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LỜI NÓI ĐẦU

Phường Nguyễn Thái Học là một đơn vị hành chính 
trực thuộc thành phố Yên Bái. Nhân dân phường cần cù, 
sáng tạo trong lao động sản xuất, đoàn kết, dũng cảm đấu 
tranh chống giặc ngoại xâm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
Đảng bộ và nhân dân trong phường đã phát huy truyền 
thống tự lực, tự cường vượt qua khó khăn, thử thách, 
giành nhiều thành tựu về kinh tế - xã hội; giữ vững ổn 
định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đời sống các tầng 
lớp nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 
của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất 
lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch 
sử Đảng.Đảng ủy phường đã ra nghị quyết về tổ chức 
sưu tầm, nghiên cứu, biên soạn tái bản cuốn sách: “LỊCH 
SỬ ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC (1981-
2020)”. Cuốn sách đã tái hiện được những nét cơ bản về 
miền đất, con người, truyền thống lịch sử cách mạng; 
khái quát chặng đường đấu tranh, xây dựng, trưởng 
thành của Đảng bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng; phản ánh 
chân thực các sự kiện lịch sử ở địa phương; những cống 
hiến, đóng góp của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng 
quê hương, đất nước. Từ thực tiễn lịch sử, bước đầu tổng 
kết một số kinh nghiệm phục vụ cho công tác lãnh đạo, 
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Mặc dù Ban biên soạn đã có nhiều cố gắng trong 
công tác sưu tầm, nghiên cứu và biên soạn, chắt lọc từ 
nhiều nguồn tài liệu của các tổ chức và cá nhân, song 
thời gian lùi quá xa, tài liệu lưu trữ thất lạc, nhiều nhân 
chứng lịch sử không còn…. Vì thế, một số sự kiện lịch 
sử, nhân vật lịch sử trong quá khứ chưa được phản ánh 
đầy đủ hoặc xứng đáng với tầm vóc vốn có và sự cống 
hiến của các thế hệ.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được những ý 
kiến bổ sung, chỉnh sửa của đồng chí, bạn đọc về nội 
dung và hình thức, để khi tái bản lần tiếp theo cuốn sách 
sẽ đầy đủ, chính xác, phong phú và sâu sắc hơn.

Xin chân thành cảm ơn các tập thể và cá nhân đã 
cộng tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành cuốn sách này.

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “LỊCH SỬ ĐẢNG 
BỘ PHƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC (1981-2020)” với 
đồng chí và bạn đọc.

                               T/M ĐẢNG ỦY
                                 BÍ THƯ

                                   Tạ Ngọc Hoa

điều hành của Đảng bộ, chính quyền phường trong thời 
kỳ cách mạng mới.

Mặc dù Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học được 
thành lập từ năm 1981, song trong quá trình biên soạn 
đã khái quát cả một chặng đường từ năm 1945 đến khi 
thành lập vì lịch sử là một dòng chảy liên tục, giúp các 
đồng chí và bạn đọc có thể hình dung một cách đầy đủ, 
hệ thống nhất phong trào cách mạng của các tầng lớp 
nhân dân qua các thời kỳ lịch sử.

Trong quá trình thực hiện, chúng tôi đã nhận được 
sự giúp đỡ, ủng hộ và những ý kiến đóng góp tâm huyết, 
trách nhiệm của nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố Yên 
Bái, các thế hệ lãnh đạo phường qua các thời kỳ; các 
đồng chí có chuyên môn về khoa học lịch sử, am hiểu 
lịch sử địa phương…

Thấm nhuần quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh:“Dân ta phải biết sử ta”, cuốn sách ra đời đáp ứng 
được nguyện vọng tha thiết và chính đáng, đồng thời 
cũng là niềm tự hào của các thế hệ cán bộ, đảng viên 
và nhân dân trong phường - những người đã đóng góp, 
cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng chung 
của địa phương và góp phần giáo dục truyền thống quý 
báu cho các thế hệ đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp tục phát 
huy, cống hiến năng lực, trí tuệ cho quê hương, đất nước 
trong sự nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh.
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Chương I
KHÁI QUÁT MỘT SỐ NÉT VỀ MIỀN ĐẤT, CON 

NGƯỜI, LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG

Mang tên nhà yêu nước, liệt sĩ Nguyễn Thái Học1; 
phường Nguyễn Thái Học nằm ở phía Tây Nam thành 
phố Yên Bái có diện tích 1,79 km2, phía Đông giáp với 
phường Yên Ninh, phía Tây giáp với phường Nguyễn 
Phúc, phía Nam giáp với sông Hồng và phường Hồng 
Hà, phía Bắc giáp phường Nam Cường.

Trong suốt chiều dài lịch sử, phường Nguyễn Thái 
Học đã nhiều lần thay đổi địa danh, địa giới hành chính. 
Thời phong kiến, miền đất này chỉ là một xóm nằm trong 
tổng Bách Lẫm, phủ Quy Hóa sau là phủ Trấn Yên tỉnh 
Hưng Hóa.

Trước Cách mạng tháng Tám năm 1945, nơi đây nằm 
trong khu vực phụ cận thị xã Yên Bái được tái lập và mở 
rộng. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thị 
xã Yên Bái được chia thành 5 khu phố, phường Nguyễn 
Thái Học hiện nay thuộc khu phố 5 trên cơ sở 5 xóm của 
1 Nguyễn Thái Học sinh năm 1903 tại Thổ Tang, Vĩnh Phúc. Năm 1927 ông cùng một 
số người khác thành lập tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng - tổ chức tiêu biểu nhất của 
khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản ở Việt Nam trong những năm 20 của thế kỷ 
XX. Đêm mùng 9 rạng sáng ngày 10.2.1930, Nguyễn Thái Học cùng các đồng sự phát 
động cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược tại nhiều tỉnh Bắc Kỳ; trong đó 
cuộc khởi nghĩa nổ ra trước tiên và có tiếng vang hơn cả là ở thị xã Yên Bái. Cuộc khởi 
nghĩa bị dập tắt và dìm trong bể máu. Nguyễn Thái Học cùng 16 đồng sự khác bị thực 
dân Pháp kết án tử hình, Nguyễn Thái Học hy sinh khi mới 27 tuổi đời, trước khi hy sinh, 
ông còn hô vang “Việt Nam vạn tuế”.
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xã Nguyễn Phúc hợp thành bao gồm: Xóm Bơm Nước, 
xóm Thành Công, xóm Hàng Đậu, xóm Thống Nhất, 
xóm Gò Chùa; đến năm 1979, xã Nam Cường cắt một 
phần đất nhập vào khu phố 5, thị xã Yên Bái lúc này 
hình thành 4 tiểu khu là: Nguyễn Phúc, Đoàn Kết, Thống 
Nhất, Thành Công. Phường Nguyễn Thái Học hiện nay 
thuộc tiểu khu Thành Công.

Theo Quyết định số 03-CP, ngày 03/01/1981 của Hội 
đồng Chính phủ, quyết định về việc thống nhất tên gọi 
các đơn vị ở nội thành, nội thị. Thực hiện quyết định 
của Hội đồng Chính phủ, Thị xã Yên Bái quyết định: 
Tiểu khu Nguyễn Phúc được gọi là phường Hồng Hà và 
sát nhập thêm 2 đội sản xuất nông nghiệp của xã Nam 
Cường; tiểu khu Đoàn Kết gọi là phường Minh Tân; 
tiểu khu Thống Nhất gọi là phường Yên Thịnh; tiểu khu 
Thành Công gọi là phường Nguyễn Thái Học, gồm toàn 
bộ diện tích, vị trí của phường Yên Ninh ngày nay.

Theo Quyết định số 101-HĐBT ngày 06/6/1988 của 
Hội đồng Bộ trưởng đã quyết định chia tách 4 đơn vị hành 
chính cấp phường của thị xã Yên Bái lên thành 7 đơn vị. 
Cụ thể: Chia phường Hồng Hà thành 2 phường lấy tên là 
phường Hồng Hà và phường Nguyễn Phúc; chia phường 
Minh Tân thành 2 phường Đồng Tâm và phường Minh 
Tân; chia phường Nguyễn Thái Học thành hai phường 
Yên Ninh và phường Nguyễn Thái Học. Như vậy, Nguyễn 
Thái Học là một đơn vị hành chính cấp phường của thị xã 

Yên Bái từ những năm 1980 của thế kỷ XX; đến năm 
2002 khi thị xã được nâng cấp lên thành phố thì trở thành 
đơn vị hành chính của thành phố Yên Bái.

Trong tổng số 179 ha đất tự nhiên của phường diện 
tích đất ở chiếm 50 ha; đất chuyên dùng 71,5 ha; đất 
canh tác 32,5 ha; đất chưa sử dụng 22 ha. Là một đơn 
vị hành chính trung tâm của thành phố, phường Nguyễn 
Thái Học có cơ sở hạ tầng kỹ thuật khá phát triển. Trên 
địa bàn có nhiều tuyến đường lớn chạy qua như Nguyễn 
Thái Học, Hoàng Hoa Thám, Lý Thường Kiệt, Thành 
Công, Lê Hồng Phong, Yên Ninh, Hòa Bình, Trần Bình 
Trọng,.. cùng các tuyến đường lớn còn có hệ thống đường 
nhánh tạo thành hệ thống giao thông thuận tiện cho việc 
đi lại, vận chuyển hàng hóa, phát triển các loại hình kinh 
doanh, dịch vụ …

Phát huy thế mạnh về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, 
ngành thương mại dịch vụ luôn chiếm tỷ trọng cao trong 
cơ cấu kinh tế. Chỉ riêng số hộ kinh doanh dịch vụ đã 
chiếm tới 25% số hộ kinh doanh của toàn thành phố; 
trên địa bàn đã hình thành những khu vực kinh doanh tập 
trung với nhiều loại hình phong phú, đa dạng.

Song hành với sự phát triển, sự nghiệp văn hóa - xã 
hội của phường cũng đạt được những thành tựu quan 
trọng góp phần đáp ứng nhiệm vụ chính trị và yêu cầu 
nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân. Hệ thống giáo 
dục từ mầm non đến trung học cơ sở được phát triển. 



10 11

Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh 
được thực hiện có kết quả. Công tác xã hội, giải quyết 
việc làm được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện thu 
được nhiều thành tựu quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo trong 
phường đến năm 2020 còn 0,68%.

Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa tinh thần 
của nhân dân trong phường ngày càng được cải thiện 
và nâng cao. Đến nay 100% số hộ trong phường có các 
phương tiện nghe, nhìn hiện đại; cùng với các loại báo, 
tạp chí của Đảng và các đoàn thể thì các loại hình thông 
tin, truyền thông hiện đại như điện thoại, Internet cũng 
phát triển mạnh, góp phần làm phong phú thêm đời sống 
văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Trong suốt chiều dài lịch sử, cư dân nơi đây có truyền 
thống gắn bó, đoàn kết, tương thân, tương ái; truyền 
thống quý báu đã được nhân lên gấp bội kể từ khi có 
Đảng, trở thành sức mạnh to lớn được chứng minh qua 
hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc và trong 
công cuộc đổi mới với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Hiện dân số của phường trên 1,5 vạn người, gồm dân 
tộc Kinh, Tày, Nùng và một số dân tộc ít người khác, 
trong đó dân tộc Kinh chiếm hơn 98%. Hầu hết nhân dân 
đều theo tín ngưỡng truyền thống là thờ cúng tổ tiên, chỉ 
có 26 hộ theo đạo Phật và hơn 20 hộ theo đạo Thiên chúa.

Trên địa bàn phường có khu di tích lịch sử Nguyễn 
Thái Học được Bộ Văn Hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn 
hóa Thể thao và Du lịch) xếp hạng là Khu di tích lịch 
sử Quốc gia nằm trong khuôn viên của Công viên Yên 
Hòa2. Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học là một trong 
những điểm đến thăm quan, tưởng niệm của du khách 
trong nước và quốc tế khi đến với thành phố Yên Bái; 
đồng thời đây cũng là nơi lý tưởng trong việc giáo dục 
cho thế hệ trẻ vể truyền thống yêu nước, tinh thần đấu 
tranh anh dũng, bất khuất của dân tộc ta nói chung và của 
Nguyễn Thái Học cùng các đồng sự của ông nói riêng 
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Là một Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Thành phố Yên 
Bái, Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học có 1.190 đảng viên, 
trong nhiều năm luôn đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch, 
vững mạnh. Sự đoàn kết, gắn bó cùng với kinh nghiệm, 
năng lực chỉ đạo thực tiễn; chất lượng, trình độ của đội ngũ 
cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng cao là nhân tố quan 
trọng, quyết định tới sự phát triển của địa phương.

Với điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng 
kinh tế - xã hội và đường lối đổi mới đúng đắn của Đảng 
cùng với sự chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên và 
các tầng lớp nhân dân địa phương; phường Nguyễn Thái 
Học hội tụ đủ các điều kiện thuận lợi để vượt qua những 
2 Quyết định số 177 ngày 05/3/1990 của  Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch).
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khó khăn, thách thức ngày càng phát triển, trưởng thành 
vững mạnh, xứng đáng là đơn vị dẫn đầu trong sự nghiệp 
cách mạng chung của thành phố Yên Bái.

