu vùng khí hậu Nam 

Trấn Yên - thành phố Yên Bái, nhiệt độ trung bình năm từ  

23 - 240C (cao nhất 36 - 380C, thấp nhất từ 8 - 60C), lƣợng 

mƣa trung bình hằng năm tƣơng đối lớn (tập trung chủ yếu 

từ tháng 6 đến tháng 9), mùa đông chịu nhiều ảnh hƣởng 

của gió mùa Đông Bắc. 

Trƣớc năm 1945, xã Văn Phú có tên gọi là xã Văn 

Chiếu, thuộc phủ Hƣng Hoá, địa danh từ Bách Lẫm đến hết 

địa danh của khu vực xã Văn Lãng cũ (xã Văn Lãng đã sáp 
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nhập vào xã Phú Thịnh thành xã Phú Thịnh thuộc huyện 

Yên Bình - tỉnh Yên Bái từ ngày 01/02/2020). Xã Văn Phú 

trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, dân cư gốc bản xứ 

chỉ có khoảng 55 hộ với gần 250 nhân khẩu, còn lại chủ yếu 

là Nhân dân miền xuôi lên làm ăn sinh sống.  

Thực hiện Nghị định số 87/NĐ-CP, ngày 04/08/2008 

của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện 

Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái, theo đó xã Văn 

Phú, Văn Tiến sáp nhập vào thành phố Yên Bái từ ngày 

01/10/2008. 

Ngày 10/01/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban 

hành Nghị quyết số 871/NQ-UBTVQH14, về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái 

(nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/02/2020). Theo đó sáp 

nhập toàn bộ diện tích và dân số của xã Văn Tiến vào xã 

Văn Phú1. 

Theo số liệu thống kê đến nay, toàn xã có 1.509 hộ với 

5.402 nhân khẩu, trong đó dân tộc Kinh chiếm 98% còn lại là 

các dân tộc khác chiếm 2% (Tày, Nùng, Thái, Mường, Cao 

Lan), dân cư phân bố không đồng đều. Nhân dân có truyền 

thống đoàn kết, tương thân tương ái, luôn giúp đỡ nhau phát 

triển kinh tế và có nền văn hoá đa dạng phong phú mang đậm 

                                                 
1
 Trước khi chưa sáp nhập xã Văn Phú cũ có diện tích 

4,7km
2
, dân số 1.839 người, mật độ dân số 390 người/km

2
. Xã Văn 

Tiến  có diện tích 9,02km
2
, dân số là 2.748 người, mật độ dân số 

đạt 305 người/km
2
. 
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bản sắc của các dân tộc miền núi phía bắc và cộng đồng dân 

cư ven sồng Hồng. 

Về địa giới hành chính xã được chia thành 8 thôn: Tuy 

Lộc, Văn Liên, Tiên Phú, Văn Quỳ, Bình Lục, Bình Sơn, 

Lưỡng Sơn và thôn Ngòi Sen.  

Tổng diện tích của xã là 1.373,55ha; đất nông nghiệp 

của xã là 793,90ha (đất sản xuất nông nghiệp là 273,45ha, 

đất nuôi trồng thuỷ sản 25,19ha); đất phi nông nghiệp 

568,49ha; đất chưa sử dụng 11,16ha. 

Đảng bộ xã được thành lập theo Quyết định số 2330-

QĐ/TU, ngày 21/01/2020 của Thành ủy Yên Bái. Hiện nay, 

Đảng bộ có tổng số 343 đảng viên, sinh hoạt tại 12 chi bộ.  

II. Hạ tầng kinh tế - xã hội 

Về hệ thống hạ tầng giao thông, xã Văn Phú tương đối 

phát triển (gồm tỉnh lộ, đường liên xã, đường liên thôn...) 

với tổng chiều dài khoảng 50km. Có trục đường Âu Cơ nối 

trung tâm tỉnh với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, quốc lộ 37, 

tỉnh lộ 168 đi qua địa bàn xã, trên địa bàn xã có 02 cây cầu1 

bắc qua sông Hồng nối liền xã Văn Phú với xã Giới Phiên, 

là điểm nối quan trọng của các trục đường Âu Cơ qua địa 

bàn xã với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai; có hệ thống 

đường sắt, nhà ga, bãi hoá trường... thuận tiện cho giao lưu 

hàng hóa, phát triển kinh tế - xã hội. Xã có Sông Hồng chảy 

                                                 
1
 Cầu Văn Phú đươc khởi công năm 2002, hoàn thành năm 

2004. Vừa qua, trên địa bàn xã đã khởi công công trình cầu Giới 

Phiên (22/12/2021), dự kiến sẽ hoàn thành trong một năm. 
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qua với chiều dài 6,7km. Cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế - kỹ 

thuật được đầu tư từng bước hoàn thiện, đạt chuẩn nông thôn 

mới, đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình giao lưu, phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khu công nghiệp phía 

Nam của tỉnh, Cụm công nghiệp tập trung Đầm Hồng nằm 

trên địa bàn xã thu hút nhiều đơn vị, doanh nghiệp vào đầu tư 

sản xuất kinh doanh đã tạo việc làm cho người lao động, thúc 

đẩy các hoạt động dịch vụ - thương mại trên địa bàn phát triển 

mạnh, từng bước nâng cao thu nhập, đời sống cho Nhân dân 

địa phương. 

Tuy nhiên, do diện tích tương đối rộng, địa hình khá 

phức tạp, không đồng nhất, khu vực đồi núi có địa hình dốc 

khó khăn cho việc canh tác; diện tích đất canh tác không tập 

trung, chủ yếu là các thung lũng nằm xen kẹp giữa địa hình 

đồi núi, diện tích nhỏ; các diện tích đất phù sa dọc ven sông 

Hồng thuận lợi trong canh tác nhưng dễ ngập úng vào mùa 

mưa. Hạ tầng kinh tế - kỹ thuật được đầu tư xây dựng nhưng 

chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, kinh tế có những bước 

tiến mới nhưng còn nhỏ lẻ, manh mún; văn hoá - xã hội còn 

hạn chế, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt được 

nhiều kết quả đáng ghi nhận nhưng còn thiếu bền vững...đã 

đặt ra những yêu cầu, thách thức mới trong quá trình xây 

dựng và phát triển của địa phương. 
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CHƢƠNG II 

LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN ĐẤU TRANH GIÀNH 

CHÍNH QUYỀN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 

TÁM NĂM 1945; ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN 

PHÁP, ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƢỢC GIẢI PHÓNG 

MIỀN NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƢỚC 

(1945 - 1975) 

 
I. LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN ĐẤU TRANH GIÀNH 

CHÍNH QUYỀN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 

TÁM NĂM 1945 

Trƣớc Cách mạng tháng Tám năm 1945, Nhân dân xã 

Văn Phú phải chịu ách áp bức, bóc lột nặng nề của địa chủ 

phong kiến và thực dân Pháp với những tên địa chủ khét tiếng 

nhƣ Cô-tết quan ba Pháp, quan Pha-phơ-lát, Tanh-bua em rể 

của Pha-phơ-lát và hai tên địa chủ cuối cùng là Tanh-bua (ở 

thôn Văn Quỳ) và Đội Huệ (ở thôn Ngòi Sen), chúng tƣớc 

đoạt ruộng đất của Nhân dân để mở rộng đồn điền của chúng. 

Ngoài hai tên địa chủ Tanh-bua, Đội Huệ ngƣời dân phải 

chịu ách áp bức, bóc lột nặng nề của các tên địa chủ khác nhƣ 

Lý Tiễn, Giá Bình hoành hành dƣới sự dung túng của Chánh 

Tổng, Lý Trƣởng lúc bấy giờ làm cho cuộc sống của Nhân 

dân xã Văn Phú thêm phần khổ cực. 

Ngày 03/02/1930, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, đánh 

dấu bƣớc ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam. Dƣới sự 

lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam đứng đầu là chủ tịch 
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Hồ Chí Minh, Nhân dân cả nƣớc nói chung và Nhân dân xã 

Văn Phú nói riêng đã vùng lên đấu tranh đập tan gông xiềng 

nô lệ giành độc lập tự do cho dân tộc, hòa chung vào cuộc đấu 

tranh của cả nƣớc đang dâng lên mạnh mẽ. 

Trong suốt những năm từ năm 1930 - 1945, nhất là sau 

khi Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dƣơng (ngày 

09/3/1945), trong bối cảnh chung, Nhân dân xã Văn Phú 

cũng phải chịu cảnh áp bức bóc lột một cổ hai tròng, phải 

lên tỉnh lỵ để xin giấy phép để chôn cất ngƣời thân đã mất 

trên chính mảnh đất của mình, nhất là nạn đói năm 1945 

làm cho đất nƣớc ta trên 02 triệu ngƣời chết đói, đối với xã 

Văn Phú khắp nẻo đƣờng, ven chợ đâu đâu cũng có ngƣời 

chết đói. Trong khi đó kho lƣơng thực của chủ các đồn điền 

và bọn thực dân Pháp, Nhật vẫn đầy ắp lƣơng thực. 

Từ đó, ý thức đấu tranh, lòng căm thù thực dân xâm 

lƣợc và tay sai ngày càng dâng cao. Dƣới sự lãnh đạo của 

Đảng bộ tỉnh Yên Bái, tinh thần đấu tranh của Nhân dân xã 

Văn Phú, các mộ phu trong các đồn điền vốn âm ỉ từ lâu đã 

bùng lên mạnh mẽ, hòa chung vào cao trào cách mạng trên 

cả nƣớc. Từ trong các đồn điền của thực dân Pháp, các mộ 

phu cùng với Nhân dân lao động do cụ Ba Khờ tức cụ Bùi 

Đình Kha, cụ Phái tức cụ Nguyễn Văn Phái cùng với các 

mộ phu đồn điền khác nhƣ cụ Nguyễn Văn Nghinh, Vũ Văn 

Khẩm, Nguyễn Văn An, cụ Giám, cụ Thao đã tổ chức Nhân 

dân đứng lên đấu tranh phá kho thóc của chủ đồn điền Văn 

Phú, ngƣời đập nhát búa đầu tiên phá vỡ cửa kho thóc là 

ông Nguyễn Văn Nhạc để lấy thóc cứu đói cho 500 mộ phu 

đồn điền và Nhân dân các vùng lân cận. 
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Thực dân Pháp từ tỉnh lỵ đã điều một đại đội lính khố 

xanh về đàn áp phong trào. Tuy phong trào đã bị đàn áp, 

những ngƣời tham gia cuộc đấu tranh đã bị bắt bớ, tra tấn, 

giam cầm xong cuộc đấu tranh đã thể hiện lòng căm thù sâu 

sắc, là minh chứng chân thực chứng minh truyền thống yêu 

nƣớc, ý chí đấu tranh bất khuất, kiên cƣờng của Nhân dân 

xã Văn Phú đồng thời khẳng định mâu thuẫn đã lên cao dự 

báo một cuộc đấu tranh bùng lên mạnh mẽ đang đến gần. 

Trƣớc phong trào cách mạng của cả nƣớc đã sôi sục 

chờ lệnh khởi nghĩa, tháng 8/1945, Huyện ủy Trấn Yên đã 

cử đồng chí Lê Tiến Đức, cán bộ Việt Minh về giao nhiệm 

vụ trực tiếp cho ông Trần Hữu Kỳ là ngƣời ở xã để vận 

động, tuyên truyền tổ chức Nhân dân vùng lên hƣởng ứng 

tinh thần cuộc khởi nghĩa giành chính quyền. 

Ngày 19/8/1945, cuộc đấu tranh giành chính quyền 

của Nhân dân các dân tộc Huyện Trấn Yên đã giành đƣợc 

thắng lợi. Dƣới sự lãnh đạo của đồng chí Lê Tiến Đức và 

đồng chí Trần Hữu Kỳ, Nhân dân xã Văn Phú đã mít tinh 

tại đình Đầm Kẻng (thuộc xã Phú Thịnh ngày ngay) với số 

lƣợng trên 100 ngƣời để chào mừng Cách mạng tháng Tám 

thành công. Cuộc mít tinh đã diễn ra sôi nổi và kết thúc 

bằng câu thề “Ai mà ăn của dân làng thì dao chàng đâm 

vào cổ”. 

Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã 

kết thúc thời kỳ đen tối, cực khổ của Nhân dân, mở ra thời 

kỳ mới đối với cả nƣớc nói chung và Nhân dân xã Văn 

Phú nói riêng. 
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II. LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN XÂY DỰNG VÀ BẢO 

VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNH, ĐẤU TRANH 

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 - 1954) 

Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, cùng với 

Nhân dân cả nƣớc, Nhân dân xã Văn Phú bƣớc vào kỷ 

nguyên mới - kỷ nguyên độc lập tự do, kỷ nguyên mọi 

ngƣời dân đều đƣợc làm chủ vận mệnh của mình. Tuy 

nhiên, cách mạng vừa mới thành công, chính quyền cách 

mạng còn non trẻ, thực dân Pháp đã quay lại xâm lƣợc nƣớc 

ta một lần nữa hòng đƣa Nhân dân ta trở lại kiếp làm nô lệ. 

Dƣới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng, 

đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trực tiếp là Huyện ủy 

Trấn Yên cùng với cả nƣớc, Nhân dân xã Văn Phú tiếp tục 

bƣớc vào cuộc kháng chiến trƣờng kỳ chống thực dân Pháp 

bảo vệ nền độc lập dân tộc. 

Giai đoạn trƣớc năm 1946, xã Văn Phú chƣa có đảng 

viên, cán bộ đảng của Huyện ủy Trấn Yên là đồng chí Lê 

Tiến Đức đƣợc cử xuống hoạt động, tuyên truyền và giao 

nhiệm vụ cho ông Trần Hữu Kỳ là ngƣời xã Phú Thịnh 

ngày nay, cán bộ Việt Minh đầu tiên nhận sự chỉ đạo của 

đồng chí Trịnh Xuân Tiến là cán bộ chiến khu Vần - Hiền 

Lƣơng đƣợc cử về hoạt động, tuyên truyền, vận động, tổ 

chức Nhân dân tham gia kháng chiến. Ngay sau khi Cách 

mạng tháng Tám thành công, thực hiện chủ trƣơng kháng 

chiến - kiến quốc, ngày 25/11/1945, Trung ƣơng Đảng có 

chủ trƣơng củng cố chính quyền, bài trừ nội phản chống 

thực dân Pháp xâm lƣợc, cải thiện đời sống Nhân dân. Dƣới 
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ánh sáng Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, chính 

quyền nhân dân các cở sở được thành lập, trong đó có Ủy 

ban cách mạng lâm thời xã Văn Phú được thành lập gồm 06 

đồng chí do đồng chí Nguyễn Văn Mỵ - Cán bộ Việt Minh 

làm Chủ tịch1. 

Năm 1946, Ủy ban cách mạng lâm thời sáp nhập hợp 

thành từ Bách Lẫm (thành phố Yên Bái ngày nay) xuống 

đến Văn Lãng (xã Phú Thịnh ngày nay) gồm 10 đồng chí, 

đồng chí Nguyễn Văn Tuế là Chủ tịch lâm thời, ông Hà 

Văn Thông - Phó Chủ tịch2. 

Lúc này xã Văn Phú được Huyện ủy Trấn Yên cử 

đồng chí Nguyễn Văn Thắng phụ trách tuyên truyền, củng 

cố, giữ vững chính quyền cách mạng non trẻ của địa 

phương. Để giữ vững chính quyền dân chủ nhân dân, bên 

cạnh Ủy ban cách mạng lâm thời xã, Ban Trật tự xã (tiền 

thân của Ban Công an xã sau này) được thành lập do đồng 

chí Nguyễn Văn Tại - Xã bộ Việt Minh trực tiếp phụ trách, 

làm tốt công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ 

cuộc sống bình yên cho Nhân dân. 

                                                 
1
 Các Ủy viên: Nguyễn Văn Bản và Nguyễn Văn Sắc, thôn 

Văn Phú; Nguyễn Văn Tập, thôn Văn Quỳ, Nguyễn Văn Nùng, thôn 

Bình Lục. 
2
 Ông Nguyễn Văn Tại, xã bộ Việt Minh; ông Trần Đắc Tuân - 

Xã đội trưởng; bà Lê Thị Khay - Hội trưởng Phụ nữ cứu quốc; ông 

Trần Hữu Kỳ - Bí thư Thanh niên ; ông Chu Tiến Thái - Ủy viên phụ 

trách Giao thông; ông Nguyễn Đức Uy - Ủy viên UB; ông Lê Văn 

Phượng - Ủy viên UB; ông Tạ Quang Nhượng - Ủy viên UB. 
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Cùng với hoạt động của Ban Trật tự xã, Đoàn Thanh 

niên cứu quốc đƣợc thành lập với số lƣợng 172 đoàn viên, 

do đồng chí Trần Hữu Kỳ làm Bí thƣ, các đoàn thể cũng 

đồng thời đƣợc thành lập và đẩy mạnh hoạt động: Hội Phụ 

nữ do bà Lê Thị Khay là Bí thƣ, bà Lê Thị Hậu là Ủy viên. 

Tháng 6/1948, xã Văn Phú đƣợc tách ra làm 02 xã: Xã 

Văn Phú gồm 04 thôn: Văn Liên, Tuy Lộc, Tiên Phú và 

thôn Văn Phú do ông Nguyễn Văn Sắc làm Chủ tịch và xã 

Hoàng Ngân gồm có 04 thôn: Bình Lục, Văn Quỳ, Ngòi 

Sen và thôn Văn Lãng do ông Nguyễn Bá Tùng làm Chủ 

tịch, ông Hà Văn Thông làm Phó Chủ tịch. 

Tháng 8/1948, Chi bộ Đảng sinh hoạt ghép với Chi bộ 

Nguyễn Phúc, Bí thƣ Chi bộ là đồng chí Nguyễn Văn 

Thắng. Thời gian từ tháng 6/1948 - 12/1949, Chi bộ đã đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, nhiều đồng chí 

đã giác ngộ cách mạng và đƣợc kết nạp vào Đảng Cộng sản 

Việt Nam, đó là các đồng chí Nguyễn Bá Tùng, Nguyễn 

Văn Vĩnh, Hà Văn Chƣơng, Nguyễn Văn Tuệ thuộc xã Văn 

Lãng (xã Phú Thịnh ngày nay); đồng chí Nguyễn Chí 

Quyết, Hà Văn Thông thuộc xã Hoàng Ngân (xã Văn Phú 

ngày nay). Xã Hoàng Ngân lúc này có 08 đồng chí, đảng 

viên do đồng chí Lê Văn Tự - cán bộ Huyện ủy Trấn Yên là 

Bí thƣ chi bộ, xã Văn Phú có 03 đồng chí đảng viên. 

Ngày 25/4/1950, xã Hoàng Ngân và xã Văn Phú đƣợc 

sáp nhập lấy tên là xã Văn Phú, giai đoạn này đồng chí Lê 

Văn Tự là Bí thƣ Chi bộ, đồng chí Phạm Xuân Quế là Chủ 

tịch Ủy ban hành chính kháng chiến, đồng chí Đặng Xuân 
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Thi là Phó Chủ tịch, đồng chí Hà Văn Chƣơng là Xã đội 

trƣởng, đồng chí Trần Văn Mộc là Trƣởng Ban quân lƣơng. 

Trong thời gian này, đồng chí Trần Hữu Kỳ - cán bộ huyện 

Trấn Yên đƣợc cử trực tiếp phụ trách xã, các đoàn thể nhân 

dân đƣợc củng cố, kiện toàn. Các đồng chí Nguyễn Văn 

Ngạch ở Phú An, đồng chí Nguyễn Văn Chế ở thôn Lƣỡng 

Sơn là Bí thƣ Nông hội xã Văn Phú, đến năm 1951 đồng chí 

Nguyễn Văn Thảo làm Bí thƣ Nông hội; năm 1950, đồng 

chí Phạm Thị Quý giữ chức vụ Bí thƣ Phụ nữ xã, bà Đặng 

Thị Khôi và bà Bùi Thị Thái giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp 

hành Phụ nữ xã, đồng chí Hà Văn Trực giữ chức Bí thƣ 

Đoàn xã. 

Cuối năm 1951, đầu năm 1952 đồng chí Nguyễn Văn 

Tại làm Bí thƣ Chi bộ, đồng chí Phạm Xuân Quế là Chủ 

tịch Ủy ban hành chính kháng chiến, đồng chí Đặng Xuân 

Thi là Phó Chủ tịch. Các đồng chí Phùng Văn Nghĩa, 

Nguyễn Văn Kế, Lê Văn Phƣơng là Ủy viên Ủy ban; đồng 

chí Nguyễn Văn Vĩnh là Trƣởng Công an xã, đồng chí Hà 

Văn Chƣơng là Xã đội trƣởng, đồng chí Lê Sỹ Trù là Xã 

đội phó, các đoàn thể nhân dân vẫn đƣợc duy trì và phát 

huy. Đội tự vệ xã đƣợc đổi tên thành Đội du kích xã do 

đồng chí Hà Văn Chƣơng làm Đội trƣởng, đồng chí Trần 

Thị Rùa là Đội phó. 

Trong giai đoạn từ năm 1952 - 10/1953, Chi bộ Đảng 

xã Văn Phú đã lãnh đạo Nhân dân và các đoàn thể tham gia 

phong trào du kích địa phƣơng. Đội du kích xã đã huy động 

Nhân dân trong xã tập trung phá 03km đƣờng sắt của thực 
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dân Pháp; Đoàn Thanh niên xã cùng Đội du kích đóng bè 

cản địch ở bến sông Văn Liên, Văn Phú đã chặn đứng đƣợc 

cuộc tấn công của thực dân Pháp từ Phú Thọ lên Yên Bái, 

buộc địch mới hành quân đến Đoan Thƣợng - Phú Thọ phải 

rút lui. 

Trong thời gian này, Chi bộ Đảng và chính quyền đã 

tổ chức cho Nhân dân đi dân công hỏa tuyến phục vụ chiến 

dịch Lê Hồng Phong năm 1950, chiến dịch Tây Bắc năm 

1952: xã Văn Phú có 112 ngƣời con xung phong lên đƣờng 

tòng quân giết giặc lập nhiều chiến công nhƣ đồng chí 

Hoàng Tiến Ngột - một cán bộ quân đội đã lập chiến công 

thu nhiều vũ khí của địch đƣợc Đảng và Nhà nƣớc tặng 

thƣởng Huân chƣơng kháng chiến hạng nhì, Huân chƣơng 

chiến thắng hạng nhì; các đồng chí Đinh Trung Hiến, Vũ 

Đình Tuân cũng lập đƣợc nhiều chiến công trong quân đội; 

04 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh đó là các đồng chí Nguyễn 

Văn Thông, La Thị Cầu, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn Văn 

Đạt đƣợc tặng Huân chƣơng chiến công, Huân chƣơng 

kháng chiến tô thắm trang sử vẻ vang của Nhân dân xã Văn 

Phú. Đặc biệt là gia đình ông Phùng Văn Tiêu có sáu ngƣời 

tham gia quân đội đều là sỹ quan, trong đó có Thƣợng 

tƣớng Phùng Thế Tài, gia đình đƣợc Chính phủ tặng Huy 

chƣơng bằng vàng. 

Năm 1953, Chi bộ Đảng lãnh đạo Nhân dân thực hành 

tiết kiệm đóng góp vào hũ gạo kháng chiến nuôi quân, 

Nhân dân xã Văn Phú đã xây dựng và ủng hộ nhà cửa để 

làm kho dự trữ phục vụ kháng chiến nhƣ hộ bà Nguyễn Thị 
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Phú, bà Nguyễn Thị Tuân (Ngạch), ông Nguyễn Văn Hiệt, 

bà Nguyễn Thị Tiệp (mẹ Châm), ông Nguyễn Văn Tích, 

ông Trần Văn Kỳ, ông Nguyễn Văn Sắc, trong đó ông 

Nguyễn Văn Sắc đã ủng hộ nhà để làm cơ quan hoạt động 

cách mạng lâm thời. Tham gia giữ cho nhà nƣớc 04 kho 

muối với số lƣợng 40.000kg, kho quân lƣơng ở Bình Lục, 

Văn Quỳ, Văn Phú nhƣ hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sửu, 

ông Nguyễn Văn Thực, số lƣợng lƣơng thực dự trữ tại các 

kho hộ gia đình qua nhiều đợt trên 1.000 tấn. Ủng hộ hàng 

nghìn ngày công lao động để vận chuyển lƣơng thực cho 

Quân nhu II. 

Tháng 12/1953, xã Văn Phú đƣợc tách thành 03 xã 

Văn Phú, Văn Lãng, Tân Tiến (sau đổi thành xã Văn Tiến), 

Ủy ban hành chính kháng chiến đổi tên thành Ủy ban hành 

chính xã. Xã Văn Phú, đồng chí Nguyễn Văn Lệ là Chủ tịch 

Ủy ban hành chính xã; đồng chí Nguyễn Thị Chức là Phó 

Chủ tịch Ủy ban hành chính xã; đồng chí Trần Đắc Tuân là 

Xã đội trƣởng; đồng chí Nguyễn Văn Bốn là Xã đội phó; 

đồng chí Nguyễn Đức Công là Bí thƣ Đoàn Thanh niên, 

đồng chí Trần Văn Mộc là Ủy viên Ủy ban hành chính xã. 

Gia đình ông Ba (đen) đã nhƣờng nhà để làm Ủy ban hành 

chính xã (từ năm 1953 - 1966). Đối với xã Văn Tiến, đồng 

chí Phạm Văn Thảo là Bí thƣ Chi bộ cùng với Ban Chi ủy 

tiếp tục củng cố, kiện toàn chính quyền, các đoàn thể trong 

xã. Đồng chí Lê Tôn Khoa đƣợc bầu giữ chức danh Chủ 

tịch Ủy ban hành chính xã, đồng chí Trần Thị Lƣơng (tức 

Rùa) là Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính xã - Trƣởng Công 
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an xã, đồng chí Nguyễn Đình Ngọ là Xã đội trƣởng, đồng 

chí Nguyễn Đức Uy là Ủy viên thƣ ký Ủy ban, đồng chí 

Nguyễn Văn Thung là Ủy viên tài chính. 

Để thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng về cải 

cách ruộng đất, chia ruộng đất cho dân nghèo, Chi bộ 

Đảng đã lãnh đạo Nhân dân tịch thu ruộng đất của địa chủ 

và chủ đồn điền chia cho dân nghèo. Nhân dân thực sự 

đƣợc thực hiện quyền làm chủ trên mảnh đất của mình. 

Thực hiện tốt chính sách, giảm tô, giảm tức ổn định đời 

sống Nhân dân. 

Công tác diệt giặc đói, giặc dốt đƣợc chi bộ Đảng 

quan tâm thực hiện, đã tổ chức cho mọi ngƣời dân, mọi lứa 

tuổi tham gia các lớp bình dân học vụ, học bổ túc văn hóa, 

điển hình là ông Trần Văn Mơi, ông Nguyễn Bá Kỳ, bà Vũ 

Thị Hà đƣợc cử đi học lớp học ánh sáng văn hóa của Đảng 

về tổ chức xóa nạn mù chữ cho ngƣời dân trong xã (lúc này 

99% người dân của xã không biết ch ). 

Thời gian này, Chi bộ lãnh đạo chính quyền xã tổ chức 

Nhân dân đi dân công hỏa tuyến phục vụ chiến dịch Điện 

Biên Phủ; tiêu biểu nhƣ ông Trần Đắc Đức, ông Nguyễn 

Huy Sinh, ông Nguyễn Kim Đính… Tham gia vận chuyển 

lƣơng thực, đạn dƣợc, thực phẩm cho bộ đội góp phần làm 

nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, 

chấn động địa cầu, chấm dứt thời kỳ thực dân pháp đô hộ 

nƣớc ta. Bắt đầu công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 

miền Bắc chi viện cho miền Nam thống nhất đất nƣớc. 
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III. LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN XÂY DỰNG CHỦ 

NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, CHỐNG CHIẾN 

TRANH PHÁ HOẠI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ, CHI VIỆN 

CHO CÁCH MẠNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT 

ĐẤT NƢỚC (1954 - 1975) 

Sau khi miền Bắc đƣợc hoàn toàn giải phóng, từ năm 

1954 đến trƣớc ngày 30/4/1975 là thời kỳ đất nƣớc ta bị 

chia cắt làm hai miền. Nƣớc ta thực hiện đồng thời hai 

nhiệm vụ xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu 

tranh chống đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai, hoàn thành 

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam thống 

nhất đất nƣớc. Trong giai đoạn cách mạng mới, Chi bộ 

Đảng đã tập trung lãnh đạo Nhân dân trong xã vƣợt qua 

mọi khó khăn, xây dựng, củng cố chính quyền, các đoàn 

thể vững mạnh vừa sản xuất vừa chiến đấu góp phần từng 

bƣớc xây dựng cơ sở vật chất của chủ nghĩa xã hội. Thực 

hiện cuộc cải cách dân chủ nhân dân chống chế độ phong 

kiến, cải tạo nông nghiệp ngƣời dân làm chủ ruộng đồng, 

làm chủ xã hội, xây dựng chính quyền thực sự của dân, 

góp phần cùng cả nƣớc viết lên những trang sử vẻ vang, 

đồng thời tô đậm thêm những trang sử truyền thống cách 

mạng của địa phƣơng. 

Từ 1954 - 1965 là giai đoạn miền Bắc nƣớc ta tiến 

hành cải cách ruộng đất, thực hiện hợp tác hóa nông nghiệp 

định hƣớng cho Nhân dân đi vào làm ăn tập thể, thiết lập 

quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, hàn gắn vết thƣơng 
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chiến tranh, trƣớc hết là xây dựng chính quyền, củng cố và 

phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể nhân dân vận 

động quần chúng Nhân dân tăng gia sản xuất góp phần xây 

dựng chủ nghĩa xã hội. 

Tháng 03/1954, Chi bộ Đảng xã Văn Phú tổ chức Đại 

hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 1954 - 1956, Đại hội bầu đồng 

chí Nguyễn Văn Tại làm Bí thƣ Chi bộ, đồng chí Nguyễn 

Văn Lệ là Phó Bí thƣ Chi bộ kiêm Chủ tịch Ủy ban hành 

chính xã, đồng chí Trần Đắc Tuân làm Xã đội trƣởng, đồng 

chí Trần Văn Hiên làm Trƣởng Công an xã. Chi bộ đã lãnh 

đạo Nhân dân tiến hành cải cách ruộng đất, thực hiện 

“Người cày có ruộng”, Nhân dân làm chủ đồng ruộng. 

Ngƣời dân từ thân phận nô lệ trở thành ngƣời làm chủ 

ruộng đất, làm chủ xã hội. Chính quyền đƣợc củng cố, thực 

sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. 

Từ 1956 - 1957, thực hiện chủ trƣơng của Chính phủ 

sau cải cách giảm tô, trong giai đoạn này Chi bộ Đảng xã 

Văn Phú tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 1956 - 1958, 

Chi bộ Đảng lúc này có 10 đảng viên, Đại hội đã kiểm điểm 

đánh giá quá trình lãnh đạo của chi bộ và đề ra phƣơng 

hƣớng, nhiệm vụ trong sản xuất nông nghiệp, trọng tâm là 

xây dựng hợp tác xã. Trên cơ sở hệ thống chính trị đƣợc 

tăng cƣờng và củng cố, tập trung lãnh đạo Nhân dân đi vào 

làm ăn tập thể, thành lập tổ đổi công nhằm tăng cƣờng sức 

mạnh đại đoàn kết, tƣơng thân tƣơng ái, tiến đến thành lập 

các hợp tác xã sau này. Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn 
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Kim Gấm làm Bí thƣ Chi bộ kiêm Chủ tịch Ủy ban hành 

chính, đồng chí Trần Văn Mộc là Phó Bí thƣ Chi bộ, Phó 

Chủ tịch, Trƣởng Công an xã. Chi bộ Đảng đã thực hiện tốt 

việc sửa sai và phục hồi sinh hoạt Đảng cho 06 đồng chí, 

lúc này chi bộ có 03 tổ đảng: 

Tổ Đảng Văn Phú gồm các đồng chí: Trần Văn Kỳ, 

Nguyễn Thị Chức, Nguyễn Văn Huân, Trần Văn Thông. 

Tổ Đảng Tuy Lộc gồm các đồng chí: Nguyễn Kim 

Gấm, Trần Văn Toàn, Nguyễn Văn Cẩn, Nguyễn Văn Hiển, 

Trần Đắc Tuân. 

Tổ Đảng Tiên Phú - Văn Liên gồm các đồng chí: 

Nguyễn Văn Hiệt, Nguyễn Văn Tuyển, Nguyễn Văn Hồng. 

Năm 1957, Chi bộ Đảng xã Văn Phú đƣợc tách thành 

02 chi bộ (gồm Chi bộ Văn Phú và Chi bộ Tân Tiến), chính 

thức xã Tân Tiến đƣợc Huyện ủy Trấn Yên thành lập chi bộ 

Đảng có 07 đảng viên gồm các đồng chí: Phạm Văn Thảo, 

Nguyễn Chí Quyết, Lê Văn Các, Phạm Xuân Hiền, Nguyễn 

Văn Chí, Nguyễn Văn An, Phạm Thị Quý. 

Xuất phát từ cuộc vận động cải cách dân chủ đã hoàn 

thành. Ngƣời nông dân đã thoát khỏi chế độ nô lệ, trở thành 

những ngƣời làm chủ ruộng đất, làm chủ bản thân, làm chủ 

xã hội, chính quyền xã đƣợc củng cố, thực sự là chính 

quyền của dân, do dân và vì dân. Năm 1957, Chi bộ Đảng 

xã Tân Tiến tổ chức Đại hội lần thứ nhất, đồng chí Phạm 

Văn Thảo đƣợc tín nhiệm bầu làm Bí thƣ Chi bộ, đồng chí 

Hoàng Tiến Đắc làm Phó Bí thƣ Chi bộ. Đối với các tổ 
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chức chính quyền, đoàn thể: đồng chí Nguyễn Văn Chí làm 

Chủ tịch Ủy ban hành chính xã, đồng chí Trần Thị Lƣơng 

làm Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính xã, Trƣởng Công an; 

đồng chí Nguyễn Đình Ngọ làm Xã đội trƣởng; đồng chí 

Nguyễn Hữu Sang làm Xã đội phó; đồng chí Nguyễn Văn 

Thức làm Chính trị viên xã đội; đồng chí Nguyễn Văn Thọ 

làm Bí thƣ Đoàn Thanh niên; đồng chí Nguyễn Thị Hậu 

làm Hội trƣởng Hội Phụ nữ. Đây là sự kiện chính trị có ý 

nghĩa lịch sử to lớn, mở đầu cho sự hình thành một hệ thống 

chính trị của xã Tân Tiến và cũng là mốc thời gian xã Tân 

Tiến đƣợc đổi tên thành xã Văn Tiến. 

Năm 1958, Chi bộ Đảng xã Văn Phú tổ chức Đại hội lần 

thứ III, nhiệm kỳ 1958 - 1960, đồng chí Nguyễn Kim Gấm 

đƣợc bầu là Ủy viên Ban Thƣờng vụ kiêm Chủ tịch Ủy ban 

hành chính, đồng chí Trần Văn Mộc đƣợc bầu giữ chức Phó 

Bí thƣ kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính. 

Thực hiện chủ trƣơng của Trung ƣơng Đảng về xây 

dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch 03 năm (1958 - 

1960), nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, 

đồng thời thực hiện lời căn dặn ân cần của Bác Hồ trong dịp 

lên thăm Yên Bái “tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội là 

hạnh phúc, ấm no, tự do. Muốn người đông, sức đủ để tăng 

gia thì phải đổi công cho tốt rồi tiến dần lên h p tác xã”. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên lần 

thứ II, tháng 12/1955, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên 

Bái ngày 30/01/1959, Nghị quyết 16 của Trung ƣơng Đảng 
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tháng 4/1959, các nghị quyết đều chỉ rõ miền núi phải vận 

động xây dựng tập trung đẩy mạnh hợp tác hóa nông nghiệp. 

Chấp hành chủ trƣơng của Trung ƣơng Đảng và nghị quyết 

của Đảng bộ các cấp, Chi bộ Đảng đã quán triệt sâu sắc và tổ 

chức lãnh đạo, chỉ đạo, vận động các tổ chức xã hội, quần 

chúng Nhân dân thực hiện. Dƣới sự lãnh đạo của Chi bộ 

Đảng và sự điều hành của chính quyền, Nhân dân trong xã 

đã duy trì và tiếp tục thực hiện tăng cƣờng sức mạnh của tổ 

đổi công, làm tiền đề chuẩn bị bƣớc vào con đƣờng làm ăn 

tập thể. Tập trung xây dựng các Hợp tác xã Nông nghiệp, 

Hợp tác xã Mua bán và Hợp tác xã Tín dụng. Chỉ trong thời 

gian ngắn Nhân dân trên địa bàn xã đã nhận thức đầy đủ, 

phấn khởi và tự nguyện tham gia đóng góp ruộng đất, trâu, 

bò, nông cụ, giống vào hợp tác xã. 

Năm 1959, xã Văn Phú thành lập hợp tác xã đầu tiên 

lấy tên là Hợp tác xã Tuy Lộc do đồng chí Nguyễn Kim 

Gấm - Bí thƣ Chi bộ kiêm Chủ nhiệm Hợp tác xã, đồng chí 

Nguyễn Huy Điểm là Ủy viên quản trị Hợp tác xã, đồng chí 

Trần Văn Toàn là Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã, đồng chí 

Nguyễn Kim Đính là Kế toán Hợp tác xã. Việc xây dựng 

Hợp tác xã điển hình trên các mặt đƣợc Nhân dân đồng 

tình, ủng hộ, từ đó Nhân dân phấn khởi đóng góp nông cụ 

cày bừa, con giống để vào hợp tác xã. Hợp tác xã Tuy Lộc 

ra đời đã đánh dấu bƣớc đột phá xây dựng các đội sản xuất 

nhƣ đội ngành nghề, vôi, gạch, chăn nuôi, đội mộc để phục 

vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của Nhân dân, trong đó đã 
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xây dựng 02 sân kho, 02 chuồng trâu tập trung. Trên nền 

tảng đã xây dựng, Chi bộ Đảng đã lãnh đạo xây dựng thành 

công 03 hợp tác xã tiếp theo1. Mặc dù mới đƣợc thành lập, 

tuy nhiên Hợp tác xã đã bƣớc đầu phát huy hiệu quả, tạo 

nên sức mạnh đại đoàn kết, thể hiện tính ƣu việt của chủ 

nghĩa xã hội. Phong trào thi đua sản xuất đƣợc phát động 

sâu rộng trong Nhân dân dƣới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng 

và sự điều hành của Ủy ban hành chính chỉ trong thời gian 

từ tháng 02/1959 - 1960 xã Văn Phú đã thành lập 04 hợp 

tác xã nông nghiệp ở 04 thôn, thu hút 90% số hộ nông dân 

trong toàn xã vào làm ăn tập thể, Nhân dân làm quen với 

quan hệ sản xuất mới đã không ngừng đẩy mạnh sản xuất 

nâng cao năng xuất lao động. 

Tại Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 1960 - 1962, đồng 

chí Nguyễn Kim Gấm đƣợc bầu làm Bí thƣ chi bộ. Đại hội 

đã xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, 

phát huy hiệu quả của các hợp tác xã, củng cố quan hệ sản 

xuất mới, nâng cao năng xuất, đời sống vật chất của Nhân 

                                                 
1
 H p tác xã Tiên Phú thành lập tháng 9/1959 do đồng chí 

Trần Văn Huề làm Chủ nhiệm, đồng chí Nguyễn Văn Thành làm Kế 

toán; H p tác xã Văn Liên thành lập cuối năm 1959 do đồng chí 

Nguyễn Văn Tuyển làm Chủ nhiệm, đồng chí Trần Gia Nguyên làm 

Phó Chủ nhiệm, đồng chí Phan Văn Sinh làm Kế toán; H p tác xã 

Văn Phú thành lập đầu năm 1960 do đồng chí Trần Văn Kỳ làm Chủ 

nhiệm, đồng chí Đặng Văn Giao làm Phó Chủ nhiệm, đồng chí 

Nguyễn Văn Huân là Kế toán. 
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dân, chi viện sức ngƣời sức, sức của cho tiền tuyến lớn 

miền Nam. 

Cũng trong năm 1959, xã Văn Tiến đã thành lập thí 

điểm hợp tác xã đầu tiên lấy tên là Hợp tác xã Tân Minh 

do đồng chí Nguyễn Văn Chí làm Chủ nhiệm, đồng chí 

Nguyễn Văn Hà làm Kế toán. Chi bộ Đảng luôn sát sao 

lãnh chỉ đạo hoạt động của Hợp tác xã để làm tiền đề xây 

dựng các Hợp tác xã tiếp theo. 

Năm 1960, Chi bộ Đảng xã Văn Tiến tổ chức Đại hội 

lần thứ II, kiện toàn bộ máy Đảng, chính quyền, đoàn thể. 

Đồng chí Phạm Văn Thảo đƣợc bầu làm Bí thƣ Chi bộ, đồng 

chí Hoàng Tiến Đắc làm Chủ tịch Ủy ban hành chính xã; 

đồng chí Nguyễn Văn Thức làm Phó Chủ tịch Ủy ban hành 

chính xã; đồng chí Hoàng Tiến Ngột làm Trƣởng Công an xã; 

đồng chí Bùi Văn Mậu làm Xã đội trƣởng; đồng chí Nguyễn 

Thị Hậu làm Hội trƣởng Phụ nữ xã; đồng chí Đinh Đăng Lâm 

làm Bí thƣ Đoàn Thanh niên. 

Thực hiện chủ trƣơng, nghị quyết của Đảng bộ cấp 

trên, Chi bộ đã chỉ đạo thành lập thêm Hợp tác xã, đồng 

thời đánh giá hoạt động, những kết quả bƣớc đầu đã đạt 

đƣợc của Hợp tác xã Tân Minh. Năm 1960, đã thành lập 02 

hợp tác xã nông nghiệp gồm Hợp tác xã Văn An thuộc thôn 

Văn Quỳ do đồng chí Nguyễn Văn An làm Chủ nhiệm và 

Hợp tác xã Hùng Tiến thuộc thôn Ngòi Sen do đồng chí 

Nguyễn Văn Thức làm Chủ nhiệm.  

Nhƣ vậy, chỉ trong thời gian 02 năm, từ năm 1959 - 

1960 dƣới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, chính quyền, xã 
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Văn Tiến đã thành lập đƣợc 03 hợp tác xã ở cả ba thôn 

trong toàn xã, thu hút đƣợc 85% số hộ nông dân vào hợp 

tác xã. Cũng trong năm 1960, với chủ trƣơng của Đảng 

nhằm nâng hợp tác xã từ bậc thấp lên bậc cao, Chi bộ và 

chính quyền xã đã lãnh đạo sáp nhập Hợp tác xã Hùng Tiến 

với Hợp tác xã Tân Minh thành Hợp tác xã Hùng Minh do 

đồng chí Hoàng Tiến Đắc làm Chủ nhiệm Hợp tác xã, đồng 

chí Phú làm Kế toán, đã thu hút 95% số hộ nông dân vào 

hợp tác xã. Quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa bƣớc 

đầu đƣợc hình thành và phát triển. Năm 1962, thực hiện chủ 

trƣơng giãn dân ở các tỉnh miền xuôi, 08 hộ với 46 khẩu ở 

huyện Tiên Lữ - tỉnh Hƣng Yên lên khai hoang xây dựng 

vùng kinh tế mới ở xã Văn Tiến thuộc thôn Ngòi Sen, Chi 

bộ, chính quyền xã đã chỉ đạo thành lập Hợp tác xã Minh 

Khai do ông Phạm Quang Khanh làm Chủ nhiệm. 

Song song với việc xây dựng Hợp tác xã Nông nghiệp, 

cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo xây dựng Hợp tác xã Tín 

dụng, Hợp tác xã Mua bán. Với phong trào mới, khí thế mới 

đã từng bƣớc đƣa đời sống Nhân dân đi lên, ấm no, hạnh 

phúc. Tại xã Văn Tiến, tháng 6/1960 Hợp tác xã Tín dụng 

đƣợc thành lập với 210 hội viên, tham gia đóng góp mỗi cổ 

phần đƣợc 242 đồng (bằng 900kg thóc) do đồng chí Lê Văn 

Các là đảng viên làm Chủ nhiệm, đồng chí Nguyễn Duy 

Trụ làm Ban kiểm soát, đồng chí Nguyễn Văn Lễ làm Thủ 

quỹ. Cũng trong năm 1960, Hợp tác xã Mua bán đƣợc thành 

lập do đồng chí Lê Sỹ Chén làm Cửa hàng trƣởng, đồng chí 

Mai Thị Mịch làm nhân viên bán hàng. 
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Cùng với phát triển sản xuất, Chi bộ Đảng thƣờng 

xuyên quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục, ở mỗi hợp 

tác xã của xã Văn Phú đều có một lớp mẫu giáo và một lớp 

vỡ lòng, giáo viên do Ủy ban hành chính xã đảm nhiệm 

gồm bà Đào Thị Cảnh, bà Nghi Thị Diệu, bà Đỗ Thị 

Thiềng, đồng thời tập trung xây dựng trƣờng cấp I của xã. 

Đối với xã Văn Tiến năm 1960 - 1965, trƣờng Quốc lập 

Tiểu học, trƣờng Quốc lập Trung học cơ sở đã đƣợc mở tại 

thôn Bình Lục do thầy giáo Phan Kế Viễn làm Hiệu trƣởng, 

sau đó các thầy Kiều Phú, thầy Dƣơng Văn Đào, thầy 

Phách, thầy Thạch Kim Sơn là Hiệu trƣởng nhà trƣờng qua 

các thời kỳ. Trong giai đoạn này, do chiến tranh phá hoại 

của đế quốc Mỹ, trƣờng phải chuyển qua 08 địa điểm trong 

toàn xã, trong đó có hai lần phải chuyển vào rừng để đảm 

bảo an toàn. 

Mạng lƣới y tế bƣớc đầu gặp nhiều khó khăn, Chi bộ 

Đảng xã Văn Phú đã cử 02 cán bộ đi học y tá để về phục vụ 

địa phƣơng là bà Trần Thị Cảnh và ông Nguyễn Văn Lại, 

ông Phan Văn Sinh là y tá trong quân đội trở về địa phƣơng 

tiếp tục phục vụ Nhân dân. Phong trào vệ sinh phòng dịch, 

xây dựng nếp sống mới, gia đình văn hoá, ăn sạch, ở sạch, 

thôn xóm thực hiện 03 sạch “sạch đường, sạch nhà, sạch 

thôn quê”; phong trào xây dựng con ngƣời mới xã hội chủ 

nghĩa đƣợc phát động rộng khắp. Tại xã Văn Tiến, Trạm y 

tế xã đƣợc xây dựng tại thôn Văn Quỳ (gò Chiếu Cố) do 

đồng chí Lê Sỹ Chén là đảng viên làm Trạm trƣởng, bà 

Đặng Thị Vận làm cán bộ hộ lý, Chi bộ Đảng đã cử 02 cán 
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bộ vừa học vừa làm để nâng cao trình độ chuyên môn đáp 

ứng việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 

Phong trào “ba ngọn cờ hồng” do Đảng ta khởi sƣớng 

và lãnh đạo đƣợc Đảng bộ, chính quyền xã triển khai thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả, mở đầu một phong trào mới, từng 

bƣớc đƣa đời sống Nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc. 

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đƣợc chú 

trọng, chính quyền đƣợc củng cố, các đoàn thể vững mạnh, 

đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, trong đó từ năm 

1959 - 1964, Chi bộ Đảng đã kết nạp đƣợc 10 đảng viên, bổ 

sung lực lƣợng, tăng cƣờng sức mạnh cho Chi bộ Đảng. 

Đƣợc sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy Trấn Yên và 

thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ 

III (năm 1960), lần thứ IV (năm 1962). Năm 1962, Chi bộ 

Đảng xã Văn Phú đã tiến hành Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 

1962 - 1964, Đại hội bầu đồng chí Nguyễn Kim Gấm tiếp 

tục làm Bí thƣ Chi bộ. Chi bộ Đảng chỉ đạo Ủy ban hành 

chính xã cụ thể hoá chủ trƣơng, chính sách của Đảng nhằm 

xây dựng Hợp tác xã vững mạnh đủ điều kiện hợp tác hoá 

hợp tác xã nông nghiệp. Để nâng cao năng năng xuất lao 

động, Chi bộ đảng đã chỉ đạo chặt chẽ trên tất cả các mặt 

kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội. 

Trong lĩnh vực kinh tế, phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân, tổ chức xây dựng các hồ, đập thủy lợi. Bƣớc đầu 

Hợp tác xã Tuy Lộc đã huy động mọi nguồn lực xây dựng 

đập Cây Cuống và Khe Đá, từ đó nhân rộng ra các hợp tác 

xã tiếp theo nhƣ nhƣ: Hợp tác xã Văn Phú đắp đập Cây Kề, 
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Hợp tác xã Tiên Phú đắp đập Dỗng Khoán. Sau khi hình 

thành các hồ, đập thủy lợi, Ủy ban hành chính xã đã chỉ đạo 

thành lập Đội thủy sản do đồng chí Đào Văn Phàn làm Đội 

trƣởng. Các chuồng trại đƣợc quan tâm xây dựng, điển hình 

là Hợp tác xã Tuy Lộc xây dựng đƣợc 03 chuồng trâu, 01 

trại lợn với diện tích 250m2, phát triển đồng bộ chăn nuôi 

gia súc, gia cầm ở từng hộ gia đình nhƣ gà, vịt, ngan, ngỗng 

để đóng góp nghĩa vụ cho Nhà nƣớc với chỉ tiêu giao là 

20kg/hộ/năm. 

Trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng đến nguồn 

phân hữu cơ cho đồng ruộng, tổ chức làm phân xanh với 

các nguyên liệu gồm phân chuồng, phân xanh kết hợp với 

lân và vôi để trộn ủ, đồng thời xây dựng kho tập thể ở 04 

hợp tác xã với tổng số 07 sân kho trên địa bàn toàn xã, mỗi 

sân kho có diện tích 1.000m2.  

Bên cạnh củng cố hợp tác xã, đẩy mạnh sản xuất, phát 

triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, chính quyền thƣờng 

xuyên đƣợc quan tâm, xây dựng hệ thống chính trị vững 

mạnh đủ sức lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

Trong công tác phát triển đảng viên mới, từ năm 1957 - 

1961, Chi bộ Đảng Văn Phú đã kết nạp 06 đảng viên mới, 

nâng tổng số đảng viên từ 13 đồng chí năm 1957 lên 19 

đồng chí năm 1961. 

Tại Đại hội khoá VI, nhiệm kỳ 1964 - 1966, các đồng 

chí Trần Văn Kỳ đƣợc tín nhiệm bầu làm Bí thƣ Chi bộ, 

đồng chí Nguyễn Kim Gấm - Phó Bí thƣ Chi bộ kiêm Chủ 

tịch Ủy ban hành chính. Chi bộ Đảng tiếp tục tập trung lãnh 
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đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, thƣờng 

xuyên quan tâm, củng cố, kiện toàn các ban ngành, đoàn 

thể, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền văn hoá văn 

nghệ ở mỗi hợp tác xã, xây dựng tình làng nghĩa xóm trong 

Nhân dân, từng bƣớc bài trừ tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. 

Thƣờng xuyên quan tâm xây dựng chính quyền, vận động 

quần chúng thi đua tiết kiệm xây dựng thành công Hợp tác 

xã Nông nghiệp, Hợp tác xã Tín dụng, Hợp tác xã Mua bán 

góp phần cải thiện đời sống Nhân dân và làm tròn nghĩa vụ 

đối với Nhà nƣớc.  

Công tác an ninh quốc phòng đƣợc quan tâm, Chi bộ 

Đảng tiếp tục kiện toàn Ban Công an, Ban Chỉ huy Xã đội 

nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giai 

đoạn 1957 - 1965, các đồng chí Trần Văn Hiên, Phan Văn 

An, Nguyễn Kim Gấm là Trƣởng ban Công an xã. Lực 

lƣợng công an đƣợc củng cố đến từng thôn xóm. Thực hiện 

tốt việc tuyên truyền, giáo dục Nhân dân chấp hành tốt mọi 

chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nƣớc. Không ngừng nâng cao cảnh giác cách mạng, 

phòng gian bảo mật, chống gián điệp, ngăn chặn tệ nạn 

trộm cắp gây rối ở địa phƣơng, bảo vệ tài sản của Nhân dân, 

Nhà nƣớc, các cơ quan, tổ chức. Thực hiện tốt việc đăng ký 

khai sinh, khai tử, quản lý nhân hộ khẩu góp phần giữ gìn 

trật tự an toàn xã hội. 

Tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố lực lƣợng Dân 

quân tự vệ địa phƣơng vững mạnh. Trong giai đoạn từ 1955 

- 1975, các đồng chí Lê Văn Lúa, Nguyễn Văn Luân, 
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Nguyễn Văn Tục làm Xã đội trƣởng. Hằng năm tổ chức tốt 

các đợt huấn luyện cho lực lƣợng Dân quân tự vệ. Trong đó 

lực lƣợng Dân quân tự vệ có 02 hạng (hệ dự bị hạng 1 và 

lực lư ng dân quân du kích). Hệ thống dự bị hạng một luôn 

đảm bảo quân số cho các đợt khám tuyển đảm bảo về số 

lƣợng và chất lƣợng. Tăng cƣờng quân lên đƣờng vào Nam 

chiến đấu kháng chiến chống Mỹ. Hệ du kích có phƣơng án 

chiến đấu tại chỗ chống các hoạt động biệt kích, gián điệp 

sẵn sàng cơ động khi Đảng giao nhiệm vụ nhƣ đánh đƣờng 

chuyển pháo liên xã Văn Phú - Tuần Quán dài 04km, đào 

hào cho trận địa pháo cao xạ ở xã Bái Dƣơng và khu vực 

cầu Văn Phú - Tuần Quán ngày nay. 

Trong 10 năm 1954 - 1965, Chi bộ Đảng đã lãnh đạo 

Nhân dân trong xã phát huy mọi thuận lợi, khắc phục khó 

khăn, vƣợt qua thách thức, thực hiện đồng thời các nhiệm 

vụ, đạt đƣợc những kết quả đáng ghi nhận: hệ thống chính 

trị đến quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa ngày càng 

đƣợc củng cố và phát triển; phong trào xây dựng hợp tác xã 

đƣợc trú trọng, 97% số hộ nông dân vào hợp tác xã, phúc 

lợi xã hội ngày càng đƣợc quan tâm, dân chủ hóa xã hội chủ 

nghĩa đƣợc tăng cƣờng, tình hình an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội đƣợc giữ vững, văn hóa xã hội đƣợc quan 

tâm; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân đƣợc cải 

thiện, tạo tiền vững chắc để Chi bộ lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ, xây dựng và phát triển địa phƣơng trong những 

giai đoạn tiếp theo. Quá trình cụ thể hoá các chủ trƣơng, 

nghị quyết của Đảng, vận dụng sáng tạo vào tình hình của 
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địa phƣơng đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cƣờng, 

phát huy nội lực, khắc phục khó khăn của Nhân dân, là cơ 

sở để phát động rộng khắp các phong trào thi đua yêu nƣớc 

trên địa bàn, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà 

nƣớc 5 năm lần thứ nhất (1960 - 1965). 

Bƣớc sang thời kỳ từ 1965 - 1975, Chi Đảng bộ và 

chính quyền đã lãnh đạo Nhân dân vừa sản xuất vừa chiến 

đấu để xây dựng chủ nghĩa xã hội góp phần chi viện cho 

chiến trƣờng miền Nam. 

Ngay từ những ngày đầu đế quốc Mỹ mở rộng chiến 

tranh phá hoại miền Bắc (năm 1964), ở Yên Bái, ngày 

mùng 09/7/1965 máy bay Mỹ đánh phá vào Bệnh viện Yên 

Bái; xã Văn Phú và xã Văn Tiến có nhiều nút giao thông 

chiến lƣợc quan trọng, có nhà ga xe lửa và có 02 cây cầu 

sắt, có trƣờng học, trạm y tế là những mục tiêu đánh phá 

của đế quốc Mỹ. Ngày 11/7/1965, chúng đánh bom vào xã 

Văn Tiến ở khu vực ga Văn Phú, trút hàng loạt bom các loại 

xuống xã Văn Phú cũ (theo số hiệu từ 800 - 1000 bảng 

Anh). Cùng với Nhân dân miền Bắc, Nhân dân trong xã 

bƣớc sang một cuộc chiến đấu mới, cả nƣớc có chiến tranh. 

Chi bộ Đảng đã chuyển hƣớng lãnh đạo Nhân dân từ thời 

bình sang thời chiến, “một tấc không đi, một li không rời” 

đã trở thành phong trào rộng khắp, đƣợc nhân lên gấp bội. 

Cùng với việc đánh trả quyết liệt các đợt tập kích đƣờng 

không của đế quốc Mỹ, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo Nhân 

dân đào hầm trú ẩn, tổ chức sơ tán kho tàng, trƣờng học, 

nhà trẻ, trạm xá vào nơi an toàn, bố trí nhiều trạm canh gác, 
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thành lập 02 trung đội trực chiến tại khu vực cầu Văn Phú 

và cầu Tuần Quán ngày nay (quân số 34 đồng chí). Tập 

huấn dân quân qua các lớp đào tạo công binh để có kiến 

thức tháo, phá bom nổ chậm (xã Văn Phú có đồng chí 

Nguyễn Bá Quán, đồng chí Nguyễn Kim Hoạt tham gia lớp 

tập huấn). 

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện Trấn Yên 

lần thứ VI, năm 1965, Chi bộ lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh 

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội bằng việc tiến hành 

đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, 

cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng tƣ tƣởng - văn 

hoá. Tổ chức làng, xã chiến đấu chống lại cuộc chiến tranh 

phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ sự bình 

yên, ổn định đời sống cho Nhân dân. Trƣớc tình hình chiến 

sự leo thang ngày càng ác liệt, để đảm bảo an toàn, Ủy ban 

hành chính xã Văn Phú phải di chuyển địa điểm từ gia đình 

ông Ba (đen) vào gia đình ông Trần Văn Kỳ. Chi bộ Đảng 

xã Văn Phú đã phát động nhiều phong trào thi đua lập thành 

tích hƣớng về tiền tuyến nhƣ phong trào nhƣ: “rực lửa đêm 

đông, kiến thiết ruộng đồng, lập công dâng Đảng”, “phân 

xanh 3 nguyên liệu sạch làng tốt ruộng”, “ngâm ủ 3 sôi 2 

lạnh”, “phòng gian bảo mật, chống gián điệp”.  

Năm 1966, xây dựng Hợp tác xã Hợp Nhất với quy 

mô lớn hơn, đồng chí Trần Văn Kỳ là Chủ nhiệm Hợp tác 

xã Hợp Nhất, đồng chí Nguyễn Kim Đính là Kế toán. Dƣới 

sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng, Hợp tác xã Hợp Nhất thực sự 

là ngôi nhà chung của xã viên với khẩu hiệu “H p tác xã là 
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nhà, xã viên là chủ”, mọi xã viên gắn bó xây dựng Hợp tác 

xã theo phƣơng thức quan hệ sản xuất mới, áp dụng khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhƣ cấy chăng dây, 

dùng cào cỏ lúa 64A, các máy tuốt, máy vò… đƣợc đƣa vào 

sản xuất, Đội thủy lợi đƣơc thành lập. Song song với phát 

triển sản xuất nông nghiệp, Chi bộ đã chỉ đạo toàn xã thành 

lập các đội ngành nghề với quy mô lớn nhƣ Đội gạch, Đội 

vôi do đồng chí Nguyễn Kim Soán làm Đội trƣởng để phục 

vụ các công trình cầu cống thủy lợi, phát triển thêm sân 

kho, xây dựng nhà thúc mầm; Đội Mộc do đồng chí 

Nguyễn Kim Phùng làm Đội trƣởng, làm nhiệm vụ cải tạo, 

sửa chữa cày bừa, máy trục lúa, sửa chữa làm mới nhà kho, 

nhà trẻ, xe quệt, xe kéo lúa,… Đội Cọ do ông Lý Công Đốn 

làm Đội trƣởng, quản lý, khai thác phục vụ cho công trình 

công cộng; Đội Chăn nuôi do bà Trần Thị Lan phụ trách, 

Đội Phụ lão do cụ Nguyễn Văn Thông làm Đội trƣởng đã 

trồng đồi cây tƣởng niệm, tƣởng nhớ đến các anh hùng liệt 

sỹ đã anh dũng hi sinh cho Tổ quốc; Đội Giống do bà Đào 

Thị Cảnh làm Đội trƣởng, chú trọng lựa chọn giống lúa 

mới, chuyên canh giống nguyên thủy, áp dụng khoa hoc kỹ 

thuật để phục vụ trên địa bàn toàn xã,.. 

Năm 1966, Chi bộ Đảng xã Văn Phú tiến hành Đại hội 

lần thứ VII, nhiệm kỳ 1966 - 1968, Đại hội bầu đồng chí Phan 

Văn An làm Bí thƣ Chi bộ, đồng chí Trần Văn Kỳ làm Phó Bí 

thƣ Chi bộ - Chủ tịch Ủy ban hành chính xã.  

Cũng trong giai đoạn 1965 - 1966, hệ thống chính trị 

xã Văn Tiến đƣợc củng cố, kiện toàn. Đồng chí Phạm Văn 
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Thảo tiếp tục đƣợc tín nhiệm giữ chức Bí thƣ Chi bộ, đồng 

chí Đinh Đăng Lâm làm Chủ tịch Ủy ban hành chính xã, 

đồng chí Trần Vuông làm Phó Chủ tịch Ủy ban hành chính 

- Trƣởng Công an xã, đồng chí Hoàng Thị Hoàn làm Hội 

trƣởng Hội Phụ nữ, đồng chí Đặng Long Quang làm Xã đội 

trƣởng, đồng chí Nguyễn Hữu Sang làm Xã đội phó, đồng 

chí Nguyễn Văn Lý làm Bí thƣ Đoàn Thanh niên. 

Năm 1966, thực hiện theo chủ trƣơng của Đảng bộ 

cấp trên, Chi bộ lãnh đạo hợp nhất 03 Hợp tác xã Nông 

nghiệp Văn An, Hùng Tiến, Minh Khai thành Hợp tác xã 

Nông nghiệp xã Văn Tiến do đồng chí Phạm Văn Thảo - 

Bí thƣ Chi bộ làm Chủ nhiệm, đồng chí Phú làm Phó Chủ 

nhiệm, lúc này có 99% hộ xã viên vào hợp tác xã. Hợp tác 

xã Tín dụng đƣợc củng cố, đồng chí Hoàng Tiến Đắc làm 

Chủ nhiệm hợp tác xã, đồng chí Phùng Văn Tiêu là Thủ 

quỹ, đồng chí Nguyễn Quang Tƣờng làm Kế toán. Cùng 

với phát triển kinh tế, Chi bộ Đảng, chính quyền đã tập 

trung lãnh đạo tuyên truyền và vận động Nhân dân nêu cao 

tinh thần cảnh giác, chống chiến tranh gián điệp, biệt kích, 

các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đứng đầu 

là đế quốc Mỹ. Chúng gây tâm lý hoang mang, dao động, 

kích động các phần tử phản động, lạc hậu, tiêu cực trong 

nƣớc từ miền ngƣợc đến miền xuôi tuyên truyền xuyên tạc 

đƣờng lối xây dựng, hợp tác hóa của Đảng ta. 

Năm 1967, Chi bộ Đảng bộ xã Văn Tiến tổ chức Đại 

hội lần thứ III. Đồng chí Phạm Văn Thảo tiếp tục đƣợc tín 

nhiệm bầu làm Bí thƣ Chi bộ, đồng chí Đinh Đăng Lâm 
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làm Chủ tịch Ủy ban hành chính xã, đồng chí Hoàng Thị 

Hoàn làm Phó Chủ tịch - Trƣởng Công an xã; đồng chí 

Phạm Văn Phú làm Bí thƣ Đoàn Thanh niên, đồng chí 

Đặng Long Quang tiếp tục giữ chức Xã đội trƣởng. 

Phát huy truyền thống cách mạng, đội ngũ cán bộ, 

đảng viên và Nhân dân trong xã luôn sẵn sàng tham gia 

chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong thời kỳ cách mạng 

mới, Chi bộ đã lãnh đạo xây dựng và không ngừng củng 

cố hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng , tập 

trung xây dựng lực lƣợng dân quân tự vệ, lực lƣợng an 

ninh góp sức chi viện sức ngƣời, sức của cho chiến 

trƣờng miền Nam. 

Năm 1968, căn cứ vào tình hình Chi bộ Văn Phú, 

Huyện ủy Trấn Yên đã nhất trí thành lập Đảng bộ xã Văn 

Phú và tiến hành Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VIII, nhiệm kỳ 

1968 - 1971. Đại hội đã đánh dấu sự lớn mạnh của Đảng bộ 

và những thành tựu mà Chi bộ Đảng đã lãnh đạo trong 

những năm qua. Đại hội đã đề ra phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 

trong thời gian tới, tiếp tục củng cố thêm một bƣớc quan hệ 

sản xuất mới xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh thâm canh mở 

rộng diện tích canh tác để phát triển kinh tế, đồng thời củng 

cố tổ chức cơ sở Đảng, tăng cƣờng kỷ cƣơng, làm tốt công 

tác xây dựng và phát triển Đảng, xây dựng chính quyền 

vững mạnh. Tiếp tục lãnh đạo Nhân dân đẩy mạnh sản xuất 

chi viện sức ngƣời, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. 

Đại hội đã tín nhiệm đồng chí Phan Văn An giữ chức 

Bí thƣ Đảng bộ xã Văn Phú, đồng chí Đào Thị Cảnh đƣợc 
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bầu giữ chức Phó Bí thƣ - Chủ tịch Ủy ban hành chính, 

đồng chí Trần Văn Kỳ đƣợc bầu làm Ủy viên Ban Thƣờng 

vụ - Thƣờng trực Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Thành kiêm 

Thƣ ký văn phòng Đảng ủy. Đảng bộ tổ chức thành 05 chi 

bộ, thực hiện cuộc vận động làm cho Đảng bộ trƣởng thành 

thêm một bƣớc cả về chính trị, tƣ tƣởng và tổ chức, vai trò 

của từng chi bộ đƣợc phát huy, đảng viên đi trƣớc, làng 

nƣớc theo sau. Mọi cán bộ, đảng viên là động lực và là nhân 

tố quan trọng để thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 

của địa phƣơng. 

Nghị quyết xác định mở rộng diện tích đất sản xuất, tổ 

chức các đoàn thể Thanh niên, Phụ nữ, Nông hội, tập trung 

tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trƣơng 

lớn của Đảng. Với tinh thần đó, 100% số hộ dân ở ven sông 

Hồng đã di chuyển nhà ở tạo ra hơn 30ha đất soi màu mỡ. 

Bên cạnh mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp, Đảng bộ 

chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng 

trên đất soi bãi, trồng mía phục vụ cho nhà máy đƣờng Yên 

Bái, tận dụng các diện tích đất hoang hóa để trồng đao, 

dong phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bƣớc nâng cao đời 

sống cho Nhân dân. Nhiều quần chúng ƣu tú đã đƣợc tôi 

rèn, trƣởng thành qua thực tiễn và đƣợc kết nạp vào Đảng 

Cộng sản Việt Nam, bổ sung sức mạnh cho Đảng bộ, tạo 

nguồn cán bộ cho địa phƣơng và cho huyện Trấn Yên. 

Ngày 16/5/1968, Đảng bộ xã Văn Tiến đƣợc thành lập 

theo sự chỉ đạo của Huyện ủy Trấn Yên, Đảng bộ xã tiến 

hành Đại hội lần thứ nhất, đồng chí Trần Vuông đƣợc tín 
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nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; đồng chí Đinh Đăng 

Lâm được bầu giữ chức Phó Bí thư - Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã; đồng chí Hoàng Thị Hoàn tiếp tục được bầu làm Ủy 

viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch, Trưởng Công an xã; 

Ban Chấp hành Đảng bộ gồm các đồng chí Phạm Văn 

Thảo, Hoàng Ngọc Minh, Nguyễn Quốc Tịch, Hà Thị Chức 

được phân công phụ trách chính quyền, đoàn thể, hợp tác 

xã. Đây là sự kiện lịch sử chính trị trọng đại đánh dấu thời 

kỳ mới của Đảng bộ xã Văn Tiến. 

Từ khi thành lập Đảng bộ, nghị quyết Đảng bộ xác định 

lấy công tác củng cố tổ chức xây dựng Đảng là then chốt, phải 

giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng 

viên. Tăng cường củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng 

viên mới, nâng cao trình độ giác ngộ đấu tranh tự phê bình và 

phê bình trong Đảng, xây dựng lối sống lành mạnh hòa mình 

với quần chúng, sinh hoạt Đảng đều đặn, chấp hành nghiêm 

chỉnh mọi chủ trương, chính sách, nghị quyết của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. Nghị quyết cũng chỉ rõ cần tập trung chỉ 

đạo xây dựng, củng cố lực lượng Dân quân tự vệ, lực lượng 

Công an, xác định đây là hai lực lượng nòng cốt bảo vệ Đảng, 

bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân, bảo vệ tài sản xã hội 

chủ nghĩa, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại 

địa phương. Củng cố lòng tin của Nhân dân, yên tâm lao động 

sản xuất, xây dựng, phát triển địa phương, đóng góp sức 

người sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. 

Xuất phát từ tình hình chiến sự đang diễn biến ác liệt, 

Đảng bộ, chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo các thôn, 

trường học, trạm y tế xã, nhà cửa trên các trục đường giao 
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thông, các đồi chè gần nơi sản xuất phải đào hầm trú ẩn. 

Chỉ đạo lực lƣợng Dân quân du kích đào hầm hào, đắp lũy 

ở hai đồi Phòng Không, đồi Hữu Nghị để xây dựng trạm 

trực chiến phòng không phục vụ chiến đấu đánh máy bay 

địch tầm thấp bằng súng 12ly7, 14ly5 và đã chiến đấu hai 

trận bắn máy bay Mỹ ném bom xuống khu vực cầu và ga 

Văn Phú ngày nay. 

Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch sơ tán trƣờng học, trạm 

y tế, các hộ dân ở các vùng trọng điểm máy bay Mỹ thƣờng 

xuyên đánh bom vào những nơi an toàn. Chỉ đạo hai trạm 

gác đánh kẻng báo động để Nhân dân xuống hầm trú ẩn khi 

có máy bay Mỹ oanh tạc, đánh kẻng báo an khi hết thời 

gian oanh tạc của máy bay Mỹ để Nhân dân chủ động yên 

tâm lao động sản xuất. Chỉ đạo đối với trƣờng học, các em 

học sinh phải đội mũ rơm để tránh các mảnh bom, đạn. 

Đồng thời huy động sức ngƣời, sức của chi viện cho chiến 

trƣờng miền Nam với tinh thần “thóc không thiếu một cân, 

quân không thiếu một người”; chỉ đạo các đoàn thể tích cực 

lao động sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã luôn hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ xung kích với phong trào “Ba sẵn 

sàng”, sẵn sàng lên đƣờng nhập ngũ, nhiều chiến sỹ chiến 

đấu kiên cƣờng xứng đáng là đội quân hậu bị, là cánh tay 

đắc lực của Đảng. 

Hội Phụ nữ xã phát động rộng khắp phong trào “Ba 

đảm đang”, phụ nữ “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chấp 

hành đầy đủ nghĩa vụ cho Nhà nƣớc, đảm đang việc gia đình 

là hậu phƣơng vững chắc cho ngƣời thân nơi tiền tuyến. 
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Các cụ phụ lão phát huy bản lĩnh cách mạng đã đƣợc 

hun đúc qua các giai đoạn lịch sử với khẩu hiệu “tất cả cho 

sản xuất, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lư c”, tổ chức 

phát động phong trào ba giỏi “giỏi hiến kế lao động sản 

xuất, tích cực tham gia lao động có ngày công cao; giỏi vận 

động gia đình chấp hành đầy đủ chính sách đóng góp nghĩa 

vụ cho Nhà nước; giỏi vận động con cháu lên đường nhập 

ngũ đánh giặc bảo vệ Tổ quốc”. 

Cùng với đẩy mạnh sản xuất, sẵn sàng chiến đấu và 

phục vụ chiến đấu, Đảng bộ xã thƣờng xuyên quan tâm đến 

công tác thanh, thiếu niên, nhi đồng. Mặc dù đế quốc Mỹ 

đánh phá ác liệt Đảng bộ xã chỉ đạo các nhà trƣờng sơ tán 

đồng thời đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ việc học tập của 

học sinh. Từ trong khó khăn, ác liệt của chiến tranh nhiều 

cháu đã cố gắng vƣơn lên đạt danh hiệu học sinh giỏi, cháu 

ngoan Bác Hồ. 

Đảng bộ tập trung quán triệt Nghị quyết Trung ƣơng 9, 

Nghị quyết 12 “Nghị quyết xác định tình hình mới, miền Bắc 

là hậu phương lớn của miền Nam”. Đồng thời tập trung cải 

tiến quản lý Hợp tác xã, miền Bắc thực hiện khẩu hiệu “tất cả 

vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lư c” vì miền 

Nam ruột thịt, đấu tranh thống nhất nƣớc nhà. 

Trong những năm 1970 - 1972, là đỉnh điểm cuộc 

chiến tranh xâm lƣợc của đế quốc Mỹ, chúng quyết tâm dồn 

lƣợng kiểm soát chiến trƣờng miền Nam. Tăng cƣờng 

không quân đánh phá, chặn các đƣờng tiếp viện của ta vào 

chiến trƣờng miền Nam bằng những vũ khí hiện đại nhƣ 
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máy bay F105, nhất là chúng dùng cả pháo đài bay B52 

ném bom dải thảm nhằm khuất phục ý chí chiến đấu của 

quân và dân ta. Nhƣng dƣới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng 

và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm không để mất nƣớc, 

không chịu làm nô lệ, quân dân ta đã đánh trả quyết liệt các 

đợt đánh phá của đế quốc Mỹ đồng thời tích cực chuẩn bị 

các điều kiện để giải phóng miền Nam thống nhất đất nƣớc 

khi thời cơ tới. 

Năm 1971, thực hiện sự chỉ đạo trực tiếp của Huyện 

ủy Trấn Yên, Đảng bộ xã Văn Phú tiến hành Đại hội lần thứ 

IX, nhiệm kỳ 1971 - 1974, Đại hội diễn ra trong lúc cách 

mạng miền Nam đã và đang giành đƣợc nhiều thắng lợi to 

lớn trên chiến trƣờng. Việc chi viện sức ngƣời, sức của cho 

chiến trƣờng miền Nam đòi hỏi ở mức độ cao hơn. Đại hội 

Đảng bộ xác đinh tiếp tục lãnh đạo Nhân dân ra sức thi đua 

“mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt”, “tất 

cả vì tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lư c”. 

Đại hội đã bầu 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ; 

đồng chí Phan Văn An tiếp tục đƣợc tín nhiệm bầu giữ chức 

Bí thƣ Đảng bộ, đồng chí Trần Văn Kỳ đƣợc bầu giữ chức 

Phó Bí thƣ, đồng chí Nguyễn Kim Đính đƣợc bầu giữ chức 

Chủ tịch Ủy ban hành chính1.  

                                                 
1
 Các đồng chí còn lại trong Ban Chấp hành là: Nguyễn Văn 

Thành là Ủy viên thư k  - Văn phòng Đảng ủy, đồng chí Nguyễn 

Văn Tục là Trưởng Công an xã, đồng chí Nguyễn Văn Luân là Xã 

đội trưởng. 
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Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xác định tiếp 

tục củng cố tổ chức Đảng, xây dựng Hợp tác xã Nông nghiệp 

với khẩu hiệu “H p tác xã là nhà, xã viên là chủ”, “Người 

người thi đua, ngành ngành thi đua” nhằm không ngừng 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, đóng 

góp nghĩa vụ lƣơng thực, thực phẩm cho Nhà nƣớc, ƣu tiên 

các ngành, nghề thủy sản, gạch, vôi, mộc,.. chỉ đạo tốt các kỳ 

đại hội xã viên, phát huy nội lực trong cộng đồng dân cƣ. 

Quan tâm, chăm lo đến thế hệ trẻ, mở rộng trƣờng lớp, trong 

đó xin tách phân hiệu trƣờng cấp II từ trƣờng cấp II Văn 

Tiến để đảm bảo cho con em trong xã đi học đƣợc thuận tiện. 

Trạm y tế đƣợc đầu tƣ xây dựng tại khu trung tâm của xã, 

đảm bảo thuận lợi trong khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 

cho Nhân dân. Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị 

vững mạnh. 

Trong điều kiện đầy gian khổ và quyết liệt đó, năm 

1970 - 1972, Đảng bộ xã Văn Tiến tổ chức Đại hội lần thứ 

III và thứ IV, đồng chí Trần Vuông đƣợc bầu giữ chức Bí 

thƣ Đảng ủy; đồng chí Đinh Đăng Lâm đƣợc bầu làm Phó 

Bí thƣ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã và các đồng chí Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ đƣợc phân công phụ trách 

công tác chính quyền và trƣởng các đoàn thể xã. 

Đảng bộ đã ra nghị quyết tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ 

đạo kết hợp đồng thời vừa sản xuất vừa sẵn sàng tham gia 

chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Chỉ đạo lực lƣợng Dân 

quân, Công an, Thanh niên làm nòng cốt sơ tán các trƣờng 

học, trạm y tế và một số hộ dân thuộc khu vực trọng điểm 
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đánh phá vào các nơi an toàn; lực lƣợng xung kích vận 

chuyển sơ tán đƣợc 100 tấn thóc, gạo ở kho Nhà nƣớc từ khu 

ga Văn Phú và 10 tấn thóc tại Âu Lâu về nơi an toàn của xã, 

chữa cháy 01 toa tàu. Nhiệm vụ của Đảng bộ lúc này tập 

trung tiếp tục cải tiến quản lý hợp tác xã, nhằm xây dựng 

Hợp tác xã theo con đƣờng xã hội chủ nghĩa. Trƣớc tình hình 

đế quốc Mỹ tăng cƣờng đánh phá, Đảng bộ, Nhân dân đã 

chuyển lao động sản xuất sang ban đêm, quyết tâm cày cấy 

hết diện tích. 

Năm 1970 - 1972, là hai năm đế quốc Mỹ đánh phá ác 

liệt, cũng là hai năm Đảng bộ xã đánh giá đạt đƣợc những 

thắng lợi nhiều nhất, năng xuất lúa đạt tới 72kg/sào, bình 

quân lƣơng thực đầu ngƣời đạt 15kg/ngƣời/tháng (năm 

1967), năm 1972 là 18kg. Đồng thời đóng góp nghĩa vụ cho 

Nhà nƣớc đầy đủ các chỉ tiêu và vƣợt hằng năm 80 ngàn 

đồng, bán ngoài kế hoạch giá cao 05 tấn thóc, 04 tấn ngô, 

bán nghĩa vụ cho Nhà nƣớc đƣợc 49.102kg lợn hơi, 

3.586kg gà thịt. 