Truyền thống yêu nước, đoàn kết chống giặc ngoại 
xâm là vốn quý trong lịch sử phường. Trải qua bao thăng 
trầm của thời gian, những người dân nơi đây bao thế hệ 
chung sức chung lòng đấu tranh chống lại chế độ thực 
dân, phong kiến. Nhưng từ khi có Đảng lãnh đạo, truyền 
thống quý báu đó lại được nâng lên gấp bội.

Ngày 07/5/1945, Chi bộ Đảng đầu tiên được thành 
lập tại thị xã Yên Bái, từ đây phong trào cách mạng của 
quần chúng phát triển lên một bước mới. Cùng với nhân 
dân cả nước và tỉnh Yên Bái, nhân dân phường Nguyễn 
Thái Học đã đứng lên đánh Pháp, đuổi Nhật giành chính 
quyền về tay nhân dân trong Cách mạng tháng Tám năm 
1945, đập tan gông xiềng nô lệ của thực dân Pháp, phát 
xít thống trị hơn nửa thế kỷ, chấm dứt chế độ phong kiến 
hàng ngàn năm; góp phần vào thắng lợi chung mang ý 
nghĩa thời đại - lập nên Nhà nước dân chủ nhân dân đầu 
tiên ở Đông Nam Á. Thắng lợi vĩ đại này tạo tiền đề để 
nhân dân địa phương cùng nhân dân cả nước bắt tay vào 
công cuộc xây dựng chế độ mới, trước mắt là bảo vệ 
thành quả cách mạng vừa giành được, chuẩn bị mọi mặt 
cho kháng chiến trường kỳ.

Chương II
PHƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC TRONG 

HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN TRƯỜNG KỲ 
CỦA DÂN TỘC (1945-1975)

I. GÓP PHẦN ĐẤU TRANH BẢO VỆ CHÍNH 
QUYỀN CÁCH MẠNG VÀ BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG 
CHẾ ĐỘ MỚI. GÓP PHẦN THỰC HIỆN CÔNG 
CUỘC KHÁNG CHIẾN, KIẾN QUỐC, ĐÁNH BẠI 
THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)

Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam 
dân chủ cộng hòa ra đời. Chính quyền nhân dân non 
trẻ vừa thành lập đã phải đứng trước những thử thách 
nghiêm trọng. Thù trong, giặc ngoài và những khó khăn, 
thách thức trên tất cả các lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, an ninh, quân sự. Trong lịch sử, chưa lúc nào 
dân tộc ta phải đối phó với nhiều kẻ thù như vậy. Vận 
mệnh dân tộc như “ngàn cân treo sợi tóc”.

Nằm trong bối cảnh chung đó, chính quyền cách 
mạng Yên Bái mới thành lập đã phải đương đầu ngay 
với những khó khăn chồng chất. Nhiều nơi trong tỉnh 
liên tục bị nạn đói đe dọa nghiêm trọng; các vùng ven 
sông Hồng bị lũ lụt gây thiệt hại nặng nề về tài sản; chính 
quyền cách mạng vừa thành lập chưa được củng cố; công 
việc nặng nề nhưng số cán bộ, đảng viên lại rất ít, chưa 
có kinh nghiệm quản lý kinh tế, xã hội; cùng với đó là 
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những khó khăn trên mọi mặt của đời sống chính trị, 
kinh tế, văn hóa, xã hội.

Ngày 28/8/1945, chỉ sau một tuần độc lập, toán tiền 
trạm của quân Tưởng từ Lào Cai đã đến Yên Bái, tiếp 
theo là hàng vạn tên của Quân đoàn 50 kéo xuống; một 
cánh quân khác từ Hàm Yên (Tuyên Quang) tràn sang 
huyện Yên Bình. Quân Tưởng đòi giải tán chính quyền 
các cấp và lực lượng vũ trang của ta, ép ta cung cấp cho 
chúng lương thực, thực phẩm, phá rối trật tự xã hội, làm 
rối loạn thị trường…

Đi theo và dựa vào quân Tưởng, bọn phản động Việt 
Quốc đã ra sức chống phá cách mạng, cướp phá, giết 
người, rải truyền đơn, nói xấu Mặt trận Việt Minh. Sau 
khi chiếm đóng một số nơi ở thị xã Yên Bái như Đồn 
Cao, trại lính khố xanh, tòa Chánh sứ… chúng đã lập 
ra Tỉnh đảng bộ do tên Vũ Nguyên Hải làm Chủ nhiệm, 
chúng lợi dụng uy tín của nhà yêu nước Nguyễn Thái 
Học tuyên truyền, lừa bịp một số quần chúng, thanh niên 
nhẹ dạ vào các tổ chức phản động như “Việt Nam kỳ hào 
hội”, “Quốc dân quân”…. ở những nơi chúng tạm thời 
kiểm soát, bọn Việt Quốc ra sức lùng bắt cán bộ, các hội 
viên cứu quốc, gây ra nhiều vụ bắt cóc tống tiền làm cho 
nhân dân vô cùng căm ghét. Trắng trợn hơn, bọn chúng 
còn tấn công lực lượng vũ trang của ta; bắt và sát hại 
nhiều cán bộ của ta trong đó có đồng chí Nguyễn Phúc - 
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh 

và đồng chí Nguyễn Văn Chí - Ủy viên Ty Công an phụ 
trách thị xã. Ngoài việc chống phá cách mạng, lùng bắt 
và tra tấn những người theo Việt Minh, bọn thanh niên 
quân chính của chúng còn kiểm soát ngặt nghèo mọi hoạt 
động của dân chúng, không cho nhân dân ra khỏi thị xã, 
kể cả để làm những công việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt 
hàng ngày. Lúc này, lực lượng của Tưởng và bọn tay sai 
phản động là kẻ thù nguy hiểm đang đe dọa hàng ngày, 
hàng giờ đối với chính quyền cách mạng.

Tại Yên Bái, Tỉnh ủy đã quán triệt Chỉ thị “Kháng 
chiến kiến quốc” của Trung ương Đảng, xác định nhiệm 
vụ quan trọng nhất lúc này là bảo vệ và giữ vững chính 
quyền cách mạng; dẹp trừ bọn phản động Việt Quốc và 
cải thiện đời sống nhân dân. Đối với quân Tưởng ta thực 
hiện sách lược mềm dẻo để hạn chế đến mức thấp nhất là 
gìn giữ được lực lượng, chuẩn bị cho việc tấn công giải 
phóng thị xã khi đủ điều kiện.

Sau khi “Hiệp định sơ bộ” ngày 06/3/1946 được ký 
kết, quân Tưởng buộc phải rút về nước, bọn Quốc dân 
đảng như rắn mất đầu. Thời cơ đã tới, lực lượng vũ trang 
cách mạng được lệnh dẹp trừ bọn Việt Nam Quốc dân 
đảng đang chiếm đóng dọc theo đường xe lửa từ Hà Nội 
đến Lào Cai.

Đầu tháng 7/1946, ta tổ chức tấn công địch ở gò 
Chùa, Bách Lẫm, Cường Thịnh. Nhân dân thị xã tích cực 
quyên góp lương thực, thực phẩm tiếp tế cho bộ đội; các 
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tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, đoàn thanh niên và lực 
lượng tự vệ đã tích cực tham gia vào cuộc tấn công như 
tổ chức nấu cơm, tiếp tế, cứu thương…. Trước sức tấn 
công của quân ta, Quốc dân đảng vô cùng hoang mang lo 
sợ, lợi dụng thời cơ, ta dụ địch tập trung lên Xuân Lan, 
Bái Dương, Nga Quán và bao vây tóm gọn. Một số ít từ 
Phú Thọ chạy lên bị ta tiếp tục truy kích, tiêu diệt.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Mặt trận Việt Minh, 
chính quyền cách mạng non trẻ đã lãnh đạo và tổ chức 
nhân dân tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ chính 
quyền cách mạnh, bảo vệ thành quả của cách mạng tháng 
Tám, góp phần vào sự nghiệp Cách mạng chung của tỉnh 
vượt qua thử thách vô cùng gay go ác liệt. Qua đó nhân 
dân càng vững tin vào tiền đồ cách mạng.

Ngày 15/8/1946, nhân dân thị xã đã nô nức dự lễ mít 
tinh lớn chào mừng thị xã giải phóng. Thắng lợi của việc 
dẹp trừ bọn Việt Nam Quốc dân đảng là điều kiện thuận 
lợi để nhân dân thị xã cùng Đảng bộ và nhân dân các 
dân tộc trong tỉnh, chuẩn bị về mọi mặt bước vào cuộc 
trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp.

Sau cách mạng tháng Tám, cùng các địa phương 
trong thị xã, chính quyền cách mạng non trẻ và nhân dân 
địa phương phải tập trung giải quyết nhiều vấn đề quan 
trọng vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính lâu dài đó 
là: Diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Để giải quyết nhanh nạn đói, Ủy ban cách mạng thị 
xã đã tích cực vận động nhân dân nhường cơm, sẻ áo, 
quyên góp tiền bạc, thóc gạo….giúp đỡ nhau trong đời 
sống và sản xuất. Khẩu hiệu “Một miếng khi đói bằng 
một gói khi no; lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách 
nhiều”, noi gương và hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch 
Hồ Chí Minh mỗi tuần nhịn ăn một bữa đem số gạo dành 
dụm lập “hũ gạo cứu đói” … được các tổ chức đoàn thể 
và bà con nhân dân tích cực hưởng ứng. Cùng với các 
biện pháp trước mắt, là các giải pháp mang tính lâu dài 
như: Phát động nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào 
tăng gia sản xuất, thực hiện giảm thuế điền thổ, giảm tô, 
giảm tức. Việc bước đầu thực hiện cải cách dân chủ này 
đã góp phần động viên nhân dân hăng hái hơn trong lao 
động, sản xuất. Nhờ những biện pháp tổng hợp trên, chỉ 
trong một thời gian ngắn nạn đói đã bị đẩy lùi, đời sống 
nhân dân từng bước ổn định, qua đó đã chứng tỏ khả 
năng tổ chức quản lý xã hội của chính quyền mới, đồng 
thời tăng cường lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo 
của Đảng, của Hồ Chủ tịch, của chế độ mới cũng như tạo 
những tiền đề để chính quyền và nhân dân thị xã tiếp tục 
thực hiện những nhiệm vụ cách mạng mới.

Để giải quyết những khó khăn về tài chính, ngày 
04/9/1945, Chính phủ ra sắc lệnh Quỹ độc lập và tổ 
chức “Tuần lễ vàng” nhằm động viên khả năng của mọi 
người dân yêu nước, thiết tha với cách mạng, tự nguyện 
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đóng góp, ủng hộ nền độc lập của đất nước. Nhân dân thị 
xã tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch với 
khẩu hiệu “Hãy đem vàng rửa hận cho Tổ quốc”, ngày 
17/9/1945 tại xã Giới Phiên, địa điểm tổ chức “Tuần lễ 
vàng” ở khu vực Yên Bái, nhân dân thị xã và các xã lân 
cận đã thể hiện tình cảm và trách nhiệm của mình trước 
vận mạng của quốc gia dân tộc. Nhiều người đã không 
ngần ngại tháo những đồ trang sức quý giá bằng vàng, để 
góp vào quỹ; nhiều gia đình đã hiến cả số tiền ít ỏi dành 
dụm cả đời để ủng hộ cách mạng.

Cùng với diệt “giặc đói”, phong trào bình dân học 
vụ, xóa nạn mù chữ diệt “giặc dốt” và bài trừ các tệ nạn 
xã hội được tổ chức thực hiện và đạt kết quả cao. Thấm 
nhuần lời dạy của Hồ Chủ tịch “một dân tộc dốt là một 
dân tộc yếu”, Ban bình dân học vụ cùng với chính quyền 
và các đoàn thể đã nỗ lực tổ chức và vận động nhân 
dân trong địa phương tích cực tham gia phong trào này. 
Với phương châm người biết chữ dạy người chưa biết, 
người chưa biết gắng học cho biết…. các lớp bình dân 
học vụ và xóa mù chữ được tổ chức đa dạng, phong phú 
với nhiều hình thức nhằm kích thích và khơi dậy truyền 
thống hiếu học của cha ông. Khắp các phố đều có lớp 
học, tất cả các đối tượng từ cụ già tới em nhỏ đều hăng 
hái, tích cực học tập để biết đọc, biết viết. Với sự nhiệt 
tình, trách nhiệm của Ban bình dân học vụ, của các giáo 
viên người địa phương, sự vận động của các đoàn thể 

cộng với tinh thần thực sự cầu thị của người học, chỉ 
trong một thời gian ngắn nhiều người đã thoát nạn mù 
chữ…. Cảnh tượng đêm đêm lấp lóa ánh đuốc, ánh đèn 
từng đoàn thanh niên nam nữ, người già, người trẻ nô 
nức đến các lớp bình dân học vụ vừa học chữ, vừa học 
hát, sinh hoạt đoàn thể, luyện tập quân sự là một hình 
ảnh đẹp thể hiện sức sống của chế độ mới và ý chí của 
một dân tộc. Qua đợt vận động này trình độ dân trí của 
nhân dân được cải thiện thêm một bước, nhiều người trở 
thành hạt nhân trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 
cách mạng của địa phương. Phát huy những thành tích 
này, công tác bình dân học vụ được chính quyền thị xã 
quan tâm chỉ đạo thực hiện trong suốt chiều dài của cuộc 
kháng chiến chống thực dân Pháp.

Cùng với việc nâng cao dân trí, chính quyền khu phố 
còn dựa vào các đoàn thể cứu quốc vận động nhân dân 
đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục mê tín dị 
đoan, tăng cường các hoạt động văn hóa, văn nghệ lành 
mạnh,… Do đó, các tệ nạn như trộm cắp, cờ bạc giảm 
nhiều; tình đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau được 
khơi dậy và phát huy; công tác vệ sinh phòng bệnh được 
chú trọng, đường phố xóm ngõ thường xuyên được vệ 
sinh sạch sẽ đem lại sức sống mới cho mảnh đất và con 
người nơi đây.

Dưới sự lãnh đạo của chính quyền cách mạng non 
trẻ, cuộc sống mới đang từng bước hình thành tuy còn 



20 21

nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng đã góp phần đẩy lùi 
dần mọi tệ nạn, tàn dư của chế độ xã hội cũ ra khỏi đời 
sống xã hội.

Cuộc vận động chính trị quan trọng nhất trong giai 
đoạn này là tổ chức Tổng tuyển cử, bầu Quốc hội đầu 
tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thắng lợi 
của cuộc vận động tổng tuyển cử đã góp phần giáng một 
đòn mạnh mẽ vào âm mưu chia rẽ, phá hoại của bọn 
phản động Việt Nam, nâng cao vị thế hợp pháp của chính 
quyền cách mạng thể hiện sức mạnh, lòng yêu nước và 
trí tuệ sáng suốt của nhân dân. Đồng thời, qua cuộc vận 
động tổng tuyển cử, đã góp phần giáo dục lòng yêu nước, 
ý thức làm chủ và nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi công dân 
với đông đảo cử tri và các tầng lớp nhân dân. Sau khi 
thực hiện thành công việc bầu cử Quốc hội, nhân dân thị 
xã tiếp tục tham gia bầu cử Hội đồng nhân dân và lập ra 
Ủy ban hành chính kháng chiến để thay cho Ủy ban nhân 
dân cách mạng lâm thời. Đây là bước tiếp theo trong việc 
kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động của bộ máy chính 
quyền. Thông qua cuộc vận động, các tổ chức đoàn thể 
cứu quốc như đoàn thanh niên, hội phụ nữ, thiếu nhi… 
đã được nâng lên một bước cả trong tổ chức và nhận thức 
của đoàn viên, hội viên. Một đội ngũ cán bộ đã qua thử 
thách của cách mạng tháng Tám và công cuộc bảo vệ 
chính quyền Cách mạng được bổ sung vào bộ máy chính 
quyền và các đoàn thể của Mặt trận Việt Minh.

Từ tháng 10/1947, 4/5 diện tích đất đai của tỉnh đã bị 
địch chiếm, các an toàn khu của tỉnh cũng bị vỡ. Thị xã 
Yên Bái vẫn là vùng tự do, hậu phương kháng chiến của 
tỉnh, của Liên khu 10 và Bộ chỉ huy các chiến dịch.

Nhiệm vụ của nhân dân thị xã lúc này là tập trung 
củng cố dân quân du kích, thi đua luyện quân, lập công 
tổ chức thật tốt phong trào tăng gia sản xuất; xóa mù 
chữ; phát triển đảng viên, củng cố các chi bộ, củng cố 
chính quyền và các đoàn thể cứu quốc.

Thực hiện lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch về phát động 
phong trào thi đua ái quốc, các cấp chính quyền đã lãnh 
đạo nhân dân thị xã đẩy mạnh phong trào thi đua tăng 
gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, đóng góp cho kháng 
chiến, cho Chính phủ; ủng hộ các xã trong vùng địch tạm 
chiến; tiếp tục đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ… 
Với sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và 
tinh thần hăng say lao động của nhân dân, một phong 
trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp đã được phát 
động mạnh mẽ tạo thành động lực tinh thần to lớn giúp 
nhân dân trong thị xã vượt qua khó khăn, đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng, góp phần vào công cuộc kháng 
chiến, kiến quốc.

Cùng với lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển 
sản xuất, cải cách dân chủ, xây dựng và phát triển lực 
lượng vũ trang; công tác tuyên truyền, sự nghiệp văn hóa, 
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tuyên truyền tiếp tục được phát triển. Các hoạt động văn 
hóa, văn nghệ quần chúng thường xuyên được tổ chức 
phục vụ đồng bào và chiến sĩ; năm 1950, Công quán Mác 
xít được đặt tại ngôi nhà Lục Lăng trên đồi cao ở hồ Bơi 
(khu công viên Yên Hòa ngày nay), vào các tối thứ bảy 
hàng tuần, Ban Tuyên huấn tổ chức nói chuyện thời sự và 
tuyên truyền về cuộc kháng chiến của dân tộc cũng như 
chủ nghĩa Mác - Lênin, góp phần tăng thêm niềm tin của 
cán bộ và nhân dân vào thắng lợi trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp xâm lược. Sau khi nhiệm vụ chống 
nạn mù chữ đã cơ bản hoàn thành, công tác bổ túc văn hóa 
tiếp tục đẩy mạnh; cán bộ và nhân dân thị xã cũng thường 
xuyên được đọc các loại sách báo kháng chiến, nhất là báo 
Nhân Dân, Sự Thật, Cứu Quốc….. những vũ khí tư tưởng 
sắc bén của kháng chiến. Phong trào “ba sạch” và “bốn 
diệt” được đông đảo cán bộ, các cơ quan, đoàn thể đóng 
trên địa bàn và nhân dân hưởng ứng và thực hiện. Nhờ đó, 
sức khỏe của cán bộ, nhân dân được đảm bảo, một số dịch 
bệnh bị dập tắt, các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan cũng 
được giảm đáng kể.

Nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự cố gắng nỗ lực của 
các tầng lớp nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân thị xã được ổn định và cải thiện rõ rệt. Đây là 
thành tích đáng ghi nhận của chính quyền và nhân dân 
thị xã trong bối cảnh cuộc kháng chiến trường kỳ chống 
thực dân Pháp.

Là hậu phương của tỉnh trong cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân thị 
xã không chỉ đẩy mạnh phát triển sản xuất, xây dựng chế 
độ mới mà còn hăng hái đóng góp sức người, sức của và 
huy động lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu và phục 
vụ chiến đấu góp phần làm nên những thắng lợi vẻ vang. 
Hàng nghìn lượt người tham gia phục vụ các chiến dịch, 
nhiều người trong số họ đã anh dũng hy sinh. Có thể nói, 
trong kháng chiến chống Pháp, tất cả các chiến dịch lớn 
trên địa bàn tỉnh và khu vực Tây Bắc như các chiến dịch 
Sông Thao, Lê Hồng Phong, Lý Thường Kiệt, Tây Bắc 
và đặc biệt là chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đều có sự 
đóng góp sức người, sức của của nhân dân thị xã Yên Bái 
trong đó có sự đóng góp của nhân dân phường Nguyễn 
Thái Học ngày nay…

Qua 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược, nhân dân phường Nguyễn Thái Học tự 
hào đã góp phần vào thắng lợi chung của tỉnh, của dân 
tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Mặt trận Việt Minh 
các cấp, nhân dân địa phương đã bảo vệ và giữ vững 
thành quả của Cách mạng tháng Tám, từng bước xây 
dựng xã hội mới tiến bộ về mọi mặt; huy động sức người, 
sức của tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trong 
các chiến dịch giải phóng quê hương, đất nước.

Những năm kháng chiến gian khổ, nhân dân trong 
phường một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và 
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Hồ Chủ tịch, tin tưởng vào thắng lợi của sự nghiệp cách 
mạng; ra sức phấn đấu lao động sản xuất, chiến đấu và 
học tập bảo vệ, vun đắp cho chế độ mới. Tuy còn nhiều 
khó khăn, nhưng với những thành tựu đã giành được 
chính là những điểm tựa quan trọng để nhân dân phường 
Nguyễn Thái Học cùng nhân dân thị xã bước vào giai 
đoạn cách mạng mới.

II. THỜI KỲ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI, GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI CUỘC 
CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA ĐẾ QUỐC MỸ 
BẢO VỆ MIỀN BẮC, CHI VIỆN CHO CÁCH 
MẠNG MIỀN NAM (1954-1975)

1. Công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, tiến 
hành hợp tác hóa nông nghiệp, cải tạo công thương 
nghiệp xã hội chủ nghĩa và thực hiện kế hoạch 5 năm 
lần thứ nhất (1954-1964)

Sau thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ, cách 
mạng nước ta chuyển sang giai đoạn mới, nhiệm vụ cơ 
bản nhất của nhân dân thị xã Yên Bái cũng như cả tỉnh 
lúc này là nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, 
khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, giáo dục, ổn định 
và từng bước nâng cao đời sống nhân dân.

Do hậu quả nặng nề của chiến tranh và thiên tai, từ 
cuối năm 1954 đến giữa năm 1955, nạn đói diễn ra ở 
nhiều nơi trên miền Bắc, thị xã Yên Bái cũng nằm trong 
bối cảnh chung đó. Đời sống nhân dân gặp nhiều khó 

khăn, nền kinh tế tự túc, tự cấp vốn đã manh mún lại 
liên tiếp chịu thiên tai hạn hán, nạn đói diễn ra trên diện 
rộng. Trong kháng chiến tuy là vùng tự do nhưng phải 
tập trung sức người, sức của cho cuộc kháng chiến chống 
thực dân Pháp, nhất là phục vụ, cung cấp cho chiến dịch 
lịch sử Điện Biên Phủ, do đó chưa có điều kiện tập trung 
sức vào xây dựng chế độ mới, phát triển văn hóa - xã hội.

Trong những năm đầu sau giải phóng, cùng toàn thể 
nhân dân thị xã, nhân dân trên địa bàn phường Nguyễn 
Thái Học đã nêu cao tinh thần vượt khó, phát huy chủ 
nghĩa yêu nước trong cuộc kháng chiến trường kỳ, đẩy 
mạnh khai hoang phục hóa, phục hồi sản xuất, nông 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp nhằm giải quyết vấn đề ăn, 
mặc của nhân dân; giữ vững an ninh xóm phố, đoàn kết 
tương trợ xây dựng đời sống mới; tiếp tục hoàn thành 
cải cách ruộng đất; từng bước đưa nông dân vào làm ăn 
tập thể, củng cố tổ đổi công, chuẩn bị xây dựng hợp tác 
xã bậc thấp. Trong sản xuất nông nghiệp, tập trung vào 
trồng các loại rau màu ngắn ngày; đồng thời tích cực vận 
động nhân dân giúp đỡ nhau điều hòa lương thực. Cấp ủy 
và chính quyền cũng tăng cường công tác tuyên truyền 
làm cho quần chúng nhân dân thấy rõ âm mưu, thủ đoạn 
phá hoại, chiến tranh tâm lý do thực dân Pháp cố tình tạo 
ra sau khi đã buộc phải chấp nhận thất bại nhục nhã.
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Với những biện pháp tổng hợp trên, nạn đói cơ bản 
được đẩy lùi, niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của 
Đảng, của cấp ủy càng được củng cố vững chắc, góp 
phần đập tan những luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, 
phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc của bọn phản động do 
thực dân Pháp cài lại…

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh 
tế, phát triển văn hóa - xã hội, việc Đảng và Chính phủ 
quyết định tái lập thị xã Yên Bái là cơ hội thuận lợi cho 
sự phát triển của địa phương, khẳng định vị trí quan trọng 
của thị xã trong sự nghiệp cách mạng chung của cả tỉnh; 
đồng thời đây cũng là trách nhiệm nặng nề của Đảng bộ 
và nhân dân thị xã nói chung cũng như nhân dân phường 
Nguyễn Thái Học nói riêng trong bối cảnh vừa trải qua 
chiến tranh, cơ sở vật chất thiếu thốn, hệ thống giao 
thông chưa phát triển; trình độ dân trí tuy đã được nâng 
lên một bước nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu mới; đội 
ngũ cán bộ dù đã trưởng thành qua chiến tranh nhưng lại 
thiếu kinh nghiệm quản lý phát triển kinh tế …

 Trong bối cảnh đó, Ban cán sự Đảng đã chủ động 
đề ra các biện pháp lãnh đạo các tầng lớp nhân dân thị 
xã đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng. Trong đó tập trung 
vào tăng gia sản xuất, đảm bảo lương thực gắn với phát 
triển cây công nghiệp; đồng thời chú trọng khôi phục các 
ngành nghề truyền thống như dệt may, đan lát, nấu mật, 
sản xuất nông cụ.

Trong thời gian này nhân dân trên địa bàn phường 
vừa đẩy mạnh tăng gia sản xuất và tích cực tham gia 
các phong trào như giúp nhau làm cỏ, bón phân, chống 
hạn, chống sâu bọ thông qua các tổ đổi công. Cùng với 
các hoạt động trên, tất các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã 
hội trên địa bàn thị xã cũng được các tổ chức đoàn thể 
và đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng 
như: học tập Nghị quyết Trung ương Đảng Lao động 
Việt Nam lần thứ 10 và các chủ trương, chính sách của 
Chính phủ, của tỉnh,… nhờ đó các chính sách của Nhà 
nước khi triển khai trên địa bàn được thuận lợi. Trong 
đợt thi đua kê khai điều chỉnh thuế lợi tức đối với bà con 
công thương thị xã năm 1956, hầu hết số hộ công thương 
của phường cũng như thị xã đã kê khai nộp thuế, nhiều 
hộ đã được Ủy ban hành chính tỉnh cấp giấy khen.