Thực hiện Nghị quyết 19 của Trung ƣơng Đảng, Đảng 

bộ chỉ đạo thực hiện khẩu hiệu “Tất cả cho sản xuất, tất cả 

để đánh thắng giặc Mỹ xâm lư c”, tập trung phát triển cây 

chè là cây thế mạnh của địa phƣơng. Kết quả trong ba năm 

từ 1969 - 1972, đã trồng mới đƣợc 30ha, trong vòng 10 

năm đã bán cho Nhà nƣớc 414.260 tấn chè búp tƣơi, đồng 

thời thành lập Đội trồng rừng và khai thác rừng, trong đó 

đã trồng đƣợc 30ha rừng chủ yếu là bồ đề, khai thác bán 

cho Nhà nƣớc 3.250m3 gỗ, 150.000 cây tre, nứa. 
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Cùng với phát triển kinh tế đồi rừng, các ngành nghề 

tiểu thủ công nghiệp đƣợc xây dựng nhƣ các Tổ cải tiến 

làm cày bừa, Tổ sản xuất gạch, Tổ sản xuất vôi đã sản xuất 

đƣợc 1.500.000 viên gạch, 320 tấn vôi phục vụ cho sản 

xuất và đáp ứng nhu cầu của Nhân dân trong và ngoài xã. 

Chủ trƣơng hợp nhất các Hợp tác xã do Đảng lãnh đạo 

thực sự đã đi sâu vào đời sống sản xuất, Nghị quyết 108 

của Đảng đã chỉ ra cho hợp tác xã một hình thái quan hệ 

sản xuất mới có khoa học, cải tiến quản lý hợp tác xã là 

bƣớc ngoặt, chuyển đổi phƣơng thức phát triển kinh tế của 

Đảng ta, coi sản xuất nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, 

khoa học kỹ thuật là then chốt. Trong sản xuất thực hiện 3 

khoán (khoán việc, khoán công, khoán điểm), nhằm từng 

bƣớc nâng cao chất lƣợng, năng xuất của hợp tác xã. 

Trong sản xuất nông nghiệp, khuyến khích ứng dụng khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng cào cỏ 64A, cào năm 

răng đẩy sục bùn thay cho làm cỏ bằng tay… Số lƣợng 

trâu bò kéo tăng lên đã giúp giải phóng sức lao động, giờ 

đi làm đƣợc quy định bằng tiếng kẻng, thực hiện ngày làm 

08 giờ, hợp tác xã chia thành 09 đội sản xuất... cũng trong 

giai đoạn này, cùng với sự phát triển của Hợp tác xã Nông 

nghiệp, Đảng bộ xã tiếp tục lãnh chỉ đạo sát sao hoạt động 

của Hợp tác xã Tín dụng, tăng cƣờng vận động Nhân dân 

gửi tiền tiết kiệm cho Nhà nƣớc, giúp các hộ dân phát triển 

sản xuất, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, bình quân tiền 

gửi đạt 20 đồng/ngƣời. Đối với Hợp tác xã Mua bán, trong 

bối cảnh chiến tranh đã cố gắng đáp ứng kinh doanh các 
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mặt hàng phục vụ nhu cầu của Nhân dân, các Hợp tác xã 

đều đƣợc công nhận đạt loại khá. 

Chính sách hậu phƣơng quân đội đƣợc quan tâm, các 

gia đình thƣơng binh liệt sĩ, những ngƣời có công với cách 

mạng, các thƣơng binh, bệnh binh, các gia đình có quân 

nhân nhập ngũ A - B - C và tổ chức lễ truy điệu cho các liệt 

sỹ đã hy sinh, nhân ngày 27/7; làm lại nhà bị hƣ hỏng, đào 

hầm hào trú ẩn cho các gia đình thƣơng binh với 250 ngày 

công. Các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ động viên các 

gia đình có ngƣời thân yên tâm lên đƣờng nhập ngũ. Trong 

thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc, Đảng bộ đã cử 06 

đồng chí đảng viên lên đƣờng nhập ngũ vào Quân đội Nhân 

dân Việt Nam và đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đối 

với Tổ quốc đó là các đồng chí Hoàng Tiến Loan, Lại Văn 

Dƣỡng, Hoàng Tiến Hiền, Phạm Văn Phú, Hoàng Ngọc 

Minh, Nguyễn Tiến Thành (trong đó đồng chí Phạm Văn 

Phú là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã), hai đồng chí Lại 

Văn Dƣỡng, Hoàng Tiến Loan đã anh dũng hi sinh. 

Năm 1974, Đảng bộ xã Văn Phú tiến hành Đại hội lần 

thứ X, nhiệm kỳ 1974 - 1977, Đại hội đã bầu Ban Chấp 

hành 09 đồng chí, bầu Ban Thƣờng vụ 03 đồng chí. Đồng 

chí Nguyễn Đình Hƣơng đƣợc tín nhiệm bầu giữ chức Bí 

thƣ Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Thành giữ chức Phó 

Bí thƣ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí Trần Văn 

Kỳ là Ủy viên Ban Thƣờng vụ - Thƣờng trực Đảng. 

Thực hiện nhiệm vụ chiến lƣợc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở miền Bắc, tăng cƣờng chi viện cho cách mạng 
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miền Nam tiến tới tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 

năm 1975. Trong thời kỳ này, Đảng bộ xã đã tập trung 

lãnh đạo thực hiện ba cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ 

sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật và cách mạng văn 

hóa, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt, là 

động lực thúc đẩy nền kinh tế, đƣa nƣớc ta tiến lên chủ 

nghĩa xã hội bỏ qua giai đoạn tƣ bản chủ nghĩa. Với mục 

tiêu đó, Đảng bộ xã Văn Phú đã lãnh chỉ đạo xây dựng 

Hợp tác xã Nông nghiệp theo định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa, áp dụng khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, công 

nghệ ngâm ủ, áp dụng khoán từng công đoạn, tổ chức các 

tổ cày bừa, tổ cấy,.. Đoàn Thanh niên xã đảm nhiệm khâu 

phân chuồng, phân xanh, thực hiện 03 nguyên liệu. Toàn 

xã có 10 chuồng phân công cộng để ủ phân hữu cơ, có kỹ 

sƣ hƣớng dẫn trực tiếp trên đồng ruộng. Phong trào “sạch 

làng, tốt ruộng”, phong trào “nuôi bèo hoa dâu tăng chất 

mầu cho đất” đƣợc phát động rộng khắp trong Nhân dân. 

Quy mô Hợp tác xã đƣợc nâng lên, cơ cấu tổ chức đƣợc 

củng cố, Ban quản lý đƣợc sắp xếp lại, có Tiểu ban kế 

hoạch định mức, tài vụ. Nhiệm vụ của hợp tác xã là quản 

lý tƣ liệu sản xuất, điều hành lao động, kế hoạch sản xuất 

kinh doanh, cân đối phân phối sản phẩm cho xã viên hợp 

tác xã, nộp thuế nghĩa vụ cho Nhà nƣớc, đầu tƣ xây dựng 

cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế trên ba lĩnh vực 

nông nghiệp, tín dụng và mua bán. 

Trong giai đoạn này, các ngành nghề tiếp tục phát triển. 

Nghị quyết của Đảng ủy xác định rõ, chú trọng phát triển cây 
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công nghiệp (chủ yếu là cây chè), diện tích đƣợc mở rộng lên 

hàng trăm ha nhƣ gò số 01, số 02, số 03. Đảm bảo kỹ thuật 

trồng chè có đƣờng bình lộ và đƣờng lô; các diện tích chè cũ 

đƣợc cải tạo góp phần nâng cao chất lƣợng, tăng sản lƣợng 

cung cấp nguyên liệu cho xƣởng chè Văn Phú. 

Lĩnh vực văn hóa xã hội đạt đƣợc nhiều kết quả tích 

cực, cơ sở vật chất phục vụ việc khám chữa bệnh cho Nhân 

dân đƣợc củng cố, tinh thần phục vụ, trình độ của đội ngũ 

cán bộ y tế đƣợc nâng lên. Thực hiện tốt công tác phòng 

chống dịch bệnh nhất là những dịch bệnh có nguy cơ lây lan 

cao, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn xã.  

Sự nghiệp giáo dục đƣợc quan tâm, xã Văn Phú 

chính thức đƣợc Ty Giáo dục phê chuẩn thành lập trƣờng 

học, với tên gọi Trƣờng phổ thông cơ sở cấp I, II xã Văn 

Phú từ năm học 1972 - 1973 do thầy giáo Tô Xuân Việt 

làm Hiệu trƣởng. Thời điểm này cơ sở vật chất của nhà 

trƣờng còn sơ khai, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 

nhân dân đã chỉ đạo sát sao tới các đoàn thể nhân dân, 

phụ huynh học sinh tham gia đóng góp hàng ngàn ngày 

công lao động và nguyên vật liệu tranh tre, nứa lá để xây 

dựng nhà trƣờng, đảm bảo cho con em trên địa bàn xã kịp 

vào năm học mới. Xây dựng nếp sống văn hoá, con ngƣời 

mới xã hội chủ nghĩa trên tinh thần tƣơng thân tƣơng ái 

đƣợc đẩy mạnh với trách nhiệm “Mình vì mọi người, mọi 

người vì mình”, “Xây dựng đất nước là trách nhiệm của 

mọi công dân”. Công tác thông tin tuyên truyền đƣợc đẩy 

mạnh thông qua các hình thức hiệu quả, phù hợp nhƣ: 
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pano, bảng tin (toàn xã có 12 bảng tin đư c xây dựng ở 

các ngã ba, ngã tư, khu vực tập trung đông người). 

Đảng bộ xã chú trọng lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các 

chính sách xã hội, chính sách hậu phƣơng quân đội. Thực hiện 

tốt việc đón thƣơng binh về chăm sóc, tạo nơi ăn chốn nghỉ 

cho các đồng chí Trần Văn Kỳ, Bùi Văn Soan, Lý Công Đốn; 

xây dựng nhà tình nghĩa cho vợ Anh hùng liệt sĩ Trần Xuân 

Lai, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Dò. Đồng thời hằng năm tổ chức 

thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, gia đình có con 

em đang chiến đấu ngoài chiến trƣờng vào dịp 27/7 và Tết 

Nguyên đán; chăm lo cho ngƣời già cô đơn không nơi nƣơng 

tựa, ngƣời tàn tật, thực hiện gia đình là hậu phƣơng vững chắc 

của tiền tuyến. 

Năm 1974 - 1975, Đảng bộ xã Văn Tiến tổ chức Đại 

hội lần thứ V, lần thứ VI. Đồng chí Trần Vuông tiếp tục 

đƣợc tín niệm bầu giữ chức Bí thƣ Đảng ủy; đồng chí 

Đinh Đăng Lâm đƣợc bầu giữ chức Phó Bí thƣ - Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ đƣợc phân công phụ trách công tác Chính 

quyền, trƣởng các đoàn thể chính trị xã hội. 

Trong hơn 10 năm đấu tranh xây dựng và trƣởng thành 

(1965 - 1975), Đảng bộ xã Văn Phú và xã Văn Tiến đã lớn 

mạnh về mọi mặt. Lãnh đạo Nhân nêu cao chủ nghĩa anh 

hùng cách mạng vừa sản xuất vừa chiến đấu, phát triển kinh 

tế trên ba phƣơng diện, phất cao ba ngọn cờ hồng “H p tác 

xã Nông nghiệp, H p tác xã Mua bán, H p tác xã Tín 
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dụng”; an ninh - quốc phòng đƣợc đảm bảo và giữ vững, 

góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền 

Bắc, chi viện sức ngƣời sức của cho tiền tuyến lớn miền 

Nam đấu tranh thống nhất nƣớc nhà. 

Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lƣợc, 

Nhân dân hai xã đã đóng góp sức ngƣời sức của với hàng 

nghìn tấn lƣơng thực, hàng trăm tấn thực phẩm, hàng trăm 

thanh niên lên đƣờng nhập ngũ, lập nhiều chiến công đƣợc 

tặng thƣởng nhiều huân chƣơng cao quý, trong đó xã Văn 

Phú có đồng chí Trần Xuân Lai đƣợc phong tặng “Anh 

hùng lực lư ng vũ trang nhân dân”, toàn xã có 52 liệt sỹ, 

19 thƣơng bệnh binh, có gia đình có 02 con là liệt sỹ đó là 

mẹ Nguyễn Thị Sửu, mẹ Phùng Thị Chăm, mẹ Nguyễn Thị 

Lũng, mẹ Nguyễn Thị Lô; xã Văn Tiến có 120 hộ gia đình 

có ngƣời thân lên đƣờng nhập ngũ làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ 

quốc (140 thanh niên), có gia đình có 2 - 3 ngƣời con tham 

gia vào bộ đội (hộ ông Phan Kế Viên, Phạm Văn Á, Hoàng 

Tiến Đắc và Đặng Văn Tiến đều có 03 người con tham gia 

bộ đội), 25 đồng chí chiến đấu tại chiến trƣờng miền Nam 

đã anh dũng hi sinh, trong đó có tấm gƣơng liệt sỹ Lại Văn 

Dƣỡng, ngƣời đảng viên kiên trung của Đảng, mặc dù gia 

đình có hoàn cảnh rất khó khăn, đƣợc miễn hoãn nghĩa vụ 

quân sự nhƣng nghe theo tiếng gọi tổng động viên, đồng chí 

đã xin tái ngũ và anh dũng hi sinh năm 1968, tô thắm truyền 

thống đấu tranh cho sự nghiệp cách mạng của Nhân dân 

trong xã. 
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IV. ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN XÂY 

DỰNG ĐỊA PHƯƠNG VÀ THỰC HIỆN CÔNG 

CUỘC ĐỔI MỚI, SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HOÁ 

(1975 - 2004) 

1. Thời kỳ cả nƣớc thống nhất đi lên xây dựng chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (1976 - 1986) 

Ngày 30/4/1975, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa 

xuân năm 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch 

sử đã giành thắng lợi, miền Nam hoàn toàn giải phóng, kết 

thúc 21 năm chiến đấu oanh liệt chống đế quốc Mỹ xâm 

lƣợc của dân tộc ta, đất nƣớc đƣợc thống nhất, non sông thu 

về một mối, cả nƣớc đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự kiện lịch sử 

trọng đại này đã cổ vũ cả nƣớc nói chung, Đảng bộ và Nhân 

dân trong xã nói riêng bƣớc vào giai đoạn cách mạng mới. 

Thực hiện kế hoạch năm năm lần thứ II (1975 - 1980) và kế 

hoạch năm năm lần thứ III (1980 - 1985) xây dựng chủ 

nghĩa xã hội trong điều kiện hòa bình, thống nhất. 

Ngay sau đất nƣớc thống nhất, cuộc Bầu cử Quốc hội 

khóa VI đƣợc tiến hành trong cả nƣớc, Nhân dân xã đã nô 

nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đã bầu các đại biểu 

đúng luật, đủ đức, tài xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng 

của Nhân dân.  

Từ tháng 01/1976, tỉnh Hoàng Liên Sơn đƣợc thành 

lập trên cơ sở sáp nhập ba tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Nghĩa 

Lộ, Đại hội Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ I, II, III; Đại hội 

Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ X, XII, XII thành công tốt 
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đẹp. Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong xã cùng Nhân 

dân cả nƣớc thực hiện hai nhiệm vụ chiến lƣợc là xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục 

xây dựng, củng cố Hợp tác xã từ quy mô nhỏ đến quy mô 

lớn, phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh , 

vận động Nhân dân khai phá thêm đất đai, thành lập các 

đội chuyên canh quy mô hợp tác xã bậc cao nhƣ Đội cọ, 

Đội chè, cây màu và thủy lợi. Ban quản lý hợp tác xã đƣợc 

củng cố, sắp xếp lại gồm có các Tiểu ban định mức, Kế 

hoạch, Kế toán - tài vụ. Chức năng, nhiệm vụ của Hợp tác 

xã Nông nghiệp là quản lý tƣ liệu sản xuất, phát triển sản 

xuất và phân phối sản phẩm cho xã viên, nộp thuế và đóng 

góp nghĩa vụ cho Nhà nƣớc. 

Trong sản xuất, đẩy mạnh thâm canh, áp dụng các 

biện pháp khoa học kỹ thuật, chủ trƣơng đầu tƣ xây dựng 

cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển kinh tế, đời sống dân 

sinh nhƣ cầu cống, đƣờng giao thông, hệ thống thủy lợi, đập 

nƣớc, nhà kho, sân phơi… mở mang ngành nghề gạch ngói, 

chăn nuôi. Tổ chức bộ máy hợp tác xã đƣợc củng cố, trực 

tiếp lãnh đạo các đội sản xuất, xây dựng kế hoạch kiểm kê 

các loại tài sản, phân phối sản phẩm, thanh quyết toán tài 

chính từng vụ, từng năm và tổ chức đại hội xã viên. 

Năm 1977, Đảng bộ xã Văn Phú tổ chức Đại hội lần 

thứ XI, nhiệm kỳ 1977 - 1979. Đại hội đã tập trung đánh giá 

kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ trƣớc, rút ra các bài 

học kinh nghiệm, đề ra phƣơng hƣớng, nhiệm vụ cho nhiệm 

kỳ mới đó là: “Đẩy mạnh phát triển kinh tế h p tác xã, 
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chống tư tưởng dong công, phóng điểm; duy trì thời gian 

định mức khoán sát thực, củng cố các ban quản l  h p tác 

xã, làm tốt công tác công khai tài chính. Tiếp tục đầu tư xây 

dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, quản l  tốt tài sản h p tác xã”. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 09 đồng chí, 

bầu Ban thƣờng vụ Đảng ủy 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn 

Khắc Soạn đƣợc tín nhiệm bầu giữ chức Bí thƣ Đảng ủy, 

đồng chí Nguyễn Văn Thành đƣợc bầu giữ chức Phó Bí thƣ 

Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban hành chính xã, đồng chí Trần 

Văn Kỳ đƣợc bầu làm Ủy viên Ban Thƣờng vụ Đảng ủy - 

Thƣờng trực Đảng. 

Ngày 17/02/1979, chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ, 

Đảng bộ xã đã lãnh đạo Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác 

cách mạng, chuẩn bị tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. 

Tổ chức lực lƣợng dân quân du kích tuần tra, canh gác bảo vệ 

cơ sở hạ tầng nhƣ đƣờng sắt, cầu cống…diễn tập các phƣơng 

án đánh địch, giữ vững an ninh trật tự của địa phƣơng. Trong 

02 năm 1979, 1980 xã Văn Phú có 60 con em vào Tiểu đoàn 

Trấn Yên, Trung đoàn 174, sƣ đoàn 316, quân đoàn 29 tham 

gia bảo vệ biên giới phía Bắc, 03 đồng chí đã anh dũng hi sinh. 

Xã cử các đồng chí Đào Văn Tƣờng, Nguyễn Văn Thích, 

Nguyễn Kim Trù tăng cƣờng cấp huyện ở biên giới. Sau khi 

Trung Quốc rút quân, thực hiện chủ trƣơng của tỉnh Yên Bái, 

huyện Trấn Yên, xã đã huy động nhiều đợt dân công lên đƣờng 

tham gia xây dựng phòng tuyến tại biên giới. 

Cũng trong năm 1979, Đảng bộ xã đã tổ chức Đại hội 

lần thứ XII, nhiệm kỳ 1979 - 1982. Đại hội đã bầu ra Ban 
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Chấp hành gồm 09 đồng chí, bầu Ban Thƣờng vụ 03 đồng 

chí. Đồng chí Nguyễn Đình Hƣơng đƣợc bầu giữ chức Bí 

thƣ Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Kim Phùng đƣợc bầu giữ 

chức Phó Bí thƣ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí 

Đào Thanh Phan giữ chức Ủy viên Ban Thƣờng vụ - 

Thƣờng trực Đảng. 

Ngày 13/01/1981, Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng đã 

ban hành Chỉ thị 100 (còn gọi là Khoán 100), Đảng bộ đã 

đề ra phƣơng hƣớng nhiệm vụ tập trung lãnh đạo thực hiện 

những chủ trƣơng lớn của Đảng và Nhà nƣớc đó là thực 

hiện Chỉ thị 100 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng về khoán 

sản phẩm đến nhóm và ngƣời lao động. Đảng bộ ra Nghị 

quyết lãnh đạo trực tiếp giao khoán toàn bộ diện tích, sản 

lƣợng cho từng đội sản xuất, một số khâu khoán đến từng 

hộ xã viên nhƣ gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch. Qua thực 

hiện Chỉ thị 100 và khoán sản phẩm đã có tác dụng thúc đẩy 

sản xuất phát triển, tăng sản lƣợng, giá cả ngày công lao 

động của từng xã viên. 

Năm 1982, Đảng bộ xã tổ chức Đại hội lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 1982 -1985, Đại hội đã kiểm điểm đánh giá kết 

quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ trƣớc, kết 

quả lãnh chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng 

trong đó có Chỉ thị 100 của Ban Bí thƣ, đồng thời quán triệt 

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, xây dựng 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. Đại hội đã bầu 

ra Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, bầu Ban Thƣờng vụ 03 

đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Hƣơng tiếp tục đƣợc bầu 
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giữ chức Bí thƣ Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Tục đƣợc 

bầu giữ chức Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã, đồng chí Đào Thanh Phan là Ủy viên Ban Thƣờng 

vụ Đảng ủy  - Thƣờng trực Đảng. 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XIII, Đảng 

bộ đã tập trung lãnh đạo xây dựng, củng cố tổ chức đảng 

vững mạnh, đảng viên là nòng cốt đi đầu trong mọi phong 

trào. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, đƣa các phong 

trào trong toàn xã lên một bƣớc mới. Tập trung phát triển 

kinh tế, thực hiện thắng lợi Chỉ thị 100 của Ban Bí thƣ 

Trung ƣơng. 

Năm 1985, Đảng bộ tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ 

XIV, nhiệm kỳ 1985 - 1987. Đại hội đã kiểm điểm, đánh 

giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm kỳ trƣớc; kiểm 

điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ VI về xóa bỏ chế độ tập trung quan liêu bao cấp, đổi 

mới toàn diện, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thực hiện kinh 

tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trƣờng có sự 

quản lý của Nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa; 

xây dựng phƣơng hƣớng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, bầu 

Ban Thƣờng vụ Đảng ủy 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn 

Đình Hƣơng tiếp tục đƣợc tín nhiệm bầu giữ chức Bí thƣ 

Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Tục đƣợc bầu giữ chức Phó 

Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí 

Đặng Quang Lại là Ủy viên Ban Thƣờng vụ - Thƣờng trực 

Đảng ủy. 
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Trong giai đoạn 1975 - 1986, Đảng bộ xã Văn Tiến 

tổ chức bốn kỳ đại hội. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII 

diễn ra ngày 25/10/1975 đến Đại hội lần thứ X diễn ra 

ngày 19/6/1986. Trong giai đoạn này, Đồng chí Trần 

Vuông là Bí thƣ Đảng ủy xã, đồng chí Đinh Đăng Lâm 

làm Phó Bí thƣ; các đồng chí Nguyễn Văn Thăng, Lƣu  

Quang Trƣờng là Ủy viên Ban Thƣờng vụ - Thƣờng trực 

Đảng ủy. Nghị quyết các nhiệm kỳ đại hội đã xác định 

phƣơng hƣớng, nhiệm vụ cụ thể xây dựng và phát triển 

địa phƣơng trong thời kỳ cách mạng mới, đƣa Nhân dân 

xã Văn Tiến cùng Nhân dân cả nƣớc tiến nhanh, tiến 

mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội. Xác định rõ 

những thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng và 

phát triển, trong đó khó khăn cơ bản trong thời kỳ này đó 

là nền kinh tế với cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, 

chế độ xin cho kéo dài, tính bình quân, chủ nghĩa dong 

công phóng điểm còn phổ biến, thiên tai, hạn hán, lũ lụt 

thƣờng xuyên xảy ra đã ảnh hƣởng lớn đến công tác lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, đời sống của Nhân dân.  

Tháng 10/1978, Đảng bộ tổ chức đăng cai thành 

công lớp bồi dƣỡng nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên khu 

vực ba xã Văn Phú, Văn Tiến, Văn Lãng. 

Bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã từ 

khóa IX đến khóa XIII thành công tốt đẹp, bầu các đồng 

chí lãnh đạo chính quyền xã gồm các đồng chí: đồng chí 

Đinh Đăng Lâm giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; 

đồng chí Nguyễn Văn Thức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
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dân xã; đồng chí Đặng Long Quang - Thƣ ký Ủy ban 

nhân dân xã1.  

Ngày 25/4/1981, Đảng bộ xã Văn Tiến họp, đề ra 

Nghị quyết nâng cao phẩm chất đạo đức cho cán bộ đảng 

viên, tăng cƣờng xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch 

vững mạnh. Tháng 10/1983, đã có 64/70 đồng chí đảng 

viên đƣợc phát thẻ đảng. Công tác xây dựng các chi bộ, 

phát triển đảng viên mới đƣợc quan tâm lãnh chỉ đạo. Từ 

năm 1975 - 1985, kết nạp đƣợc 19 đảng viên (riêng năm 

1980 phát triển đư c 05 đồng chí)2.  

Tình hình kinh tế địa phƣơng đƣợc duy trì ổn định, 

diện mạo nông thôn không ngừng đổi mới. Năm 1981 - 

1982, Đảng bộ xã Văn Tiến đƣợc Tỉnh ủy Yên Bái tặng 

cờ thi đua Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Trong phát triển kinh tế, Nghị quyết Đại hội VIII đã 

đề ra “Ưu tiên phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, tăng 

cường phát triển dịch vụ và ngành nghề, ổn định đời sống 

Nhân dân”. Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã và các đội sản 

                                                 
1
 Từ tháng 07/1984, đồng chí Đinh Đăng Lâm - Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã đư c điều động lên huyện Trấn Yên công 

tác, đồng chí Trần Xuân Thi đư c bầu làm Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã; đồng chí Hoàng Ngọc Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã; đồng chí Vũ Văn Tâm - Ủy viên, thư k  Ủy ban 

nhân dân xã. 
2
 Từ năm 1976 - 1984, toàn Đảng bộ có 10 chi bộ với tổng 

số 72 đồng chí, 100% đủ tư cách, 21 đồng chí hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. 
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xuất đƣợc củng cố. Chủ nhiệm hợp tác xã là đồng chí 

Đinh Đăng Lâm và đồng chí Nguyễn Văn Thọ, có 12 đội 

sản xuất trong đó có 03 đội chuyên canh sản xuất cây chè.  

Đại hội lần thứ VIII năm 1978 đã xác định “Chủ 

động phát triển ngành nghề và cây công nghiệp có giá trị 

kinh tế cao, từng bước đưa đời sống của Nhân dân phát 

triển đi lên, chú trọng đến cây chè và trồng rừng” . Toàn 

xã có 03 đội chè, hợp tác xã có 01 cán bộ khoa học kỹ 

thuật để hƣớng dẫn Nhân dân. Năm 1976 - 1977, trồng 

mới 9,7ha chè, thành lập một đội chè non do Đoàn Thanh 

niên là đơn vị xung kích đảm nhận, sản lƣợng chè búp 

bán cho Nhà nƣớc năm 1976 đạt 44,5 tấn tăng 13 tấn so 

với năm 1975. Năm 1982 bán cho Nhà nƣớc 75 tấn, bằng 

125% kế hoạch, trong vòng 10 năm đã bán cho Nhà nƣớc 

trên 450 tấn chè búp tƣơi. 

Từ 1977 - 1980, thời tiết diễn biến phức tạp, thất 

thƣờng, hạn hán, mƣa rét kéo dài nhiều diện tích sản xuất 

bị thiệt hại (các diện tích sản xuất của đội 01, đội 02, đội 

04 phải cấy lại nhiều lần), sâu bệnh, dịch chuột phá hoại. 

Mặt khác, do cơ chế, chính sách không phù hợp kìm hãm 

sản xuất dẫn đến đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn, 

ngƣời dân không còn gắn bó với Hợp tác xã nhƣ thời kỳ 

trƣớc. Trong bối cảnh đó Ban Bí thƣ đã ban hành Nghị 

quyết số 61 về tổ chức lại sản xuất, đặc biệt quan trọng đó 

là Chỉ thị số 100 nhƣ một luồng sinh khí mới thổi bùng 

lên nhiệt huyết của ngƣời lao động. Thực hiện Chỉ thị số 

22 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn, ngày 
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16/4/1981, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Tiến đã ra 

Nghị quyết chỉ đạo “Tăng cường phát triển sản xuất, tích 

cực khai hoang, phục hóa mở rộng sản xuất, đầu tư thâm 

canh, giao ruộng đến từ hộ gia đình, cử cán bộ học tập 

kinh nghiệm, đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất”. Do đó 

sản xuất phát triển, đời sống Nhân dân đƣợc nâng lên. 

Bình quân lƣơng thực đầu ngƣời năm 1978 dƣới 6kg 

thóc/ngƣời/tháng, đến năm 1982 đạt 9 - 14kg, có 1/3 số 

hộ đạt 20 - 30 kg thóc/ngƣời/tháng. 

Năm 1983, do hạn hán kéo dài và thiếu nguồn giống, 

nhiều diện tích không canh tác đƣợc, Đảng ủy đã chỉ đạo 

tập trung đắp mƣơng chống hạn, đƣa giống lúa ngắn ngày 

vào sản xuất nhƣ CR203 và Cần Thơ II, bảo đảm đƣợc 

diện tích, sản lƣợng; năng xuất bình quân đạt 85kg/sào. 

Tổng sản lƣợng lƣơng thực năm 1984 đạt 27,8 tấn. Cuối 

năm 1984, xã đã tổ chức hội nghị những ngƣời lao động 

giỏi, trong đó có các tấm gƣơng điển hình đã đƣợc tuyên 

dƣơng nhƣ hộ ông Sâm, ông Hải, góp phần tạo khí thế thi 

đua sôi nổi, phấn khởi trên địa bàn xã. Hoạt động chăn 

nuôi đƣợc khuyến khích phát triển1. 

                                                 
1
 Đàn trâu tập thể có 100 con. Năm 1982, đàn bò trong Nhân 

dân có 120 con, đã bán đư c 15.000 đồng tiền cá, trong các ao còn 

khoảng 7 - 8 tấn cá chưa đánh bắt. Từ năm 1977 - 1981, đã bán cho 

Nhà nước 17 tấn l n hơi, riêng năm 1978 bán 6.700 kg l n và 370 kg 

gà. Đến năm 1985, đã bán thực phẩm cho nhà nước 86 tấn đạt 131% 

kế hoạch, vư t 31% chỉ tiêu giao trong kế hoạch năm năm lần thứ 2. 
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 

VIII về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, trong năm 1981 - 

1982 đã đƣa cây xả vào trồng, đến năm 1983 diện tích xả 

đạt 10ha, xây dựng đƣợc 01 lò chƣng cất tinh dầu xả 

(chưng cất đư c 80 lít, bán đư c 20.000 đồng).  

Trong lâm nghiệp, thực hiện các Nghị quyết X, XI 

của Huyện ủy và Nghị quyết VII, VIII của Đảng bộ xã về 

phát triển kinh tế rừng, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo Ban 

Lâm nghiệp gồm các đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn 

Hữu Sang, Nguyễn Văn Thọ đã thực hiện tốt kế hoạch 5 

năm lần thứ II và kế hoạch 5 năm lần thứ III, năm 1976 

trồng mới đƣợc 25,8ha rừng. Tổ chức chuyên trồng và tu 

bổ rừng có 35 ngƣời (5 người chuyên khai thác) từ năm 

1978 - 1982 đã bán cho Nhà nƣớc 892m3 gỗ, 300 cây gỗ 

phục vụ xây dựng trƣờng học và Trạm y tế. 

Thực hiện kế hoạch 164 và Thông tri số 46, xã đƣợc 

khoán 400ha rừng giao cho các hộ xã viên, xã còn tổ chức 

01 đội khai thác gỗ ở xã Việt Hồng đƣợc 1000m3 gỗ, khai 

thác tại xã đƣợc 140m3 khối gỗ bán cho Nhà nƣớc. Ban 

Lâm nghiệp đƣợc tặng thƣởng nhiều bằng khen, giấy khen. 

Trong phát triển các ngành nghề, Đảng ủy xã chủ 

trƣơng thành lập các Đội cải tiến, Đội lò gạch, lò vôi 

phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân. Năm 1977, 

đã sản xuất đƣợc 25 vạn viên gạch và 40 tấn vôi , đến năm 

1980 phát triển thêm 01 lò ngói, năm 1982 sản xuất đƣợc 

08 vạn viên.  
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Hoạt động tài chính thƣơng nghiệp đƣợc Đảng ủy lãnh 

chỉ đạo sát sao, chủ trƣơng phát triển, mở rộng các tổ chức 

tín dụng và thƣơng nghiệp theo tinh thần các nghị quyết đại 

hội từ Đại hội lần thứ VII đến Đại hội lần thứ X (1976 - 

1986). Cửa hàng trƣởng do các đồng chí Nguyễn Văn Tài 

và Nguyễn Minh Châu đảm nhiệm, Hợp tác xã Mua bán và 

Hợp tác xã Tín dụng đóng một vai trò rất quan trọng trong 

thị trƣờng, phân phối lƣu thông kinh doanh ngày càng có 

lãi. Năm 1976, tích lũy đƣợc 1.200 đồng đến năm 1983 đã 

tích luỹ đƣợc 20.000 đồng. Hợp tác xã Tín dụng năm 1984 

đã có vốn là 228.000 đồng. Năm 1981, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Yên Bái mở hội nghị ngân sách xã tại Văn Tiến, tại hội 

nghị này xã Văn Tiến đƣợc tỉnh tặng bằng khen về kế hoạch 

phát triển thu chi ngân sách. Năm 1983, Nhân dân trong xã 

đã bán cho Nhà nƣớc 10 tấn lƣơng thực, xây dựng quỹ bảo 

vệ biên giới, vận động Nhân dân ủng hộ 80kg thóc cho 

Nhân dân biên giới. 

 Thực hiện chủ trƣơng, chính sách của Đảng và Nhà 

nƣớc, tháng 9/1976, xã Văn Tiến tiếp nhận 54 hộ với 350 

nhân khẩu thuộc xã Bắc Sơn tỉnh Hà Nam Ninh (tỉnh 

Nam Định ngày nay) lên xây dựng vùng kinh tế mới. 

Đảng bộ đã chỉ đạo đƣa Đoàn Thanh niên và lực lƣợng 

Dân quân xã giúp đỡ các hộ sớm ổn định cuộc sống nhƣ 

giúp vận chuyển đồ dùng, làm nhà ở với tổng số 300 ngày 

công. Đồng thời chỉ đạo xây dựng, thành lập Hợp tác xã 

Bắc Sơn 2, đến cuối năm 1984 sáp nhập về Hợp tác xã 

Văn Tiến. 
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Ban Chấp hành Đảng bộ xã thƣờng xuyên quan tâm 

đến công tác giao thông thủy lợi, xây dựng cơ sở vật chất 

của địa phƣơng đảm bảo khang trang, từng bƣớc đƣa 

miền núi tiến kịp miền xuôi, nâng cao đời sống cho Nhân 

dân, cụ thể: năm 1977, thành lập Đội thủy lợi, đào mƣơng 

với tổng chiều dài 3.897m, đào đắp 2.673m3; năm 1983, 

đƣợc sự giúp đỡ của huyện xã đã xây dựng công trình 

thủy lợi chào mừng Cách mạng tháng Mƣời Nga, Đoàn 

Thanh niên và các hộ xã viên làm 2km đƣờng mƣơng tƣới 

cho 16ha, trị giá 300.000 đồng, góp phần chuyển đổi 16ha 

đất 01 vụ trở thành 02 vụ. Năm 1978, xã mở các tuyến 

đƣờng đến các đội sản xuất nhƣ Nhà Giát, Phai Đồng, 

Ngòi Sen. Thực hiện Nghị quyết IV của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng về hai nhiệm vụ chiến lƣợc của Đảng 

vừa sản xuất vừa xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho 

chủ nghĩa xã hội. Năm 1977 - 1978, tổ chức xây dựng 

đƣợc cơ sở vật chất Trƣờng cấp I, II với 27 gian, làm nhà 

kho, trạm xá, hội trƣờng với tổng trị giá các công trình là 

200.000 đồng (75% kinh phí của địa phương). Năm 1980, 

xây dựng 01 trụ sở làm việc, có đầy đủ trang thiết bị trị 

giá 70.000 đồng; đến năm 1983, tiếp tục xây dựng 01 

công trình thủy lợi trị giá trên 300.000 đồng, đó là những 

công trình kinh tế - văn hóa tiêu biểu của xã Văn Tiến 

trong những năm của thập kỷ 80. 

Trƣờng cấp I, II lúc này do thầy giáo Đinh Đăng 

Giang làm Hiệu trƣởng, xã đã tổ chức giáo dục theo ba 

ngành mẫu giáo, vỡ lòng và phổ thông. Năm học 1976 - 
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1977, học sinh cấp I, II là 457 em,  đến năm học 1984 - 

1985 tăng lên 582 em học sinh, học sinh vỡ lòng năm 1977 

là 67 em, năm 1985 là 85 em, học sinh mẫu giáo năm 1977 

là 134 em, năm 1985 là 140 em. Thời gian này, nhà trƣờng 

mở lớp bổ túc văn hoá từ lớp 01 đến lớp 09 cho cán bộ xã, 

thực hiện phong trào thi đua “dạy tốt và học tốt”, do đó tỷ 

lệ học sinh lên lớp đạt từ 85 - 90 %, thi tốt nghiệp đạt 50 - 

60%. Đặc biệt, Đảng ủy chủ trƣơng tổ chức thành lập nhà 

trẻ đến các đội sản xuất với 20 cô giáo, tạo điều kiện cho 

các bà mẹ yên tâm lao động sản xuất.  

Thực hiện tốt việc xây dựng và phát triển đời sống văn 

hoá lành mạnh và nếp sống vui tƣơi, xoá bỏ những hủ tục 

lạc hậu, mê tín dị đoan, tuyên truyền thúc đẩy nền kinh tế 

phát triển. Trƣởng Ban thông tin - văn hoá xã giai đoạn này 

là đồng chí Hoàng Ngọc Minh và đồng chí Nguyễn Văn 

Tạo đã xây dựng một đội văn nghệ gồm 15 đồng chí do ông 

Đỗ Khắc Viên làm Đội trƣởng, đội tham gia hội diễn tại 

tỉnh, huyện và quân khu đƣợc nhiều giải thƣởng. Đặc biệt 

đã xây dựng đƣợc vở "Một đám cưới" đƣợc đánh giá cao, 

chỉ đạo tuyên truyền xóa bỏ các tập tục lạc hậu nhƣ đội mũ 

rơm, chống gậy, đi giật lùi trong đám tang.  

Năm 1980, Đảng bộ, chính quyền địa phƣơng đã xây 

dựng một vƣờn quả và ao cá Bác Hồ với 500 cây các loại 

đã đƣợc Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh ra quyết định công 

nhận. Vƣờn quả và ao cá Bác Hồ là công trình văn hoá 

mang ý nghĩa chính trị sâu sắc đối việc giáo dục thế hệ trẻ 

của địa phƣơng. Ban Chấp hành Đảng bộ đã quán triệt sâu 
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sắc chiến lƣợc của Đảng là “Xây dựng thành công chủ 

nghĩa xã hội và bảo vệ v ng chắc Tổ quốc Việt Nam  xã 

hội chủ nghĩa”. 

Nghị quyết từ Đại hội VII đến đại hội X, Đảng bộ đề 

ra chỉ tiêu phƣơng hƣớng nhiệm cụ thể, nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ lần thứ IX chỉ rõ: “Xây dựng củng cố an ninh - 

quốc phòng, gi  v ng tình hình chính trị, xây dựng chính 

quyền v ng mạnh, lực lư ng Dân quân và Công an phải đạt 

quyết thắng”. Từ năm 1978 - 1986, Ban Chỉ huy quân sự xã 

gồm các đồng chí Nguyễn Quốc Tịch là Xã đội trƣởng, 

Nguyễn Hữu Sang Xã đội phó. Thực hiện lệnh Tổng động 

viên trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, xã 

Văn Tiến có 19 đồng chí tham gia nhập ngũ và nhiều dân 

quân của xã đƣợc huy động đi dân công hoả tuyến làm 

đƣờng Cốc San và Hang Dơi những năm 1978 - 1981. Năm 

1978, trong Đảng ủy có 03 đồng chí Nguyễn Văn Hoan, 

đồng chí Nguyễn Văn Tạo và đồng chí Phạm Văn Phú cùng 

đoàn công tác của huyện Trấn Yên đi tăng cƣờng xây dựng 

địa bàn trên các xã vùng cao của biên giới.  

Thực hiện Chỉ thị 58 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng 

Đảng về cuộc vận động quân với dân một ý chí, Đảng ủy 

chỉ đạo thành lập Trung đội Dân quân gồm 35 đồng chí 

do đồng chí Phạm Văn Quế là Chỉ huy. Hai năm 1979 - 

1980, cùng với bộ đội, Binh trạm Văn Phú bốc dỡ trên 

1.000 tấn hàng, tham gia giúp đỡ gia đình liệt sỹ trên 100 

ngày công, tổng kết lực lƣợng Dân quân xã, những năm 
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1980 - 1985 đều đƣợc giải nhất và liên tục đạt danh hiệu 

“Đơn vị quyết thắng”.  

Thực hiện các Nghị quyết 34, 35 của Bộ Nội vụ về 

tăng cƣờng lực lƣợng Công an và Nghị quyết 03 của Bộ 

Chính trị về tăng cƣờng chống chiến tranh phá hoại nhiều 

mặt của các thế lực thù địch. Đảng ủy đã chỉ đạo, xây 

dựng và củng cố lực lƣợng Công an xã để nâng cao hiệu 

quả hoạt động. Kết quả trong những năm từ 1980 - 1986 

đã xây dựng đƣợc 43 tổ an ninh nhân dân, năm 1979 - 

1986 điều tra giải quyết đƣợc 73 vụ thu hồi trả lại tài sản 

cho Nhà nƣớc và công dân là 85.000 đồng và 1.000 kg 

thóc. Đáng chú ý ngày 07/01/1984, lực lƣợng Dân quân 

kết hợp với Bộ đội bắt gọn 01 vụ cƣớp có vũ khí, 01 tên 

bị bắn chết tại chỗ. Từ năm 1980 - 1986, Công an xã liên 

tục đạt “Danh hiệu quyết thắng” đƣợc tỉnh tặng Cờ luân 

lƣu, Bộ Nội vụ tặng Bằng khen, Hội đồng Bộ trƣởng tặng 

Huân chƣơng kháng chiến hạng 2. Trong cuộc chiến tranh 

bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, xã Văn 

Tiến có 45 đồng chí nhập ngũ, sau chiến tranh 03 đồng 

chí đã anh dũng hi sinh, 06 đồng chí thƣơng binh ; huy 

động đƣợc 1.570 ngày công tham gia dân công hoả tuyến. 

Từ trong khói lửa của hai cuộc kháng chiến chống Pháp, 

chống Mỹ và cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, 

Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm 

vụ trong các giai đoạn lịch sử. Nghị quyết của Đại hội 

Đảng bộ lần thứ VIII đã chỉ rõ “Phải xây dựng đư c sức 
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mạnh tổng h p, kết h p chặt chẽ gi a các ngành, đặc biệt 

phát huy vai trò sáng tạo của tuổi trẻ”. Bí thƣ Đoàn 

Thanh niên qua các thời kỳ từ năm 1976 - 1978 là các 

đồng chí Nguyễn Đình Hoan và đồng chí Nguyễn Văn 

Thắng, năm 1979 - 1983 là đồng chí Vƣơng Quốc Động, 

năm 1984 - 1989 là đồng chí Phan Anh Lập. Đoàn đã tổ 

chức nhiều hoạt động, thành lập: Đội trồng bồ đề, Đội 

làm thủy lợi, Đội phân xanh, làm vƣờn quả Bác Hồ, giúp 

các hộ gia đình thƣơng binh liệt sỹ... Thâm canh ruộng 

cao sản, nuôi bèo hoa dâu. Năm 1977, làm đƣợc 167 tấn 

phân xanh, bốc chuyển 90 tấn Apatít, khai hoang 462 

ngày công, lấp hố bom 650 ngày công, tổ chức lao động 

cộng sản làm các công trình trƣờng học, đƣờng giao 

thông, trạm y tế đƣợc 757 ngày công. Bán thực phẩm cho 

Nhà nƣớc 1.200kg lợn hơi, giúp đỡ các hộ chính sách 

2.850 ngày công. Trong 10 năm Đoàn Thanh niên đã có 

15 đồng chí đoàn viên ƣu tú đƣợc đứng trong hàng ngũ 

của Đảng, luôn đứng đầu toàn huyện và đạt đƣợc danh 

hiệu “Ba xung kích làm chủ tập thể”; riêng từ năm 1982 - 

1987, đƣợc Trung ƣơng Đoàn tặng Cờ luân lƣu có chân 

dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội trƣởng Phụ nữ xã năm 

1976 - 1980 là đồng chí Nguyễn Thị Phƣơng, từ năm 

1981 - 1991 là đồng chí Hoàng Thị Hoàn. Hội đã tập hợp 

đƣợc chị em tham gia mọi hoạt động của Đảng tích cực 

lao động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, bán và gửi 

tiền tiết kiệm, tham gia các phong trào "Ba xung kích làm 

chủ tập thể", "Thanh niên 3 sẵn sàng", "Phụ n  3 đảm 
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đang", "giỏi việc nước, đảm việc nhà", động viên chồng 

con yên tâm lên đƣờng làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

Giới phụ lão trong thời kỳ 1977 - 1986 với thành viên là 

những đồng chí trong Mặt trận Tổ quốc xã trực tiếp lãnh 

đạo gồm các đồng chí Đinh Trung Hiến, Trần Thế Soái, 

Phùng Văn Bái và Đặng Long Quang. 

Tháng 10/1977, Đảng ủy chỉ đạo Đại hội Mặt trận Phụ 

lão "3 giỏi" tiêu biểu có cụ Nguyễn Văn Hoan 79 tuổi. Năm 

1978, các cụ tham gia sản xuất tập thể đƣợc 4.427 công, bán 

thực phẩm cho Nhà nƣớc 556kg lợn hơi, có 29 cụ đạt danh 

hiệu "3 giỏi". Năm 1979 - 1980, tổ chức thành lập Trung đội 

lão Dân quân tham gia phong trào xây dựng nếp sống mới, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Nhìn lại thành tựu 10 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân 

xã Văn Tiến rất đáng tự hào, tuy nhiên kết quả đạt đƣợc vẫn 

chƣa cao, đời sống của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, 

một số mặt hoạt động còn hạn chế nhƣ công tác quản lý tài 

chính, công tác quản lý thị trƣờng... Những tồn tại trên phần 

nào ảnh hƣởng đến đời sống kinh tế địa phƣơng, trong 

những năm từ 1978 - 1980 là thời kỳ chƣa có Khoán 100. 

Từ khi có Khoán 100 Đảng ủy luôn sâu sát chỉ đạo mọi mặt 

hoạt động của địa phƣơng, đời sống Nhân dân từng bƣớc 

đƣợc ổn định, kinh tế từng bƣớc đi lên. Sự lớn mạnh và 

trƣởng thành của xã gắn liền với sự lãnh đạo và trƣởng 

thành của Đảng bộ, có sự kế thừa phát triển của lịch sử các 

giai đoạn trƣớc, đồng thời chuyển tiếp sang thời kỳ đổi mới, 

đó là những mốc son, những thành tựu quan trọng của Đảng 
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bộ Văn Tiến làm nền tảng cho xã phát triển ở những giai 

đoạn tiếp theo1. 

2. Thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới và sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (1986 - 2000) 

Năm 1987, Đảng bộ xã Văn Phú tổ chức Đại hội lần thứ 

XV, nhiệm kỳ 1987 - 1990. Đại hội đã đề ra phƣơng hƣớng 

đổi mới công tác cán bộ, tập trung lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 

100 của Ban Bí thƣ Trung ƣơng đƣợc nhân dân đồng tình, ủng 

hộ. Đảng bộ đã triển khai Chỉ thị 100 của Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng đảm bảo nghiêm túc, sát với thực tế tình hình địa 

phƣơng. Ban quản lý hợp tác xã đã tổ chức kiểm kê quỹ đất, 

tài sản của hợp tác xã, dân chủ bàn bạc, triển khai đồng bộ, tổ 

chức lại phƣơng thức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, năng xuất, sản lƣợng đƣợc nâng lên; Nhân dân phấn 

khởi, gắn bó với đồng ruộng, tin tƣởng tuyệt đối vào sự lãnh 

đạo của Đảng. Đảng bộ thực hiện tốt việc quán triệt, tuyên 

truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng (đổi mới 

về tư duy kinh tế, công tác cán bộ và công tác quản l . Thực 

                                                 
1
 Trong thời kỳ này, Đảng bộ ghi nhận công lao to lớn của 

đồng chí Trần Vuông, nguyên là Bí thư Đảng bộ xã từ năm 1968 - 

1988, 21 năm liên tục làm Bí thư Đảng bộ và đồng chí Đinh Đăng 

Lâm, Phó Bí thư - Chủ tịch ủy ban nhân dân xã từ năm 1965 - 

1984, sau tiếp tục gi  chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân - Ủy 

ban nhân dân huyện và Bí thư Huyện ủy Trấn Yên trong nh ng 

năm từ 1984 - 1996, các đồng chí luôn gi  v ng vai trò tiền phong 

gương mẫu, là gương sáng trong tập thể Ban Chấp hành Đảng ủy. 

Thành tích của Đảng bộ có công lao đóng góp to lớn của đồng chí. 
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hiện chủ trương ba khoán đến người lao động, phát triển 

mạnh kinh tế hộ gia đình). 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, bầu 

Ban Thƣờng vụ 03 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình 

Hƣơng đƣợc tín nhiệm bầu giữ chức Bí thƣ Đảng ủy, 

đồng chí Đào Minh Huấn giữ chức vụ Phó Bí thƣ Đảng 

ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí Đào Thanh 

Phan làm Ủy viên Ban Thƣờng vụ - Thƣờng trực Đảng và 

các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phân công 

phụ trách công tác chính quyền, trƣởng các đoàn thể. 

Thực hiện chủ trƣơng đổi mới về kinh tế của Đại   

hội VI, trên cơ sở tổng kết thực tiễn, Khoán 100 đã không 

còn phù hợp, ngày 05/4/1988, Bộ Chính trị đã ban hành 

Nghị quyết số 10-NQ/TW (Khoán 10) về đổi mới quản lý 

kinh tế. Đảng bộ xã đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có 

hiệu quả Nghị quyết 10-NQ/TW, tính ƣu việt của Khoán 

10 là khẳng định hộ gia đình nông dân là đơn vị kinh tế tự 

chủ, đƣợc sản xuất, kinh doanh trên ruộng đất khoán 

trong thời gian dài, lợi ích của ngƣời lao động đƣợc quan 

tâm đúng mức. Điều đó đã giải phóng mạnh mẽ sức sản 

xuất, khai thác tiềm năng lao động, đất đai, đƣa nền nông 

nghiệp từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá góp phần 

giải quyết nhu cầu cơ bản về lƣơng thực, thực phẩm cho 

đời sống Nhân dân, đƣợc Nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Năm 1990, Đảng bộ xã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng 

bộ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 1990 - 1995, Đại hội tiếp tục quán 

triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII, Nghị 
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quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Trung 

ƣơng III khoá VIII. Phát triển kinh tế nhiều thành phần, phá 

thế độc canh, tạo ra nhiều ngành nghề, thay đổi cơ cấu kinh tế 

cây trồng, vật nuôi. Nâng cao tinh thần tự lực tự cƣờng, phát 

huy nội lực quyết tâm vƣơn lên xoá đói giảm nghèo. Đại hội 

đã bầu Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, Ban Thƣờng vụ 03 

đồng chí. Đồng chí Đào Minh Huấn đƣợc tín nhiệm bầu giữ 

chức Bí thƣ Đảng ủy, đồng chí Phùng Văn Phúc đƣợc bầu giữ 

chức Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

đồng chí Đặng Quang Lại làm Ủy viên Ban Thƣờng vụ - 

Thƣờng trực Đảng, các đồng chí Ủy  viên Ban Chấp hành 

đƣợc bầu và phân công phụ trách công tác chính quyền, 

trƣởng các đoàn thể. 

Ngày 06/12/1989, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung 

ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam ra quyết định thành lập Hội 

Cựu chiến binh Việt Nam. Tháng 12/1991, Đảng bộ xã chỉ 

đạo thành lập Hội Cựu chiến binh xã Văn Phú gồm 46 hội 

viên. Đồng chí Nguyễn Huy Đức đƣợc bầu giữ chức Chủ tịch 

Hội Cựu chiến binh xã, đồng chí Nguyễn Kim Sơn đƣợc bầu 

giữ chức Phó Chủ tịch. Sau ngày thành lập, dƣới sự lãnh đạo, 

chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã, hội đã xây dựng và không 

ngừng lớn mạnh, trở thành một đoàn thể chính trị - xã hội 

vững mạnh góp phần giữ vững ổn định chính trị, tham gia 

giáo dục tinh thần yêu nƣớc, truyền thống cách mạng, tinh 

thần tƣơng thân tƣơng ái… cho thế hệ trẻ; giúp đỡ nhau phát 

triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, tích cực tham gia 

thực hiện các nhiệm vụ của địa phƣơng. Hội đã khẳng định 
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đƣợc vai trò, vị trí là một trong những thành viên nòng cốt của 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đƣợc các cấp ủy Đảng đánh giá 

cao và đƣợc Nhân dân tin cậy. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng V, Nghị quyết 03 

của Đảng bộ tỉnh Yên Bái (khoá XIV) về giao ruộng đất, ổn 

định lâu dài cho ngƣời lao động để nông dân yên tâm bỏ 

công sức, nguồn vốn đầu tƣ phát triển kinh tế hộ gia đình. 

Trong đó, trên địa bàn xã bình quân 01 khẩu đƣợc nhận 

270m2 đất sản xuất (thời gian 20 năm đối với đất trồng lúa, 

50 năm đối với đất trồng cây lâu năm và đất ở lâu dài). 

Nhân dân đã nhanh chóng cải tạo ruộng vƣờn, khử chua, 

bón phân tạo màu cho đất, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật vào sản xuất, nhiều loại giống có năng xuất cao, chất 

lƣợng tốt đƣợc đƣa vào canh tác nhƣ giống lúa: CR203, 

Bao thai lùn, Chiêm đen, Mộc Tuyền, Tin ƣu 63… đã góp 

phần nâng cao sản lƣợng trên một đơn vị diện tích, nâng 

cao đời sống Nhân dân. 

Năm 1995, Đảng bộ tiến hành Đại hội lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 1995 - 2000, Đại hội tiếp tục quán triệt Nghị 

quyết Trung ƣơng 3 khoá VII về xây dựng Đảng trong sạch 

vững mạnh, đồng thời với củng cố tổ chức Đảng. Đảng bộ 

đã chủ trƣơng củng cố, xây dựng chính quyền vững mạnh, 

mạnh dạn đào tạo cán bộ trẻ kế cận có đẩy đủ phẩm chất, 

năng lực đáp ứng các nhiệm vụ trƣớc mắt và lâu dài cho địa 

phƣơng. Trong phát triển kinh tế, tập trung quy hoạch vùng 

kinh tế, vùng lúa, vùng chè, vùng cây công nghiệp, vùng 

trồng rau màu, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, ứng dụng khoa 
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học công nghệ, đƣa các giống có năng xuất cao, chất lƣợng 

tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phƣơng vào sản 

xuất, phát triển chăn nuôi tăng đầu đàn, sức kéo, phát triển  

các mô hình VAC… Do đó, đời sống vật chất, tinh thần của 

Nhân dân ngày càng đƣợc nâng cao, hạ tầng kinh tế kỹ 

thuật ngày một phát triển, diện mạo nông thôn không ngừng 

đổi mới. 

Đại hội nhiệm kỳ 1995 - 2000 đã bầu Ban Chấp hành 

gồm 09 đồng chí, Ban Thƣờng vụ 03 đồng chí. Đồng chí 

Nguyễn Huy Đức đƣợc bầu giữ Bí thƣ Đảng ủy, đồng chí Đào 

Minh Huấn đƣợc bầu giữ chức Phó Bí  thƣ Đảng ủy - Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí Phùng Văn Phúc, Ủy viên 

Ban Thƣờng vụ - Thƣờng trực Đảng ủy và các đồng chí Ủy 

viên Ban Chấp hành Đảng bộ đƣợc bầu và phân công phụ 

trách công tác chính quyền, trƣởng các đoàn thể. 

Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh 

tế, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 14%; công tác 

cán bộ đƣợc quan tâm, trong đó trú trọng xây dựng lƣợng 

cán bộ trẻ, tạo nguồn kế cận lâu dài, tạo điều kiện cho cán 

bộ đƣợc tham gia các lớp đào tạo, nâng cao bản lĩnh chính 

trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Các chức danh Trƣởng các 

đoàn thể, Bí thƣ các chi bộ, Trƣởng các thôn đƣợc cử tham 

gia các lớp nhƣ quản lý nhà nƣớc, trung cấp chính trị và 

nhiều lớp tập huấn, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ.  

Ngày 14/11/1999, Nhân dân xã Văn Phú phấn khởi đi 

bầu cử Hội đồng Nhân dân ba cấp, xã Văn Phú đƣợc bầu 18 
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đại biểu Hội đồng nhân dân xã khoá XVII, nhiệm kỳ 1999 - 

2004. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng đƣợc tín nhiệm bầu giữ 

chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Trần Văn 

Thành giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã. 

Đối với xã Văn Tiến, trong bối cảnh đất nƣớc sau hơn 

10 năm giành độc lập thống nhất cả nƣớc đi lên xây dựng chủ 

nghĩa xã hội. Dƣới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta đã đạt 

đƣợc những thành tựu đáng ghi nhận trên các lĩnh vực kinh tế 

- chính trị, văn hoá - xã hội và quốc phòng an ninh. Tuy nhiên, 

việc chậm đổi mới một số chƣơng trình đạt hiệu quả chƣa cao. 

Đảng bộ xã kiểm điểm, đánh giá và khẳng định.  

Giai đoạn 1986 - 1990: tháng 12/1986, Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng với nội dung thực hiện 

công cuộc đổi mới đã mở ra bƣớc ngoặt trong sự nghiệp 

xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nƣớc ta. Với quyết tâm thực 

hiện hai nhiệm vụ chiến lƣợc là xây dựng chủ nghĩa xã hội 

và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 

Đại hội VI của Đảng xác định “Nhiệm vụ bao trùm, mục 

tiêu tổng quát của nh ng năm còn lại của chặng đường 

đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế - xã hội, tiếp 

tục xây dựng nh ng tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh 

công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa”, trong chặng đƣờng 

tiếp theo. Tháng 11/1988, Đảng bộ xã Văn Tiến tổ chức 

Đại hội lần thứ XI, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng 

ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hoàng Ngọc Minh đƣợc 

bầu làm Bí thƣ Đảng ủy; đồng chí Vƣơng Quốc Động - 

Phó Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; đồng 
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chí Phạm Quang Bình - Ủy viên Ban Thƣờng vụ, Chủ 

nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp và các đồng chí Ủy viên 

Ban Chấp hành phân công phụ trách công tác chính quyền, 

trƣởng các đoàn thể nhân dân.  

Thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng Đảng, Đảng bộ xã 

Văn Tiến đã tập trung lãnh đạo thực hiện những nội dung chủ 

yếu là đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, thực hiện chính sách 

kinh tế nhiều thành phần với mục tiêu kế hoạch 5 năm đầu 

1986 - 1990 là: Phát triển sản xuất lƣơng thực, thực phẩm, 

hàng tiêu dùng, phát huy những ƣu điểm của Chỉ thị 100, tiếp 

tục thực hiện nghị quyết “Về đổi mới quản l  kinh tế” của Bộ 

Chính trị (Nghị quyết số 10-NQ/TW tháng 4/1988, gọi tắt là 

khoán 10), khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm và ngƣời lao 

động, giao ruộng đất ổn định 15 năm đã giải quyết đúng đắn 

các mối quan hệ, lợi ích của ngƣời sản xuất.  

Song song với nhiệm vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 

đổi mới cơ chế quản lý, xác định vai trò quản lý điều hành 

của Nhà nƣớc, phƣơng thức lãnh đạo của Đảng. Đây là giai 

đoạn khó khăn nhất trong quá trình đổi mới, cán bộ đều 

trƣởng thành từ thực tế, thiếu kiến thức, còn mang nặng cơ 

chế quản lý cũ. Đại bộ phận Nhân dân chƣa chuyển đổi kịp 

với phƣơng thức sản xuất mới, thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm 

và trình độ khoa học - kỹ thuật. Tuy nhiên, bằng sự quyết 

tâm cao và học hỏi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 

Đảng bộ cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Nhân dân bƣớc 

đầu đã giành đƣợc những kết quả tích cực trên tất cả các 

lĩnh vực. 
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 Trong phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp thời kỳ 

này là giai đoạn cuối của mô hình hợp tác xã, ruộng đất đã 

đƣợc giao khoán cho các hộ xã viên, hợp tác xã chỉ đảm 

nhiệm những khâu tập trung chủ yếu nhƣ thủy lợi, dịch vụ 

giống, vật tƣ phân bón và bảo vệ thực vật, với hình thức 

khoán mới các hộ nông dân đã tích cực đầu tƣ thâm canh, 

áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao năng 

suất, sản lƣợng ngày một tăng, bình quân lƣơng thực đến 

cuối những năm 1990 đạt 180 - 190kg ngƣời/năm. Thực 

hiện chủ trƣơng chính sách mới của Đảng và Nhà nƣớc 

nhiều hộ đã nhận thầu diện tích trồng rừng, ao thả cá, tăng 

cƣờng phát triển chăn nuôi và các ngành nghề dịch vụ. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế bƣớc đầu đã tạo thêm nguồn thu 

nhập đáng kể để từng bƣớc cải thiện và nâng cao đời sống 

của Nhân dân. Hàng năm, tăng trƣởng kinh tế của xã từ 7 - 

9%, mức thu nhập bình quân đạt gần 2 triệu 

đồng/ngƣời/năm, thu chi ngân sách, nộp nghĩa vụ cho Nhà 

nƣớc đều đạt và vƣợt chỉ tiêu.  

Lĩnh vực văn hoá - xã hội đƣợc quan tâm, sự nghiệp 

giáo dục đào tạo đƣợc chú trọng, duy trì 2 trƣờng cấp I - II 

và trƣờng mẫu giáo, 70% phòng học nhà xây cấp 4, thầy 

giáo Nguyễn Đức Môn làm Hiệu trƣởng, phong trào thi đua 

“Dạy tốt học tốt” đi vào chiều sâu; đội ngũ giáo viên có 

phẩm chất đạo đức, có tri thức về nghiệp vụ chuyên môn, 

tâm huyết với nghề, hàng năm có trên 600 học sinh đƣợc 

đến trƣờng, chất lƣợng giảng dạy, tỷ lệ lên lớp qua từng 

năm học đều đạt từ 95% trở lên. Trƣờng luôn đạt là trƣờng 

khá và tiên tiến của huyện.  
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Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân đạt 

đƣợc những kết quả đáng ghi nhận. Trạm y tế cơ sở đƣợc 

đầu tƣ xây dựng, đồng chí Vũ Thị Lành là Trạm trƣởng, với 

đội ngũ y sỹ, y tá, hộ sinh có tinh thần trách nhiệm, có đạo 

đức nghề nghiệp thƣờng xuyên làm tốt công tác khám chữa 

bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân, tuyên truyền 

hƣớng dẫn Nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, phòng, chống các 

loại dịch bệnh nhất là các dịch bệnh có nguy cơ lây lan cao. 

Công tác thông tin tuyên truyền, văn hoá văn nghệ, thể dục 

- thể thao đƣợc khuyến khích. Đảng bộ cử đồng chí Lê 

Thanh Bình làm Trƣởng ban văn hoá thông tin, thƣờng 

xuyên bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng để 

đẩy mạnh mọi hoạt động. Ban văn hoá thông tin đã làm tốt 

công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa 

phƣơng, tuyên truyền, vận động Nhân dân xoá bỏ các hủ tục 

lạc hậu trong ma chay, cƣới xin, xây dựng nếp sống văn 

minh, gia đình văn hoá.  

Đảng bộ thƣờng xuyên quan tâm, chăm lo thực hiện 

tốt các chính sách xã hội. Thực hiện tốt pháp lệnh ƣu đãi 

đối với ngƣời có công với cách mạng, xây dựng đóng góp 

ủng hộ quỹ từ thiện, đền ơn đáp nghĩa đạt kết quả cao, đồng 

thời tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nƣớc biểu 

dƣơng khen thƣởng kịp thời những tập thể, cá nhân có 

nhiều thành tích trong tham gia đóng góp xây dựng các 

phong trào của xã.  

An ninh - quốc phòng đƣợc củng cố, tăng cƣờng. 

Đồng chí Vũ Đức Thuận - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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kiêm Trƣởng Công an xã, các thôn đều có công an viên. 

Phát huy truyền thống là đơn vị lá cờ đầu về phong trào bảo 

vệ an ninh Tổ quốc, Ban Công an cùng phối hợp với lực 

lƣợng quân sự và các đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền 

giáo dục pháp luật, đăng ký quản lý hộ tịch, hộ khẩu. Đội 

ngũ cán bộ làm công tác an ninh thƣờng xuyên đƣợc bồi 

dƣỡng nghiệp vụ chuyên môn, chủ động xây dựng các 

phƣơng án, kịp thời giải quyết xử lý các vụ việc xảy ra, tích 

cực ngăn chặn đẩy lùi các tai, tệ nạn xã hội, giữ vững ổn 

định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.  

Lực lƣợng quân sự làm tốt công tác tham mƣu cho cấp 

ủy, chính quyền về nhiệm vụ quốc phòng và công tác quân sự 

địa phƣơng. Hằng năm, đều làm tốt công tác đăng ký, quản lý 

chặt chẽ các lực lƣợng, tổ chức khám tuyển và gọi thanh niên 

lên đƣờng nhập ngũ đều đạt 100% chỉ tiêu giao quân. Xây 

dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch tác chiến, tổ chức tốt chƣơng 

trình huấn luyện hàng năm, công tác sẵn sàng chiến đấu 

thƣờng xuyên nâng cao cảnh giác phòng chống âm mƣu 

“Diễn biến hoà bình” sẵn sàng đối phó với những tình huống 

xảy ra. Lực lƣợng Dân quân phối hợp chặt chẽ với lực lƣợng 

an ninh đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội và làm 

tốt chính sách hậu phƣơng quân đội. 

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đƣợc 

trú trọng. Với phƣơng châm Đảng lãnh đạo, Nhà nƣớc 

quản lý và Nhân dân làm chủ, với gần 100 đảng viên, 

Đảng bộ đã chú trọng nhiệm vụ nâng cao chất lƣợng sinh 

hoạt Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cán bộ, 
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đảng viên kiên định với mục tiêu, con đƣờng đi lên chủ 

nghĩa xã hội, tin tƣởng tuyệt đối và thực hiện công cuộc 

đổi mới của Đảng. Đảng bộ là hạt nhân lãnh đạo luôn phát 

huy tính chiến đấu, vai trò tiền phong gƣơng mẫu của cán 

bộ, đảng viên, mỗi cán bộ, đảng viên là cầu nối giữa Đảng 

với Nhân dân. Đảng bộ luôn giữ đƣợc danh hiệu Đảng bộ 

trong sạch, vững mạnh.  

Sau năm năm thực hiện công cuộc đổi mới (1986 - 

1990), dƣới sự lãnh đạo của Đảng bộ xã Văn Tiến đã giành 

đƣợc nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế 

không ngừng phát triển, đời sống Nhân dân từng bƣớc đƣợc 

cải thiện và nâng lên, an ninh chính trị đƣợc giữ vững, trật 

tự an toàn xã hội đƣợc đảm bảo ổn định, quốc phòng - an 

ninh thƣờng xuyên đƣợc củng cố; văn hoá - xã hội phát 

triển tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.  

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn ở mức thấp, hạ tầng 

kinh tế xã hội còn hạn chế, trình độ dân trí không đồng 

đều… là những khó khăn thách thức, đặt ra những yêu cầu 

mới đối với Đảng bộ xã trong lãnh chỉ đạo xây dựng và 

phát triển địa phƣơng trong thời kỳ mới. 

Giai đoạn 1991 - 2000:  Xã Văn Tiến tổ chức 04 kỳ 

đại hội Đảng bộ (Đại hội lần thứ XII, tháng 11/1991, lần 

thứ XIII tháng 11/1993, lần thứ XIV tháng 9/1995, lần thứ 

XV tháng 10/2000). Các đồng chí Vƣơng Quốc Động, Phạm 

Quang Bình, Vũ Đức Thuận, Lê Thanh Bình đƣợc bầu giữ 

chức vụ Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân xã qua các nhiệm kỳ đại hội. Đảng bộ xã đã 

xây dựng nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của địa 
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phƣơng. Trên cơ sở nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, 

đồng thời phát huy nội lực, khắc phục khó khăn, từng bƣớc 

củng cố xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh 

quốc phòng của địa phƣơng ngày càng vững mạnh. 

 Trên lĩnh vực kinh tế, với mục tiêu chung là chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đa dạng nền kinh tế nhiều 

thành phần, theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của nhà 

nƣớc, tạo tiền đề để đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại 

hoá đất nƣớc. Trọng tâm phát triển công nghiệp hoá - 

hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Đảng bộ đã lãnh  đạo 

đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi 

phù hợp với tình hình của địa phƣơng. Trong lĩnh vực 

kinh tế hợp tác xã, ruộng đất đã đƣợc giao cho các hộ 

nông dân. Năm 1993, đã lập sổ giao quyền sử dụng lâu 

dài cho ngƣời dân, Nhân dân yên tâm đầu tƣ phát triển 

sản xuất, áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ đƣa 

giống, cây con có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất. Các 

giống lúa lại có năng suất cao nhƣ: Tin ƣu 63, Nhị ƣu 63, 

838, giống ngô VM1 - SB49, các giống ngô lai năng xuất 

cao… năng xuất lúa từ 6 - 7 tấn/ha tăng lên trên 9 tấn/ha 

vào những năm 1990.  

Các chƣơng trình nhƣ “Sin hoá đàn bò”, nuôi lợn 

hƣớng nạc với các mô hình nuôi bán công nghiệp đƣợc đẩy 

mạnh; quan tâm phát triển lâm nghiệp, mở rộng dịch vụ 

ngành nghề. Khai thác hiệu quả các tiềm năng vốn có của 

địa phƣơng1. Cùng với đầu tƣ của Nhà nƣớc xã đã mở rộng 

                                                 
1
 Trên địa bàn toàn xã có gần 94ha diện tích đất nông 

nghiệp, 89ha chè, 35ha cây ăn quả, 429ha đất rừng và 22 ha ao hồ. 
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các chƣơng trình để thúc đẩy kinh tế trong lĩnh vực nông 

nghiệp nhƣ: tăng diện tích cây vụ ba, xây dựng kênh mƣơng 

hoá nội đồng (xây dựng đư c 3km trị giá 200 triệu đồng), 

kết hợp thủy lợi với nuôi trồng thủy sản và cá lồng. Ngoài 

những hƣớng sản xuất truyền thống của địa phƣơng, phát 

triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ đƣợc quan tâm, xã đƣợc 

tỉnh quy hoạch là vùng công nghiệp phía Nam. Số hộ 

chuyển đổi mỗi năm một tăng, đảm bảo việc làm cho ngƣời 

lao động trong xã, riêng lĩnh vực này đã chiếm tỷ trọng thu 

nhập từ 15 đến 20%. 

Sau nhiều năm Văn Tiến là một địa phƣơng rất khó 

khăn về kinh tế, lƣơng thực thiếu, thu nhập thấp. Dƣới sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, bằng những chủ trƣơng sát 

hợp, bƣớc đầu đã thu đƣợc những kết quả đáng ghi nhận: 

lƣơng thực bình quân đầu ngƣời những năm 1989, 1990 là 

180 kg/ngƣời/năm đã tăng lên 270kg/ngƣời/năm vào năm 

2000; tổng thu nhập từ 2 triệu đồng năm 1990 lên gần 3 

triệu đồng/ngƣời vào năm 2000; số hộ khá giàu trên 30%, 

số hộ nghèo giảm xuống còn dƣới 10%. 

 Năm 1998, xã đƣợc quy hoạch xây dựng khu công 

nghiệp phía Nam của tỉnh, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật đƣợc 

đầu tƣ xây dựng1, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 

hội, tạo đƣợc việc làm và thị trƣờng tiêu thụ các sản phẩm, 

nguyên vật liệu của địa phƣơng.  

                                                 
1
 Cầu Ngòi Sen đư c xây dựng với nguồn vốn Nhà nước và 

Nhân dân cùng làm trị giá 391 triệu đồng; có 2 nhà máy Ban Pu, 

Yên Hà đư c xây dựng và đi vào hoạt động. 
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Văn hoá xã hội có những bƣớc phát triển mới. Sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo đƣợc quân tâm với mục tiêu chiến 

lƣợc phát triển con ngƣời, kinh tế tri thức là nền tảng cho 

hiểu biết và năng lực con ngƣời, xã có 3 trƣờng học là 

trƣờng Trung học cơ sở, trƣờng Tiểu học và trƣờng Mẫu 

giáo. Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở đƣợc đầu tƣ xây 

dựng mới bằng các nguồn kinh phí của Nhà nƣớc và địa 

phƣơng. Các phòng học đều đƣợc xây dựng kiên cố và bán 

kiên cố (cấp 3 và cấp 4), có đủ trang thiết bị, đồ dùng học 

tập. Với đội ngũ 40 thầy cô giáo có phẩm chất đạo đức, tinh 

thần trách nhiệm, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn từng 

bƣớc đƣợc chuẩn hoá, có kinh nghiệm giảng dạy. Trong 

nhiều năm thầy giáo Nguyễn Đức Môn là Hiệu trƣởng, Bí 

thƣ Chi bộ nhà trƣờng đã xây dựng và phát động nhiều 

phong trào thiết thực nhƣ: thi đua “Dạy tốt học tốt", "Yêu 

trường như nhà, học sinh như con", tạo không khí thi đua 

sôi nổi trong nhà trƣờng. Nhiều giáo viên đạt danh hiệu 

chiến sỹ thi đua, giáo viên dạy giỏi cấp trƣờng, cấp huyện 

chiếm tỷ lệ từ 30 - 40%, nhiều năm liền trƣờng đạt trƣờng 

tiên tiến cấp huyện. 

Trƣờng mẫu giáo có 2 cơ sở là trung tâm xã và thôn 

Lƣỡng Sơn đƣợc xây dựng đủ phòng học và sân chơi. Đội 

ngũ giáo viên nhà trƣờng gồm 10 cô giáo, cô Nguyễn Thị 

Tƣởng là Hiệu trƣởng nhà trƣờng. Những năm đầu 1990 chỉ 

có các lớp học từ 4 - 5 tuổi theo học tỷ lệ 60 - 70%, đến 

cuối những năm 2000 đã huy động đƣợc trẻ từ 3 tuổi trở lên 

đến lớp (đạt 80%) và 4 - 5 tuổi (đạt 98%). Thƣờng xuyên 
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đổi mới phƣơng thức học tập, trẻ đƣợc vui chơi, rèn luyện 

sức khỏe làm quen với học tập là cơ sở cho bƣớc vào học 

phổ thông, trƣờng thƣờng xuyên đƣợc đánh giá là trƣờng 

khá và tiên tiến của huyện Trấn Yên. 

Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân tiếp 

tục đƣợc quan tâm. Đã xây dựng một phòng khám khu vực, 

phối hợp với trạm y tế từng bƣớc đƣợc trang bị cơ sở vật 

chất, bố trí cán bộ y bác sỹ có trình độ nghiệp chuyên môn, 

có tinh thần trách nhiệm và y đức của ngƣời thầy thuốc, 

hằng năm đều làm tốt công tác khám chữa bệnh và chăm 

sóc sức khoẻ cho Nhân dân, làm tốt công tác y tế cộng 

đồng, chƣơng trình tế cơ sở, tiêm chủng mở rộng đều đạt 

chỉ tiêu, nhất là sau khi có cán bộ y tế thôn đã nâng lên một 

bƣớc việc tuyên truyền vệ sinh phòng bệnh, sơ cứu chăm 

sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân. 

Phòng khám, trạm y tế cùng phối hợp với Ban dân số - 

Gia đình và Trẻ em làm tốt các cuộc vận động truyền thông 

dân số - kế hoạch hoá gia đình, giảm tỷ lệ gia tăng dân số từ 

1,7% những năm 1990 xuống còn 01% vào năm 2000. 

Công tác chăm sóc, bảo vệ giáo dục trẻ em đƣợc chú trọng, 

nhất là việc động viên thăm hỏi tặng quà giúp đỡ trẻ em tàn 

tật, trẻ em nghèo vƣợt khó và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn.  

Thông tin tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục 

thể thao đƣợc khuyến khích, phù hợp với cơ chế quản lý 

mới từng bƣớc củng cố phƣơng thức hoạt động. Giai đoạn 
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này do hai đồng chí Hoàng Tiến Khang và Nguyễn Đức Hội 

làm Trƣởng ban. Từng thôn của xã đều có tổ, đội văn nghệ, 

thể thao, mỗi năm đều tổ chức đƣợc từ 1 - 2 giải trong xã và 

giao lƣu văn nghệ, tham gia thi đấu, hội diễn của huyện đều 

đạt giải cao. Thực hiện tốt pháp lệnh ngƣời có công, chăm 

lo giúp đỡ các đối tƣợng chính sách, hằng năm đều tổ chức 

vận động ủng hộ quỹ từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi 

động viên các đối tƣợng gia đình thƣơng binh liệt sỹ. Tuyên 

truyền vận động Nhân dân xây dựng nếp sống mới, thực 

hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá”, có trên 70% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn 

hoá, 4/6 làng văn hoá. Phát huy truyền thống đoàn kết 

tƣơng thân tƣơng ái, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết 

trong khu dân cƣ.  

Thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xƣớng 

và lãnh đạo, đời sống vật chất của Nhân dân đƣợc cải thiện, 

nâng cao, đời sống tinh thần ngày càng đƣợc quan tâm phát 

triển, diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Năm 1993, 

tập thể Hợp tác xã và Nhân dân đóng góp xây dựng đƣợc 

3,2km đƣờng điện trung thế 10Kv, 15km đƣờng điện hạ thế 

0,4Kv và 01 trạm biến áp 160Kv, với tổng trị giá là 350 triệu 

đồng; có 98% hộ đƣợc sử dụng điện lƣới quốc gia, 95% hộ 

có phƣơng tiện nghe nhìn (40% ti vi màu), xã có 02 ô tô, gần 

200 xe máy, 50% hộ có nhà xây cấp 3 - 4. Các hộ nông dân 

đã đầu tƣ nhiều máy công cụ sản xuất nhƣ máy xay sát, máy 

vò lúa, bơm nƣớc, cày bừa đã từng bƣớc nâng cao hiệu quả 

chất lƣợng cuộc sống và giải phóng sức ngƣời lao động.  
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Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lƣợc trong giai đoạn 

cách mạng mới là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, song song 

với phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, xây dựng lực lƣợng 

an ninh quân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra luôn đƣợc 

Đảng bộ, chính quyền xã quan tâm lãnh chỉ đạo. Thƣờng 

xuyên củng cố tổ chức vững mạnh, trong giai đoạn này các 

đồng chí Vũ Đức Thuận, Lê Văn Kỷ giữ chức vụ Phó Chủ 

tịch Ủy ban Nhân dân xã kiêm Trƣởng Công an xã; các 

thôn đều có công an viên. Tình hình địa phƣơng đảm bảo 

ổn định, không có điểm nóng, trọng án, khiếu kiện đông 

ngƣời, vƣợt cấp kéo dài xảy ra. Lực lƣợng Công an xã 

nhiều năm là đơn vị quyết thắng, đƣợc tỉnh, huyện tặng 

nhiều bằng khen và giấy khen. 