Ngày 15/01/1956, hơn 2.000 cán bộ, công nhân và 
quần chúng nhân dân thị xã đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 
ngày Quốc tế lao động. Sau đó tổ chức các đoàn tuần hành 
trên các khu phố biểu thị sự ủng hộ với đồng bào miền 
Nam, phản đối, sự phá hoại, chia cắt đất nước của Mỹ - 
Diệm. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 các khu phố đã 
tổ chức cho các em thiếu nhi tập trung cắm trại để các em 
có dịp giao lưu học hỏi, đồng thời tăng thêm tình đoàn kết 
và khả năng tham gia các hoạt động tập thể. Nhân ngày 
02/9/1956, cùng với gần một vạn quần chúng của thị xã, 
nhân dân khu phố 5 phấn khởi tham dự lễ mít tinh kỷ 
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niệm ngày Quốc Khánh. Sau khi nghe về ý nghĩa lịch sử 
ngày Độc lập; những người tham dự lễ kỷ niệm đã cùng 
gửi điện văn lên Hồ Chủ tịch, Đảng, Chính phủ thể hiện 
ý chí và quyết tâm hoàn thành mọi nhiệm vụ cách mạng, 
sẵn sàng góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà. Sau khi 
đoàn người đã tuần hành qua các khu phố và tham gia các 
hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao. Qua các hoạt động 
chính trị này góp phần tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, 
tinh thần đấu tranh anh dũng kiên cường của lớp lớp các 
thế hệ đi trước và tăng thêm niềm tin vào tiền đồ của dân 
tộc cho các tầng lớp nhân dân. Phong trào thanh niên thi 
đua lao động kiến thiết thị xã phát triển mạnh mẽ, nhiều 
thanh niên hăng hái xung phong làm nhiệm vụ khôi phục 
các tuyến đường giao thông, lao động tại các hợp tác xã 
giúp nông dân chống hạn.

Một nhiệm vụ mới trong thời kỳ này là công tác kê 
khai nhân khẩu. Cán bộ khu phố đã chỉ đạo các đoàn thể 
phối hợp với cơ quan công an, cán bộ hộ tịch vận động 
nhân dân lập tờ khai. Thông qua đó, chính quyền nắm 
chắc dân số, độ tuổi và từng loại đối tượng. Công tác xóa 
mù chữ, bình dân học vụ được duy trì trong suốt thời kỳ 
kháng chiến tiếp tục được đẩy mạnh thu hút đông đảo bà 
con tham gia, hệ thống giáo dục phổ thông theo chương 
trình cải cách từ năm 1950 được phát triển cả về cơ sở 
trường lớp và đội ngũ giáo viên; các cụ phụ lão tích cực 
động viên con cháu đi học, chấp hành những đường lối, 
chính sách của Đảng và Nhà nước.

Từ năm 1955-1957, với nhiệm vụ trọng tâm là khôi 
phục và phát triển kinh tế - văn hóa, nhân dân trên địa 
bàn cùng toàn thể nhân dân thị xã dưới sự lãnh đạo của 
Đảng đã đoàn kết một lòng, nỗ lực khắc phục khó khăn, 
hàn gắn vết thương chiến tranh, hoàn thành nhiệm vụ 
khôi phục kinh tế, xây dựng và củng cố chính quyền, 
đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tháng 11/1958, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng lần thứ 14 (khóa II) đã đề ra kế hoạch 3 năm phát 
triển kinh tế - xã hội (1958-1960) và cải tạo xã hội chủ 
nghĩa đối với kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công, 
người buôn bán nhỏ và kinh tế tư bản tư doanh.

Cuối năm 1959, Đại hội Đảng bộ thị xã Yên Bái lần 
thứ nhất đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm của thị xã là: tập 
trung đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, vận động xây 
dựng hợp tác xã; cải tạo thương nghiệp; nâng cao đời 
sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; chú trọng công tác 
xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng; củng cố an 
ninh quốc phòng.

Thực hiện chủ trương của Đảng bộ thị xã, chính 
quyền và các đoàn thể quần chúng trên địa bàn đã tích 
cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hợp 
tác xã nông nghiệp. Đồng thời thực hiện cải tạo xã hội 
chủ nghĩa đối với các thành phần kinh tế, thợ thủ công, 
tiểu thương, người buôn bán nhỏ trên địa bàn được tổ 
chức tham gia vào các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, 
thương nghiệp, vận tải. Năm 1959, một số hợp tác xã 
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trên địa bàn đã được thành lập, trong đó có hợp tác xã 
Quyết Tâm với nhiệm vụ là sản xuất rau, nuôi lợn, cá 
phục vụ nhu cầu thực phẩm của thị xã, trong đó sản xuất 
rau xanh là chủ yếu.

Như vậy, đến cuối năm 1960, cũng như trên toàn miền 
Bắc, quan hệ sản xuất Xã hội Chủ nghĩa đã được xác lập 
ở thị xã Yên Bái và các khu phố dưới hình thức hợp tác 
xã. Việc thực hiện nhanh chóng hợp tác xã nông nghiệp 
là do sự quyết tâm của Đảng; khí thế và khát vọng của 
nhân dân muốn sớm thoát khỏi cuộc sống cực khổ tối 
tăm cùng với niềm tin tuyệt đối của họ vào sự lãnh đạo 
của Đảng. Tuy nhiên quá trình thành lập các hợp tác xã 
đã vi phạm ba nguyên tắc cơ bản là dân chủ, tự nguyện 
và có lợi. Sau khi được thành lập các hợp tác xã đều gặp 
khó khăn trong sản xuất; công tác quản lý lúng túng, nhất 
là trong quản lý tài chính; thu nhập của xã viên thấp, đời 
sống còn khó khăn, do đó họ thiếu gắn bó với hợp tác xã.

Qua 5 năm phấn đấu, nhân dân phường Nguyễn Thái 
Học đã góp phần hoàn thành kế hoạch khôi phục kinh 
tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, xã hội. 
Đời sống nhân dân và bộ mặt xóm phố được cải thiện và 
nâng lên một bước; an ninh trật tự được giữ vững; cán 
bộ, đảng viên và nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Đảng. Tuy còn nhiều khó khăn, nhưng đây 
là tiền đề quan trọng để nhân dân trong phường bước vào 
thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1961-1965).

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ III (9/1960), cấp ủy khu phố, các tầng lớp nhân dân, 
cán bộ, công nhân viên các cơ quan, xí nghiệp đóng trên 
địa bàn phường Nguyễn Thái Học (lúc đó là khu phố 5) 
đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi thực hiện hai nhiệm 
vụ chiến lược cách mạng: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 
miền Bắc; đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất 
nước nhà.

Hướng về miền Nam ruột thịt, nhân dân khu phố 5 đã 
liên tục xuống đườngcùng nhân dân thị xã mít tinh đòi 
Mỹ - Diệm thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ; lên án tội ác 
dã man, tày trời của chúng và hưởng ứng phong trào kết 
nghĩa Yên Bái - Ninh Thuận (3/1960).

Trong 4 ngày từ 28/5 đến 31/5/1961, gần 4.000 cán 
bộ và nhân dân trong tỉnh đã mít tinh phản đối đế quốc 
Mỹ trắng trợn can thiệp và âm mưu xâm lược miền Nam 
Việt Nam. Tại thị xã Yên Bái ngày 31/5 sau cuộc mít tinh 
chung đã tiếp tục tổ chức 5 cuộc mít tinh tại 5 khu phố 
gồm gần 500 người tham gia. Tất cả các cuộc mít tinh 
đều có kiến nghị gửi lên Ủy ban quốc tế tố cáo tội ác của 
đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai; đồng thời thể hiện lòng căm 
thù sâu sắc với những hành động cực kỳ dã man, tàn bạo 
của bè lũ Mỹ - Diệm với đồng bào ta ở miền Nam.

Nhân dân khu phố cũng tham gia mít tinh lớn gồm 
5.000 người tại Sân vận động thị xã lên án âm mưu xâm 
lược mới của đế quốc Mỹ, sau đó biến thành cuộc tuần 
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hành qua các khu phố với khẩu hiệu “Đả đảo đế quốc Mỹ 
và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm”.

Phong trào “Cần kiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội” 
được đông đảo cán bộ, nhân dân và công nhân viên, xã 
viên khu phố nhiệt liệt hưởng ứng, thông qua học tập ý 
thức làm chủ và nâng cao ý thức tiết kiệm xây dựng nước 
nhà đã xuất hiện những điển hình trong phong trào này. 
Nhờ thực hiện hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, phát 
huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, trong 
năm 1961 anh chị em công nhân xưởng máy cưa Yên 
Bái và hợp tác xã Mộc cải tiến đã chú ý triệt để tận dụng 
những phế phẩm, bắp bìa, mẩu gỗ… để đóng bàn ghế 
cho các trường mẫu giáo, quạt hòm, máy cấy phục vụ 
sản xuất nông nghiệp. Chỉ trong 1 năm đã tiết kiệm được 
và làm ra số sản phẩm tương đương 40 m3 gỗ.

Năm 1962, được sự giúp đỡ của Mậu dịch quốc 
doanh, Ty Công nghiệp tỉnh, các thợ thủ công lành nghề 
từ xuôi lên, hợp tác xã thủ công thị xã đã sản xuất thành 
công những sản phẩm thủy tinh đầu tiên phục vụ cho 
tiêu dùng như: bóng đèn, chai, lọ,…. với hơn 24.000 sản 
phẩm. Cũng như năm 1962, Thủ tướng Chính phủ đã 
tặng Bằng khen cho hợp tác xã vận tải xe ngựa có thành 
tích khắc phục khó khăn về mưa lũ, cầu cống, đường xá 
đảm bảo kế hoạch và các công việc đột xuất trong 2 năm 
1960 và 1961.

 Công tác giáo dục phổ thông, bổ túc văn hóa, phong 
trào xóa nạn mù chữ được đẩy mạnh ở tất cả các khu 
phố, góp phần đưa thị xã Yên Bái trở thành đơn vị đầu 
tiên trong toàn tỉnh hoàn thành phổ cập lớp 1 cho toàn 
thể nhân dân năm 1961. Cùng với quá trình thành lập 
các hợp tác xã, hệ thống trường học, trạm y tế cũng được 
đầu tư xây dựng, nâng cấp. Ngoài việc thực hiện chăm 
sóc sức khỏe cho nhân dân, trạm y tế còn thường xuyên 
vận động nhân dân làm vệ sinh xóm phố, cơ quan, đơn 
vị thực hiện nếp sống vệ sinh, tích cực phòng tránh bệnh 
dịch. Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa mới” đã 
tạo được sự chuyển biến tích cực; nội dung đăng ký xây 
dựng gia đình văn hóa mới phù hợp với từng đối tượng 
hộ gia đình như: Đăng ký lao động tốt, tăng gia trồng 
rau, chăn nuôi; chi tiêu có kế hoạch, xây dựng nếp sống 
văn hóa, gia đình hòa thuận, tích cực đọc sách báo…

Chị em phụ nữ khu phố hào hứng, sôi nổi đăng ký 
phấn đấu trở thành phụ nữ “5 tốt”. Từ phong trào này, 
nhiều chị em đã xây dựng gia đình bình đẳng, hòa thuận, 
nuôi dạy con tốt, đồng thời tích cực sản xuất và công tác, 
học tập văn hóa. Trong phong trào thi đua năm đầu thực 
hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, khu phố và chi hội phụ 
nữ khu phố được tặng Bằng khen của Ủy ban hành chính 
thị xã là đơn vị có thành tích xuất sắc.

Nhân dân khu phố cũng tích cực hưởng ứng phong 
trào chăn nuôi, nhất là nuôi lợn, gà bán cho Nhà nước. 
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Trong năm 1962 nhân dân thị xã bán cho Nhà nước 30 
tấn lợn hơi. Điển hình trong phong trào này là bà Tân 
khu phố 5 bán vượt định mức ngay từ đầu năm.

Hưởng ứng đợt thi đua “Phất cao cờ Đại Phong, thi 
đua với Yên Hưng, giành vụ mùa thắng lợi” của tỉnh, 
sáng chủ nhật ngày 05/8/1962, tất cả xã viên các hợp 
tác xã tiểu thủ công thương nghiệp và đông đảo nhân 
dân 5 khu phố của thị xã Yên Bái đã giúp chuyển phân 
cho các hợp tác xã nông nghiệp và làm cỏ sắn. Chỉ trong 
một ngày đã gánh được 1.033 gánh và hơn 34 tấn phân 
các loại; đi đầu trong phong trào ở khối các khu phố có 
gia đình cụ Trần Đình Khải trên 70 tuổi và ông Đỗ Đình 
Phóng ở khu phố 5.

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội liên hoan 
chiến sĩ thi đua Công - Nông - Binh toàn tỉnh lần thứ 
5 tháng 9/1962, nhân dân khu phố 5 gồm bà con tiểu 
thương và lao động đã tổ chức thực hiện bằng nhiều hành 
động cụ thể, thiết thực như: thu góp được hơn 10 tấn 
phân các loại, xây dựng 1 trường mẫu giáo và hoàn thành 
chương trình huấn luyện dân quân tự vệ trong cả năm 
1962. Tại Đại hội này, một số các tập thể và cá nhân 
được vinh dự nhận Bằng khen của Chính phủ.