Cùng với hoạt động an ninh, công tác quân sự có nhiều 

đổi mới. Thực chƣơng trình quốc phòng toàn dân, Đảng bộ 

phân công các đồng chí Nguyễn Duy Thạch, Hoàng Tiến 

Khang, Khổng Minh Tiến làm Xã đội trƣởng. Hằng năm, đều 

xây dựng kế hoạch phƣơng án phòng thủ tác chiến. Đăng ký 

quản lý chặt chẽ các đối tƣợng dân quân, quân dự bị hạng 1 và 

lực lƣợng dự bị động viên, làm tốt công tác động viên tuyển 

quân đảm bảo 100% chỉ tiêu. Làm tốt công tác giáo dục chính 

trị tƣ tƣởng, huấn luyện quân sự, sẵn sàng chiến đấu. Lực 

lƣợng Dân quân có bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn 

nghiệp vụ, đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình 

mới. Qua các đợt kiểm tra của Bộ Quốc phòng, quân khu, 

tỉnh, huyện, xã đều đạt khá, giỏi. Đặc biệt năm 1996, dân 

quân Nguyễn Văn Lợi bắn đạn thật đạt 30 điểm đƣợc Bộ 
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Quốc phòng tặng bằng khen. Lực lƣợng Dân quân và Nhân 

dân thƣờng xuyên nâng cao cảnh giác chống mọi âm mƣu 

"Diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, phối hợp với 

lực lƣợng Công an xã giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, tính mạng và tài sản 

của Nhà nƣớc và Nhân dân. 

Đổi mới tƣ duy, nội dung, phƣơng pháp và phong 

cách làm việc là một yêu cầu tất yếu để đáp ứng ngang 

tầm nhiệm vụ, chính quyền thực sự là của dân, do dân và 

vì dân; quan tâm lãnh đạo nâng cao chất lƣợng, đổi mới 

nội dung, phƣơng pháp hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, 

các đoàn thể. Nâng cao chất lƣợng bằng thực hiện dân 

chủ thông qua bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân - Ủy 

ban nhân dân xã. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã 

tăng cƣờng hoạt động, bám sát chủ trƣơng của Đảng, tình 

hình thực tiễn, đổi mới tƣ duy khắc phục những hạn chế 

sau khi chuyển đổi cơ chế quản lý với chủ trƣơng lớn của 

Đảng là đổi mới tổ chức và hoạt động, tăng cƣờng sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác quần chúng, giữ vững mối 

liên hệ mật thiết giữa Đảng và Nhân dân. Trong giai đoạn 

này, đồng chí Nguyễn Văn Thắng là Chủ tịch Mặt trận Tổ 

quốc xã, đồng chí Nguyễn Thị Dy là Chủ tịch Hội Phụ 

nữ; đồng chí Phan Anh Lập, đồng chí Phạm Quang Bình 

là Chủ tịch Hội Nông dân; đồng chí Nguyễn Ngọc Tân là 

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; đồng chí Nguyễn Đức Hội, 

đồng chí Trần Mạnh Cƣờng là Bí thƣ Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh xã.  
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Quán triệt Nghị quyết 8B (Hội nghị Trung ương 8 

khoá XI) về đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng 

cƣờng mối quan hệ giữa Đảng và Nhân dân, bằng những 

nội dung cụ thể Đảng bộ đã lãnh đạo củng cố kiện toàn các 

tổ chức, đoàn thể nhân dân, đổi mới phƣơng thức hoạt 

động, sinh hoạt đa dạng phong phú từng bƣớc thu hút đông 

đảo đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt, phát huy dân 

chủ, xác định sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp của dân, 

do dân, vì dân, thúc đẩy phong trào quần chúng là thực hiện 

hài hoà quyền lợi và nghĩa vụ.  

Trong công tác xây dựng Đảng, với vai trò hạt nhân 

lãnh đạo, Đảng bộ thƣờng xuyên đƣợc xây dựng củng cố 

trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tƣ tƣởng và tổ chức. Dƣới 

ánh sáng của nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ Văn 

Tiến lấy nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế là trọng tâm, 

xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Trong Đảng bộ 

thƣờng xuyên thể hiện sự đoàn kết thống nhất. Thông qua 

mỗi kỳ đại hội là một đợt sinh hoạt chính trị lớn để Đảng bộ 

nghiêm túc kiểm điểm đánh giá những ƣu điểm để phát huy, 

chỉ rõ những khuyết điểm để khắc phục. Năm 2000, Đảng 

bộ có 07 chi bộ, trong đó 06 chi bộ thôn và 01 chi bộ trƣờng 

học với 118 đảng viên, nhiều đoàn viên, thanh niên trẻ đƣợc 

kết nạp vào Đảng. Đảng bộ thƣờng xuyên làm tốt công tác 

giáo dục chính trị tƣ tƣởng. Đƣa nội dung cuộc vận động 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung 

ƣơng 6 (lần 2) và những điều đảng viên không đƣợc làm 

vào sinh hoạt thƣờng xuyên. Đảng bộ và Ban Chấp hành 
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xây dựng quy chế hoạt động, đổi mới và nâng cao chất 

lƣợng hoạt động. Đảng viên đã phát huy đƣợc vai trò trách 

nhiệm tiên phong và gƣơng mẫu, tuyệt đối tin tƣởng vào sự 

lãnh đạo của Đảng, tích cực học tập, tu dƣỡng đạo đức của 

ngƣời đảng viên. Chấp hành nghiêm chỉnh điều lệ Đảng, 

nói và làm theo nghị quyết và chỉ thị của Đảng. Trong 

Đảng, duy trì và phát huy tốt công tác đấu tranh tự phê bình 

và phê bình, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân 

chủ, qua bình xét chất lƣợng đảng viên hằng năm, trên 90% 

đảng viên hoàn thành, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất 

sắc nhiệm vụ. Đảng bộ liên tục nhiều năm đạt Đảng bộ 

trong sạch, vững mạnh. 

V. NHỮNG NĂM ĐẦU CỦA THẾ KỶ XXI 

Thực hiện Chỉ thị 54 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng 

bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của 

Đảng. Tháng 9/2000, Đảng bộ xã Văn Phú tiến hành Đại 

hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2000 - 2005. Đại hội đã đánh 

giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 1995 

- 2000, kiểm điểm vai trò trong lãnh đạo thực hiện các 

nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đảng bộ xã trong nhiệm kỳ 

qua, đồng thời đề ra mục tiêu, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ cho 

nhiệm kỳ mới 2000 - 2005 theo hƣớng công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí, đồng 

chí Vũ Mạnh Hùng đƣợc bầu giữ chức Bí thƣ Đảng ủy, 

đồng chí Phan Thanh Nghị giữ chức Phó Bí thƣ Đảng ủy - 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Khắc Hoàn 

là Ủy viên Ban Thƣờng vụ - Thƣờng trực Đảng ủy. 

Đại hội đã đề ra phƣơng hƣớng phát triển kinh tế xã 

hội theo hƣớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp 

nông thôn, phát huy nội lực, tập trung phát triển nông lâm 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo hƣớng hàng 

hoá, nâng cao chất lƣợng đời sống vật chất, tinh thần cho 

Nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

xây dựng và củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, đáp 

ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trong tình 

hình mới. 

Đối với công tác tổ chức cán bộ, sau bầu cử Hội đồng 

nhân dân các cấp đầu tháng 8/2004, theo sự chỉ đạo của Ban 

Thƣờng vụ Huyện ủy Trấn Yên đồng chí Nguyễn Đình 

Ninh - Đảng ủy viên, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã thay đồng chí Phan Thanh Nghị nhận nhiệm vụ mới. 

Cùng với những thắng lợi đã giành đƣợc trong công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tích đã đạt 

đƣợc sau trên 10 năm thực hiện đƣờng lối năm đổi mới của 

Đảng. Tháng 10/2000, Đảng bộ xã Văn Tiến tổ chức Đại hội 

Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2000 - 2005, Đại hội đã đánh 

giá, khẳng định những thắng lợi cơ bản của nhiệm kỳ trƣớc, 

rút ra các bài học kinh nghiệm, bàn và quyết định phƣơng 

hƣớng, nhiệm vụ năm năm đầu thế kỷ XXI. Đại hội bầu Ban 

Chấp hành gồm 09 đồng chí, bầu Ban Thƣờng vụ 03 đồng 

chí. Đồng chí Vũ Đức Thuận giữ chức Bí thƣ Đảng bộ; đồng 

chí Lê Thanh Bình giữ chức Phó Bí thƣ - Chủ tịch Ủy ban 
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nhân dân xã; đồng chí Hoàng Tiến Khang là Ủy viên ban 

Thƣờng vụ - Thƣờng trực Đảng ủy và các đồng chí trong 

Ban Chấp hành Đảng ủy đƣợc phân công giữ các chức vụ 

chủ chốt trong khối chính quyền, đoàn thể của xã. Đại hội 

xác định mục tiêu tiếp tục lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh 

tế - xã hội theo hƣớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nông 

nghiệp nông thôn. Đồng thời phát huy nội lực, thu hút nguồn 

vốn, tập trung đầu xây dựng tƣ cơ sở hạ tầng, phát triển sản 

xuất nông lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo 

hƣớng sản xuất hàng hoá nâng cao chất lƣợng cuộc sống vật 

chất, tinh thần cho Nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, 

tăng cƣờng công tác xây dựng Đảng nâng cao sức chiến đấu 

của tổ chức cơ sở Đảng.  

Mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ đến năm 2005 là đảm 

bảo tỷ lệ tăng trƣởng kinh tế 10% trở lên. Thu nhập bình 

quân đầu ngƣời là 04 triệu đồng/ngƣời/năm, bình quân 

lƣơng thực đạt 300kg/ngƣời/năm. Số hộ khá và giàu 45%, 

hộ trung bình 51%, hạ tỷ lệ nghèo xuống còn 04%. Chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế: nông nghiệp 40%, tiểu thủ công nghiệp 

30% và dịch vụ 30%. Giảm tỷ lệ gia tăng dân số xuống còn 

dƣới 01%. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2000 - 

2005, xã Văn Phú và xã Văn Tiến đã đạt đƣợc những kết quả 

đáng ghi nhận trong những năm đầu của thế kỷ XXI. 

Đối với xã Văn Phú, trong phát triển kinh tế, sản xuất 

lƣơng thực chỉ tiêu phấn đấu đạt 90 - 95 tạ/ha. Năm 2001, 
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thực hiện đạt 90 tạ/ha, đến năm 2004 sản lƣợng đạt 96,7 

tạ/ha, tăng 9,7 tạ so với năm 2002 (87 tạ), tăng 3,7 tạ so với 

năm 2003 (93 tạ), bằng 101,8% so với chỉ tiêu đã đề ra. 

Bình quân lƣơng thực đạt 340kg/ngƣời/năm. Chỉ tiêu phát 

triển cây chè, nhiệm kỳ đề ra chăm sóc 8,8ha chè hiện có, 

đƣa giống chè cao sản vào trồng mới. Năm 2000, toàn xã có 

8,8ha đến năm 2003 diện tích tăng kên 16,7ha, tăng 7,9ha 

so với đầu kỳ. Hoạt động chăn nuôi đƣợc duy trì ổn định, 

đàn trâu có 100 con, đàn bò 85 con, công tác phòng, chống 

dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm đƣợc tăng cƣờng, không 

để dịch bệnh lây lan trên địa bàn xã.  

Xây dựng cơ bản đƣợc quan tâm, lãnh chỉ đạo thực 

hiện. Năm 2000, xã chỉ có 01 đƣờng đất liên xã nối xã 

Văn Tiến với Tân Thịnh. Trong quá trình xây dựng và 

phát triển đã xây dựng 3,5km đƣờng đất, ô tô đến tất cả 

các thôn; có đƣờng đƣợc trải nhựa với chiều dài trên 2km 

tạo thuận lợi cho ngƣời và phƣơng tiện tham gia giao 

thông và phát triển kinh tế xã hội của địa phƣơng. Trụ sở 

xã đƣợc xây mới và nâng cấp với diện tích sử dụng 200m2, 

tổng giá trị 240 triệu đồng. Năm 2002, đã sửa chữa, nâng 

cấp Trạm y tế xã đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị phục 

vụ việc khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân. 

Trong giai đoạn này, công trình cầu Văn Phú với chiều dài 

475m đƣợc khởi công năm 2002 và khánh thành vào năm 

2004 nối liền xã Văn Phú với xã Giới Phiên đã tạo điều 

kiện thuận lợi trong giao lƣu, phát triển kinh tế, vận 

chuyển hàng hoá và nhu cầu đi lại của Nhân dân. 
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 Hệ thống điện lƣới đƣợc quan tâm đầu tƣ xây dựng. 

Năm 2000, toàn xã có hệ thống điện ba pha đi đến các thôn 

trong toàn xã và có 01 trạm biến thế. Năm 2002 - 2003, hệ 

thống điện lƣới đã đƣợc cải tạo, nâng cấp, toàn xã có 03 

trạm biến thế hệ thống điện lƣới phủ rộng 5/5 thôn với tổng 

chiều dài 5,2km, 100% các hộ dân trên địa bàn xã đuợc sử 

dụng hệ thống điện lƣới quốc gia. Hệ thống thủy lợi đƣợc 

củng cố, trƣớc năm 2000, xã có 01 trạm bơm điện, 03 đập 

tự chảy, 01 km đƣờng bê tông. Từ năm 2001 - 2004, đã tổ 

chức làm mới 3,5km mƣơng nội đồng bê tông đƣa tỷ lệ bê 

tông hoá hệ thống thủy lợi của toàn xã đạt 80%. 

Trong lĩnh vực văn hoá - xã hội, trƣớc năm 2000, xã 

chƣa có hệ thống loa truyền thanh, đến năm 2003 xã đã tiến 

hành xây dựng hệ thống truyền thanh phủ sóng 5/5 thôn với 

trên 70% số hộ đƣợc nghe hệ thống loa truyền thanh, đến 

năm 2004, 98% số hộ có phƣơng tiện nghe nhìn. 

Sự nghiệp giáo dục có bƣớc tiến mới. Năm 2000, tỷ lệ 

học sinh đi học trong độ tuổi đạt 97%, năm 2001 đạt 98%, 

xã đƣợc công nhận là xã đạt phổ cập giáo dục Trung học cơ 

sở (là xã thứ 7 của huyện).  Năm học 2003 - 2004, tỷ lệ đi 

học đúng độ tuổi trên địa bàn xã đạt 100%. 

Công tác y tế, dân số, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc 

bảo vệ trẻ em có nhiều đổi mới. Cơ sở vật chất Trạm y tế xã 

đƣợc đầu tƣ nâng cấp, đội ngũ cán bộ với 04 nhân viên là y 

sĩ đảm bảo thực hiện tốt công tác thƣờng trực, khám chữa 

bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân. Tăng 

cƣờng công tác tuyên truyền phòng chống các loại dịch 
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bệnh, nhất là các loại dịch bệnh có nguy cơ cao. Không để 

dịch dệnh lây lan trên địa bàn xã. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 

đến năm 2003 giảm còn 0,8%, xã nhiều năm liền không có 

trƣờng hợp sinh con thứ ba. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dƣỡng 

giảm còn 15%. 

Chƣơng trình xoá đói giảm nghèo đƣợc đẩy mạnh, đạt 

đƣợc nhiều kết quả tích cực. Tính đến năm 2004, tỷ lệ hộ 

nghèo trên địa bàn xã còn 10%, giảm 20% so với năm 2000. 

Phong trào xây dựng làng văn hoá đƣợc phát động rộng 

khắp trên địa bàn xã. Đến năm 2004, xã có 3/5 làng văn 

hoá, trong đó có 01 làng đƣợc công nhận làng văn hoá cấp 

huyện (làng Văn Liên). 

An ninh quốc phòng đƣợc đảm bảo và giữ vững. Lực 

lƣợng quân sự địa phƣơng gồm dân quân tự vệ, quân dự bị 

hạng 1 và hạng 2, tổ chức theo hƣớng tinh giản số lƣợng, nâng 

cao chất lƣợng. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân quân tự vệ, hằng 

năm tuyển chọn và huy động tập trung huấn luyện 47 chiến sĩ, 

đồng chí Bí thƣ Đảng ủy là Chính trị viên, đồng chí Ủy viên 

ủy ban làm Xã đội trƣởng. Qua đánh giá kiểm tra chất lƣợng 

huấn luyện đều đạt khá trở lên. Lực lƣợng dự bị dự bị động 

viên đƣợc quản lý chặt chẽ, tham gia các đợt tập huấn hằng 

năm. Thực hiện tốt công tác tuyển quân, hằng năm đều hoàn 

thành đạt và vƣợt chỉ tiêu kế hoạch của huyện, đảm bảo số 

lƣợng, chất lƣợng. 

Lực lƣợng Công an xã bám sát các nhiệm vụ đƣợc giao, 

tình hình thực tế của địa phƣơng. Ban Công an xã gồm có 02 

đồng chí chuyên trách (01 Trưởng Công an xã, 01 đồng chí 
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Phó Trưởng Công an xã) và 05 công an viên tại 05 thôn. 

Đảng ủy thƣờng xuyên quan tâm lãnh chỉ đạo củng cố Ban 

Công an xã về tổ chức, xây dựng Ban Công an xã vững mạnh 

về tƣ tƣởng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ. Hằng năm, đều 

đƣợc tham gia các lớp bồi dƣỡng, tập huấn nghiệp vụ, không 

ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đáp 

ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Kịp thời đấu 

tranh, giải quyết các vụ việc, không để các điểm nóng, trọng 

án, các vụ khiếu kiện đông ngƣời xảy ra. Phối hợp chặt chẽ 

với lực lƣợng quân sự xã trong công tác nắm bắt tình hình, giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, 

bảo vệ tài sản, tính mạng của Nhân dân. Quản lý tốt nhân hộ 

khẩu, tăng cƣờng đấu tranh phòng chống các tai, tệ nạn xã hội 

nhƣ ma tuý, mại dâm… 

Đảng bộ đã trú trọng lãnh đạo chính quyền thông qua 

bầu cử Hội đồng nhân dân đảm bảo theo đúng luật định, lựa 

chọn đại biểu có đức có tài, đƣợc Nhân dân tín nhiệm. Tăng 

cƣờng nắm bắt tâm tƣ, nguyện vọng của cử tri, tập hợp các 

ý kiến, kiến nghị của cử tri, đôn đốc Ủy ban nhân dân giải 

quyết kịp thời, đúng theo luật định. Ủy ban nhân dân đƣợc 

củng cố, hiệu lực quản lý, hiệu quả hoạt động đƣợc tăng 

cƣờng, thực hiện chức năng là cơ quan điều hành, quản lý 

nhà nƣớc ở địa phƣơng; cụ thể hoá nghị quyết của Đảng, 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành các chƣơng trình, 

kế hoạch công tác. Chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, hoàn 

thành đạt và vƣợt các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nƣớc giao. 
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Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phối hợp tốt với 

các ngành, lãnh đạo các tổ chức thành viên xây dựng khối 

đại đoàn kết dân tộc, vận động các thành viên thực hiện tốt 

các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc. Trong 

đó, Hội Phụ nữ xã với hai phong trào, năm chƣơng trình 

công tác, là lực lƣợng nòng cốt chăm sóc con khoẻ, dạy con 

ngoan, xây dựng phong trào đƣa và áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thành lập Câu lạc bộ 

Khuyến nông đi vào hoạt động có hiệu quả. Đoàn kết giúp 

đỡ nhau vƣơn lên xóa đói giảm nghèo; Hội Nông dân hoạt 

động có chiều sâu, tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, phát triển các mô hình kinh tế VAC (vườn - ao - 

chuồng). Hội đã phối hợp tốt với Hội Phụ nữ, Hội Cựu 

chiến binh xã thực hiên tốt chƣơng trình trồng chè cành trên 

địa bàn xã; Hội Cựu chiến binh xã dƣới sự lãnh đạo trực 

tiếp của Đảng bộ, luôn giữ vững và phát huy truyền thống 

bộ đội cụ Hồ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, 

xóa đói giảm nghèo vƣơn lên làm giàu chính đáng. Tích cực 

tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng. Tham mƣu 

cho cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã đẩy mạnh giáo dục 

lòng yêu nƣớc, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; 

Đoàn Thành niên xã với phong trào thanh niên lập nghiệp, 

tuổi trẻ giữ nƣớc, thanh niên làm theo lời Bác. Tuổi trẻ đoàn 

viên thanh niên hƣởng ứng, luôn đi đầu trong mọi phong 

trào của địa phƣơng. 

Trong công tác Đảng, năm 1953 chi bộ Đảng có 04 đồng 

chí đảng viên, đến năm 2004, Đảng bộ xã có 94 đồng chí đảng 
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viên. Đảng bộ nhiều năm liền đƣợc công nhận là Đảng bộ 

trong sạch vững mạnh. Đảng bộ thực hiện tốt công tác chuẩn 

bị và tổ chức tốt các kỳ đại hội, lãnh chỉ đạo thực hiện thắng 

lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra, tạo không khí sôi nổi, phấn 

khởi, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng. 

Với quyết tâm chính trị cao nhất, đƣa sự nghiệp cách 

mạng ở cơ sở lên một bƣớc mới, các đồng chí đảng viên 

trong toàn Đảng bộ đã luôn phát huy tính tiền phong gƣơng 

mẫu, giữ vững lập trƣờng tƣ tƣởng, rèn luyện, giữ gìn đạo 

đức lối sống lành mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 

đƣợc phân công. Nhiều đồng chí đƣợc tham gia các lớp đào 

tạo, bồi dƣỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên 

môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình 

mới. Thực hiện tốt công tác đánh giá hằng năm, tỷ lệ đảng 

viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 98% trở lên. 

Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết 

Trung ƣơng 6 (lần 2) khóa VIII, Đảng ủy đã lãnh chỉ đạo 

thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả cuộc vận động xây dựng 

chỉnh đốn Đảng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tƣ tƣởng đối 

với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Thực hiện tốt tự 

phê bình và phê bình, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững 

mạnh, ngang tầm nhiệm vụ chính trị, củng cố lòng tin của 

Nhân dân đối với Đảng. 

Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ 

luật Đảng nhằm giữ vững kỷ cƣơng, kỷ luật Đảng. Thực 

hiện đúng điều lệ Đảng, đảng viên gƣơng mẫu trong học 

tập, lao động và công tác. Năm 2004, thực hiện chủ trƣơng 
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của Ban Bí thƣ Trung ƣơng Đảng, Đảng bộ xã Văn Phú đã 

đổi và phát thẻ đảng viên trong 03 đợt đạt 89/94 thẻ, 05 thẻ 

còn lại đƣợc phát vào quý I, năm 2005.  

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ xã Văn Tiến quyết liệt 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các chỉ tiêu Nghị 

quyết Đại hội nhiệm kỳ 2000 - 2005 đã đề ra, đạt đƣợc 

những kết quả tích cực. Đảm bảo tăng trƣởng kinh tế hàng 

năm 10%. Thu nhập bình quân đầu ngƣời 3,76 triệu 

đồng/ngƣời/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%. Cơ cấu kinh 

tế có sự chuyển dịch, trong đó nông nghiệp chiếm tỷ trọng 

51,5%; tiểu thủ công nghiệp 25,8%; thƣơng mại - dịch vụ 

23,7%. Đẩy mạnh thâm canh 78ha lúa nƣớc, năng suất đạt 

97,3 tạ/ha/năm tổng sản lƣợng 588,4 tấn; sản lƣợng chè 

búp tƣơi hàng năm đạt 350 tấn, cây ăn quả 35ha.  

Trong chăn nuôi, đàn gia súc gia cầm tăng, đến năm 

2003 đàn bò 388 con, đàn lợn 2.400 con, đàn gia cầm phát 

triển tƣơng đối mạnh lên tới 35.000 con, Nhân dân đã chủ 

động nuôi lợn hƣớng nạc, gà siêu trứng đã phát triển thành 

hàng hoá, đƣa tổng giá trị chăn nuôi lên tới 1,7 tỷ đồng.  

Lĩnh vực xây dựng cơ bản đƣợc quan tâm lãnh chỉ đạo 

thực hiện. Xã đã đƣợc đầu tƣ xây dựng 01 trụ sở Ủy ban 

nhân dân xã, 01 trƣờng Trung học cơ sở (02 tầng 06 

phòng), 01 Trạm Truyền thanh và 03km kênh mƣơng hoá 

nội đồng với tổng trị giá 1,57 tỷ đồng. Thu ngân sách hàng 

năm đều vƣợt chỉ tiêu kế hoạch giao từ 05% trở lên. 

Trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, Đảng bộ tập 

trung lãnh, chỉ đạo củng cố lực lƣợng quân sự địa phƣơng 
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gồm dân quân, quân dự bị hạng 1 và 2. Thực hiện theo 

phƣơng châm “Dân cử, dân nuôi”. Hằng năm, tổ chức huấn 

luyện cho 60 chiến sỹ dân quân. 

Trong công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán 

bộ, thực hiện tốt Nghị quyết TW 6 (lần 2) khoá VIII, xây 

dựng Đảng bộ ngang tầm với nhiệm vụ chính trị, tạo lòng 

tin trong Nhân dân, lãnh đạo Nhân dân vƣợt qua khó khăn 

thử thách và phát huy nội lực xây dựng quê hƣơng Văn 

Tiến giàu đẹp. Sau cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, 

đầu tháng 8/2004, theo sự chỉ đạo của Ban Thƣờng vụ 

Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã khoá XV có sự thay 

đổi trong đó Ban Thƣờng vụ Đảng ủy gồm 03 đồng chí: 

Đồng chí Lê Thanh Bình - giữ chức Bí thƣ Đảng ủy, Chủ 

tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Vũ Đức Thuận - Phó 

Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; đồng chí 

Hoàng Tiến Khang - Ủy viên Thƣờng vụ Đảng ủy, Thƣờng 

trực Đảng. 

Thực hiện chủ trƣơng và sự chỉ đạo của Huyện ủy 

Trấn Yên, Đảng bộ đã làm tốt công tác đổi mới và phát thẻ 

đảng viên đợi 19/5 và 2/9/2004 là 101/130 đảng viên, số 

còn lại tiếp tục hoàn thành trong năm 2004. 

Bƣớc vào thế kỷ mới, với khí thế mới, Nhân dân xã 

Văn Phú và xã Văn Tiến dƣới dự lãnh đạo của Đảng tiếp 

tục đƣa nền kinh tế nông, lâm, nghiệp đang phát triển 

mạnh mẽ chuyển mạnh sang công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa nông nghiệp nông thôn theo định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa. Tạo nền tảng vững chắc cho những bƣớc phát triển 

mới trong giai đoạn tiếp theo. 
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CHƢƠNG III 

ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - VĂN HOÁ XÃ HỘI, XÓA ĐÓI GIẢM 

NGHÈO, GIỮ VỮNG AN NINH - QUỐC PHÕNG GẮN 

VỚI PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

(2005 - 2020) 

 

I. ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÓA ĐÓI 

GIẢM NGHÈO, GIỮ VỮNG AN NINH - QUỐC 

PHÕNG, TỪNG BƯỚC NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT 

CHẤT VÀ TINH THẦN CHO NHÂN DÂN (2005 - 2010) 

Những thành tựu 20 năm đổi mới 1986 - 2005 đã làm 

cho thế và lực nƣớc ta ngày càng lớn mạnh. Đất nƣớc đã ra 

khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự thay đổi cơ bản, 

toàn diện. Kinh tế tăng trƣởng khá nhanh, sự nghiệp công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trƣờng định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa đƣợc đẩy mạnh, đời sống Nhân dân 

đƣợc cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn 

kết dân tộc đƣợc củng cố tăng cƣờng, chính trị xã hội ổn 

định. Quốc phòng an ninh đƣợc giữ vững. Việc mở rộng 

quan hệ hợp tác quốc tế, chủ động và tích cực trong hội 

nhập kinh tế quốc tế, đã tạo thêm nhiều động lực và thuận 

lợi trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội nƣớc 

ta với tốc độ nhanh hơn. 

Trong bối cảnh mới, nhiều tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, 

huyện đã đƣợc chú trọng khai thác. Trên nền tảng kế thừa và 



100 

phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu trong các giai 

đoạn trƣớc, cùng với truyền thống đoàn kết của Nhân dân các 

dân tộc trên địa bàn đã tạo động lực cho tỉnh Yên Bái, trong 

đó có xã Văn Phú và huyện Trấn Yên phát triển. 

Đối với xã, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ xã nhiệm kỳ 2000 - 2005 đạt đƣợc nhiều thành tựu quan 

trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đời sống 

vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng đƣợc cải 

thiện. Diện mạo địa phƣơng từng bƣớc thay đổi, tạo đà cho 

sự phát triển của xã trong những giai đoạn tiếp theo. 

Tuy nhiên, cùng với những thuận lợi, đối với nƣớc ta, 

nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nƣớc trong 

khu vực và trên thế giới vẫn còn tồn tại. Trong khi đó, tỉnh 

Yên Bái nói chung, huyện Trấn Yên nói riêng, những hạn 

chế về nguồn lực, hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, điểm xuất phát 

thấp, tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, thất 

thƣờng đã tác động trực tiếp đến tình hình phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng và phát 

triển của tỉnh, huyện. 

Là một xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, quy mô 

còn manh mún, nhỏ lẻ, xuất phát điểm thấp. Hạ tầng kinh 

tế - kỹ thuật chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng đồng bộ, tƣơng 

xứng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, tác động của 

biến đổi khí hậu, thời tiết diễn biến phức tạp, thất thƣờng, 

giá cả thị trƣờng không ổn định là một trong những khó 

khăn đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. 
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Thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 06/12/2004 của 

Bộ Chính trị, Chỉ thị số 26-CT/TU, ngày 22/3/2005 của 

Tỉnh ủy và Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 17/3/2005 của 

Huyện ủy Trấn Yên về tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, 

tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. 

Ngày 21 - 22/7/2005 Đảng bộ xã Văn Tiến và ngày 09 - 

10/8/2005, Đảng bộ xã Văn Phú và đã tổ chức Đại hội, 

nhiệm kỳ 2005 - 2010. Đại hội diễn ra trong bối cảnh thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2000 - 2005, 

Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Văn Phú và xã Văn 

Tiến đã đạt đƣợc những kết quả quan trọng, khá toàn diện, 

cơ bản đều đạt và vƣợt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 

nhiệm kỳ 2000 - 2005 đã đề ra: kinh tế từng bƣớc phát 

triển, văn hoá - xã hội đƣợc thƣờng xuyên quan tâm, công 

tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đƣợc tăng 

cƣờng, hoạt động của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã 

hội ngày càng đi vào chiều sâu, an ninh - quốc phòng đƣợc 

đảm bảo và giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân 

dân ngày càng đƣợc nâng cao, góp phần tiếp tục củng cố, 

tăng cƣờng và giữ vững lòng tin của Nhân dân đối với sự 

lãnh đạo của Đảng. Tạo tiền đề vững chắc cho việc thực 

hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa 

phƣơng trong nhiệm kỳ 2005 - 2010. 

Đại hội Đảng bộ xã Văn Phú khoá XIX, nhiệm kỳ 2005 

- 2010 đã bầu Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí, bầu Ban 

Thƣờng vụ 03 đồng chí. Đồng chí Vũ Mạnh Hùng đƣợc tín 

nhiệm bầu giữ chức Bí thƣ Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Thị 
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Hoa đƣợc bầu giữ chức Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng ủy, 

đồng chí Nguyễn Đình Ninh đƣợc bầu giữ chức Phó Bí thƣ 

Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đại hội đã bầu đoàn 

đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 05 đại biểu chính thức 01 

đại biểu dự khuyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua 

các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới 2005 - 2010. 

Đại hội Đảng bộ xã Văn Tiến lần thứ XV, nhiệm kỳ 

2005 - 2010 đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 11 đồng chí; 

bầu Ban Thƣờng vụ Đảng ủy 03 đồng chí. Đồng chí Lê 

Thanh Bình đƣợc tín nhiệm bầu giữ chức Bí thƣ Đảng ủy, 

đồng chí Hoàng Tiến Khang giữ chức Phó Bí thƣ Thƣờng 

trực Đảng ủy, đồng chí Vũ Đức Thuận giữ chức Phó Bí 

thƣ Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đại hội đã 

bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên gồm 05 đại biểu 

chính thức 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã nhất trí biểu 

quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm kỳ mới 2005 - 2010. 

Sau đại hội, thực hiện quyết định về công tác cán bộ của 

Huyện uỷ Trấn Yên, đồng chí Nguyễn Quốc Toản đƣợc 

điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thƣờng vụ và 

giữ chức Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Văn Tiến (năm 2008). 

Ngay sau Đại hội, Đảng bộ xã Văn Phú và Văn Tiến 

đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị, toàn thể Nhân 

dân trong xã, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, khắc 

phục những khó khăn thách thức thực hiện các chỉ tiêu 

nhiệm kỳ 2005 - 2010 với quyết tâm cao nhất, trong đó 

tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận 
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với chủ trƣơng giải phóng mặt bằng để làm khu công 

nghiệp phía Nam của tỉnh với diện tích hàng trăm ha. 

Tháng 8/2008, thực hiện Nghị định số 87/2008/NĐ-

CP của Chính phủ “Về việc điều chỉnh địa giới hành chính 

huyện Trấn Yên để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện 

Yên Bình, tỉnh Yên Bái”, xã Văn Phú, xã Văn Tiến và các 

xã Hợp Minh, Phúc Lộc, Âu Lâu, Giới Phiên đƣợc sáp 

nhập về thành phố Yên Bái. Trong bối cảnh mới, Đảng bộ 

xã tiếp tục lãnh chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ 

chỉ tiêu đã đề ra, đạt đƣợc nhiều kết quả quan trọng, đáng 

ghi nhận. 

Trong lĩnh vực kinh tế, Đảng bộ xã đã tập trung 

quán triệt, cụ thể hoá các nghị quyết, chƣơng trình phát 

triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình cụ thể của hai 

địa phƣơng, kinh tế duy trì mức tăng trƣởng ổn định, 

trung bình đạt trên 10%/năm. Cơ cấu kinh tế từng bƣớc 

chuyển dịch, tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản có xu 

hƣớng giảm, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

và dịch vụ - thƣơng mại tăng lên, dần khẳng định vị trí 

trong cơ cấu nền kinh tế, từ đó thúc đẩy chuyển dịch lao 

động từ khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản sang khu vực 

phi nông nghiệp. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 7, khoá X về 

nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Đảng ủy xã đã trú 

trọng, quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, phát triển sản xuất 

nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hƣớng hàng hoá, khuyến 

khích ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật, cải 
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tiến máy móc, đƣa các giống có năng xuất cao, chất lƣợng 

tốt vào sản xuất, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống 

cho Nhân dân. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy 

sản tính đến năm 2010 của hai xã đạt 10,174 tỷ đồng. 

Cùng với phát triển cây lƣơng thực, phát triển cây 

công nghiệp (chủ yếu là cây chè), cây ăn quả cũng đƣợc 

xác định là một trong những thế mạnh của địa phƣơng. 

Từ đó, Đảng bộ đã tập trung lãnh chỉ đạo đầu tƣ chăm sóc 

và mở rộng diện tích cây chè, trong năm năm đã trồng mới 

04 ha, tổng sản lƣợng đạt 432 tấn cao hơn kế hoạch 32 tấn. 

Nhằm tiếp tục nâng cao giá trị và sản lƣợng, một số hộ gia 

đình đã mạnh dạn trồng thử nghiệm một số giống chè mới 

nhƣ chè cành, chè Bát Tiên bƣớc đầu cho thấy cây chè sinh 

trƣởng phát triển tốt, cho sản lƣợng cao, chất lƣợng chè 

búp, chè khô cao hơn so với giống chè cũ, phù hợp với điều 

kiện thổ nhƣỡng, khí hậu, đã mở ra những định hƣớng mới 

đối với phát triển kinh tế - xã hội nhất là phát triển cây công 

nghiệp của địa phƣơng. 

Đến 2010, diện tích trồng cây ăn quả trên địa bàn là 

29ha thấp hơn kế hoạch 03 ha (do thu hồi đất mở rộng khu 

công nghiệp phía Nam và các công trình xây dựng của 

tỉnh). Nhân dân đã từng bƣớc trồng thay thế các loại giống 

cây có hiệu quả kinh tế nhƣ vải, nhãn bƣởi, chanh, thu nhập 

trung bình đạt 25 triệu đồng/ha/năm. 

Trong lâm nghiệp, duy trì chăm sóc tốt 390ha rừng với 

diện tích khai thác hằng năm từ 20 - 30ha giá trị đạt từ 500 - 

700 triệu đồng. Hoạt động chăn nuôi đƣợc đẩy mạnh theo 
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hƣớng công nghiệp, bán công nghiệp. Nguồn thu từ chăn 

nuôi hằng năm đạt từ 2,5 đến 3,5 tỷ đồng. Các hoạt động 

sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản về cơ bản đáp ứng các 

chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trong năm 2008, do ảnh 

hƣởng của thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, tình hình giá cả 

thị trƣờng bất ổn định làm ảnh hƣởng lớn đến hoạt động sản 

suất và đời sống của Nhân dân nhất là những gia đình có 

thu nhập thấp, đặc biệt là hậu quả của cơn bão số 4, lƣợng 

nƣớc dâng lên nhanh trong đêm, gây ngập lụt trên diện 

rộng, làm thiệt hại về nhà cửa, tài sản của Nhân dân, thiệt 

hại nhiều diện tích sản xuất nhất là các khu vực giáp sông 

Hồng tại thôn Lƣỡng Sơn, Văn quỳ, Ngòi Sen, ảnh hƣởng 

lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng và đời 

sống Nhân dân trên địa bàn hai xã. Đảng bộ xã Văn Phú và 

Văn Tiến đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời khắc phục 

hậu quả, đảm bảo cho tình hình phát triển kinh tế đƣợc giữ 

vững, ổn định đời sống Nhân dân. 

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bƣớc 

phát triển mới, Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh đƣợc 

đầu tƣ xây dựng trên địa bàn xã Văn Tiến (Chủ yếu nằm 

trên địa bàn thôn Bình Sơn, thôn Bình Lục) và Cụm công 

nghiệp tập trung Đầm Hồng (Nằm ở khu vực giáp danh 

của Phường Yên Ninh, xã Văn Phú), hạ tầng kinh tế - kỹ 

thuật đƣợc đầu tƣ xây dựng, các doanh nghiệp từng bƣớc 

ổn định sản xuất đã khai thác có hiệu quả những tiềm 

năng, thế mạnh của địa phƣơng về vị trí địa lý, nguồn lao 

động trẻ, dồi dào, đƣa sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 
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công nghiệp từng bƣớc khẳng định vai trò quan trọng 

trong cơ cấu kinh tế, tạo ra những định hƣớng mới đối với 

phát triển kinh tế của địa phƣơng, một số nhà máy phát 

triển nhanh, tập trung vào chế biển sản phẩm bột đá 

canxicacbonat, nhựa, sơn dẻo... với quy mô từ 30 - 40 lao 

động, góp phần quan trọng vào việc giải quyết việc làm, 

thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển 

dịch lao động sang khu vực phi nông nghiệp trên địa bàn 

xã. Các hộ sản xuất vật liệu xây dựng (Chủ yếu là gạch 

thủ công trên địa bàn xã Văn Tiến) đã đầu tƣ máy móc, 

trang thiết bị, mở rộng sân bãi, đổi mới công nghệ. Năm 

2010, sản phẩm gạch đạt 15 triệu viên, tăng 07 triệu viên so 

với đầu nhiệm kỳ, giá trị đạt 3,7 tỷ đồng. Các cơ sở sản xuất 

vật liệu xây dựng cùng với các cơ sở chế biến các sản phẩm 

nông, lâm nghiệp, thủy sản, sản xuất đồ mộc dân dụng,..tạo 

việc làm cho từ 03 - 05 lao động/cơ sở với mức thu nhập từ 

50 - 60 triệu đồng/ngƣời/năm góp phần nâng cao thu nhập, 

giảm nghèo bền vững. Tính đến năm 2010, giá rị sản xuất 

công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn hai xã đạt 

7,405 tỷ đồng. 