Khi công trình thủy điện Thác Bà được khởi công 
xây dựng, nhận thức rõ tầm quan trọng của việc di dân 
vùng lòng hồ, cùng với các khu phố của thị xã, nhân dân 
khu phố 5 đã kết nghĩa với các xã vùng lòng hồ, giúp đỡ 
di chuyển nhà cửa, đồ đạc, tổ chức tiếp đón, ủng hộ nông 
cụ, cử người lên quê mới xây dựng sân phơi, nhà kho…

Mười năm cùng cả nước tiến hành xây dựng xã hội 
mới (1954-1964), năm năm thực hiện kế hoạch lần thứ 
nhất (1961-1965), dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân 
khu phố 5 cùng toàn thể nhân dân thị xã đã khắc phục 
khó khăn, từ bỏ lối làm ăn nhỏ lẻ đi vào làm ăn tập thể và 
đạt được những thành tựu quan trọng.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, đã xác định 
phương hướng đúng đắn: sản xuất thực phẩm là chủ yếu, 
đẩy mạnh sản xuất ngoại thị nên đã đáp ứng một phần 
nhu cầu của thị xã về lương thực, thực phẩm. Sản xuất 
thủ công nghiệp, đã khắc phục khó khăn về vật tư, nguyên 
liệu và thị trường tiêu thụ, sản lượng tiểu thủ công nghiệp 
đã đáp ứng một phần nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và 
phục vụ sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ bản.

Công tác cải tạo công thương nghiệp xã hội chủ nghĩa 
đã căn bản hoàn thành, hầu hết thợ thủ công nghiệp và 
tiểu thương đã vào hợp tác xã. Ý thức giác ngộ của xã 
viên được nâng lên một bước, công tác quản lý hợp tác 
xã có nhiều tiến bộ, các hợp tác xã đã trở thành nòng cốt 
trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng 
và Chính phủ.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, sự nghiệp giáo dục 
phát triển mạnh ở cả cấp học và ngành học; chất lượng 
giáo dục cũng được nâng lên. Phong trào xây dựng gia 
đình văn hóa có tác dụng tốt, thúc đẩy mọi mặt công tác 
ở địa phương.



36 37

Trật tự trị an được bảo đảm, tài sản của Nhà nước và 
của nhân dân được bảo vệ. Lực lượng dân quân tự vệ ở 
khu phố và hợp tác xã, cơ quan xí nghiệp được củng cố, 
vừa tích cực đẩy mạnh sản xuất và sẵn sàng chiến đấu. 
Công tác mặt trận và các đoàn thể quần chúng ngày càng 
phát huy vai trò và tác dụng thiết thực thúc đẩy mọi mặt 
công tác khác.

2. Góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại của đế 
quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước (1965-1975)

Thất bại nặng nề trong “chiến tranh đặc biệt”, từ giữa 
năm 1965, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa quân vào miền Nam tiến 
hành cuộc “chiến tranh cục bộ”, đồng thời từng bước leo 
thang đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân.

Trước tình hình mới, Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ 11 (3/1965) và lần thứ 12 (12/1965) 
đã chỉ rõ phải kịp thời chuyển hướng mọi mặt hoạt động 
sang thời chiến, tăng cường lực lượng quốc phòng nhằm 
đáp ứng yêu cầu bảo vệ miền Bắc, chi viện cho miền 
Nam, đồng thời tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật 
cho chủ nghĩa xã hội.

Thực hiện chủ trương trên, Thị ủy Yên Bái đã mở 
hội nghị chuyên đề về công tác phòng không nhân dân, 
giao thông vận tải; công tác củng cố dân quân tự vệ trong 
tình hình mới; quán triệt nghị quyết của Đảng và chủ 
trương của Thị ủy, chính quyền khu phố đã tổ chức nhân 

dân chuyển sang nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu. 
Trong bối cảnh cả nước có chiến tranh với hình thức và 
mức độ khác nhau, nhiệm vụ chủ yếu của cấp ủy, chính 
quyền và nhân dân khu phố lúc này: Tiếp tục đẩy mạnh 
phát triển sản xuất cho phù hợp với bối cảnh mới, đẩy 
mạnh công tác phòng không, sơ tán; xây dựng và huy 
động lực lượng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu; 
làm nghĩa vụ đối với Nhà nước, chi viện sức người, sức 
của cho miền Nam. 

Công tác sơ tán là vấn đề phức tạp làm đảo lộn toàn 
bộ cuộc sống của nhiều gia đình, có những nhà phải sơ 
tán đi hai, ba nơi. Xác định được tính chất quan trọng 
của công tác sơ tán, Chi bộ khu phố3 đã tích cực tuyên 
truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác này. 
Ban phòng không khu phố đã tổ chức, hướng dẫn, vận 
động nhân dân trên địa bàn chủ động sơ tán về những nơi 
an toàn. 

Tuy nhiên, trong khi địch chưa đánh phá nên một số 
cán bộ và nhân dân khu phố chưa thấy được âm mưu 
thâm độc của đế quốc Mỹ và tính chất khốc liệt của 
chiến tranh nên đã nảy sinh tư tưởng chủ quan, ngại khó. 
Trước tình hình đó khu phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, 
vận động nhân dân đi sơ tán. Các đoàn thể như hội Phụ 
nữ, hội phụ lão, đoàn thanh niên phối hợp chặt chẽ, đến 

3  Theo tư liệu được cung cấp, đến tháng 6/1965 Chi bộ Khu phố 5 được đặt tại hợp tác 
xã Thủy Tinh gồm 9 đảng viên, do đồng chí Đỗ Quang Bái làm Bí thư Chi bộ.
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từng gia đình vận động bà con đi sơ tán. Để đảm bảo đời 
sống cho bà con, các ngành lương thực, thương nghiệp 
dự trữ đủ lương thực, thực phẩm, mở các quầy hàng lưu 
động ở nơi sơ tán, thay đổi giờ bán hàng để phục vụ cán 
bộ và nhân dân.

Cùng với việc tổ chức sơ tán, nhân dân khu phố còn 
tích cực đào hầm trú ẩn nhằm hạn chế thương vong đến 
mức thấp nhất khi bị máy bay địch đánh phá. Trong 
phong trào này, nhân dân khu phố 5 đã đào được 182 
hầm gia đình (nhiều hộ đào tới 2-3 cái), 82 hầm công 
cộng. Các khu phố cũng thành lập các đội cứu thương, 
cứu hỏa với lực lượng thanh niên làm nòng cốt được 
trang bị các loại dụng cụ, thuốc men và tập huấn ngắn 
ngày đồng thời cùng tổ chức tốt việc tuyên truyền, học 
tập nội quy phòng không nhân dân của thị xã, vừa để 
đảm bảo tính mạng cho nhân dân, đồng thời phối hợp các 
lực lượng khi có tình hưống xảy ra.

Những kết quả đạt được bước đầu trong công tác 
phòng không sơ tán là một thắng lợi quan trọng trong 
cuộc đấu tranh chống chiến tranh phá hoại của đế quốc 
Mỹ. Lúc này vận động được nhân dân đi sơ tán, giảm 
thương vong đã là chiến thắng kẻ thù.

Trong tình hình mới, các khu phố đẩy mạnh công tác 
bảo vệ trật tự trị an, chống chiến tranh tâm lý, gián điệp, 
biệt kích; đề cao ý thức cảnh giác, tăng cường bảo mật 
phòng gian. Các lực lượng dân quân, tự vệ, thanh niên 

cùng phối hợp với Công an trong các hoạt động tuần tra 
canh gác. Nhờ làm tốt công tác tổ chức và vận động nhân 
dân tự phòng nên dù trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt 
nhưng tình hình trật tự trị an vẫn được đảm bảo.

Công tác quân sự trên địa bàn được tổ chức thực hiện 
với tinh thần khẩn trương. Được sự hướng dẫn, chỉ đạo 
chặt chẽ của thị đội Yên Bái, các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn tăng cường xây dựng và củng cố lựclượng tự vệ 
mạnh, được hướng dẫn, luyện tập bắn máy bay địch bằng 
súng bộ binh; các hoạt động rèn luyện thân thể, thể thao 
quốc phòng trở thành phong trào thường xuyên ở các 
đơn vị. Trung đội tự vệ khu phố 5 là một đơn vị mạnh 
của lực lượng tự vệ thị xã.

Nhân dân thị xã Yên Bái nói chung và nhân dân khu 
phố 5 đã sẵn sàng đối đầu với cuộc chiến tranh phá hoại 
bằng không quân của đế quốc Mỹ, kẻ thù hung bạo, tàn 
ác và có tiềm lực kinh tế, quân sự mạnh nhất thế giới.

Chiều ngày 09/7/1965, hai tốp máy bay Mỹ ném bom 
khu vực Nhà máy cơ khí, Ty Y tế, Bệnh viện tỉnh, Trường 
trung học y tế và một số nhà của Ủy ban hành chính tỉnh. 
Hỏa lực của ta từ các trận địa trực chiến nổ súng quyết 
liệt, tuy nhiên do có phần bị động nên chưa hạ được máy 
bay địch. Hậu quả của trận bom này vô cùng nghiêm 
trọng: 58 người chết, 31 người bị thương, các mục tiêu 
bị bom tàn phá hư hỏng nặng. Ngay sau trận bom, dù trời 
mưa to nhưng nhân dân khu phố cùng với các lực lượng 
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tích cực cứu chữa người bị thương, tìm người bị vùi lấp, 
khắc phục hậu quả. Đồng thời công tác tuyên truyền ổn 
định tư tưởng cho cán bộ và nhân dân được tăng cường.

Rút kinh nghiệm trận đầu ra quân, các lực lượng vũ 
trang thị xã vừa chiến đấu vừa trưởng thành, bắn rơi máy 
bay Mỹ, có chiếc rơi ngay trên bầu trời thị xã. Trong 
những trận chiến đấu ác liệt đó, ngoài những người đi 
sơ tán, lực lượng tự vệ và nhân dân khu phố đã liên tục 
phối hợp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Đồng thời tăng 
cường công tác tuần tra canh gác, phát động nhân dân 
nêu cao cảnh giác, phòng gian bảo mật, giữ vững trật tự 
trị an.

Từ tháng 8/1965 trở đi, quy mô và cường độ oanh tạc 
của không quân Mỹ ngày càng tăng, thị xã Yên Bái và 
khu vực phụ cận bị đánh phá với mức độ hủy diệt. Không 
quân Mỹ tập trung đánh phá vào các mục tiêu quân sự, 
các đầu mối giao thông, nhà máy, công trình thủy lợi, 
khu đông dân cư. Thậm chí chúng đánh cả trường học, 
bệnh viện, nhà trẻ, đền, chùa,… Thị xã Yên Bái hầu như 
không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn, bom đạn của chúng 
đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân vô tội, tàn phá 
của cải, các cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giáo dục, y 
tế. Khu vực ga Yên Bái và một số khu vực khác gần như 
bị san phẳng.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chống Mỹ cứu nước 
của Hồ Chủ Tịch, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu 

phố đã nêu cao tinh thần cách mạng, quyết tâm thi đua 
tham gia chiến đấu bắn máy bay Mỹ, đồng thời đẩy 
mạnh sản xuất lương thực, thực phẩm các sản phẩm thủ 
công nghiệp đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống. Tuy 
chiến tranh ác liệt nhưng nhân dân khu phố vẫn đạt được 
những thành tích khá toàn diện:

Trung đội tự vệ trực chiến của khu phố (gồm 3 tiểu 
đội, mỗi tiểu đội 13 người) với 7 khẩu đại liên tiếp tục 
phối hợp chiến đấu bảo vệ các mục tiêu trong thị xã Yên 
Bái góp phần bắn rơi máy bay Mỹ. Chính quyền khu phố 
tiếp tục huy động lực lượng xây dựng các trận địa phòng 
không.

Vừa chiến đấu và phục vụ chiến đấu, nhân dân khu 
phố vẫn giữ vững sản xuất, công tác, ổn định đời sống. 
Trong khói lửa của chiến tranh, mọi hoạt động đều được 
duy trì đòi hỏi sự tham gia, cố gắng, nỗ lực của tất cả các 
tầng lớp, các đoàn thể. Trong phong trào chung đó, lực 
lượng thanh niên đã thể hiện vai trò xung kích, vừa trực 
tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, hưởng ứng 
thiết thực, hiệu quả phong trào “Ba sẵn sàng” do Trung 
ương Đoàn phát động, không chỉ là lực lượng xung kích 
ở địa phương, các đoàn viên thanh niên trong khu phố 
luôn sẵn sàng lên đường nhập ngũ khi có yêu cầu.

Sau khi học tập sâu rộng các Nghị quyết về công tác 
phụ nữ phong trào của phụ nữ thị xã đã có những chuyển 
biến mới trên các mặt sản xuất, chiến đấu, phục vụ chiến 
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đấu, trong công tác, tổ chức đời sống gia đình, chăm sóc 
con cái. Trong sản xuất chị em là lực lượng chủ yếu, hầu 
hết đăng ký đảm bảo ngày công sản xuất của hợp tác xã. 
Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu sản xuất, chăn nuôi, tiết 
kiệm của khu phố đề ra, nhất là nghĩa vụ thực phẩm với 
Nhà nước. Trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu chị 
em đã tham gia tích cực và sôi nổi như đào hầm hào, 
gác phòng không, vận chuyển; 40% chị em tham gia lực 
lượng dân quân tự vệ ở khu phố và hợp tác xã, nhiều chị 
em tham gia vào các ban chỉ huy, chính trị viên trung đội.