Khu công nghiệp phía Nam tỉnh Yên Bái, Cụm công 

nghiệp tập trung Đầm Hồng, Trƣờng Cao đẳng nghề Yên 

Bái đóng trên địa bàn đã tạo việc làm cho ngƣời lao động 

tại địa phƣơng và thu hút đông đảo ngƣời lao động tại các 

địa phƣơng khác tới sinh sống, học tập và làm việc là nhân 

tố tiếp tục thúc đẩy các hoạt động thƣơng mại - dịch vụ phát 

triển. Trong giai đoạn này, bên cạnh các loại hình thƣơng 
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mại - dịch vụ đã tồn tại từ các giai đoạn trƣớc nhƣ các cửa 

hàng tạp hoá, buôn bán tổng hợp,..đƣợc mở rộng về quy 

mô, đa dạng hoá các mặt hàng, đáp ứng nhu cầu ngày càng 

cao của thị trƣờng, giai đoạn 2005 - 2010 đánh dấu sự phát 

triển nhanh của các loại hình dịch vụ lƣu trú, dịch vụ vận 

chuyển, sửa chữa, các cửa hàng ăn uống với chất lƣợng dịch 

vụ ngày càng đƣợc nâng cao. Cùng với sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, các hoạt động thƣơng mại - 

dịch vụ ngày càng chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế. 

Tính đến năm 2010, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn hai xã ƣớc đạt 16,11 tỷ đồng. 

Xây dựng cơ bản, đầu tƣ, sửa chữa, nâng cấp hội 

trƣờng Ủy ban nhân dân xã, xây dựng 07 nhà văn hóa thôn, 

sửa chữa 02 đập thủy lợi, bê tông hoá 2,5km kênh mƣơng 

nội đồng, 7,6km đƣờng giao thông nông thôn; sửa chữa 

trƣờng phổ thông cơ sở, trƣờng mầm non và một số công 

trình khác với tổng số vốn đầu tƣ hàng chục tỷ đồng, đáp 

ứng các yêu cầu trong xây dựng và phát triển của địa 

phƣơng. Hằng năm đều huy động nguồn kinh phí xã hội hoá 

và hàng nghìn ngày công lao động của Nhân dân để tu sửa, 

bảo trì, nâng cấp các tuyến đƣờng giao thông nông thôn, 

đảm bảo việc đi lại và lƣu thông vận chuyển hàng hóa. 

Là địa bàn có nhiều biến động về đất đai do thu hồi 

xây dựng Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh, Cụm công 

nghiệp Đầm Hồng, Trƣờng Cao Đẳng nghề Yên Bái và một 

số công trình khác (trong đó riêng đối với khu công nghiệp 

phía Nam của tỉnh đã có 300 hộ phải thu hồi đất và 75 hộ 
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phải di chuyển nhà ở, đất ở với trên 106,6 ha) đã tác động 

trực tiếp tới đời sống và quyền lợi của một bộ phận Nhân 

dân. Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo với nhiều giải pháp 

tăng cƣờng công tác quản lý đất đai, đô thị, xây dựng không 

để nảy sinh các vấn đề phức tạp, kéo dài trên địa bàn xã. 

Thu ngân sách 5 năm trên địa bàn hai xã đạt 6,115 tỷ 

đồng, quản lý tài chính ngân sách thu, chi đúng nguyên tắc, 

đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ của địa phƣơng. 

Duy trì, giữ vững phổ cấp Tiểu học, Trung học cơ sở 

đúng độ tuổi, nâng cao chất lƣợng xã hội hoá giáo dục, tỷ lệ 

học sinh lên lớp đều đạt từ 98% trở lên, xây dựng trƣờng 

học thân thiện, học sinh tích cực. Sự nghiệp giáo dục Mầm 

non có nhiều chuyển biến tích cực, 100% trẻ em trong độ 

tuổi đến lớp. Các trƣờng đều có đội ngũ giáo viên tâm 

huyết, trách nhiệm, hàng năm đều có trên 40% số giáo viên 

đạt chiến sỹ thi đua, lao động tiên tiến, giáo viên dạy giỏi 

các cấp. Hoạt động khuyến học đƣợc cấp ủy quan tâm chỉ 

đạo có nhiều hoạt động tích cực, công tác xã hội hoá giáo 

dục đƣợc đẩy mạnh. 

Trạm y tế đƣợc sữa chữa, nâng cấp, cơ sở vật chất 

phục vụ khám chữa bệnh đƣợc đầu tƣ; đội ngũ y, bác sỹ có 

nghiệp vụ chuyên môn và y đức, đảm bảo công tác thƣờng 

trực, kịp thời khám chữa bệnh chăm sóc sức khoẻ ban đầu 

cho Nhân dân. Hằng năm, thăm khám cho trên 2000 lƣợt 

ngƣời. Đội ngũ y tế thôn đƣợc củng cố, hiệu quả hoạt động 

đƣợc nâng cao phát huy vai trò trong bám nắm địa bàn, 

tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chƣơng 
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trình y tế cộng đồng, các chƣơng trình tiêm chủng, phòng 

chống các dịch bệnh lây lan trong cộng đồng... Trong giai 

đoạn 2005 - 2010, xã đã xây dựng Đề án thực hiện Chuẩn 

quốc gia về y tế. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên trung bình dƣới 

1%/năm. Hằng năm, tổ chức tốt các hoạt động xây dựng 

quỹ và tháng hành động vì trẻ em, thăm hỏi động viên trẻ 

em nghèo, trẻ em tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn, trẻ em yếu thế. Trẻ em dƣới 5 tuổi suy dinh 

dƣỡng năm 2010 trên địa bàn hai xã là 16,1%. 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá” đƣợc phát động rộng khắp và đi vào chiều sâu đã 

góp phần xây dựng và tạo lập môi trƣờng văn hoá, lối sống 

lành mạnh. Phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, thôn văn 

hoá, gia đình văn hoá đƣợc lan toả sâu rộng và nâng cao về 

chất lƣợng. Các thôn xây dựng và thực hiện tốt quy ƣớc, 

hƣơng ƣớc tạo sự chuyển biến tích cực trong xây dựng môi 

trƣờng văn hoá lành mạnh, xoá bỏ các hủ tục lạc hậu nhất 

là về lễ nghi trong ma chay, cƣới hỏi. Hằng năm, có trên 

80% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 40% thôn 

đạt thôn văn hóa tiêu biểu. 

Hoạt động văn nghệ, thể dục - thể thao đƣợc khuyến 

khích, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của Nhân 

dân. Tích cực tham các hoạt động do cấp trên tổ chức, 

trong đó đã tham gia 05 hội diễn văn nghệ, 04 giải thi đấu 

thể thao do huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái tổ chức. 

Trong giai đoạn 2005 - 2010, có 07 lao động xuất 

khẩu làm việc nƣớc ngoài, tạo việc làm mới cho trên 300 
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lao động có nguồn thu nhập ổn định, đã hỗ trợ xây dựng 

đƣợc 21 căn nhà cho hộ nghèo. Hằng năm, đều tổ chức tốt 

việc thăm hỏi động viên tinh thần, vật chất cho các đối 

tƣợng, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và các loại quỹ có 

tính xã hội sâu sắc từ 10 - 15 triệu đồng/năm, đảm bảo tốt 

các chính sách về an sinh xã hội. 

Lực lƣợng Dân quân tự vệ thƣờng xuyên đƣợc củng cố 

đảm bảo về số lƣợng và chất lƣợng. Tổ chức huấn luyện quân 

sự hằng năm đều đạt khá, giỏi. Phong trào “Toàn dân bảo vệ 

an ninh Tổ quốc” đƣợc phát động rộng khắp đã góp phần 

kiềm chế đẩy lùi các loại tội phạm, các tai, tệ nạn xã hội tạo 

sự ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng. 

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XII, nhiệm kỳ 2007 - 2011. Thực hiện nghiêm túc, có 

hiệu quả Chỉ thị số 05 của Thủ tƣớng chính phủ về “Nâng 

cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của đội ngũ cán bộ 

công chức”; Đề án 30 của Chính phủ về “Cải cách thủ tục 

hành chính”, bám sát Nghị quyết của các cấp để xây dựng 

kế hoạch, chƣơng trình công tác cụ thể. Đổi mới hoạt động 

hƣớng về cơ sở, sâu sát từng thôn, xóm, hộ gia đình kịp thời 

chỉ đạo giải quyết những nảy sinh từ cơ sở. Đội ngũ cán bộ 

công chức đƣợc chuẩn hóa, có thái độ hòa nhã trong giao 

tiếp, nắm vững các qui định, các nguyên tắc, thủ tục hành 

chính để hƣớng dẫn Nhân dân. Duy trì thực hiện làm việc 

ngày thứ bảy theo hƣớng dẫn của cấp trên. Quy chế dân chủ 

ở địa phƣơng đƣợc phát huy nhất là việc triển khai xây 

dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đƣờng giao thông nông thôn.  
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Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, của Ban Bí thƣ 

Trung ƣơng về “Tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu 

diễn biến hoà bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá”; Chỉ thị 

số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về cuộc 

vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh”. Cũng nhƣ thực hiện Nghị quyết hội nghị Trung 

ƣơng VI khoá X, Đảng bộ xã tiếp tục đẩy mạnh công tác 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, nâng cao chất 

lƣợng sinh hoạt chi bộ, thông qua việc thực hiện cuộc vận 

động, đã tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành 

động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân 

trên địa bàn xã, nhiều tấm gƣơng điển hình tiên tiến đã 

đƣợc biểu dƣơng, khen thƣởng. 

Công tác xây dựng tổ chức Đảng đạt đƣợc nhiều kết 

quả tích cực. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10-

CT/TW, của Ban Bí thƣ Trung ƣơng về “Nâng cao chất 

lư ng sinh hoạt chi bộ”; Nghị quyết số 22-NQ/TW, của Ban 

Chấp hành Trung ƣơng Đảng  về “Nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lư ng 

đội ngũ cán bộ, đảng viên”, chất lƣợng sinh hoạt chi bộ đƣợc 

nâng lên. Hằng năm qua bình xét, đánh giá phân xếp loại có 

85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu 

kém. Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên đạt 98 - 100%, 

trong đó 18% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Trong nhiệm kỳ đã kết nạp đƣợc 42 đảng viên mới. 
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Sắp xếp bố trí cán bộ hợp lý, từng bƣớc nâng cao năng 

lực trình độ cán bộ, trong nhiệm kỳ hai Đảng bộ có 16 đồng 

chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, 16 đồng chí học 

chuyên môn, trong đó trung cấp 06 đồng chí, đại học 10 

đồng chí, nhiều lƣợt cán bộ đƣợc tham gia các lớp bồi 

dƣỡng tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Trong nhiệm kỳ, đã tiếp nhận và giải quyết 03 đơn đề 

nghị, 02 đơn thƣ tố cáo đảng viên, có 05 đảng viên vi phạm 

phải xử lý kỷ luật, trong đó khai trừ 01 trƣờng hợp, cảnh 

cáo 01 trƣờng hợp, và khiển trách 03 đồng chí; 01 đảng 

viên bị xoá tên, 01 đảng viên cho ra khỏi đảng, 10 đảng 

viên phải kiểm điểm sâu sắc nhƣng chƣa đến mức phải xử 

lý kỷ luật. 

Nhiệm kỳ 2005 - 2010, dƣới sự lãnh đạo trực tiếp của 

Huyện ủy Trấn Yên, Thành ủy Yên Bái, Đảng bộ và Nhân 

dân xã Văn Phú, Văn Tiến đã phát huy nội lực, khắc phục 

khó khăn, nỗ lực phấn đấu bám sát các mục tiêu nhiệm vụ 

nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ xã nhiệm kỳ 2005 - 2010 đề ra đạt đƣợc những kết quả 

quan trọng, khá toàn diện về cơ bản đạt và vƣợt các chỉ 

tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2005 - 2010 đã đề ra.  

Kinh tế phát triển ổn định, tốc độ phát triển tăng 

trƣởng năm sau cao hơn năm trƣớc, cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch theo hƣớng giảm tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thủy 

sản, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp, thƣơng mại - dịch vụ đạt và vƣợt chỉ tiêu so với 
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Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Bên cạnh những kết 

quả đã đạt đƣợc, trong nhiệm kỳ vẫn còn những hạn chế: 

tăng trƣởng kinh tế còn chậm; phát triển công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp còn thiếu bền vững; thƣơng mại - dịch vụ 

chƣa tƣơng xứng với tiềm năng; quản lý Nhà nƣớc trên một 

số lĩnh vực còn hạn chế; hoạt động của một số đoàn thể, chi 

bộ thôn chậm đổi mới. 

Mặc dù còn những hạn chế, song những kết quả đã đạt 

đƣợc có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng vững chắc 

để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã tiếp tục xây dựng và 

phát triển địa phƣơng vững mạnh trong những giai đoạn 

tiếp theo. 

II. NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT VÀ TINH 

THẦN CHO NHÂN DÂN GẮN VỚI PHONG TRÀO 

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (2010 - 2015) 

Bƣớc vào giai đoạn 2010 - 2015, thực hiện Nghị quyết 

Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái 

lần thứ XVII đạt đƣợc nhiều kết quả tích cực trên nhiều lĩnh 

vực, nhiều tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, thành phố đã đƣợc 

khai thác và phát huy, cùng với truyền thống đoàn kết, cần 

cù, sáng tạo của Nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã tạo ra 

những động lực mới cho quá trình xây dựng và phát triển 

của tỉnh, thành phố Yên Bái. 

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 
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biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Kế hoạch số 96-

KH/TU và Hƣớng dẫn số 09/HD-TU, ngày 10/12/2009 của 

Thành ủy Yên Bái về triển khai trực hiện chỉ thị số 37-

CT/TW, về công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội chi bộ, 

đảng bộ các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ thành phố Yên Bái 

lần thứ XVIII.  

Ngày 20 - 21/6/2010, tại hội trƣờng Ủy ban nhân dân 

xã Văn Phú, Đảng bộ xã tổ chức Đại hội Đảng bộ khoá XX, 

nhiệm kỳ 2010 - 2015 với 105 đảng viên của 07 chi bộ 

trong toàn Đảng bộ đã về dự đại hội. Dự và chỉ đạo Đại hội 

có đồng chí Hà Đức Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh Yên Bái - Bí thƣ Thành ủy và các đồng chí trong 

đoàn công tác chỉ đạo đại hội xã Văn Phú. 

Đại hội đã xác định mục tiêu tổng quát đó là “Phát huy 

nh ng kết quả đã đạt đư c trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ 

và Nhân dân xã Văn Phú quyết tâm đoàn kết, thống nhất, tập 

trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; phát triển sự nghiệp 

văn hoá - xã hội, gi  v ng ổn định an ninh chính trị - trật tự 

an toàn xã hội. Tăng cường và củng cố xây dựng hệ thống 

chính trị trong sạch v ng mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo 

và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tiếp tục đổi mới phương 

thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng từ Đảng bộ đến chi bộ cơ sở. 

Rèn luyện phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên. Nâng 

cao hiệu quả cải cách hành chính và chất lư ng phục vụ 

Nhân dân của cán bộ, công chức. Phát huy tốt vai trò của 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân. Tạo sự chuyển 
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biến mạnh mẽ về mọi mặt của đời sống xã hội. Xây dựng quê 

hương Văn Phú ngày càng giàu đẹp theo định hướng phát 

triển thành phường". 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, bầu 

Ban Thƣờng vụ 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Đình Ninh 

đƣợc tín nhiệm bầu giữ chức Bí thƣ Đảng ủy, đồng chí 

Nguyễn Thị Hoa tiếp tục đƣợc bầu tái cử giữ chức Phó Bí 

thƣ Thƣờng trực Đảng ủy. 

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên 

gồm 06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. Đại hội 

đã nhất trí thông qua Nghị quyết xác định 25 chỉ tiêu của 

nhiệm kỳ 2010 - 2015. Sau đại hội, Thành ủy chỉ định đồng 

chí Nguyễn Quảng Bình tham gia Ban Chấp hành, Ban 

Thƣờng vụ giữ chức Phó Bí thƣ Đảng ủy xã, giới thiệu để 

Hội đồng nhân dân xã bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã Văn Phú (tổng số Ủy viên Ban Chấp hành sau khi 

đư c chỉ định bổ sung là 16 đồng chí).  

Ngày 19 - 20/6/2010, Đảng bộ xã Văn Tiến tổ chức 

Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 với 

135 đồng chí tham dự. Đồng chí Trần Công Thành - Phó Bí 

thƣ - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự và chỉ đạo 

Đại hội. 

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ đó là: 

“Phát huy sức mạnh đại đoàn kết, toàn Đảng bộ quyết tâm 

pháp huy nội lực khắc phục khó khăn, khai thác mọi tiềm 

năng thế mạnh của địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ của các 

cấp, xây dựng hạ tầng cơ sở, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh 
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tế, phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền v ng, 

theo hướng sản xuất hàng hoá. Không ngừng nâng cao đời 

sống vật chất tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh phát triển 

văn hoá xã hội, nâng cao chất lư ng dạy và học của các cấp 

học, đạt trường chuẩn quốc gia, làm tốt công tác chăm sóc 

sức khỏe cho Nhân dân, phấn đấu xây dựng đạt chuẩn quốc 

gia về y tế vào năm 2013, quan tâm xây dựng các lĩnh vực 

văn hoá xã hội giải quyết việc làm thực hiện có hiệu quả 

công tác xoá đói giảm nghèo. Xây dựng đạt xã văn hóa. 

Tăng cường về hoạt động an ninh - quốc phòng, thường 

xuyên gi  v ng ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Xây dựng Chính quyền cơ sở v ng mạnh toàn diện phát huy 

tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, 

nâng cao hiệu quả hơn n a trong công tác cải cách hành 

chính và chất lư ng của đội ngũ cán bộ, công chức. Đảng bộ 

thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cả 

về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực và sức 

chiến đấu của tổ chức Đảng. Xây dựng hệ thống chính trị 

trong sạch v ng mạnh. Đổi mới phương pháp lãnh đạo của 

cấp ủy, các chi bộ thực sự sâu sát, trách nhiệm, cụ thể. Giáo 

dục rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo 

đức, lối sống tác phong công tác tốt, hoàn thành các nhiệm 

vụ của cán bộ, đảng viên”. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, bầu 

Ban Thƣờng vụ 05 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân 

đƣợc tín nhiệm bầu giữ chức Bí thƣ Đảng ủy, đồng chí 

Hoàng Tiến Khang đƣợc bầu giữ chức Phó Bí thƣ Thƣờng 
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trực Đảng ủy, đồng chí Trần Mạnh Cƣờng đƣợc bầu giữ 

chức Phó Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. 

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thành 

phố Yên Bái lần thứ XVIII gồm 06 đại biểu chính thức, 01 

đại biểu dự khuyết. Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết 

xác định 21 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới, 2010 - 2015. Đại 

hội Đảng bộ xã Văn Phú và Văn Tiến nhiệm kỳ 2010 - 2015 

là đại hội nhiệm kỳ đầu tiên từ sau khi xã sáp nhập về thành 

phố Yên Bái. Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy, ngay sau 

Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ hai xã đã kịp thời xây 

dựng và hoàn thiện Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị 

quyết đại hội Đảng bộ, trong đó tập trung xác định các giải 

pháp cụ thể, thiết thực để tổ chức thực hiện phù hợp với 

thực tiễn của địa phƣơng; xây dựng chƣơng trình công tác 

toàn khoá của Ban Chấp hành, Ban Thƣờng vụ Đảng ủy; 

Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các cấp ủy viên. 

Tháng 4/ 2011, tỉnh khởi công tuyến đƣờng tránh ngập 

chạy ra nút giao cao tốc Nội Bài - Lào cai,  công trình chạy 

ngang qua xã (3,2km) có vốn đầu tƣ trên 995 tỷ đồng, chiều 

dài toàn tuyến hơn 10km, bề rộng đƣờng 50m (mặt đƣờng 

21m, dải phân cách 9m, vỉa hè 20m), với 4 làn xe. Tuyến 

đƣờng hoàn thành1 không chỉ kết nối giao thông của tỉnh 

                                                 
1
 Tuyến đường tránh ngập hoàn thành 5/2015 và đư c lấy tên 

là đường Âu Cơ, việc đưa vào lưu thông đã thu hút nhiều nhà đầu 

tư đến với Yên Bái, giúp cho xã phát triển mạnh trong nh ng năm 

gần đây. 
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Yên Bái với các vùng lân cận mà còn mang ý nghĩa, vị trí 

quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Yên Bái 

nói chung, của xã nói riêng.   

Đến năm 2015, tổng diện tích gieo cấy cây lƣơng thực 

của cả hai xã đạt trên 164,5ha (giảm so với đầu kỳ do thu 

hồi xây dựng Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh, thu hồi 

làm đường tránh ngập và một số công trình của Nhà nước); 

tổng sản lƣợng lƣơng thực đạt 992,8 tấn. Duy trì chăm sóc 

tốt 527ha rừng, hằng năm khai thác 18 - 20ha, giá trị đạt 

500 - 700 triệu đồng. 

Trong chăn nuôi với định hƣớng phát triển theo hƣớng 

công nghiệp, bán công nghiệp, việc phát triển đƣợc quy 

hoạch cụ thể, công tác phòng chống dịch bệnh đƣợc trú 

trọng, tăng cƣờng. Đàn gia súc, gia cầm đƣợc duy trì ổn 

định1. Diện tích ao hồ nuôi trồng thủy sản là 52,6 ha, giá trị 

đạt 50 triệu đồng/ha/năm. Các diện tích trồng cây ăn quả 

đƣợc mở rộng, đạt trên 39ha (tập trung chủ yếu trên địa bàn 

các thôn Bình Sơn, Bình Lục, Văn Quỳ), tập trong vào các 

loại cây có giá trị kinh tế cao nhƣ tranh tứ thời, bƣởi diễn, 

thanh long. Mặc dù vẫn chủ yếu phát triển theo hộ gia đình, 

quy mô nhỏ, mức đầu tƣ chƣa cao, hoạt động quảng bá, giới 

thiệu, liên kết tiêu thụ sản phẩm còn hạn chế song đã góp 

phần từng bƣớc hình thành các vùng trồng cây ăn quả tập 

trung, định hƣớng những sản phẩm mũi nhọn cho địa 

                                                 
1
 Đến năm 2015: đàn, trâu, bò 274 con; đàn l n 4.457 con; 

đàn gia cầm 33.470 con. 
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phƣơng. Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản năm 

2015 đạt 10,412 tỷ đồng. Các cơ sở sản xuất gạch (tập 

trung chủ yếu trên địa bàn thôn Lưỡng Sơn, thôn Ngòi 

Sen) đƣợc đầu tƣ mở rộng về quy mô, sân bãi tập kết 

nguyên vật liệu, sản phẩm, cải tiến kỹ thuật, sản lƣợng 

gạch cung ứng ra thị trƣờng năm sau cao hơn năm trƣớc 

(năm 2014 sản lư ng gạch đạt 18 triệu viên, tăng 03 triệu 

viên so với năm 2010, giá trị đạt 16,2 tỷ  đồng). Ngoài ra 

một số cơ sở sản xuất gạch không nung đã phát triển 

mạnh, góp phần đáp ứng nhu cầu xây dựng trên thị trƣờng 

và giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng trên địa bàn. 

Sự phát triển của Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh, 

Cụm công nghiệp tập trung Đầm Hồng, Trƣờng Cao đẳng 

Nghề Yên Bái, cùng với việc hạ tầng kinh tế - kỹ thuật 

đƣợc quan tâm đầu tƣ xây dựng đã tạo ra những định hƣớng 

mới đối với phát triển dịch vụ - thƣơng mại trên địa bàn, 

các loại hình dịch vụ lƣu trú, sửa chữa, buôn bán xe máy, 

cửa hàng thời trang, cửa hàng tạp hoá đã từng bƣớc đƣợc 

phát triển tuy quy mô còn nhỏ lẻ, song sự phát triển dịch vụ 

- thƣơng mại đã góp phần tăng thu nhập, giải quyết việc 

làm cho ngƣời lao động, tạo tính năng động cho nền kinh tế. 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

xã hội đến năm 2015 đạt 30,5 tỷ đồng. 

Trong nhiệm kỳ, xã đã đƣợc quan tâm đầu tƣ nhiều 

công trình quy mô lớn nhƣ Trƣờng Cao đẳng Nghề Yên 

Bái; đầu tƣ xây dựng đập thủy lợi Khe Đá, sửa chữa nâng 

cấp Trƣờng Mầm non, Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở; 
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đặc biệt là việc xây dựng nhà văn hóa và làm đƣờng giao 

thông nông thôn với hình thức Nhà nƣớc và Nhân dân cùng 

làm đƣợc triển khai quyết liệt, hiệu quả (xây dựng mới 07 

nhà và nâng cấp 01 nhà văn hoá thôn; xây dựng 11 tuyến với 

tổng chiều dài 8,2km) cùng một số công trình khác với số 

vốn đầu tƣ hàng chục tỷ đồng. 

Các trƣờng học trên địa bàn tiếp tục đƣợc củng cố, đầu 

tƣ về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên từng bƣớc 

đƣợc chuẩn hoá, chất lƣợng giảng dạy, học tập ngày càng 

đƣợc nâng cao. Công tác xã hội hoá giáo dục đƣợc đẩy 

mạnh. Hoạt động khuyến học, khuyến tài và thực hiện hiện 

các phong trào trong giảng dạy và học tập ngày cành hiệu 

quả, các phong trào “Nói không với tiêu cực trong thi cử và 

bệnh thành tích trong giáo dục”, “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực” đi vào chiều sâu, 

tạo không khí thi đua sôi nổi trong việc phát triển, nâng cao 

chất lƣợng phong trào học tập trên địa bàn xã. Duy trì và 

giữ vững phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung 

học cơ sở. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng hàng năm đạt trên 

98%, chuyển cấp hàng năm đạt 100%. Các trƣờng đều đƣợc 

công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I. 

Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” lan toả sâu rộng trên địa bàn xã. 

Số ngƣời dân tham gia rèn luyện thể dục thể thao thƣờng 

xuyên đạt trên 40%, tham gia tích cực các giải thể dục 

thể thao do thành phố tổ chức, duy trì tổ chức giải bóng 

đá truyền thống, các giải thể thao “mừng Đảng, mừng 
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Xuân”, giao lƣu văn hoá, văn nghệ thu hút đông đảo cán 

bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân 

dân tham gia. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết 05-

NQ/TU, ngày 26/11/2011 của Thành ủy Yên Bái về 

“Xây dựng và thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô 

thị”. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá mới ở khu dân cư" đi vào chiều sâu. Các nội 

dung xây dựng gia đình văn hoá, thôn văn hoá đƣợc chỉ 

đạo triển khai cụ thể, thiết thực đƣợc Nhân dân đồng 

tình ủng hộ nhất là việc cƣới, việc tang. Chất lƣợng các 

danh hiệu văn hoá đƣợc nâng lên. Số hộ đạt gia đình văn 

hoá hàng năm đạt từ 80% trở lên, số thôn đƣợc công 

nhận thôn văn hoá đạt bình quân 60%/năm. Thực hiện 

quản lý tốt các hoạt động văn hóa - xã hội, tôn giáo, tín 

ngƣỡng theo quy định của Nhà nƣớc. 

02 Trạm y tế xã đều đƣợc đầu tƣ nâng cấp, đội ngũ cán 

bộ y tế đƣợc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng 

đƣợc yêu cầu nhiệm vụ, mỗi trạm đều có 01 bác sỹ đa khoa. 

Giữ vững và thực hiện các chƣơng trình chuẩn quốc gia về 

y tế. Công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình đƣợc duy trì 

thƣờng xuyên. Các hình thức tuyên truyền thực hiện kế 

hoạch hoá gia đình đƣợc đa dạng hoá, xây dựng mô hình ít 

con, tiến bộ, hạnh phúc, đảm bảo các chỉ tiêu thực hiện kế 

hoạch hoá gia đình, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở 

mức <1%. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em đƣợc thƣờng 

xuyên quan tâm, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, 100% trẻ em dƣới 01 tuổi đƣợc tiêm 

chủng đầy đủ theo quy định. 



122 

Tổ chức thăm hỏi, các hoạt động tri ân, đền ơn đáp 

nghĩa, uống nƣớc nhớ nguồn, động viên tinh thần vật chất 

cho các đối tƣợng, xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa từ 10 - 

15 triệu đồng/năm. Hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho 115 

hộ nghèo. 

Tổ chức thành công cuộc bầu cử bầu cử đại biểu Quốc 

hội khoá XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016.  

Tỷ lệ đảng viên tham gia học tập đạt 96%, trên 85% 

Nhân dân đƣợc tuyên truyền đã góp phần đƣa các chỉ thị, 

nghi quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Trong nhiệm 

kỳ có 01 đảng viên vi phạm pháp luật bị khai trừ ra khỏi 

đảng, 03 đảng viên bị kiểm điểm sâu sắc nhƣng chƣa đến 

mức phải xử lý. 

Qua sơ kết các năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, của 

Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh” Ban Thƣờng vụ Đảng ủy 

Văn Phú và Văn Tiến đã biểu dƣơng khen thƣởng 19 tập thể 

và 119 cá nhân trong hai Đảng bộ. Tạo đƣợc sức lan tỏa 

mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phƣơng. 

III. PHÁT TRIỂN KINH TẾ, VĂN HÓA - XÃ HỘI 

HƢỚNG TỚI XÂY DỰNG ĐỊA PHƢƠNG PHÁT 

TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG (2015 - 2020) 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, của Bộ Chính trị về 

đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XII của Đảng. Đảng bộ xã Văn Phú và Văn Tiến đã tập 
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trung làm tốt công tác chuẩn bị trong bối cảnh hết sức phấn 

khởi, tình hình địa phƣơng đang có nhiều khởi sắc, bộ mặt 

nông thôn có nhiều thay đổi, kinh tế - xã hội có những bƣớc 

phát triển mới. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ xã, nhiệm kỳ 2010 - 2015 đạt đƣợc những kết quả hết 

sức quan trọng trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, về 

cơ bản đều đạt và vƣợt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã đề ra. 

Từ ngày 23 - 24/4/2015, tại hội trƣờng Ủy ban nhân 

dân xã Văn Phú, Đảng bộ xã đã tổ chức Đại hội lần thứ 

XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 128 đại biểu thuộc 07 chi bộ 

trực thuộc đã về dự Đại hội. Đồng chí Trần Xuân Thủy - 

Phó Bí thƣ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự, chỉ 

đạo Đại hội. 

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ tới đó 

là “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng 

lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, củng cố xây dựng 

đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, Chính quyền 

v ng mạnh. Huy động mọi nguồn lực đầu tư, phát triển kinh 

tế - xã hội nhanh và bền v ng. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu 

kinh tế, phát triển kinh doanh dịch vụ, gi  v ng ổn định 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng an 

ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân 

dân, phấn đấu đến năm 2020 Văn Phú cơ bản đạt các tiêu 

trí trở thành phường”. 
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Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, 

đồng chí Nguyễn Đình Ninh đƣợc tín nhiệm bầu tái cử giữ 

chức Bí thƣ Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hoa đƣợc bầu 

tái cử giữ chức Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng ủy, đồng chí 

Nguyễn Quảng Bình đƣợc bầu tái cử giữ chức Phó Bí thƣ 

Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Đại hội đã bầu 

đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên gồm 07 đại 

biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết. 

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội 

với 16 chỉ tiêu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của 

nhiệm kỳ mới 2015 - 2020. 

Từ ngày 05 - 06/5/2015, Đảng bộ xã Văn Tiến tổ 

chức Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; 119 

đại biểu đại diện cho 09 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã về 

dự Đại hội. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc - UV.BCH Đảng bộ 

tỉnh, Bí thƣ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành 

phố dự, chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát đó là “Phát huy 

sức mạnh đại đoàn kết, khắc phục khó khăn, khai thác mọi 

tiềm năng thế mạnh của địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ 

của các cấp, xây dựng kết cấu hạ tầng, chuyển dịch mạnh 

cơ cấu kinh tế, phát triển với tốc độ nhanh, bền v ng, theo 

hướng sản xuất hàng hoá. Không ngừng nâng cao đời sống 

vật chất tinh thần của Nhân dân. Đẩy mạnh phát triển văn 

hoá - xã hội, nâng cao chất lư ng dạy và học của các cấp 

học; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, gi  

v ng ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng 
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chính quyền cơ sở v ng mạnh toàn diện phát huy tốt vai trò 

của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, xây 

dựng xã Văn Tiến giàu đẹp”. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 

đồng chí, Ban Thƣờng vụ gồm 05 đồng chí. Đồng chí Trần 

Mạnh Cƣờng đƣợc tín nhiệm bầu giữ chức Bí thƣ Đảng ủy, 

đồng chí Nguyễn Ngọc Tân đƣợc bầu giữ chức Phó Bí thƣ 

Thƣờng trực Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Thiêm đƣợc 

bầu giữ chức Phó Bí thƣ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân xã. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên 

gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. 

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết xác định 15 

chỉ tiêu của nhiệm kỳ mới, nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Bám sát Nghị quyết 13-NQ/TU của Thành ủy Yên 

Bái, sản xuất nông nghiệp đƣợc đẩy mạnh theo hƣớng sản 

xuất hàng hoá chất lƣợng cao, thực hiện tốt việc phổ biến 

các chính sách hỗ trợ, các chƣơng trình phát triển kinh tế của 

tỉnh, thành phố đến từng hộ dân trên địa bàn xã, khuyến 

khích áp dụng các giống mới có năng xuất cao, chất lƣợng 

tốt, các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Trong đó, 

đã thí điểm gieo cấy 03 giống lúa mới BQ, TD1 và SBG9 

tại thôn Lƣỡng Sơn, Văn Liên, Tuy Lộc bƣớc đầu mang lại 

hiệu quả, cho thấy sự phù hợp với đặc điểm thổ nhƣỡng, khí 

hậu địa phƣơng. Các đề án, dự án phát triển kinh tế trên địa 

bàn xã đƣợc trú trọng triển khai thực hiện, từng bƣớc hình 

thành các vùng chuyên canh, xây dựng các sản phẩm nông 

nghiệp mũi nhọn tập trung vào các mô hình, dự án có thế 
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mạnh tại địa phƣơng nhƣ vùng trồng chanh tứ thời, nuôi ốc 

nhồi đen tại thôn Bình Sơn, Văn Quỳ, Bình Lục; trồng rau 

sạch tại thôn Tuy Lộc. 

Trong chăn nuôi, các dự án phát triển chăn nuôi gà từ 

500 - 1000 con trở lên; chăn nuôi lợn nái, lợn thịt từ 50 con 

trở lên đã phát triển lên tới hàng trăm mô hình khá hiệu quả, 

mang lại lợi ích kinh tế cao cho các hộ dân. Tuy nhiên, do 

giá cả thị trƣờng bất ổn định, tình hình dịch bệnh diễn biến 

phức tạp, trong đó do tác động của dịch tả lợn châu phi, 

mặc dù xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện kịp thời các biện 

pháp phòng, chống, khoanh vùng, dập dịch không để dịch 

bệnh lây lan trên diện rộng, động viên các hộ chăn nuôi bị 

thiệt hại do dịch bệnh, xây dựng kế hoạch phát triển tình 

hình chăn nuôi sau khi dịch bệnh đƣơc kiểm soát nhƣng bà 

con vẫn e dè trong việc tái đàn và nhân rộng mô hình. Duy 

trì các diện tích ao, hồ, đầm phục vụ nuôi trồng thủy sản. 

Quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và 

phát triển rừng. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản 

đến năm 2020 đạt 78,5 tỷ đồng, tăng 75,2% so với đầu kỳ, 

bằng 111,35% kế hoạch. 

Thƣơng mại - dịch vụ đƣợc khuyến khích phát triển, 

mở rộng về quy mô, nâng cao chất lƣợng, đa dạng hoá các 

loại hình dịch vụ. Trong đó, tập trung vào các loại hình có 

lợi thế phát triển nhƣ cửa hàng tạp hoá, dịch vụ lƣu trú, các 

nhà hàng kinh doanh ăn uống, sửa chữa, dịch vụ vận tải… 

với định hƣớng phát triển tập trung tại Khu công nghiệp 

phía Nam của tỉnh, Cụm công nghiệp tập trung Đầm Hồng, 
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khu vực Trường Cao đẳng nghề Yên Bái, khu vực ngã tư 

cầu Văn Phú, dọc tuyến quốc lộ 2D, tỉnh lộ 168... từng bước 

hình thành các tuyến phố kinh doanh, tạo không gian, diện 

mạo phát triển mới. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ khác tính đến năm 2020 đạt 46,2 tỷ đồng, tăng 

136,92% so với đầu nhiệm kỳ. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây 

dựng nông thôn mới đối với các xã thuộc thành phố trong 

đó có Văn Phú, Văn Tiến. Ngay sau khi được bổ sung thực 

hiện chương trình năm 2016, hai Đảng bộ đã xây dựng nghị 

quyết chuyên đề, thành lập Ban chỉ đạo, phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho từng thành viên. Xây dựng kế hoạch, phân rõ 

lộ trình, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai 

trò chủ thể của Nhân dân trong việc thực hiện 19 tiêu chí 

trong xây dựng nông thôn mới1.  

Ngày 17/02/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định 

công nhận di tích đình, đền Chùa Văn Tiến; đền và chùa xã 

Văn Phú là di tích văn hoá cấp tỉnh2.  

Hoạt động hợp tác kết nghĩa truyền thống với xã Cam 

Đường, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai; xã Dế Xu 

                                                 
1
 Đến năm 2018 xã Văn Phú đạt chuẩn nông thôn mới, năm 

2019 xã Văn Tiến đạt chuẩn nông thôn mới. Sau khi được công 

nhận đạt xã nông thôn mới, Đảng bộ xã tiếp tục đề ra mục tiêu xây 

dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2021, phấn đấu trở 

thành phường trước năm 2025. 
2
 Quyết định số 237/QĐ-UBND, quyết định số 238/QĐ-

UBND. 
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Phình, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải theo chủ trƣơng 

của thành phố phát động luôn đƣợc quan tâm với nhiều hoạt 

động hợp tác ý nghĩa. Hằng năm, tổ chức các đoàn tham 

quan, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị với cơ 

quan địa phƣơng. 

Tỷ lệ học sinh lên lớp đều đạt từ 98% trở lên, 100% trẻ 

em từ 03 tuổi đến lớp. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trƣờng 

học nghề, cao đẳng, đại học năm sau cao hơn năm trƣớc. Hoạt 

động khuyến học, khuyến tài đƣợc cấp ủy quan tâm chỉ đạo, 

trong đó đẩy mạnh thực hiện phong trào xây dựng “Xã hội 

học tập”, gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học”, tạo không khí 

thi đua sôi nổi, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển về mọi 

mặt. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, giữ vững các 

tiêu chí trƣờng chuẩn quốc gia. 

Các câu lạc bộ văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao 

thôn Bình Lục, câu lạc bộ bóng chuyền hơi thôn Bình Sơn, 

Tuy Lộc. Duy trì hiệu quả các phong trào bóng đá, bóng 

chuyền hơi, cầu lông trên địa bàn xã. Tổ chức các giải thể 

dục, thể thao thu hút đông đảo các vận động viên, và hàng 

nghìn lƣợt khán giả cổ vũ, trong đó đã tổ chức thành công 

Đại hội thể dục - thể thao xã lần thứ nhất, năm 2017; giải 

bóng đá truyền thống, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đƣợc Nhân dân 

hƣởng ứng mạnh mẽ. Tỷ lệ ngƣời dân tham gia tập luyện 

thể dục thể thao trên địa bàn xã đạt trên 60%. 
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Nhiều công trình của Nhà nƣớc trên địa bàn đƣợc xây 

dựng và di dời: dừng phát triển Cụm công nghiệp Đầm 

Hồng theo chủ trƣơng của thành phố tập trung chủ yếu tại 

Khu công nghiệp phía Nam của tỉnh để chuyển hƣớng phát 

triển khu công nghiệp tại xã Âu Lâu; xây dựng Đƣờng Âu 

Cơ nối quốc lộ 32C với đƣờng Cao tốc Nội Bài - Lào Cai, 

xây dựng sân thể thao, nhà làm việc đoàn thể, nhà văn hóa 

đa năng của xã, nâng cấp trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà 

hiệu bộ các trƣờng học, bê tông hoá trên 9,4km đƣờng giao 

thông nông thôn, xây dựng trạm bơm Ghềnh Ót và một số 

công trình khác với tổng số vốn đầu tƣ trên 39 tỷ đồng.  

Thực hiện nghiêm túc đối với việc cho dừng hoạt động 

của các lò gạch thủ công trên địa bàn xã; ký hợp đồng thu 

gom rác thải sinh hoạt với Công ty cổ phần Môi trƣờng và 

Năng lƣợng Nam Thành, xây dựng các điểm tập kết rác thải 

sinh hoạt, các điểm thu gom rác thải nội đồng (bao bì, vỏ 

thuốc bảo vệ thực vật) trên các cánh đồng, tăng cƣờng quản 

lý môi trƣờng trong sản xuất kinh doanh.  

Năm 2017, thành phố cho tiến hành mở đƣờng và san 

lấp góc đƣờng thôn Tiên Phú giao với trục đƣờng Âu Cơ 

làm quỹ đất khu dân cƣ, góp phần tăng quỹ đất ở và đi lại 

thuận lợi cho Nhân dân cũng nhƣ phát triển kinh tế - xã hội 

của xã.  

Thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt kết quả vƣợt bậc. 

Tổng thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt trên 16,754 tỷ đồng 

bình quan mỗi năm thu ngân sách đạt 3,35 tỷ đồng. Chi 
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ngân sách đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu, nhiệm 

vụ chính trị của địa phƣơng, sử dụng hiệu quả các nguồn 

vốn của Nhà nƣớc. Các thành phần kinh tế đƣợc quan tâm 

và khuyến khích phát triển tạo tính cạnh tranh và năng động 

trong sự phát triển kinh tế. Phát huy hiệu quả của Hợp tác 

xã trồng cây ăn quả và dịch vụ tổng hợp Văn Tiến, Hợp tác 

xã sản xuất rau an toàn Văn Phú, các tổ hợp tác sản xuất 

kinh doanh. Kinh tế tƣ nhân ngày càng khẳng định vai trò 

quan trọng trong nền kinh tế, phát triển trên nhiều lĩnh vực, 

ngành nghề, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ 

dân. Đến năm 2020, toàn xã có 329 doanh nghiệp tƣ nhân 

và hộ sản xuất, kinh doanh; 25 tổ hợp tác do các tổ chức 

hội, đoàn thể làm chủ. 

Trong giai đoạn này, có sự thay đổi và luân chuyển 

cán bộ chủ chốt đối với các chức danh Bí thƣ, Chủ tịch Hội 

đông nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân do thực thiện chủ 

trƣơng của thành phố điều chuyển, phân công cán bộ và áp 

dụng một số chức danh, Bí thƣ, Chủ tịch không phải là 

ngƣời địa phƣơng1. Đồng chí Nguyễn Đình Ninh thôi giữ 

chức Bí thƣ Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Văn 

Phú từ ngày 15/04/2018 đƣợc điều động về xã Văn Tiến, 

                                                 
1
 Đồng chí Nguyễn Quảng Bình thôi gi  chức Phó Bí thư 

Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú từ ngày 

30/9/2016. Đồng chí Nguyễn Anh Quyền đư c Thành ủy chỉ định 

tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy gi  chức Phó 

Bí thư Đảng ủy và đư c giới thiệu để Hội đồng nhân dân xã bầu 

gi  chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã từ ngày 01/10/2016. 
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chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thƣờng vụ và giữ 

chức Bí thƣ Đảng ủy xã; đồng chí Trần Mạnh Cƣờng Bí thƣ 

Đảng ủy - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Văn Tiến đƣợc 

Thành ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thƣờng 

vụ và giữ chức Bí thƣ Đảng ủy xã Văn Phú từ ngày 

15/04/2018. Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Phó Bí thƣ 

Thƣờng trực Đảng ủy đƣợc giới thiệu để Hội đồng nhân dân 

xã bầu vào chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Văn 

Phú khoá XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ngày 26/4/2018. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành uỷ Yên Bái, Đảng uỷ xã đã 

xây dựng đề án và tổ chức ra mắt Bộ phận giúp việc chung 

Khối mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã1.  

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 

25/10/2017, hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ƣơng 

Đảng khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp 

xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực hiệu quả. Thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập 

thôn trên địa bàn xã đã giảm 03 thôn (xã Văn Phú giảm từ 5 

thôn xuống còn 3 thôn, xã Văn Tiến giảm từ 06 thôn còn 5 

thôn), giảm 16 cán bộ không chuyên trách cấp thôn (03 Bí 

thư chi bộ, 03 Trưởng thôn, 03 Thôn đội Trưởng, 03 Công 

an viên, 02 y tế thôn bản; 03 người giúp việc của thôn).  

                                                 
1
 Đảng bộ xã Văn Tiến xây dựng Đề án số 1A-ĐA/ĐU, ngày 

23/5/2019;  Đảng bộ xã Văn Phú xây dựng Đề án số 2A-ĐA/ĐU, 

ngày 05/6/2019 về việc Thành lập Bộ phận giúp việc chung Khối 

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Văn Tiến, 

Văn Phú. 
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Thực hiện nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi bộ, triển 

khai nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-

NQ/TU, ngày 30/11/2016 của Ban Thƣờng vụ Thành ủy 

Yên Bái về nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi bộ trực thuộc 

đảng ủy cơ sở, các Quy định 10-QĐi/TU, Quy định số 11-

QĐi/TU của Tỉnh ủy Yên Bái.  

Cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ đạt 100%, 

trong đó có trên 90% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 15% 

đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ hàng 

năm đạt trong sạch vững mạnh, các chi bộ đạt trong sạch 

vững mạnh, không có chi bộ yếu kém. Công tác phát triển 

đảng đƣợc quan tâm, trong nhiệm kỳ kết nạp 40 đảng viên 

mới. Đã tiến hành kiểm tra, giám sát 36 cuộc đối với các 

chi bộ trực thuộc Đảng ủy, giám sát đối với 04 đảng viên. 

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát 

16 cuộc đối với các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, thi hành kỷ 

luật 01 đảng viên với mức khiển trách. 

Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 

19/4/2018 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng, 

xây dựng nông thôn mới và thực hiện nếp sống văn hóa, văn 

minh đô thị giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 

2025”. Thực hiện hiệu quả 12 mô hình “Dân vận khéo” trên 

các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với việc phát động và 

thực hiện các phong trào thi đua yêu nƣớc tạo tính lan toả 

cao trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở 
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cơ sở, Quy chế đối thoại giữa ngƣời đứng đầu cấp ủy Đảng, 

chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn.  

Xây dựng đƣợc 16 mô hình và nhân rộng các mô hình 

điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Năm 2019, thực hiện sự chỉ 

đạo của Thành ủy Yên Bái, Đảng bộ xã đã tổ chức hội thi 

“Bí thư chi bộ giỏi”, tham gia hội thi “Kể chuyện về Bác 

Hồ” do Thành ủy tổ chức, tạo không khí thi đua sôi nổi, 

phấn khởi trên địa bàn xã. 

Năm 2020, tỷ lệ ngƣời dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 

98%. Công tác phòng chống dịch bệnh đƣợc tăng cƣờng, 

trong đó đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa 

hiệu quả đối với dịch bệnh do vi rút Corona (Covid-19)1 

gây ra, Đảng ủy xã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công 

nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh; 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thành lập chốt để kiểm tra 

thân nhiệt, truyên truyền, vận động Nhân dân, cơ sở kinh 

doanh, dịch vụ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch; tổ chức vệ sinh môi trƣờng tại các tuyến 

đƣờng trên địa bàn. Quản lý chặt các trƣờng hợp trở về từ 

ngoài địa phƣơng, giám sát các trƣờng hợp đang thực hiện 

theo dõi sức khoẻ, tự cách ly tại nhà. 100% hộ gia đình ký 

cam kết phòng chống dịch. Từ sự chỉ đạo sát sao của Đảng 

ủy, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, MTTQ, các 

                                                 
1
 Dịch xuất hiện tại Vũ Hán (Trung Quốc), cuối năm 2019 và 

lan rộng ra toàn thế giới năm 2020. 
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Đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân đến nay Văn 

Phú đã cùng với các địa phƣơng trong thành phố, trong 

tỉnh giữ vững vùng xanh an toàn, không có trƣờng hợp nào 

lây nhiễm bệnh trong cộng đồng. không để dịch bệnh xâm 

nhập vào địa bàn. Thực hiện tốt truyền thông dân số, tuyên 

truyền luật bình đẳng giới, chăm sóc, bảo vệ trẻ em đạt 

đƣợc nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ trẻ em dƣới 01 tuổi 

đƣợc tiêm chủng đầy đủ các loại vắcxin đạt 100%. 

Công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh 

xã hội đƣợc chỉ đạo sát sao, triển khai quyết liệt. Tính đến 

năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm còn 03%, 

không có hộ tái nghèo. Công tác đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn đƣợc trú trọng, trong đó đã chỉ đạo phối hợp mở 

các lớp đào tạo nghề may, xây dựng... cho các lao động 

nông thôn; tăng cƣờng các hoạt động hƣớng nghiệp, xuất 

khẩu lao động.  

Hằng năm đảm bảo 100% chi tiêu giao quân. An ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã đảm bảo ổn 

định. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đƣợc 

đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ với việc phát huy hiệu quả của các 

tổ tự quản tại các thôn đã góp phần kiềm chế, đẩy lùi các loại 

tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự. Trong nhiệm kỳ không có 

các điểm nóng về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn xã. 

Ngày 10/01/2020, Nghị quyết 871/NQ-UBTVQH, của 

Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Yên Bái. Sáp nhập toàn 
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bộ diện tích tự nhiên của xã Văn Tiến vào xã Văn Phú 

thành xã Văn Phú (mới) từ ngày 01/02/2020. Sau sáp nhập, 

xã Văn Phú có tổng số 8 thôn (Tuy Lộc, Văn Liên, Tiên 

Phú, Văn Quỳ, Bình Lục, Lưỡng Sơn, Bình Sơn, Ngòi Sen). 

Thành ủy Yên Bái đã ban hành Quyết định 2330-QĐ/TU, 

ngày 21/01/2020 về việc thành lập tổ chức cơ sở đảng đối 

với Đảng bộ xã Văn Phú (mới): thành lập Đảng bộ xã Văn 

Phú, trực thuộc Thành ủy Yên Bái, đồng thời Thành ủy Yên 

Bái ban hành Thông báo số 987-TB/TU, ngày 22/01/2020 

về công tác tổ chức, cán bộ đối với xã Văn Phú (mới). Ban 

Chấp hành Đảng bộ xã Văn Phú (mới) gồm 20 đồng chí, 

Ban Thƣờng vụ Đảng ủy 05 đồng chí; đồng chí Trần Mạnh 

Cƣờng giữ chức Bí thƣ Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hoa 

giữ chức Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng ủy; đồng chí 

Nguyễn Anh Quyền giữ chức Phó Bí thƣ - Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã. Thực hiện Thông báo số 13-TB/UBND, ngày 

22/01/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về bộ 

máy, biên chế cán bộ, công chức xã Văn Phú (mới) gồm 11 

cán bộ và 13 công chức, Đảng ủy đã chỉ đạo họp Hội đồng 

nhân dân xã kỳ thứ nhất, khoá XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 để 

bầu các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu. Đồng chí Trần 

Mạnh Cƣờng - Bí thƣ Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

xã, đồng chí Đinh Thị Thu Hƣơng giữ chức Phó Chủ tịch 

Hội đồng nhân dân xã; đồng chí Nguyễn Anh Quyền giữ 

chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã; đồng chí Lê Sỹ Dần, 

đồng chí Nguyễn Văn Thành giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã. 



136 

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 

thành phố để kiện toàn một số chức danh đối với Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể xã1. Đối với đội ngũ cán bộ, công 

chức xã, thực hiện theo thông báo biên chế của Ủy ban 

nhân dân thành phố Yên Bái. 

Thực hiện Đề án Điều động công an chính quy đảm 

nhiệm các chức danh công an xã, tháng 3/2020, Công an 

thành phố đã điều động 5 công an chính quy về công tác tại xã 

Văn Phú trong đó có 01 chức danh Trưởng Công an, 01 chức 

danh Phó Trưởng Công an và 03 công an viên. Đây là bước 

thay đổi quan trọng và đột phá về xây dựng lực lượng Công 

an xã đã đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm 

trật tự, an toàn xã hội tại địa phương. 

IV. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ VĂN PHÚ LẦN THỨ 

XXII, NHIỆM KỲ (2020 - 2025) 

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 về 

đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng. Ngày 14 - 15/5/2020 tại nhà văn hoá đa 

năng xã Văn Phú, Đảng bộ xã Văn Phú tổ chức Đại hội đại 

biểu Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề Đại hội: 

“Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, tăng 

cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong 

sạch, vững mạnh, xây dựng xã Văn Phú phát triển thành 

                                                 
1
 Sau sáp nhập xã, Đảng uỷ xã Văn Phú ra Quyết định số 07-

QĐ/ĐU, ngày 05/3/2020, kiện toàn bộ phận giúp việc chung khối 

Mặt trận Tổ quốc xã Văn Phú, tổng số 17 thành viên. 
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phường trước năm 2025”; 90 đại biểu ưu tú đại diện cho 

351 đảng viên của 12 chi bộ trực thuộc về dự Đại hội. Dự 

và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Văn Nghị - Phó Bí thư 

Thường trực Thành uỷ. 

 Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình tại đại 

hội nhận định: Sau khi thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã, Văn Phú sẽ tiếp tục được đầu tư xây dựng kết 

cấu hạ tầng đô thị với định hướng phát triển thành một 

phường của thành phố trước năm 2025. Giao thông tiếp tục 

được hoàn thiện, thương mại dịch vụ phát triển, tạo điều 

kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Tuy 

nhiên, trong những năm tới trên địa bàn xã tiếp tục triển 

khai công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, 

tốc độ đô thị hoá sẽ tăng nhanh, đất sản xuất tiếp tục thu 

hẹp, quản lý quy hoạch, đất đai gặp nhiều khó khăn, tình 

trạng ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự có nhiều nguy cơ 

tiềm ẩn phức tạp. Phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, 

Đảng bộ xác định mục tiêu quyết tâm lãnh đạo xây dựng xã 

Văn Phú ngày càng phát triển toàn diện. 

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 

2020 - 2025 là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến 

đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch 

vững mạnh. Phát huy dân chủ, sức mạnh tổng hợp của khối 

đại đoàn kết toàn dân, khắc phục khó khăn, khai thác mọi 

tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển 

kinh tế, văn hoá xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho Nhân dân, giữ vững ổn định về chính trị, đảm bảo 
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an ninh - quốc phòng, quyết tâm xây dựng xã Văn Phú 

thành phường trước năm 2025”. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 

đồng chí, đồng chí Trần Mạnh Cường được đại hội tín 

nhiệm tiếp tục bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ; đồng chí 

Nguyễn Thị Hoa được bầu tái cử giữ chức Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Anh Quyền được 

bầu tái cử giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã. 

Về công tác tổ chức cán bộ sau đại hội có sự thay đổi, 

đồng chí Trần Mạnh Cường được Thành ủy quyết định thôi 

tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Văn Phú để nhận 

nhiệm vụ mới và điều động, chỉ định đồng chí Tống Xuân 

Toản - Bí thư Đảng bộ phường Hợp Minh, tham gia Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã 

Văn Phú từ ngày 15/6/2020. 

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ xã lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, xác định 22 chỉ 

tiêu của nhiệm kỳ1. 

                                                 
1
 01. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 

22 tỷ đồng; 02. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản đạt 

106,5 tỷ đồng; 03. Tổng đàn gia súc chính 4.260 con; 04. Sản 

lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 2.701 tấn; 05. Xây dựng nông thôn 

mới nâng cao hoàn thành trong năm 2021; 06. Trồng rừng mới 

trong nhiệm kỳ đạt 50 ha; 07. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa 

bàn đạt 3.140 tỷ đồng; 08. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng đạt 270 tỷ đồng; 09. Duy trì 02 Trường (01 
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 Đại hội xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm trong thời 

gian tiếp theo đó là: Tập trung xây dựng các giải pháp thúc 

đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 

thương mại dịch vụ trên địa bàn xã. Chủ yếu tập trung tại 

Khu công nghiệp phía Nam; tiếp tục đẩy mạnh sản xuất 

nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng cao, gắn với 

tiêu thụ sản phẩm, hình thành các chuỗi sản xuất; tập trung 

huy động các nguồn lực hoàn thành các tiêu chí xây dựng 

                                                                                                              

trường mầm non, 01 trường Tiểu học và Trung học cơ sở) đạt 

chuẩn quốc gia; 10. Lao động qua đào tạo đến năm 2025: đạt 

2.325 người (tỷ lệ đạt 81,6%); 11. Lao động qua đào tạo có văn 

bằng chứng chỉ năm 2025: đạt 1.493 người; Tỷ lệ qua đào tạo 

được cấp văn bằng chứng chỉ: đạt 64,2%; 12. Số lao động nông 

nghiệp chuyển dịch sang phi nông nghiệp trong nhiệm kỳ đạt 348 

người; 13. Số lao động được tạo việc làm mới trung bình hằng năm đạt 

341 người; 14. Số hộ nghèo giảm bình quân hằng năm đạt 18 hộ 

(theo tiêu chí mới), tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm đạt 

0,94%; 15. Dân số tham gia Bảo hiểm y tế năm 2025 đạt 5.074 

người, tỷ lệ hộ dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2025 đạt 98,5%; 

16. Duy trì dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, 

đến năm 2025 số dân được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp 

nước tập trung đạt 3.145 người, (tỷ lệ đạt 57,2%); 17. Tỷ lệ rác 

thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đến năm 2025 trên địa bàn xã 

đạt 90%; 18. Diện tích che phủ rừng đến năm 2025 đạt 467 ha; 19. 

Chính quyền xã hằng năm đạt Chính quyền vững mạnh; 20. Hằng 

năm kết nạp từ 04 đảng viên mới trở lên; 21. Hằng năm 100% các 

đoàn thể xã hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 22. Hằng năm tỷ lệ 

đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, 100% các Chi 

bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm, Đảng bộ hằng năm đạt trong 

sạch vững mạnh. 
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nông thôn mới nâng cao, đảm bảo các tiêu chí trở thành 

phường trước năm 2025; lãnh chỉ đạo thực hiện tốt việc 

quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn 

xã. Phấn đấu đến năm 2025 Văn Phú có sự đồng thuận cao 

về công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện tốt các chính 

sách an sinh xã hội, xoá nghèo bền vững. 

Đại hội Đảng bộ xã Văn Phú lần thứ XXII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng đối với Đảng bộ 

và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã. Đại hội có nhiệm vụ 

đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của 

nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định rõ những tồn tại hạn chế, rút 

ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới, bầu Ban 

Chấp hành Đảng bộ, xây dựng các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 

2020 - 2025. Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ, động 

viên, động lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và toàn thể 

Nhân dân các dân tộc trong xã tiếp tục phát huy nội lực, tận 

dụng thời cơ vượt qua những khó khăn, thách thức ra sức thi 

đua quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Văn Phú lần thứ II đề ra. 
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KẾT LUẬN 

 

Là mảnh đất có bề dày truyền thống yêu nƣớc, đoàn 

kết, gắn bó trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ và xây dựng 

quê hƣơng đất nƣớc dƣới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ 

cùng với sự đồng lòng đoàn kết của Nhân dân, xã Văn Phú 

đã có những mốc son lịch sử vẻ vang, qua đó tự hào vƣơn 

lên xây dựng quê hƣơng ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Phát huy truyền thống cần cù lao động, anh dũng 

trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ quê hƣơng 

đất nƣớc, Nhân dân Văn Phú đã có những đóng góp xứng 

đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng bộ huyện Trấn 

Yên trƣớc đây, thành phố ngày nay và của tỉnh cũng nhƣ 

cả nƣớc, góp phần tạo nên thắng lợi trong cuộc khởi 

nghĩa Cách mạng tháng Tám, các cuộc kháng chiến 

chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, bảo vệ Tổ quốc, xây 

dựng CNXH trên mảnh đất quê hƣơng đạt đƣợc nhiều 

thành tựu trong công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi 

xƣớng và lãnh đạo. 

Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngƣời dân Văn Phú 

cũng bền bỉ, sáng tạo, đoàn kết và tuyệt đối trung thành đi 

theo con đƣờng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn. Những cán 

bộ, đảng viên luôn phát huy vai trò tiên phong gƣơng 

mẫu thực sự xứng đáng là lực lƣợng nòng cốt, trung kiên 

hƣớng dẫn tổ chức thực hiện mọi nhiệm vụ ở địa phƣơng 

đạt đƣợc thắng lợi này đến thắng lợi khác. 
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Từ thực tiễn hơn 70 năm qua dƣới sự lãnh đạo trực 

tiếp của Đảng, với những kết quả đã đạt đƣợc và những 

hạn chế tồn tại qua tổng kết, đánh giá rút ra một số kinh 

nghiệm phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 

bộ hiện nay nhƣ sau: 

Một là, trên cơ sở nắm v ng l  luận của Chủ nghĩa 

Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng linh hoạt, 

sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn của địa phương, chủ 

động xây dựng các biện pháp tổ chức thực hiện thắng l i 

các nhiệm vụ đã đề ra. 

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh là kim 

chỉ nam cho tƣ tƣởng và hành động, là sợi chỉ đỏ xuyên 

suốt quá trình lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của 

Đảng bộ qua các chặng đƣờng lịch sử. Trong từng giai đoạn 

phát triển khác nhau, theo yêu cầu nhiêm vụ, Đảng bộ xã 

Văn Phú đã luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết 

của Đảng các cấp, vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào tình 

hình tực tế của địa phƣơng, đề ra các chủ trƣơng, biện pháp 

thực hiện thiết thực, hiệu quả tạo sự thống nhất trong dƣ 

luận xã hội, đƣợc các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong 

xã đồng thuận và thực hiện đạt kết quả cao nhất. Từ thực 

tiễn lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ đã khẳng định, nắm 

vững và vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác-Lênin, 

tƣ tƣởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tế của địa phƣơng 

góp phần củng cố, tăng cƣờng lòng tin của Nhân dân đối 

với Đảng, tin tƣởng vào con đƣờng cách mạng do Đảng ta 
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đề xƣớng và lãnh đạo, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt 

giữa Đảng với Nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp vƣợt 

qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi các 

nhiệm vụ trên những chặng đƣờng phát triển. 

Hai là, thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng trong 

sạch v ng mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng 

cao trong tình hình mới. 

Xây dựng và chỉnh đốn Đảng là vấn đề mang tính quy 

luật, là điều kiện tồn tại và phát triển của Đảng ta. Chỉnh 

đốn và đổi mới nhằm làm cho Đảng thực sự trong sạch, 

vững mạnh cả về chính trị, tƣ tƣởng và tổ chức và đạo đức; 

làm cho Đảng trở thành một khối thống nhất, vững mạnh, 

đủ sức vƣợt qua mọi khó khăn, thử thách. Để làm tốt công 

tác này cần phải thƣờng xuyên phát huy vai trò tiên phong, 

gƣơng mẫu, tự giác tu dƣỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, 

đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, 

nhất là ngƣời đứng đầu cần tự soi, tự sửa; thực hiện nói đi 

đôi với làm, không nể nang, né tránh; phát huy ƣu điểm, 

đồng thời có các biện pháp khắc phục, sửa chữa sai lầm, 

yếu kém, khuyết điểm một cách thiết thực, hiệu quả. 

Tăng cƣờng công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng, lý luận, 

bảo vệ vững chắc nền tảng tƣ tƣởng của Đảng; đổi mới nội 

dung, hình thức, phƣơng pháp, nâng cao tính chiến đấu, tính 

thuyết phục và hiệu quả của công tác tƣ tƣởng luôn bám sát 

thực tiễn, đi sâu đi sát, hƣớng về cơ sở. Đấu tranh kiên quyết 

phòng, chống âm mƣu “diễn biến hòa bình”, các luận điệu 
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xuyên tạc của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chú trọng củng cố 

tổ chức cơ sở đảng, đổi mới sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất 

lƣợng đảng viên. Đổi mới đồng bộ, mạnh mẽ công tác cán bộ, 

rà soát, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, 

năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Kết hợp chặt chẽ việc 

xây dựng đội ngũ cán bộ với thực hiện có hiệu quả chủ trƣơng 

sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế trong hệ thống chính trị.  

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, 

góp phần đƣa cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” để kịp thời phát hiện những 

cán bộ có biểu hiện tham nhũng, góp phần giữ vững kỷ 

cƣơng, kỷ luật trong Đảng. Tăng cƣờng quản lý, kiểm tra, 

giám sát cán bộ, đảng viên để phát hiện sớm và ngăn chặn 

kịp thời những hành vi sai phạm. Xử lý kịp thời, nghiêm 

minh, công khai, đúng quy định.  

Ba là, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng 

bộ và Nhân dân các dân tộc trong xã, tạo nên sức mạnh 

tổng h p, to lớn vư t qua mọi khó khăn thách thức, hoàn 

thành thắng l i các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.  

Xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong 

Đảng luôn đƣợc Chủ tịch Hồ Chí Minh coi là nhiệm vụ 

quan trọng hàng đầu, là nền tảng cho mọi thành công. Đoàn 

kết, thống nhất không chỉ là vấn đề sinh tử của từng tổ chức 

đảng các cấp, mà còn là sinh mệnh của toàn Đảng, là vấn đề 

sống còn của cách mạng. Trong Di chúc Ngƣời 

viết: “Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết chặt chẽ, một 
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lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ 

Tổ quốc cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã 

đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái đấu 

tranh tiến từ thắng l i này đến thắng l i khác. Đoàn kết là 

một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của Nhân 

dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần gi  

gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như gi  gìn con ngươi 

của mắt mình”. 

Thực hiện lời dạy của Ngƣời, Đảng bộ xã Văn Phú 

luôn coi trọng việc xây dựng khối đoàn kết, thống nhất 

trong Đảng bộ, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; 

thƣờng xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình để 

củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng. 

Quan tâm công tác xây dựng Đảng, chăm lo xây dựng Đảng 

trong sạch vững mạnh, xây dựng Chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội vững mạnh; xây dựng độ 

ngũ cán bộ có đủ đức, đủ tài, có đủ uy tín, thực hiện tốt các 

nhiệm vụ đƣợc Đảng và Nhân dân giao phó, đặc biệt là xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. 

Bốn là, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất 

cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Coi sự lãnh đạo của Đảng 

là điều kiện tiên quyết quyết định mọi thắng l i. 

Để tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng, cần không 

ngừng bồi dƣỡng, nâng cao năng lực, trình độ của Cấp ủy 

Đảng và từng đồng chí cán bộ đảng viên. Nâng cao bản lĩnh 

chính trị vững vàng, bồi dƣỡng kiến thức chuyên môn, 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình 
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mới. Trình độ lý luận chính trị là cơ sở để xây dựng, củng 

cố lập trƣờng tƣ tƣởng, kiên định vững vàng; trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ là cơ sở để đánh giá, nhìn nhận tình 

hình từ đó đổi mới nội dung, phƣơng thức lãnh đạo cho phù 

hợp, nhạy bén, sâu sát cụ thể, đảm bảo sự toàn diện trong 

lãnh đạo chung và cụ thể đối với từng nhiệm vụ. 

Trong suốt chặng đƣờng lịch sử xây dựng và trƣởng 

thành, Đảng bộ xã Văn Phú đã trở thành chiếc nôi bồi dƣỡng 

nhiều thế hệ cán bộ. Tổng kết từ thực tiễn, kết hợp chặt chẽ 

giữa xây dựng chỉnh đốn Đảng với việc tăng cƣờng vai trò 

lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực của đời 

sống xã hội là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng Đảng 

trong sạch vững mạnh, khẳng định sự lãnh đạo của Đảng - 

yếu tố tiên quyết đảm bảo cho mọi thắng lợi. 

Năm là, phát huy các thế mạnh, đẩy mạnh  phát triển 

kinh tế với tốc độ nhanh, bền v ng gắn với phát triển văn 

hoá - xã hội. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, 

chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân 

dân. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, gi  v ng ổn 

định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Là xã phía Nam thành phố Yên Bái, tiềm năng trong 

quá trình xây dựng và phát triển là rất lớn. Cùng với những 

thuận lợi về hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, tiềm năng con ngƣời 

có gá trị to lớn và quý giá nhất. Nhân dân các dân tộc trong 

xã có truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động 

sản xuất, anh dũng, kiên cƣờng trong đấu tranh chống giặc 

ngoại xâm, bảo vệ quê hƣơng đất nƣớc, những truyền thống 
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đó đƣợc Nhân dân các dân tộc trong xã không ngừng bồi 

đắp, hun đúc trong mỗi chặng đƣờng của lịch sử. Tiềm năng 

đó cần đƣợc phát huy hơn nữa trong quá trình công nghiệp 

hoá - hiện đại hoá đất nƣớc. 

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội, 

trú trọng phát triển nguồn lực con ngƣời, đầu tƣ, chăm lo 

cho sự nghiệp giáo - dục đào tạo bồi dƣỡng nhân tài. 

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân gắn kết chặt chẽ 

với tăng cƣờng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế 

trận an ninh nhân dân, tạo bƣớc đà vững chắc cho quá 

trình xây dựng và phát triển của địa phƣơng trên những 

chặng đƣờng mới. 
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PHỤ LỤC I 

NHỮNG PHẦN THƢỞNG CAO QUÝ CỦA ĐẢNG   

VÀ NHÀ NƢỚC TẶNG TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN  

XÃ VĂN PHÚ  
 

1. Tập thể:  

- 01 Huân chƣơng kháng chiến hạng Hai (xã Văn 

Phú cũ). 

- 01 huân chƣơng kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc 

hạng Ba (xã Văn Tiến cũ). 

- 01 huân chƣơng chiến công hạng Ba (xã Văn Tiến cũ). 

- 30 bằng khen các loại (xã Văn Tiến cũ).  

- 07 cờ thanh niên Ba xung kích làm chủ tập thể (xã 

Văn Tiến cũ). 

- 01 cờ thƣởng luân lƣu Đoàn mang tên, chân dung Hồ 

Chủ Tịch (xã Văn Tiến cũ).  

- 01 cờ thƣởng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, giai 

đoạn 1992 - 1995 (xã Văn Tiến cũ).  

2. Cá nhân: Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp 

và chống Mỹ toàn xã đƣợc tặng thƣởng:  

- 497 Huân, Huy chƣơng các loại (trong đó xã Văn 

Tiến cũ 350 Huân, Huy chƣơng; xã Văn Phú cũ 147 Huân, 

Huy chƣơng) 

3. Danh hiệu anh hùng:  Anh hùng liệt sỹ Trần Xuân 

Lai (xã Văn Phú cũ). 
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PHỤ LỤC II 

DANH SÁCH MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG 

 

1. Mẹ Nguyễn Thị Lực. 

2. Mẹ Lê Thị Sửu. 

3. Mẹ Phùng Thị Chăm. 

4. Mẹ Nguyễn Thị Lô (còn sống). 

5. Mẹ Nguyễn Thị Hợi. 

6. Mẹ Lê Thị Sọt. 

7. Mẹ Nguyễn Thị Lũng. 

8. Mẹ Nguyễn Thị Viên (Mộ mẹ hiện vẫn ở thôn 

Lưỡng Sơn, Văn Tiến cũ. Người hưởng chính sách là cháu 

đã chuyển đi Nghệ An vào tháng 11/2016).  
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PHỤ LỤC III 

DANH SÁCH LIỆT SỸ QUA TỪNG THỜI KỲ 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nhập 

ngũ 
Hi sinh 

LIỆT SĨ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 

1 Đ/c Đỗ Đắc Hùng  06/1948 21/11/1950 

2 Đ/c Phùng Văn Ngoan 1930 1950 15/12/1950 

3 Đ/c Nguyễn Tiến Đạt 1930 01/1948 27/11/1951 

4 Đ/c Lê Văn Lƣơng     30/11/1952 

5 Đ/c Lê Thị Cầu 1935   21/05/1953 

6 Đ/c Nguyễn Văn Thông   1947 20/06/1953 

7 Đ/c Nguyễn Tiến Thu 1934 08/1945 16/04/1954 

LIỆT SĨ TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 

1 Đ/c Trần Văn Thực 1940 04/1962 06/04/1966 

2 Đ/c Nguyễn Ngọc Oánh 1946   18/06/1967 

3 Đ/c Nguyễn Duy Huân 1946 04/1964 15/07/1967 

4 Đ/c Trần Văn Sâm   1942 08/1964 15/07/1967 

5 Đ/c Vũ Hồng Đức 1948 09/1966 12/02/1968 

6 Đ/c Phạm Minh Quý 1948 12/1966 03/03/1968 

7 Đ/c Hà Công Khoá 1947 09/1967 03/04/1968 

8 Đ/c Vũ Đình Quảng 1946 09/1966 05/05/1968 

9 Đ/c Phan Văn Cầu 1947 09/1966 10/05/1968 

10 Đ/c Nguyễn Hữu Lại 1944 07/1966 29/05/1968 

11 Đ/c Phùng Văn Huân 1932 05/1949 01/06/1968 
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12 Đ/c Trần Văn Lâm 1947 04/1966 28/08/1968 

13 Đ/c Phùng Văn Công 1948 6/1966 30/08/1968 

14 Đ/c Đỗ Viết Phƣơng 1948 09/1966 16/09/1968 

15 Đ/c Nguyễn Tiến Hoạt 1930 01/1948 30/10/1968 

16 Đ/c Trần Văn Chiêm  1949 04/1966 01/12/1968 

17 Đ/c Bùi Văn Thành 1949 12/1967 20/02/1969 

18 Đ/c Phùng Thế Truyền 1945 9/1967 10/03/1969 

19 Đ/c Nguyễn Huy Mƣời 1945 02/1968 31/03/1969 

20 Đ/c Lại Văn Dƣỡng 1930 1948 20/04/1969 

21 Đ/c Đỗ Viết Sáng 1947 02/1968 27/05/1969 

22 Đ/c Phùng Quang Lý 1934 1963 28/05/1969 

23 Đ/c Trần Văn Tạo 1940 6/1968 30/05/1969 

24 Đ/c Nguyễn Văn Thêm 1950 7/1967 17/07/1969 

25 Đ/c Trần Văn Hồng  1945 04/1966 06/09/1969 

26 Đ/c Trần Đức Mạnh 1949 07/1967 18/10/1969 

27 Đ/c Trần Đắc Thắng 1950 04/1968 11/10/1969 

28 Đ/c Nguyễn Văn Tấn 1949 9/1966 30/10/1969 

29 Đ/c Đỗ Ích Minh 1944 1963 23/12/1969 

30 Đ/c Trần Văn Cầm 1946 02/1968 30/12/1969 

31 Đ/c Trần Văn Quán 1951 15/8/1969 08/03/1970 

32 Đ/c Lê Văn Nhu 1950 12/1967 30/03/1970 

33 Đ/c Cù Văn Ƣng 1950 7/1968 19/04/1970 

34 Đ/c Nguyễn Văn Túy  1950 06/1968 30/04/1970 

35 Đ/c Nguyễn Văn Dò 1945 02/1965 11/05/1970 

36 Đ/c Nguyễn Đình Thuần 1946 07/1967 26/07/1970 

37 Đ/c Phan Văn Cƣờng  1951 04/1968 30/08/1970 

38 Đ/c Nguyễn Hồng Diệu 1945 12/1967 30/12/1970 
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39 Đ/c Trần Văn Hải 1945 5/1965 30/01/1971 

40 Đ/c Nguyễn Đại Phúc 1943 06/1965 10/04/1971 

41 Đ/c Nguyễn Văn Dƣ 1940 02/1962 31/05/1971 

42 Đ/c Nguyễn Văn Tẹo 1950 6/1968 03/06/1971 

43 Đ/c Nguyễn Nam Hải 1949   24/08/1971 

44 Đ/c Phạm Xuân Thu 1947 9/1966 14/10/1971 

45 Đ/c Nguyễn Hoài Bích  1945 04/1968 13/11/1971 

46 Đ/c Hoàng Tiến Loan 1933 6/1968 15/11/1971 

47 Đ/c Trần Xuân Lai 1942 04/1968 15/04/1972 

48 Đ/c Đỗ Văn Đức 1952 5/1971 24/05/1972 

49 Đ/c Lê Quang Hòa 1949 6/1968 17/06/1972 

50 Đ/c Nguyễn Ngọc Đĩnh 1929 09/1945 22/09/1972 

51 Đ/c Vũ Đình Tu 1943 1962 14/11/1972 

52 Đ/c Khổng Văn Giảng 1945 7/1967 20/12/1972 

53 Đ/c Nguyễn Huy Quang 1953 05/1972 23/12/1972 

54 Đ/c Phạm Văn Đức 1948 7/1967 06/01/1973 

55 Đ/c Đinh Thế Thuần 1954 6/1972 03/03/1973 

56 Đ/c Nguyễn Hồng Thắng 1952 08/1971 09/08/1973 

57 Đ/c Trần Bình Long 1953 1971 04/06/1974 

LIỆT SĨ TRONG CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 

1 Đ/c Nguyễn Hữu Sáng 1960 05/1978 18/02/1979 

2 Đ/c Vũ Xuân Phong 1963 09/1983 23/06/1984 

3 Đ/c Nguyễn Đức Cƣ 1962 02/1982 11/06/1984 

4 Đ/c Nguyễn Tiến Dũng 1961 07/1980 12/07/1984 

5 Đ/c Nguyễn Quang Bảo 1965 9/1985 02/07/1986 

6 Đ/c Hà Minh Tuân 1967 1987 15/03/1988 

 







153 

PHỤ LỤC IV 

CÁC ĐỒNG CHÍ THƢƠNG, BỆNH BINH  

QUA CÁC THỜI KỲ 

 

TT Họ và tên Ghi chú 

I. DANH SÁCH THƢƠNG BINH 

THƢƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP 

1 Đ/c Lê Văn Dƣơng  

2 Đ/c Đinh Trung Hiến  

3 Đ/c Đào Phùng Hoan  

4 Đ/c Hoàng Tiến Ngột  

5 Đ/c Phùng Văn Tiêu  

6 Đ/c Ngô Văn Thịnh  

7 Đ/c Nguyễn Anh Minh  

8 Đ/c Nguyễn Kim Gấm  

9 Đ/c Nguyễn Văn Nghiện  

10 Đ/c Phan Văn An  

11 Đ/c Đặng Văn Thảnh  

12 Đ/c Trần Văn Chu  

13 Đ/c Nguyễn Đức Hán  

THƢƠNG BINH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ 

1 Đ/c Nguyễn Thị Trung  

2 Đ/c Nguyễn Hữu Bình  
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3 Đ/c Lê Thanh Bình  

4 Đ/c Phạm Văn Diện  

5 Đ/c Bùi Thị Huấn  

6 Đ/c Đinh Đăng Yên  

7 Đ/c Nguyễn Duy Hƣng  

8 Đ/c Nguyễn Quang Ganh  

9 Đ/c Nguyễn Văn Thắng  

10 Đ/c Nguyễn Quang Thủy  

11 Đ/c Vũ Minh Thức  

12 Đ/c Nguyễn Văn Tạo  

13 Đ/c Hoàng Tiến Hiền  

14 Đ/c Nguyễn Hữu Nghĩa  

15 Đ/c Nguyễn Văn Ga  

16 Đ/c Nguyễn Văn Vui  

17 Đ/c Ngô Đại Hải  

18 Đ/c Nguyễn Huy Đức  

19 Đ/c Đào Thanh Phan  

20 Đ/c Nguyễn Anh Hiên  

21 Đ/c Phùng Văn Nghinh  

22 Đ/c Trần Bình Thanh  

23 Đ/c Trần Thế Vinh  

24 Đ/c Vƣơng Trọng Tín  

25 Đ/c Nguyễn Kim Điều  
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26 Đ/c Nguyễn Xuân Hạ  

27 Đ/c Hoàng Quý Hay  

28 Đ/c Cao Văn Lƣơng  

29 Nguyễn Hồng Trƣờng  

THƢƠNG BINH BẢO VỆ BIÊN GIỚI 

1 Đ/c Đỗ Hận  

2 Đ/c Nguyễn Văn Hải  

3 Đ/c Nguyễn Quang Yêm  

4 Đ/c Đỗ Minh Lƣơng  

5 Đ/c Tô Văn Thân  

6 Đ/c Nguyễn Ngọc Tân  

7 Đ/c Khổng Minh Quý  

8 Đ/c Nguyễn Văn Tấn  

9 Đ/c Nguyễn Văn Vụ  

10 Đ/c Nguyễn Kim Vệ  

11 Đ/c Nguyễn Văn Chiến  

II                 BỆNH BINH 

1 Trần Thế Soái  

2 Nguyễn Văn Mít  

3 Phùng Viết Bảo  

4 Nguyễn Tiến Huề  

5 Phạm Văn Phú  

6 Phùng Đăng Tín  
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7 Nguyễn Duy Thạch  

8 Đậu Xuân Thi  

9 Đỗ Văn Phƣơng  

10 Lê Thái Thử  

11 Nguyễn Văn Tiến  

12 Nguyễn Anh Chung  

13 Trần Lê Hồng  

14 Nguyễn Hữu Giới  

15 Trần Văn Dậu  

16 Vƣơng Minh Chung  

17 Vũ Đình Bình  
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PHỤ LỤC V 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ  

 

A. Xã Văn Phú 

Khóa I, nhiệm kỳ 1954 - 1956 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Văn Tại Bí thƣ Chi bộ 

2 Đ/c Nguyễn Văn Lệ 
Phó Bí Thƣ Chi bộ, Chủ tịch 

UBHC xã 

3 Đ/c Trần Đắc Tuân Xã đội trƣởng 

4 Đ/c Trần Văn Hiên Trƣởng Công an xã 

 

Khóa II, nhiệm kỳ 1956 - 1958 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Kim Gấm 
Bí thƣ Chi bộ, Chủ tịch 

UBHC xã. 