Tiếp tục phong trào hướng về miền Nam ruột thịt, về 
Ninh Thuận thân yêu4 , chị em phụ nữ sôi nổi hưởng ứng 
1 tháng thi đua, 1 ngày cao điểm để ủng hộ phụ nữ Ninh 
Thuận. Chi hội phụ nữ các khu phố duy trì việc sinh hoạt 
hội; đảm bảo hoạt động của các lớp mẫu giáo, vỡ lòng ở các 
khu phố… trên 60% chị em đạt danh hiệu “Ba đảm đang”; 
gần 200 chị em được các ngành, các cấp khen thưởng có 
thành tích công tác.

Tại Hội nghị tổng kết công tác dân quân tự vệ thị xã 
Yên Bái năm 1967, Trung đội tự vệ khu phố 5 vinh dự 
là một trong ba đơn vị được đề nghị lên Chính phủ và 
Quốc hội tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” năm 1967 
(gồm: Đại đội tự vệ cơ khí Yên Bái; Trung đội tự vệ khu 
phố 5; Trung đội tự vệ hợp tác xã Cờ Hồng).

Nhờ việc tăng cường công tác quản lý, áp dụng phương 
pháp khoán sản phẩm, tăng cường giáo dục ý thức làm 

4 Tỉnh Ninh Thuật là đơn vị kết nghĩa với tỉnh Yên Bái tháng 3/1960.

chủ tập thể, ý thức bảo vệ tài sản nên năng suất lao động 
của hợp tác xã Thủy Tinh, Hợp Nhất tăng từ 15% đến 
25%, hơn nữa, còn góp phần tăng cường mối quan hệ giữa 
các hợp tác xã với Nhà nước. Các hợp tác xã được củng cố 
đã góp phần thực hiện chính sách giá cả và các chính sách 
khác của Đảng và Nhà nước trên địa bàn.

Trong phong trào “Báo công, lập công chống Mỹ cứu 
nước”, năm 1968, nhân dân khu phố 5 đã vượt nhiều chỉ 
tiêu thị xã giao; trồng được 202.600 gốc sắn; nuôi được 
180 lợn bột và 2 lợn nái (100% đảng viên trong chi bộ đều 
nuôi); sản lượng gà đạt hơn 2.100kg, bán cho Nhà nươc 
đủ 1.000 kg. Ngoài chăn nuôi, hầu hết các gia đình đều có 
vườn rau tự túc. 100% hộ gia đình có tiền gửi tiết kiệm, 
bình quân 55 đồng/người. Nhân dân khu phố còn tích cực 
làm 3 công trình vệ sinh: Nhà tắm, giếng nước và nhà vệ 
sinh 2 ngăn; kết quả làm được 142 nhà vệ sinh đúng quy 
cách; 146 giếng nước sạch; 132 nhà tắm gọn gàng, sạch 
sẽ. Gia đình bà Lâm; tổ dân phố 56,57 là những cá nhân 
và tập thể có nhiều thành tích trong năm 1967.

Thất bại trên cả hai miền Nam, Bắc, Tổng thống Mỹ 
Giôn-xơn buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc 
và ngồi đàm phán với ta tại Hội nghị Pari. Từ chiến tranh 
chuyển sang hòa bình, các khu phố gặp phải không ít khó 
khăn. Các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân sơ tán 
quay về nội thị, đặt ra những vấn đề về tổ chức quản lý 
sản xuất, đời sống an ninh, trật tự.
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Được sự giúp đỡ của nhân dân các xã lân cận về 
nguyên vật liệu, nhân dân khu phố và thị xã nhanh chóng 
dựng lại nhà cửa, ổn định cuộc sống; phối hợp với các 
ngành, các cấp sửa chữa đường sá, các cơ sở sản xuất, 
trường học… nhanh chóng đưa mọi mặt sản xuất, công 
tác, học tập trở lại bình thường.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng thực hiện sau 
đợt chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ là 
tiếp tục phát động phong trào gia đình văn hóa mới. Sau 
khi nhân dân đi sơ tán trở về, Thị ủy và Ủy ban hành 
chính thị xã đã tiếp tục  phát động phục hồi và đẩy mạnh 
phong trào xây dựng gia đình văn hóa mới. Chi bộ và 
khu phố vận động mỗi gia đình cán bộ, đảng viên phải 
gương mẫu thực hiện. Mỗi gia đình đăng ký đều có bảng 
ghi kế hoạch, chi tiêu mọi mặt công tác, học tập theo 
từng tháng; mỗi tháng từng gia đình họp kiểm điểm phần 
thực hiện các chi tiêu đã đăng ký, trong đó chú trọng đến 
việc làm nghĩa vụ với Nhà nước. Tổ nhân dân và khu 
phố cũng thường xuyên họp để đánh giá rút kinh nghiệm 
đẩy mạnh phong trào. Qua thực hiện phong trào, tinh 
thần làm chủ tập thể của các xã viên cũng như các hộ đối 
với các hợp tác xã ngày càng được nâng cao; hiện tượng 
làm ăn riêng lẻ, buôn bán cá thể giảm hẳn; tình đoàn kết 
trong nội bộ khu phố được tăng cường; đường xá, nhà 
cửa phong quang sạch sẽ; các mặt sản xuất, đời sống vật 
chất và tinh thần được nâng lên một bước.

Giữa lúc nhân dân ta đang hăng hái thi đua lao động 
sản xuất xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đẩy 
mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền 
Nam thì ngày 02/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người 
sáng lập và rèn luyện Đảng ta, vị lãnh tụ muôn vàn kính 
yêu của dân tộc ta qua đời. Ngày 07/9/1969 nhân dân 
khu phố cùng đông đảo nhân dân, các lực lượng vũ trang 
thị xã đã dự lễ truy điệu trọng thể Người trong niềm tiếc 
thương vô hạn.

Biến đau thương thành hành động cách mạng, cùng 
nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân khu 
phố dấy lên phong trào “Học tập và làm theo Di chúc của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Cán bộ, đảng viên trong các cơ quan, đơn vị thi đua 
đảm bảo hoàn thành công tác với chất lượng và hiệu quả 
cao. Nhân dân trong khu phố thi đua làm sạch đẹp đường 
phố, trồng cây ơn Bác, bảo vệ trật tự trị an; đẩy mạnh 
tăng gia sản xuất, chăn nuôi. Giáo viên và học sinh thi 
đua dạy tốt, học tốt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ; 
tuyên truyền giáo dục chính trị, vận động tuyển quân đều 
được thực hiện tốt.

Tháng 7/1971 xảy ra lũ lớn, hầu hết khu phố 5 chìm 
trong nước gây thiệt hại nghiêm trọng về sản xuất nông 
nghiệp, nhà cửa, tài sản cho nhân dân. Với sự giúp đỡ 
của lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn và các ngành 
hữu quan, cùng với sự chủ động của mình, nhân dân các 
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khu phố nhanh chóng di chuyển hàng hóa, tài sản của 
Nhà nước, cá nhân lên các khu vực an toàn. Sau khi nước 
rút đã nhanh chóng khắc phục hậu quả, sửa chữa nhà 
cửa, đường sá, hệ thống hầm hào, hệ thống thông tin, 
phòng chống dịch bệnh, nhất là khôi phục sản xuất và ổn 
định đời sống.

Hợp tác xã Quyết Tâm từ năm 1968 đến năm 1971 
liên tục khắc phục khó khăn về nhân lực, giống, phân 
bón và lũ lụt đảm bảo duy trì sản xuất trong mọi tình 
huống kể cả ở nơi sơ tán, mỗi năm bình quân bán cho 
Nhà nước 200 tấn thực phẩm. Năm 1972, dù chiến tranh 
ác liệt nhưng với sự cố gắng của ban quản trị và bà con 
xã viên đã đưa diện tích trồng trọt lên 1,5 lần, sản lượng 
rau lên gấp 3 lần và số đầu lợn lên gấp 4 lần năm 1971.

Cùng với nhiều đơn vị của thị xã, năm 1972, với tinh 
thần khắc phục mọi khó khăn trong bất kỳ tình huống 
nào, hợp tác xã vận tải Hợp Nhất đã hoàn thành vượt 
mức kế hoạch năm 1972: Vận tải đạt 102%, tăng 46% 
so với năm 1971, doanh thu tăng 16%; bốc dỡ hàng đạt 
115%; tăng 14%. Sản lượng rau đạt 126% tăng 3 lần năm 
1971. Có được thành tích trên là do Ban quản trị hợp 
tác xã đã phân công và tổ chức lao động, sản xuất một 
cách hợp lý, nhờ đó bình quân ngày công xã viên tăng 
3 ngày/ tháng, nhiều người đạt 28 - 30 công tháng như: 
Ông Khoa, bà Rói, bà Chờ, ông Oanh, ông Đạm,… đặc 
biệt trong phong trào“Vì miền Nam ruột thịt”, bình quân 

mỗi xã viên lao động thêm 2 giờ/ngày. Hợp tác xã cũng 
động viên bà con xã viên bán được 2,7 tấn lợn hơi, 3,5 
tấn rau cho Nhà nước. Thu nhập xã viên tăng 17 đồng/
tháng, 90% xã viên có tiền gửi tiết kiệm. Hợp tác xã luôn 
được đánh giá là một trong những đơn vị có nhiều phong 
trào thi đua và liên tục tạo ra khí thế phấn đấu mới trong 
lao động, sản xuất góp phần thúc đẩy phong trào chung 
của thị xã.

Trước nguy cơ phá sản của chiến lược “Việt Nam hóa 
chiến tranh” tại miền Nam, từ tháng 4/1972, đế quốc Mỹ 
đã ném bom trở lại miền Bắc nước ta. Có kinh nghiệm 
qua cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ nhất, nhân dân thị 
xã và các khu phố được lệnh sơ tán triệt để; các cơ sở sản 
xuất, máy móc, thiết bị được chuyển đến nơi an toàn. Do 
đó, tuy cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ hai của đế quốc 
Mỹ vượt xa lần thứ nhất cả về quy mô và cường độ đánh 
phá nhưng số người thương vong được hạn chế ở mức 
thấp nhất.

Phát huy tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm 
trong đợt chiến đấu chống chiến tranh phá hoại trước đây. 
Trung đội tự vệ của khu phố cùng các lực lượng khác đã 
phối hợp với bộ đội chủ lực ngoan cường bám trận địa 
mỗi khi máy bay địch đánh phá, kiên quyết đánh trả góp 
phần tạo thành lưới lửa phòng không nhân dân dày đặc, 
một thiên la địa võng vít cổ quân thù. Tự vệ khu phố 5 
và khu phố 3, tự vệ Nhà máy cơ khí đã dũng cảm chiến 
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đấu phối hợp với các lực lượng phòng không góp phần 
bắn rơi 2 máy bay Mỹ trong trận đánh ngày 10/5/1972.

Sau thất bại của trận “Điện Biên Phủ trên không” đập 
tan uy thế của không lực Hoa Kỳ, đế quốc Mỹ ngừng 
ném bom miền Bắc; chấp nhận những điều kiện đàm 
phán do ta đưa ra tại Hiệp định Pari, công nhận độc lập, 
chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Nhân dân khu phố cùng nhân dân thị xã nhanh chóng 
khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, nhất là sản 
xuất vật liệu xây dựng để nhanh chóng khôi phục cơ sở 
hạ tầng, công sở, trường học, bệnh viện và nhà ở; khôi 
phục sản xuất nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp nhằm 
nhanh chóng tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu 
tại chỗ và trao đổi.

Trong giai đoạn này, công tác chính trị tư tưởng được 
các chi bộ, khu phố chủ động tiến hành liên tục các đợt 
giáo dục tư tưởng trong Đảng và trong quần chúng. Trong 
đó, coi trọng vấn đề nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện 
vọng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Các 
chủ trương của Đảng, của Thị ủy, các âm mưu, thủ đoạn 
xảo trá, lật lọng của đế quốc Mỹ được truyền đạt kịp thời 
xuống cơ sở qua các đợt sinh hoạt chính trị, qua đó đội 
ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ 
tình hình, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn 
sàng chiến đấu chống mọi âm mưu, thủ đoạn của địch. 
Do đó, tuy chiến tranh ác liệt, nhất là trong thời gian cuối 

tháng 12/1972 khi đế quốc Mỹ mở cuộc tập kích chiến 
lược đánh phá Thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác, nhưng 
đảng viên và quần chúng nhân dân và các khu phố vẫn 
vững vàng tin tưởng, càng nêu cao quyết tâm khắc phục 
khó khăn thử thách, những biểu hiện dao động, sợ hy 
sinh gian khổ, cá nhân tư lợi, hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ các mặt công tác ở hậu phương, đồng thời chi viện 
ngày càng lớn cho chiến trường chống Mỹ.

Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng trong giai đoạn 
này còn yếu, một số cơ sở kinh tế tập thể, chi bộ đường 
phố và hợp tác xã còn chưa đủ đảng viên, có nơi có đảng 
viên nhưng chưa đủ điều kiện để thành lập tổ đảng, nhìn 
chung tỷ lệ đảng viên còn thấp so với số dân, khu phố 
đông nhất thì số đảng viên so với xã viên còn rất thấp, 
chưa đáp ứng được yêu cầu lãnh đạo (Hợp Nhất 7/164, 
chiếm 4,2%). Hơn nữa số đảng viên già yếu và về hưu 
còn chiếm số đông...

Trong quá trình hoạt động, năm 1978, đồng chí Đỗ 
Quang Bái được điều động về Thị xã Yên Bái, đồng chí 
Nguyễn Thị Phúc được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy tiểu 
khu Thành Công, thị xã Yên Bái (tên gọi trước đây là 
Chi bộ khu phố 5).

Sau khi hòa bình lập lại, các hợp tác xã đã họp Ban 
quản trị đề ra kế hoạch chuyển hướng hoạt động cho phù 
hợp với hoàn cảnh mới. Hợp tác xã Thủy tinh khắc phục 
khó khăn về vốn, vật tư, nguyên liệu đã tự đắp được nồi 



50 51

nấu thủy tinh hạ giá thành từ 180 đồng/1 sản phẩm xuống 
còn 80 đồng/1 sản phẩm nhưng lại tăng thời gian sử dụng 
từ 1 tháng lên 3 tháng do đó chủ động hơn trong sản xuất. 
Từ chỗ có nguy cơ tan vỡ vì thiếu vốn những năm 1964-
1965, sau khi liên tục củng cố, duy trì sản xuất, đến năm 
1973 vốn của hợp tác xã tăng lên là 50.000 đồng; quỹ 
phúc lợi được mở rộng, xã viên được nghỉ phép 7 ngày/1 
năm; chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ, hỗ trợ cho 
xã viên, các lớp nhà trẻ, mẫu giáo, phụ nữ sinh sản được 
duy trì và thực hiện tốt.

Không chỉ tích cực tăng gia sản xuất, khắc phục hậu 
quả chiến tranh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ của các 
khu phố được duy trì và phát huy, góp phần làm phong 
phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp 
nhân dân. Cuộc thi câu đối “ Mừng Xuân đại thắng” do 
Báo Yên Bái tổ chức đã thu hút đông đảo bạn đọc tham 
gia. Trong đó, tác giả Văn Thìn ở khu phố 5 đã đạt một 
giải A (trong số 3 giải A của Báo).

Hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị “Thi đua lập công 
mừng Xuân đại thắng” do tỉnh phát động. thị xã Yên Bái 
tổ chức ngày lao động “Quét sạch quân xâm lược” vào 
ngày 27/3/1973, đúng 60 ngày sau khi ký Hiệp định Pari, 
tất cả các khu phố, cơ quan trong thị xã tổ chức mít tinh 
trọng thể. Sau đó mọi người hăng hái tham gia ngày lao 
động mang đầy ý nghĩa lịch sử.

Tại khu phố 5, cán bộ, nhân dân khu phố và cán bộ, 
công nhân viên các cơ quan trên địa bàn gồm 451 người 
đã vận chuyển trên 20m3 đất, đá, gạch, sửa chữa được 
200m đường; ngoài ra còn làm mới được 1 lớp mẫu giáo. 
Hợp tác xã Thực phẩm thả 5 vạn cá giống và phát động 
trong 4 ngày sau trồng được 162 gốc tre, 150 gốc chuối; 
dựng 4 gian nhà kho.

Năm 1974, các chi bộ khu phố và hợp tác xã tập 
trung vào thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu đã được Đại 
hội Đảng bộ thị xã lần thứ VIII (12/1973) xác định là: 
Củng cố, xây dựng các hợp tác xã hiện có, với điều kiện, 
khả năng, của mình, từng bước trang bị kỹ thuật, đầu tư 
tiền vốn, đào tạo thợ, tận dụng sức lao động, mở rộng 
mặt hàng, lấy phương châm tự lực cánh sinh, cần kiệm 
xây dựng hợp tác xã làm chủ đạo. Phải coi trọng vấn đề 
quản lý lao động xã hội, có kế hoạch tận dụng sức lao 
động, phân bổ, bố trí vào hợp tác xã đi đôi với việc cải 
tạo xã hội, củng cố quan hệ sản xuất mới… Xây dựng và 
phát triển kinh tế đi đôi với văn hóa, xây dựng nếp sống 
văn minh; động viên, giáo dục đảng viên và quần chúng 
hoàn thành tốt mọi nghĩa vụ đối với nhiệm vụ chung. 
Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ trên, phải coi 
trọng công tác giáo dục đảng viên, phân công nhiệm vụ 
và kiểm tra việc tổ chức thực hiện của từng đảng viên và 
chi, đảng bộ.
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Những thành tựu của nhân dân khu phố 5 cùng nhân 
dân thị xã đã góp phần tăng thêm sức mạnh cho hậu 
phương lớn miền Bắc, chi viện ngày càng nhiều hơn cho 
tiền tuyến lớn miền Nam cả về sức người, sức của.

Thắng lợi của quân và dân ta trong cuộc tổng tiến 
công và nổi dậy mùa xuân 1975, mà đỉnh cao là Chiến 
dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền 
Nam, thống nhất Tổ quốc. Cuộc cách mạng dân tộc dân 
chủ nhân dân trên cả nước đã hoàn thành. Trong thắng 
lợi vĩ đại của cả dân tộc, Đảng bộ và nhân dân khu phố 
5 - phường Nguyễn Thái Học có quyền tự hào với những 
đóng góp, hy sinh cho chiến công này. Để đất nước có 
ngày toàn thắng, đã có 74 người con ưu tú đã chiến đấu 
và anh dũng hy sinh trên khắp các chiến trường; 116 
người trở về quê hương với những vết thương, để lại một 
phần xương máu trên chiến trường5. Tri ân với những 
người có công với Tổ Quốc, khu phố đã tổ chức các đoàn 
thăm hỏi đại diện cho Mặt trận Tổ quốc, Chi bộ và các 
gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có con em đi bộ đội 
trên địa bàn.

Hai mươi mốt năm (1954-1975) dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, cán bộ và nhân dân khu phố 5 (phường Nguyễn 
Thái Học ngày nay) vừa thực hiện cải tạo xã hội cũ, đồng 
thời tiến hành xây dựng xã hội mới và đã đạt được những 
thành tựu nhất định. Kể từ năm 1965, nhân dân trong 
phường thực hiện hai nhiệm vụ vừa xây dựng và phát 

5 Xem danh sách phần phụ lục.

triển kinh tế - xã hội vừa trực tiếp chiến đấu chống lại 
cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc 
Mỹ. Vượt qua thử thách khắc nghiệt tham gia chiến đấu 
và phục vụ chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho 
tiền tuyến lớn miền Nam. Trong chiến tranh sản xuất 
vẫn được duy trì và phát triển, đời sống nhân dân dân ổn 
định, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển cả về 
quy mô và chất lượng. Những thành tựu quan trọng này 
là nền tảng để cán bộ và nhân dân trong phường cùng 
nhân dân thị xã và cả dân tộc bước vào giai đoạn cách 
mạng mới, cả nước độc lập, thống nhất tiến bước xây 
dựng chủ nghĩa xã hội.

Chương III
PHƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC CÙNG CẢ 

NƯỚC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ 
THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI (1975-2000)

I. TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG CUỘC XÂY 
DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THEO 
CON ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA (1975-1988)

Sau thắng lợi vĩ đại mùa Xuân năm 1975, bước vào 
giai đoạn cách mạng mới, với hào khí của một dân tộc 
vừa giành thắng lợi vĩ đại, cán bộ, đảng viên và nhân dân 
khu phố tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tương 
lai của đất nước ra sức khắc phục khó khăn, thi đua lao 
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động sản xuất, đẩy mạnh các phong trào cách mạng góp 
phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sau chiến tranh, nhiều cán bộ, bộ đội hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ trở về địa phương tham gia công tác bổ 
sung vào lực lượng đảng viên trên địa bàn góp phần nâng 
cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy trong nhiệm vụ lãnh 
đạo phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

Trước những khó khăn do hậu quả của chiến tranh 
như: Nhiều gia đình mất mát cả về vật chất, tinh thần; 
việc cung cấp lương thực, thực phẩm, và các mặt hàng 
thiết yếu, vật tư, nguyên liệu cho sản xuất không đủ; đời 
sống nhân dân gặp nhiều khó khăn; đội ngũ cán bộ, đảng 
viên thiếu kinh nghiệm quản lý kinh tế xã hội. Chi bộ 
Đảng và khu phố 5 đã nêu cao quyết tâm động viên mọi 
tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lao động sản xuất thành 
lập chào mừng ngày bầu cử Quốc hội và Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ IV.

Với tinh thần đó, hợp tác xã vận tải Hợp Nhất đã 
khắc phục nhiều khó khăn, trong quý I năm 1976 các chỉ 
tiêu thi đua tăng từ 6% tới 48%. Hợp tác xã Quyết Tâm 
chỉ trong 3 tháng đầu năm đã bán cho Nhà nước gần 42 
tấn rau xanh.

Hợp tác xã Thủy Tinh vừa đẩy mạnh sản xuất đồng 
thời không ngừng nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản 
phẩm; giá trị sản lượng năm 1976 đạt 150.000 đồng; 8/12 
mặt hàng của hợp tác xã đã hạ giá thành, cụ thể như: Lọ 

đựng đường từ 1,8 đồng xuống còn 1,2 đồng; cốc từ 3 
hào còn 1,16 hào; 35 xã viên của hợp tác xã có thu nhập 
bình quân 66 đồng/người/tháng.

Ngày 25/4/1976, cùng với cử tri cả nước, cử tri khu 
phố đã nô nức đi bầu cử Quốc hội khóa VI của cả nước 
Việt Nam thống nhất. Tháng 12/1976, Đại hội toàn quốc 
lần thứ IV của Đảng họp, đề ra đường lối cách mạng 
chung của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ mới, xác 
định phương hướng, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 
(1976-1980) và quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt 
Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành công của 
Đại hội đã cổ vũ, động viên nhân dân cả nước, trong đó 
có nhân dân khu phố vượt lên khó khăn, giành thắng lợi 
mới trên nhiều lĩnh vực.

Với sự cố gắng nỗ lực của nhân dân khu phố, nhân 
dân thị xã, nhiều cơ sở kinh tế bị địch đánh phá đã được 
phục hồi và mở rộng sản xuất; thế mạnh của thị xã về 
phát triển tiểu thủ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây 
dựng, chế biến lương thực, thực phẩm được phát huy đáp 
ứng nhu cầu về đời sống của các tầng lớp nhân dân, đồng 
thời xây dựng cơ sở vật chất bị tàn phá do chiến tranh

Bước sang năm 1978, quan hệ giữa Việt Nam - Trung 
Quốc có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là sau khi phía 
Trung Quốc dựng nên sự kiện “nạn kiều” lôi kéo, dụ dỗ, 
cưỡng bức người Hoa về nước làm xáo trộn tình hình an 
ninh chính trị trên địa bàn. Sau khi thị xã tỉnh lỵ từ Lào 
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Cai chuyển về Yên Bái, hàng vạn người chuyển về theo 
làm cho dân số thị xã tăng lên gấp 2 lần, tạo ra sức ép 
về nhiều mặt với chính quyền và nhân dân thị xã, nhất là 
về lương thực, thực phẩm, nhà ở, hàng hóa thiết yếu và 
việc làm.

Nhân dân thị xã Yên Bái nói chung và nhân dân khu 
phố 5 nói riêng đã có nhiều hành động thiết thực, cụ 
thể; góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thân yêu 
trước nguy cơ chiến tranh. Chi bộ khu phố đã tổ chức 
triển khai chủ trương của Thị ủy về công tác quân sự địa 
phương, kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, củng 
cố lực lượng tự vệ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến 
đấu; giữ gìn trật tự trị an, kiên quyết bảo vệ thị xã, bảo vệ 
Tổ quốc; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động 
quần cùng nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, xác 
định trách nhiệm đóng góp sức người, sức của quyết tâm 
bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Ngày 14/8/1978, đông đảo nhân dân các tiểu khu đã 
dự lễ mít tinh thành lập Đại hội Nguyễn Phúc - đơn vị 
thường trực theo khẩu hiệu “Thị xã Lào Cai gọi, Yên 
Bái trả lời” gồm con em của nhân dân thị xã Yên Bái kết 
nghĩa với Lào Cai làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới phía 
Bắc. Trước niềm tin yêu của bà con nhân dân thị xã, toàn 
thể  cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã hô vang lời thề quyết 
tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với 
truyền thống của thị xã Yên Bái anh hùng.

Ngày 21 và 23/2/1978, nhân dân các khu phố và đông 
đảo đoàn viên thanh niên, học sinh thị xã đã mít tinh lên 
án nhà cầm quyền Trung Quốc có hành động xâm phạm 
lãnh thổ và giết hại 2 chiến sĩ ta tại biên giới. Các đơn vị 
dân quân tự vệ hoàn thành kế hoạch huấn luyện, đề cao 
cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.