2 Đ/c Trần Văn Mộc 
Phó Bí Thƣ Chi bộ, Phó Chủ 

tịch, Trƣởng ban Công an xã 

 

Khóa III, nhiệm kỳ 1958 - 1960 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Kim Gấm 
Bí thƣ Chi bộ, Chủ tịch 

UBHC xã. 

2 Đ/c Trần Văn Mộc 
Phó Bí Thƣ Chi bộ, Phó Chủ 

tịch UBHC xã 
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Khóa IV, nhiệm kỳ 1960 - 1962 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Kim Gấm 
Bí thƣ Chi bộ, Chủ tịch 

UBHC xã 

 

Khóa V, nhiệm kỳ 1962 - 1964 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Kim Gấm 
Bí thƣ Chi bộ, Chủ tịch 

UBHC xã. 

 

Khóa VI, nhiệm kỳ 1964 - 1966 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Trần Văn Kỳ Bí thƣ Chi bộ 

2 Đ/c Nguyễn Kim Gấm 
Phó Bí thƣ Chi bộ, Chủ tịch 

UBHC xã. 

 

Khóa VII, nhiệm kỳ 1966 - 1968 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Phan Văn An Bí thƣ Chi bộ 

2 Đ/c Trần Văn Kỳ 
Phó Bí thƣ Chi bộ, Chủ tịch 

UBHC xã. 

 

Khóa VIII, nhiệm kỳ 1968 - 1971 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Phan Văn An Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đ/c Đào Thị Cảnh Chủ tịch UBHC xã. 
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3 Đ/c Trần Văn Kỳ UVBTV, Thƣờng trực Đảng ủy. 

4 Đ/c Nguyễn Văn Thành Thƣ ký VP Đảng ủy 

 

Khóa IX, nhiệm kỳ 1971 - 1974 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Phan Văn An Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đ/c Trần Văn Kỳ Phó Bí thƣ Đảng ủy. 

3 Đ/c Nguyễn Kim Đính Chủ tịch UBHC 

4 Đ/c Nguyễn Văn Thành UV Thƣ ký VP Đảng ủy 

5 Đ/c Nguyễn Văn Tục Trƣởng Công an xã 

6 Đ/c Nguyễn Văn Luân Xã đội trƣởng 

 

Khóa X, nhiệm kỳ 1974 - 1977 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Đình Hƣơng Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

3 Đ/c Trần Văn Kỳ UVBTV, Thƣờng trực Đảng ủy 

 

Khóa XI, nhiệm kỳ 1977 - 1979 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Khắc Soạn Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Nguyễn Văn Thành Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

3 Đ/c Trần Văn Kỳ UVBTV, Thƣờng trực Đảng ủy 
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Khóa XII, nhiệm kỳ 1979 - 1982 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Nguyễn Đình Hƣơng Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Nguyễn Kim Phùng Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

3 Đ/c Đào Thanh Phan UVBTV, Thƣờng trực Đảng ủy 

 

Khóa XIII, nhiệm kỳ 1982 - 1985 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Đình Hƣơng Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Nguyễn Văn Tục Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

3 Đ/c Đào Thanh Phan UVBTV, Thƣờng trực Đảng ủy 

 

Khóa XIV, nhiệm kỳ 1985 - 1987 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Đình Hƣơng Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Nguyễn Văn Tục Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

3 Đ/c Đặng Quang Lại 
UVBTV, Thƣờng trực Đảng 

ủy 

 

Khóa XV, nhiệm kỳ 1987 - 1990 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Đình Hƣơng Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Đào Minh Huấn Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

3 Đ/c Đào Thanh Phan UVBTV, Thƣờng trực Đảng ủy 
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Khóa XVI, nhiệm kỳ 1990 - 1995 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Đào Minh Huấn Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Phùng Văn Phúc Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

3 Đ/c Đặng Quang Lại UVBTV, Thƣờng trực Đảng ủy 

 

 

Khóa XVII, nhiệm kỳ 1995 - 2000 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Huy Đức Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Đào Minh Huấn Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

3 Đ/c Phùng Văn Phúc 
UVBTV, TT Đảng ủy, Thƣ 

ký HĐND 

 

Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2000 - 2005 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Vũ Mạnh Hùng Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Phan Thanh Nghị Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

3 Đ/c Nguyễn Khắc Hoàn UVBTV, Thƣờng trực Đảng ủy 

4 Đ/c Nguyễn Đình Ninh Phó CT.UBND xã 

5 Đ/c Nguyễn Kim Vệ Ủy viên 

6 Đ/c Trần Văn Nhân Ủy viên 

7 Đ/c Trần Văn Thanh Ủy viên 

8 Đ/c Đào Thanh Phan Ủy viên 
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9 Đ/c Hoàng Thị Dung Ủy viên 

 

Khoá XIX, nhiệm kỳ 2005 - 2010 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Vũ Mạnh Hùng Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Nguyễn Thị Hoa  Phó Bí Thƣ TT Đảng ủy 

3 Đ/c Nguyễn Đình Ninh Phó BT, CT.UBND xã 

4 Đ/c Trần Văn Thanh Ủy viên 

5 Đ/c Trần Văn Nhân Ủy viên 

6 Đ/c Nguyễn Kim Vệ Ủy viên 

7 Đ/c Nguyễn Văn Thái Ủy viên 

8 Đ/c Nguyễn Văn Thành Ủy viên 

9 Đ/c Đào Minh Huấn Ủy viên 

10 Đ/c Phạm Văn Thủy Ủy viên 

11 Đ/c Nguyễn Khắc Hoàn Ủy viên 

 

Khoá XX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Đình Ninh Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Nguyễn Thị Hoa Phó Bí thƣ TT Đảng ủy 

3 Đ/c Phạm Kiên Quyết Ủy viên 

4 Đ/c Trần Văn Thanh Ủy viên 

5 Đ/c Phạm Văn Thuỷ Ủy viên 
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6 Đ/c Nguyễn Khắc Hoàn Ủy viên 

7 Đ/c Nguyễn Văn Thành Ủy viên 

8 Đ/c Nguyễn Kim Vệ Ủy viên 

9 Đ/c Phan Thanh Nghị Ủy viên 

10 Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh Ủy viên 

11 Đ/c Nguyễn Thị Phƣợng Ủy viên 

12 Đ/c Phan Văn Hƣng Ủy viên 

13 Đ/c Nguyễn Văn Ân Ủy viên 

14 Đ/c Phạm Văn Hiến Ủy viên 

15 Đ/c Nguyễn Kim Điều Uỷ viên 

* Bổ sung trong nhiệm kỳ  

1 Nguyễn Quảng Bình Chủ tịch UBND xã 

 

Khoá XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Đình Ninh Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Nguyễn Thị Hoa Phó BTTT Đảng ủy 

3 Đ/c Nguyễn Quảng Bình Phó BT, CT.UBND xã 

4 Đ/c Nguyễn Khắc Hoàn Ủy viên 

5 Đ/c Phạm Kiên Quyết Ủy viên 

6 Đ/c Nguyễn Văn Thành Ủy viên 

7 Đ/c Phan Thanh Nghị Ủy viên  

8 Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh Ủy viên 
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9 Đ/c Cù Tiến Dũng Ủy viên 

10 Đ/c Nguyễn Văn Ân Ủy viên 

11 Đ/c Nguyễn Thị Luyến Ủy viên 

12 Đ/c Nguyễn Thị Thuý Phƣơng Ủy viên 

13 Trần Thị Thu Hà Ủy viên 

14 Đ/c Nguyễn Đình Hà Ủy viên 

15 Đ/c Trần Văn Thanh Uỷ viên 

        Bổ sung trong nhiệm kỳ  

1 Đ/c Nguyễn Anh Quyền Chủ tịch UBND xã 

2 Đ/c Nguyễn Kim Cƣơng Ủy viên (năm 2018) 

3 Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên (năm 2018) 
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B. Xã Văn Tiến 

Khóa I, nhiệm kỳ 1957 - 1959 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Phạm Văn Thảo Bí thƣ Chi bộ 

2 Đ/c Hoàng Tiến Đắc Phó Bí thƣ Chi bộ 

3 Đ/c Nguyễn Văn Chí Chủ tịch UBHC xã 

4 Đ/c Trần Thị Lƣơng 
Phó CTUBHC, Trƣởng Công 

an xã 

5 Đ/c Nguyễn Đình Ngọ Xã đội trƣởng 

6 Đ/c Nguyễn Hữu Sang Xã đội phó 

7 Đ/c Nguyễn Văn Thức Chính trị viên xã đội 

8 Đ/c Nguyễn Văn Thọ Bí thƣ Đoàn Thanh niên 

9 Đ/c Nguyễn Thị Hậu Hội trƣởng Hội Phụ nữ 

 

Khóa II (ĐH tổ chức năm 1960) 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Phạm Văn Thảo Bí thƣ Chi bộ 

2 Đ/c Hoàng Tiến Đắc Chủ tịch UBHC xã 

3 Đ/c Nguyễn Văn Thức Phó Chủ tịch UBHC xã 

4 Đ/c Hoàng Tiến Ngột Trƣởng Công an xã 

5 Đ/c Bùi Văn Mậu Xã đội trƣởng 

6 Đ/c Nguyễn Thị Hậu Hội trƣởng Hội Phụ nữ 

7 Đ/c Đinh Đăng Lâm Bí thƣ Đoàn Thanh niên 
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Khóa III (ĐH tổ chức năm 1967) 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Phạm Văn Thảo Bí thƣ Chi bộ 

2 Đ/c Đinh Đăng Lâm Chủ tịch UBHC xã 

3 Đ/c Hoàng Thị Hoàn 
Phó Chủ tịch UBHC xã 

Trƣởng Công an xã 

4 Đ/c Đặng Long Quang Xã đội trƣởng 

5 Đ/c Phạm Văn Phú Bí thƣ Đoàn Thanh niên 

 

Khoá IV (ĐH Đảng bộ lần I, tổ chức năm 1968) 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Trần Vuông Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Đinh Đăng Lâm Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

3 Đ/c Hoàng Thị Hoàn 
Phó Chủ tịch, Trƣởng Công 

an xã 

4 Đ/c Phạm Văn Thảo Ủy viên 

5 Đ/c Hoàng Ngọc Minh Ủy viên 

6 Đ/c Nguyễn Quốc Tịch Ủy viên 

7 Đ/c Hà Thị Chức Ủy viên 

 

Khoá II (tổ chức ĐH năm 1969) 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Trần Vuông Bí thƣ Đảng ủy 

 



167 

Khoá III, tổ chức năm 1970 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Trần Vuông Bí thƣ Chi bộ 

2 Đ/c Đinh Đăng Lâm Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

Khoá IV, tổ chức năm 1972 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Trần Vuông Bí thƣ Chi bộ 

2 Đ/c Đinh Đăng Lâm Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

 

Khoá V tổ chức năm 1974 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Trần Vuông Bí thƣ Chi bộ 

2 Đ/c Đinh Đăng Lâm Phó Bí thƣ - CT.UBND xã 

 

Khoá VI - Khoá X (1975 - 1986) 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Trần Vuông Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Đinh Đăng Lâm Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

3 Nguyễn Văn Thức Phó CT.UBND xã 

4 Đ/c Nguyễn Văn Thăng Uỷ viên BTV, TT Đảng ủy 

5 Đ/c Lƣu Quang Tƣờng 
Uỷ viên BTV, Thƣờng trực 

Đảng ủy. 

6 Đ/c Nguyễn Thị Phƣơng 
Hội trƣởng Phụ nữ (1976 - 

1980). 
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7 Đ/c Hoàng Thị Hoàn 
Hội trƣởng Phụ nữ (1981 - 

1991). 

8 Đ/c Nguyễn Đình Hoan 
Bí thƣ Đoàn Thanh niên 

(1976 - 1977) 

9 Đ/c Nguyễn Văn Thắng 
Bí thƣ Đoàn Thanh niên 

(1978). 

10 Đ/c Vƣơng Quốc Động 
Bí thƣ Đoàn Thanh niên 

(1979 - 1983) 

11 Đ/c Phan Anh Lập 
Bí thƣ Đoàn Thanh niên (từ 

năm 1983). 

Bổ sung trong nhiệm kỳ 

1 Trần Xuân Thi Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

2 Hoàng Ngọc Minh Phó CT.UBND xã 

 

Khoá XI, nhiệm kỳ 1988 - 1991  

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Hoàng Ngọc Minh Bí thƣ Đảng ủy 

2 Vƣơng Quốc Động Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

3 Đ/c Vũ Đức Thuận Phó CT.UBND xã 

4 Đ/c Phạm Quang Bình 
Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm 

HTX Nông nghiệp. 

5 Đ/c Lƣu Quang Tƣờng UV.BTV, TT Đảng ủy 

6 Đ/c Phan Anh Lập 
Bí thƣ Đoàn Thanh niên (từ 

năm 1983 -1989). 
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Khoá XII, XIII (1991 - 1995) 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Vƣơng Quốc Động Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Lê Thanh Bình Bí thƣ Đảng ủy 

3 Đ/c Vũ Đức Thuận Bí thƣ Đảng ủy 

 

Khoá XIV, (1995 - 2000) 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Vƣơng Quốc Động Bí thƣ Đảng ủy. 

2 Đ/c Phạm Quang Bình Chủ tịch UBND xã. 

3 Đ/c Vũ Đức Thuận Phó CT kiêm TCA xã. 

4 Đ/c Lê Văn Kỷ TT Đảng. 

5 Đ/c Lê Thanh Bình Ủy viên 

6 Đ/c Nguyễn Ngọc Tân Ủy viên 

7 Đ/c Nguyễn Duy Thạch Ủy viên 

8 Đ/c Nguyễn Thị Dy Ủy viên 

9 Đ/c Nguyễn Đức Hội Ủy viên 

 

Khoá XV, nhiệm kỳ 2000 - 2005 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Vũ Đức Thuận Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Lê Thanh Bình Phó Bí thƣ, CT. UBND xã 

3 Đ/c Hoàng Tiến Khang UV.BTV - TT Đảng ủy 
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4 Đ/c Lê Văn Kỷ Ủy viên 

5 Đ/c Vƣơng  Quốc Động Ủy viên 

6 Đ/c Trần Mạnh Cƣờng Ủy viên 

7 Đ/c Hoàng Tiến Khang Ủy viên 

8 Đ/c Nguyễn Đức Hội Ủy viên 

9 Đ/c Nguyễn Thị Dy Ủy viên 

Bổ sung trong nhiệm kỳ  

1 Đ/c Phùng Văn Lực Bí thƣ Đoàn xã (năm 2004) 

 

Khoá XVI, nhiệm kỳ 2005 - 2010 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Lê Thanh Bình Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Hoàng Tiến Khang Phó Bí thƣ TT Đảng ủy 

3 Đ/c Vũ Đức Thuận Phó Bí thƣ, CT.UBND xã 

4 Đ/c Nguyễn Ngọc Tân Ủy viên 

5 Đ/c Trần Mạnh Cƣờng Ủy viên 

6 Đ/c Lê Văn Kỷ Ủy viên 

7 Đ/c Đỗ Quang Sinh Ủy viên 

8 Đ/c Phùng Văn Lực Ủy viên 

9 Đ/c Đoàn Thị Thắng Ủy viên 

10 Đ/c Vƣơng Quốc Động Ủy viên 

11 Đ/c Phan Anh Lập Ủy viên 

   Bổ sung trong nhiệm kỳ  
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1 Đ/c Nguyễn Quốc Toản Chủ tịch UBND xã 

2 Đ/c Đinh Thị Thu Hƣơng Ủy viên (năm 2008) 

 

Khoá XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Nguyễn Ngọc Tân Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Hoàng Tiến Khang Phó Bí thƣ TT Đảng ủy 

3 Đ/c Trần Mạnh Cƣờng Phó Bí thƣ, CT.UBND 

4 Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm Ủy viên 

5 Đ/c Lê Sỹ Dần Ủy viên 

6 Đ/c Đinh Thị Thu Hƣơng Ủy viên 

7 Đ/c Lê Văn Kỷ Ủy viên 

8 Đ/c Vƣơng Quốc Chấn Ủy viên 

9 Đ/c Phùng Văn Lực Ủy viên 

10 Đ/c Đỗ Văn Phƣơng Ủy viên 

11 Đ/c Nguyễn Văn Thảo Ủy viên 

12 Đ/c Phạm Quang Bình Ủy viên 

13 Đ/c Nguyễn Quang Huy Ủy viên 

14 Đ/c Lê Hồng Khánh Ủy viên 

15 Đ/c Đỗ Quang Sinh Uỷ viên 

Bổ sung trong nhiệm kỳ  

1 Vƣơng Văn Mạnh Uỷ viên (năm 2012) 
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Khoá XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Trần Mạnh Cƣờng Bí thƣ Đảng ủy  

2 Đ/c Nguyễn Ngọc Tân Phó BTTT Đảng ủy 

3 Đ/c Nguyễn Hữu Thiêm Phó BT, CT.UBND xã 

4 Đ/c Vƣơng Quốc Chấn Ủy viên 

5 Đ/c Lê Việt Kiên Ủy viên 

6 Đ/c Đinh Thị Thu Hƣơng Ủy viên 

7 Đ/c Lê Sỹ Dần Ủy viên 

8 Đ/c Phùng Văn Lực Ủy viên 

9 Đ/c Vƣơng Văn Mạnh Ủy viên 

10 Đ/c Bùi Thị Phƣợng Ủy viên 

11 Đ/c Nguyễn Đức Quân Ủy viên 

12 Đ/c Lê Hồng Khánh Ủy viên 

13 Đ/c Nguyễn Văn Thảo Ủy viên 

14 Đ/c Nguyễn Đức Hội Ủy viên 

15 Đ/c Nghiêm Thị Yến Ủy viên 

Bổ sung trong nhiệm kỳ  

1 Đ/c Nguyễn Xuân Việt Ủy viên (năm 2017) 
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PHỤ LỤC VI 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ XÃ VĂN PHÚ 

SAU SÁP NHẬP XÃ 

 

Khoá XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Trần Mạnh Cƣờng Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Nguyễn Thị Hoa Phó Bí thƣ TT Đảng ủy 

3 Đ/c Nguyễn Anh Quyền Phó Bí thƣ, CT.UBND 

4 Đ/c Đinh Thị Thu Hƣơng Ủy viên 

5 Đ/c Nguyễn Khắc Hoàn Ủy viên 

6 Đ/c Lê Sỹ Dần Ủy viên 

7 Đ/c Nguyễn Văn Thành Ủy viên 

8 Đ/c Nguyễn Thị Thuý Phƣơng Ủy viên 

9 Đ/c Nguyễn Văn Thảo Ủy viên 

10 Đ/c Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên  

11 Đ/c Phùng Văn Lực Ủy viên 

12 Đ/c Bùi Thị Phƣợng Ủy viên 

13 Đ/c Nguyễn Xuân Việt Ủy viên 

14 Đ/c Nguyễn Kim Cƣơng Uỷ viên 

15 Đ/c Cù Tiễn Dũng Ủy viên 

16 Đ/c Nguyễn Đình Hà Ủy viên 

17 Đ/c Nguyễn Văn Ân Ủy viên 

18 Đ/c Nguyễn Đức Quân Ủy viên 

19 Đ/c Nghiêm Thị Yến Ủy viên 

20 Đ/c Nguyễn Đức Hội Ủy viên 
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Bổ sung trong nhiệm kỳ  

1 Đ/c Nguyễn Minh Giám 
Trƣởng Công an xã 

(tháng 3/2020 - nay) 

 

Khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

TT Họ tên Ghi chú 

1 Đ/c Trần Mạnh Cƣờng Bí thƣ Đảng ủy 

2 Đ/c Nguyễn Thị Hoa Phó Bí thƣ TT Đảng ủy 

3 Đ/c Nguyễn Anh Quyền Phó Bí thƣ, CT.UBND 

4 Đ/c Nguyễn Minh Giám UV.BTV, Trƣởng Công an xã 

5 Đ/c Nguyễn Thị Thuý Phƣơng  UV BTV, CT. UBMTTQ xã 

6 Đ/c Nguyễn Văn Thành Ủy viên 

7 Đ/c Lê Sỹ Dần Ủy viên 

8 Đ/c Phùng Văn Lực Ủy viên 

9 Đ/c Bùi Thị Phƣợng Ủy viên 

10 Đ/c Nguyễn Xuân Việt Ủy viên 

11 Đ/c Cù Tiễn Dũng Ủy viên 

12 Đ/c Đinh Thị Thu Hƣơng Ủy viên 

13 Đ/c Nguyễn Đình Hà Ủy viên 

14 Đ/c Nguyễn Văn Hiệp Ủy viên 

15 Đ/c Vũ Thị Hƣơng Quế Ủy viên 

 Bổ sung trong nhiệm kỳ  

1 Đ/c Tống Xuân Toản 
Bí thƣ Đảng ủy 

(tháng 6/2020 - đến nay) 

2 Đ/c Phạm Thị Hồng Thắm 
Phó BT Thƣờng trực Đ.U 

(tháng 11/2021 - nay) 
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PHỤ LỤC VII 

CHÍNH PHỦ 

--------- 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 87/2008/NĐ-CP -------------------------------------- 

 Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2008 

NGHỊ ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên  

để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình,  

tỉnh Yên Bái 

_____ 

 

CHÍNH PHỦ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 

năm 2001; 

Xét đề nghị của Bộ trƣởng Bộ Nội vụ và Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Yên Bái, 

 
NGHỊ ĐỊNH: 

 

Điều 1. Điều chỉnh địa giới hành chính huyện Trấn Yên 

để mở rộng thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình, tỉnh Yên 

Bái nhƣ sau: 

1. Điều chỉnh 5.043,233 ha diện tích tự nhiên và 

15.400 nhân khẩu của huyện Trấn Yên về thành phố Yên 

Bái quản lý (gồm toàn bộ 506,800 ha diện tích tự nhiên và 
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1.631 nhân khẩu của xã Văn Phú; 908,512 ha diện tích tự 

nhiên và 2.885 nhân khẩu của xã Văn Tiến; 928,627 ha diện 

tích tự nhiên và 3.342 nhân khẩu của xã Hợp Minh; 

534,780 ha diện tích tự nhiên và 1.650 nhân khẩu của xã 

Giới Phiên; 579,853 ha diện tích tự nhiên và 1.322 nhân 

khẩu của xã Phúc Lộc; 1.584,661 ha diện tích tự nhiên và 

4.570 nhân khẩu của xã Âu Lâu). 

Thành phố Yên Bái có 10.815,453 ha diện tích tự nhiên 

và 95.892 nhân khẩu, có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, bao 

gồm các phƣờng: Yên Thịnh, Đồng Tâm, Minh Tân, Nguyễn 

Phúc, Nguyễn Thái Học, Hồng Hà, Yên Ninh và các xã: Minh 

Bảo, Tân Thịnh, Nam Cƣờng, Tuy Lộc, Văn Phú, Văn Tiến, 

Hợp Minh, Giới Phiên, Phúc Lộc, Âu Lâu. 

Địa giới hành chính thành phố Yên Bái: Đông giáp 

huyện Yên Bình; Tây giáp huyện Trấn Yên; Nam giáp huyện 

Yên Bình và huyện Trấn Yên; Bắc giáp huyện Yên Bình và 

huyện Trấn Yên. 

2. Điều chỉnh toàn bộ 1.074,629 ha diện tích tự nhiên 

và 2.066 nhân khẩu của xã Văn Lãng, huyện Trấn Yên về 

huyện Yên Bình quản lý. 

Huyện Yên Bình có 77.319,669 ha diện tích tự nhiên 

và 107.882 nhân khẩu, có 26 đơn vị hành chính trực thuộc, 

bao gồm các xã: Phú Thịnh, Văn Lãng, Tích Cốc, Cảm Ân, 

Phúc Ninh, Bảo Ái, Mỹ Gia, Tân Nguyên, Yên Thành, 

Xuân Long, Phúc An, Cẩm Nhân, Vũ Linh, Ngọc Chấn, 

Yên Bình, Xuân Lai, Vĩnh Kiên, Bạch Hà, Hán Đà, Mông 
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Sơn, Thịnh Hƣng, Tân Hƣơng, Đại Đồng, Đại Minh và các 

thị trấn: Yên Bình, Thác Bà. 

Địa giới hành chính huyện Yên Bình: Đông giáp 

huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Tây Nam giáp huyện Trấn 

Yên; Đông Bắc giáp huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang; 

Tây Bắc giáp thành phố Yên Bái. 

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính: 

Huyện Trấn Yên còn lại 62.859,538 ha diện tích tự 

nhiên và 82.284 nhân khẩu, có 22 đơn vị hành chính trực 

thuộc, bao gồm các xã: Vân Hội, Tân Đồng, Hƣng Khánh, 

Đào Thịnh, Xã Hồng Ca, Việt Cƣờng, Lƣơng Thịnh, Hoà 

Cuông, Báo Đáp, Cƣờng Thịnh, Minh Quán, Nga Quán, 

Quy Mông, Kiên Thành, Y Can, Minh Tiến, Việt Thành, 

Bảo Hƣng, Việt Hồng, Minh Quân, Hƣng Thịnh và thị trấn 

Cổ Phúc.  

Địa giới hành chính huyện Trấn Yên: Đông giáp huyện 

Yên Bình, thành phố Yên Bái và tỉnh Phú Thọ; Tây giáp 

huyện Văn Chấn và huyện Văn Yên; Nam giáp huyện Văn 

Chấn; Bắc giáp huyện Yên Bình và huyện Văn Yên. 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 

ngày, kể từ ngày đăng Công báo.  

Điều 3. Bộ trƣởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Yên Bái và Thủ trƣởng các cơ quan liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
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Nơi nhận: 

- Thủ tƣớng, các Phó Thủ tƣớng 

Chính phủ; 

- Các Bộ: Nội vụ, Công an, Quốc 

phòng,  

  Tài nguyên và Môi trƣờng, Tài 

chính,  

Giao thông vận tải, Kế hoạch và 

Đầu tƣ; 

- HĐND, UBND tỉnh Yên Bái; 

- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; 

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; 

- Ban Tổ chức Trung ƣơng; 

- Cục Văn thƣ và Lƣu trữ Nhà nƣớc; 

- VPCP: BTCN, các PCN,  

các Vụ: ĐP, TCCV, TH, PL, KTN, 

TTĐT, Công báo; 

- Lƣu: Văn thƣ, NC (5b). M 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG 

 

Đã ký 

 

 

   Nguyễn Tấn Dũng 
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PHỤ LỤC VIII 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ 

QUỐC HỘI 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số: 871/NQ-UBTVQH14 Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 
VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP 

HUYỆN, CẤP XÃ THUỘC TỈNH YÊN BÁI 

 

ỦY BAN THƢỜNG VỤ QUỐC HỘI 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 

77/2015/QH13; 

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 

tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu 

chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; 

Căn cứ Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12 

tháng 3 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai 

đoạn 2019 - 2021; 

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 669/TTr-

CP, ngày 24 tháng 12 năm 2019 và Báo cáo thẩm tra số 
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2906/BC-UBPL14, ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban 

Pháp luật, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện 

thuộc tỉnh Yên Bái 

1. Điều chỉnh toàn bộ 21,09 km2 diện tích tự nhiên, 

7.103 ngƣời của xã Phù Nham, huyện Văn Chấn; toàn bộ 

8,64 km2 diện tích tự nhiên, 4.688 ngƣời của xã Sơn A, 

huyện Văn Chấn; toàn bộ 7,47 km2 diện tích tự nhiên, 5.472 

ngƣời của xã Hạnh Sơn, huyện Văn Chấn; toàn bộ 12,09 

km2 diện tích tự nhiên, 6.584 ngƣời của xã Phúc Sơn, huyện 

Văn Chấn; toàn bộ 3,16 km2 diện tích tự nhiên, 2.826 ngƣời 

của xã Thanh Lƣơng, huyện Văn Chấn; toàn bộ 7,95 

km2 diện tích tự nhiên, 4.778 ngƣời của xã Thạch Lƣơng, 

huyện Văn Chấn và toàn bộ 17,07 km2 diện tích tự nhiên, 

5.567 ngƣời của thị trấn Nông trƣờng Nghĩa Lộ, huyện Văn 

Chấn vào thị xã Nghĩa Lộ. 

2. Thành lập xã Nghĩa Lộ thuộc thị xã Nghĩa Lộ trên 

cơ sở toàn bộ 17,07 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân 

số 5.567 ngƣời của thị trấn Nông trƣờng Nghĩa Lộ. 

Xã Nghĩa Lộ giáp các xã Phù Nham, Thạch Lƣơng, 

Thanh Lƣơng; huyện Trạm Tấu và huyện Văn Chấn. 
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3. Thành lập thị trấn Sơn Thịnh thuộc huyện Văn 

Chấn trên cơ sở toàn bộ 31,52 km2 diện tích tự nhiên và quy 

mô dân số 8.831 ngƣời của xã Sơn Thịnh. 

Thị trấn Sơn Thịnh giáp các xã Đồng Khê, Suối Bu, 

Suối Giàng; huyện Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. 

4. Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính quy định tại các 

khoản 1, 2 và 3 của Điều này: 

a) Thị xã Nghĩa Lộ có 107,78 km2 diện tích tự nhiên 

và quy mô dân số 68.206 ngƣời; có 14 đơn vị hành chính 

cấp xã, gồm 04 phƣờng: Cầu Thia, Pú Trạng, Tân An, 

Trung Tâm và 10 xã: Hạnh Sơn, Nghĩa An, Nghĩa Lộ, 

Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc, Phù Nham, Phúc Sơn, Sơn A, 

Thạch Lƣơng, Thanh Lƣơng. 

Thị xã Nghĩa Lộ giáp huyện Trạm Tấu và huyện Văn 

Chấn; 

b) Huyện Văn Chấn có 1.129,90 km2 diện tích tự nhiên 

và quy mô dân số 116.804 ngƣời; có 24 đơn vị hành chính cấp 

xã, gồm 21 xã: An Lƣơng, Bình Thuận, Cát Thịnh, Chấn 

Thịnh, Đại Lịch, Đồng Khê, Gia Hội, Minh An, Nậm Búng, 

Nậm Lành, Nậm Mƣời, Nghĩa Sơn, Nghĩa Tâm, Sơn Lƣơng, 

Sùng Đô, Suối Bu, Suối Giàng, Suối Quyền, Tân Thịnh, 

Thƣợng Bằng La, Tú Lệ và 03 thị trấn: Nông trƣờng Liên 

Sơn, Nông trƣờng Trần Phú, Sơn Thịnh. 

Huyện Văn Chấn giáp các huyện Mù Cang Chải, Trạm 

Tấu, Trấn Yên, Văn Yên; thị xã Nghĩa Lộ; tỉnh Sơn La và 

tỉnh Phú Thọ. 
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Điều 2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc 

tỉnh Yên Bái 

1. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành 

phố Yên Bái nhƣ sau: 

a) Nhập toàn bộ 9,02 km2 diện tích tự nhiên, 2.748 

ngƣời của xã Văn Tiến vào xã Văn Phú. Sau khi nhập, xã 

Văn Phú có 13,73 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 

4.587 ngƣời. 

Xã Văn Phú giáp phƣờng Yên Ninh, xã Giới Phiên, 

xã Tân Thịnh; huyện Trấn Yên, huyện Yên Bình và tỉnh 

Phú Thọ; 

b) Nhập toàn bộ 5,79 km2 diện tích tự nhiên, 1.351 

ngƣời của xã Phúc Lộc vào xã Giới Phiên. Sau khi nhập, xã 

Giới Phiên có 11,24 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân 

số 3.129 ngƣời. 

Xã Giới Phiên giáp các phƣờng Hồng Hà, Hợp 

Minh, Nguyễn Thái Học, Yên Ninh, xã Văn Phú và huyện 

Trấn Yên; 

c) Sau khi sắp xếp, thành phố Yên Bái có 15 đơn vị 

hành chính cấp xã, gồm 09 phƣờng và 06 xã. 

2. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện 

Yên Bình nhƣ sau: 

a) Nhập toàn bộ 14,91 km2 diện tích tự nhiên, 2.228 

ngƣời của xã Tích Cốc vào xã Cảm Nhân. Sau khi nhập, xã 

Cảm Nhân có 44,26 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân 

số 8.740 ngƣời. 
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Xã Cảm Nhân giáp các xã Ngọc Chấn, Mỹ Gia, Xuân 

Lai, Xuân Long và tỉnh Tuyên Quang; 

b) Nhập toàn bộ 10,64 km2 diện tích tự nhiên, 2.150 

ngƣời của xã Văn Lãng vào xã Phú Thịnh. Sau khi nhập, xã 

Phú Thịnh có 22,42 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân 

số 5.260 ngƣời. 

Xã Phú Thịnh giáp xã Thịnh Hƣng, thị trấn Yên Bình; 

thành phố Yên Bái và tỉnh Phú Thọ; 

c) Sau khi sắp xếp, huyện Yên Bình có 24 đơn vị hành 

chính cấp xã, gồm 22 xã và 02 thị trấn. 

3. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện 

Văn Yên nhƣ sau: 

a) Nhập toàn bộ 19,81 km2 diện tích tự nhiên, 2.127 

ngƣời của xã Hoàng Thắng vào xã Xuân Ái. Sau khi nhập, 

xã Xuân Ái có 36,50 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân 

số 5.698 ngƣời. 

Xã Xuân Ái giáp các xã Viễn Sơn, Yên Hợp, Yên Phú, 

Yên Thái và huyện Trấn Yên; 

b) Nhập toàn bộ 10,76 km2 diện tích tự nhiên, 1.987 

ngƣời của xã Yên Hƣng vào xã Yên Thái. Sau khi nhập, xã 

Yên Thái có 45,09 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 

4.724 ngƣời. 

Xã Yên Thái giáp các xã Ngòi A, Xuân Ái, Yên Hợp, 

thị trấn Mậu A; huyện Trấn Yên và huyện Yên Bình; 

c) Sau khi sắp xếp, huyện Văn Yên có 25 đơn vị hành 

chính cấp xã, gồm 24 xã và 01 thị trấn. 
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4. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện 

Trấn Yên nhƣ sau: 

a) Nhập toàn bộ 7,06 km2 diện tích tự nhiên, 1.518 ngƣời 

của xã Minh Tiến vào xã Y Can. Sau khi nhập, xã Y Can có 

42,30 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 4.750 ngƣời. 

Xã Y Can giáp các xã Kiên Thành, Lƣơng Thịnh, Nga 

Quán, Quy Mông, Việt Thành, thị trấn Cổ Phúc và thành phố 

Yên Bái; 

b) Sau khi sắp xếp, huyện Trấn Yên có 21 đơn vị hành 

chính cấp xã, gồm 20 xã và 01 thị trấn. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 

năm 2020. 

2. Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành, 

tỉnh Yên Bái có 09 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 07 

huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 173 đơn vị hành chính 

cấp xã, gồm 150 xã, 13 phƣờng và 10 thị trấn. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

tỉnh Yên Bái và các  

cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi 

hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, 

tổ chức ở địa phƣơng; ổn định đời sống của Nhân dân địa 

phƣơng, bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng và an ninh trên địa bàn. 
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2. Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn 

đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

 
Nơi nhận: 

- Chính phủ; 

- Ban Tổ chức Trung ƣơng; 

- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối 

cao; 

- Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban 

của Quốc hội; 

- Kiểm toán nhà nƣớc; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; 

- Tổng cục Thống kê; 

- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND 

tỉnh Yên Bái; 

- Lƣu: HC, PL 

TM. ỦY BAN THƢỜNG 

VỤ QUỐC HỘI 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Ngân 
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MỤC LỤC 

Trang 

Lời giới thiệu                                              5 

Chƣơng I:  Một số nét khái quát về mảnh đất, con 

ngƣời xã Văn Phú 

7 

Chƣơng II: Lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành 

chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945; 

đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm 

lƣợc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nƣớc, 

vững bƣớc vào thế kỷ XXI 

11 

Chƣơng III: Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân phát triển 

kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an 

ninh - quốc phòng gắn với phong trào xây dựng 

Nông thôn mới (2005 - 2020) 

99 

Kết luận 141 

Phụ lục 148 
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LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ VĂN PHÚ 

Tập I (1945 - 2020) 

 

 

 

Chỉ đạo nghiên cứu và biên soạn 

BAN THƢỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 

 

Chịu trách nhiệm tái bản, bổ sung 

TỐNG XUÂN TOẢN 

 

 

Ban biên soạn tái bản, bổ sung  

TỐNG XUÂN TOẢN 

NGUYỄN THỊ HOA 

NGUYỄN ANH QUYỀN 

NGUYỄN HỮU TRÍ 

Biên tập 

BAN THƢỜNG VỤ ĐẢNG UỶ 

 

Ảnh 

TƢ LIỆU, NGUYỄN HỮU TRÍ… 

Tham gia ý kiến và chỉnh sửa nội dung:   

Hà Thị Ngọc Lan, Hà Thị Sinh, Đào Hạnh, Vƣơng Quốc Động,  

Lê Thanh Bình, Vũ Đức Thuận, Nguyễn Ngọc Tân,  

Nguyễn Đình Ninh, Trần Mạnh Cƣờng 
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In:400 cuốn; khổ 14,5 x 20,5cm, tại  Công ty cổ phần phát triển 

Công nghệ in Nguyên Khang. Lô C5-D5-12; Cụm sản xuất làng 

nghề tập trung xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. ĐT: 

0986.936.836. Giấy phép xuất bản số 01/GP-STTTT do Sở Thông 

tin và Truyền thông cấp ngày 18 tháng 01 năm 2022 Nộp lưu chiểu 

tháng 02 năm 2022. 

SÁCH KHÔNG BÁN 
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