Ngày 17/2/1979, chiến tranh đã xảy ra trên toàn 
tuyến biên giới phía Bắc nước ta. Ngay sau khi xảy ra 
chiến tranh, nhân dân khu phố 5 cùng với nhân dân thị xã 
đã góp sức người, sức của chi viện cho biên giới; chính 
quyền và các tổ chức đoàn thể tổ chức thăm hỏi, động 
viên các lực lượng vũ trang. Riêng trong ngày 19/2/1979, 
nhân dân thị xã Yên Bái đã ủng hộ đồng bào sơ tán trên 3 
tấn lương thực 1.600 đồng tiền mặt; nhiều quần áo, chăn 
chiếu, nồi xoong, bát, đĩa. Ngoài ra còn ủng hộ anh em 
thương binh hàng nghìn quả trứng, hàng trăm hộp sữa và 
nhiều loại hoa quả. Trực tiếp tham gia chiến đấu ở mặt 
trận biên giới phía Bắc có 30 chiến sĩ là con em ra đi từ 
khu phố 5 đã chiến đấu với tinh thần dũng cảm, ngoan 
cường và trong đó có 21 người con6 đã anh dũng hy sinh 
để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Thực hiện cuộc vận động toàn dân tham gia phong 
trào gửi tiền tiết kiệm và quản lý tiền mặt do Uỷ ban 
nhân dân tỉnh phát động. Công tác gửi tiền tiết kiệm ở 
các tiểu khu được thực hiện tốt: Cán bộ và nhân dân xác 
định gửi tiền tiết kiệm là một chỉ tiêu thi đua, là nghĩa 

6 Xem danh sách phần phụ lục.
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vụ của mỗi công dân yêu nước. Các tiểu khu Nguyễn 
Phúc, Nguyễn Thái Học, Thống Nhất, Thành Công: Hợp 
tác xã Quyết Tâm, Thủy Tinh đều mở ra nhiều đại diện 
thu, gửi tiền tiết kiệm. Những hoạt động tích cực này đã 
góp phần đưa số dư bình quân đầu người toàn thị xã lên 
108,73 đồng, 33% số người trong thị xã có tiền gửi và là 
địa phương có số dư tiền gửi tiết kiệm cao nhất tỉnh.

Từ tháng 8/1978, được sự giúp đỡ của nhà máy thủy 
tinh Hải Phòng về trang thiết bị, hợp tác xã Thủy tinh đã 
xây dựng, khánh thành và đưa vào hoạt động hệ thống 
sản xuất bán tự động, đưa công suất từ 100 tấn lên 300 
tấn/năm. Năm 1979 dù gặp khó khăn về nguyên liệu, 
nhất là than, nhưng kết quả tổng sản lượng trong năm 
của hợp tác xã vẫn đạt 159,3% kế hoạch, tăng 36% so 
với của năm 1978. Trong đó cốc các loại sản xuất được 
169.911 chiếc, tăng hơn 69.000 chiếc; đặc biệt chai các 
loại đạt 747.000 chiếc/200.000 chiếc kế hoạch của tỉnh 
giao. Ngoài ra còn sản xuất 15.000 bóng đèn, 4000 lọ 
đựng đường cung cấp cho tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 1980 
phấn đấu tăng 66% giá trị tổng sản lượng. Phục vụ tết 
Nguyên đán hợp tác xã đã chủ động thí nghiệm, làm 
khuôn, pha chế để sản xuất một số mặt hàng mới như lọ 
hoa, cá thủy tinh, bình, cốc theo mẫu mới.

Lực lượng thanh niên hưởng ứng phong trào ba xung 
kích làm chủ tập thể náo nức tiến quân vào sản xuất nông 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với nhiều hình thức phong 

phú, sôi động. Cùng các đoàn thể khác và nhân dân thi 
đua lập thành tích chào mừng Đảng ta 50 tuổi và Lễ 
“Rước đuốc Bác Hồ”.

Hàng vạn nhân dân thị xã gồm cán bộ, đảng viên, xã 
viên, công nhân viên, thanh niên, học sinh các trường 
phổ thông đã ra quân đầu xuân mở màn chiến dịch “90 
ngày đầu xuân ra quân mừng Đảng quang vinh tròn 50 
tuổi” tiến quân vào khai phá ruộng ở vùng kinh tế mới, 
trồng tre và rau xuân hè; các hợp tác xã, khu phố ra quân 
thực hiện Nghị quyết 6 của Trung ương.

Sau khi trở thành thị xã tỉnh lỵ, nhất là sau chiến tranh 
biên giới, dân số của toàn thị xã tăng lên gấp hai nhu cầu 
về lương thực, thực phẩm, nhất là về rau xanh trở nên hết 
sức cấp thiết. Hợp tác xã Quyết Tâm đã khắc phục khó 
khăn về giống, phân bón, phương tiện, công cụ sản xuất; 
đẩy mạnh thâm canh; áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất, đồng thời đẩy mạnh công tác vận động các hộ gia 
đình xã viên tăng gia. Nhờ vậy năng suất đạt 50 tấn/1ha, 
sản lượng rau của bà con xã viên tăng gia bán cho Nhà 
nước hơn 12 tấn, góp phần giải quyết vấn đề thực phẩm 
cho thị xã.

Tại Đại hội đại biểu Liên hiệp hợp tác xã tiểu thủ 
công nghiệp lần thứ nhất tại thị xã Yên Bái, các hợp tác 
xã Thủy tinh, 19/5, 19/8 được tuyên dương là những đơn 
vị có thành tích xuất sắc.
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Ngày 08/6/1980, cán bộ, nhân dân khu phố cùng các 
lực lượng chức năng của thị xã đồng loạt ra quân chống 
tiêu cực trên phạm vi toàn thị xã với các mục tiêu; kiểm 
tra, đảm bảo an toàn vũ khí sử dụng trái phép; kiểm tra, 
tiêu hủy văn hoá phẩm đồi trụy, phản động; kiểm tra hộ 
tịch, hộ khẩu; kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông và 
kiểm tra đăng ký kinh doanh công thương nghiệp; dẹp 
hàng quán lấn chiếm, đảm bảo an toàn giao thông, văn 
minh đường phố, trật tự kỷ cương trong kinh doanh.

Cuối năm 1980, kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa VI đã 
thông qua Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Thực hiện Hiến pháp mới, ngày 03/01/1981, 
Hội đồng Chính phủ ra Quyết định số 03-CP quyết định 
về việc thống nhất tên gọi các đơn vị ở nội thành nội thị. 
Thực hiện quyết định của Hội đồng Chính phủ, thị xã 
Yên Bái quyết định tiểu khu Thành Công gọi là phường 
Nguyễn Thái Học; tiểu khu Nguyễn Phúc được gọi là 
phường Hồng Hà; tiểu khu Đoàn kết gọi là phường Minh 
Tân, tiểu khu Thống Nhất gọi là phường Yên Thịnh. 
Theo đó, bộ máy chính quyền phường thuộc thị xã là 
chính quyền cấp cơ sở có Hội đồng nhân dân và Uỷ ban 
nhân dân; phường có chức năng, nhiệm vụ quản lý xã 
hội, quản lý và chăm lo phục vụ đời sống dân cư; Uỷ 
ban nhân dân phường là cấp có ngân sách. Trên cơ sở 
đó, phường Nguyễn Thái Học được thành lập, có 129 
tổ nhân dân với số dân gần 19.000 người, bao gồm diện 

tích của phường Nguyễn Thái Học và phường Yên Ninh 
ngày nay. Bí thư Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học là 
đồng chí Lương Xuân Quý7.

Trong khi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội những năm 1981-1985, phường Nguyễn Thái Học 
nói riêng và thị xã nói chung gặp rất nhiều khó khăn. 
Nên kinh tế đất nước tiếp tục lâm vào khủng hoảng, sản 
xuất kém phát triển, hàng hóa khan hiếm, mất cân đối 
cung cầu, giá cả tăng nhanh, số người không có công 
việc làm ngày càng tăng, tệ nạn xã hội có chiều hướng 
gia tăng; đời sống của các tầng lớp nhân dân gặp nhiều 
khó khăn. Bên cạnh những khó khăn về kinh tế - xã hội 
là những khó khăn trong công tác quản lý; tuy được phân 
cấp quản lý nhưng phường chưa được giao quyền hạn cụ 
thể, các khoản thu đều nộp lên trên; đội ngũ cán bộ chưa 
qua các lớp bồi dưỡng về quản lý Nhà nước.

Tuy gặp khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh đạo 
của Thị ủy và Ủy ban nhân dân thị xã, Đảng ủy và nhân 
dân phường Nguyễn Thái Học đã hăng hái thi đua, đề ra 
những biện pháp thích hợp, đạt được những thành tựu 
mới, từng bước đi lên.

Thực hiện cuộc vận động phấn đấu trở thành “Người 
công dân kiểu mẫu” và “Gia đình cách mạng gương mẫu” 
do Bộ Thương binh xã hội phát động từ năm 1979, hàng 
7  Đến năm 1986, đồng chí Lương Xuân Quý chuyển công tác làm Trưởng Ban Tổ chức 
thị xã (1986-1989).
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trăm thương binh là cán bộ, công nhân, nông dân thị xã và 
các gia đình liệt sĩ đã hăng hái tham gia lao động, giữ gìn 
trật tự an ninh xã hội. Sau 3 năm toàn thị xã có 95 thương 
binh đạt danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu” và 45 gia 
đình đạt danh hiệu “Gia đình cách mạng gương mẫu”.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh và trật tự toàn xã hội, 
tháng 9/1982 phường Nguyễn Thái Học và phường Hồng 
Hà là 2 đơn vị được chọn làm điểm của thị xã về thực 
hiện Cuộc vận động “Bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa và 
chống đầu cơ buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái 
phép, thực hiện quy tắc an toàn xã hội” do Uỷ ban nhân 
thị xã phát động. Sau khi tổ chức tuyên truyền nâng cao 
hiểu biết cho nhân dân về pháp luật, những quy định Nhà 
nước về quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Phường đã xây 
dựng kế hoạch đề ra những biện pháp cụ thể, tích cực 
chống lại các hiện tượng tiêu cực, ngăn chặn những hành 
động phạm pháp làm mất trật tự kinh tế xã hội; đồng 
thời tiếp tục vận động xây dựng nếp sống văn minh, 
lành mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Tháng 12/1982, 
phường Nguyễn Thái Học cũng như các cấp chính quyền 
trong thị xã tiếp tục mở đợt truy quét tội phạm hình sự, 
buôn lậu, làm hàng giả, kinh 

doanh trái phép theo tinh thần Nghị quyết 128 của Hội 
đồng Bộ trưởng, Chỉ thị 15 của - Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
và Kế hoạch 286 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Liên 
Sơn tại các khu vực trọng điểm.

Bước sang những năm 1980, nằm trong bối cảnh khó 
khăn chung của cả nước, việc cung cấp các vật tư, nguyên 
liệu cho các cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công 
nghiệp hết sức khó khăn, tuy vậy, một số hợp tác xã trên 
địa bàn vẫn bảo đảm duy trì và mở rộng sản xuất. Hợp 
tác xã vận tải Sông Thao đã huy động toàn bộ xã viên và 
phương tiện vượt lũ sông Hồng về Việt Trì vận tải than; 
đồng thời đẩy mạnh tốc độ bốc dỡ cung cấp cho các cơ 
sở sản xuất như hợp tác xã cơ khí Cờ Hồng, hợp tác xã 
nhựa, sứ Yên Ninh... Hợp tác xã Thủy tinh cho người 
dân về tận Hải Phòng mua nguyên liệu, đồng thời cử xã 
viên đi học kỹ thuật sản xuất thủy tinh bằng lò cải tiến. 
Năm 1981 tuy chỉ được cung cấp 400 tấn than/800 tấn 
kế hoạch, mà lại cấp dồn vào trong quý IV, nhưng hợp 
tác xã thủy tinh vẫn sản xuất được 421.770 chai các loại; 
119.729 chiếc cốc; gần 100.000 bóng đèn, đạt 121% kế 
hoạch. 50% sản phẩm đã được sản xuất bằng cơ giới hóa; 
ngoài ra còn có thêm mặt hàng mới là sứ thủy tinh đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của nhân dân thị 
xã. Sau 20 năm thành lập, vượt qua nhiều khó khăn, từ 
chỗ chỉ có 7 xã viên đã phát triển lên thành 78 xã viên; 
với thành tích nhiều năm liên tục hoàn thành kế hoạch 
Nhà nước, năm 1982 hợp tác xã Thủy tinh đã vinh dự 
được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Hợp tác xã mua bán phường được thành lập năm 
1982, một số xã viên được đi học các lớp bồi dưỡng 
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nghiệp vụ đã giúp cho thương nghiệp quốc doanh phát 
huy hiệu quả, phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân 
trên địa bàn. Ngoài việc làm tốt nhiệm vụ bán lẻ cho 
thương nghiệp quốc doanh, hợp tác xã còn chủ động mở 
rộng các mặt hàng gia công chế biến các hoạt động dịch 
vụ, nhất là bám sát nguồn hàng thực phẩm nông sản thu 
mua ủy thác cho Nhà nước, hợp tác xã đã mở 5 điểm bán 
lẻ góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu đời sống của nhân 
dân trong phường.

Cùng với các hoạt động sản xuất kinh doanh, các 
hoạt động văn hóa, xã hội cũng được duy trì, đẩy mạnh 
và thu được những thành tích đáng kể. Tháng 8/1982, 
đông đảo các tầng lớp nhân dân trong phường đã nhiệt 
tình tham gia lấy chữ ký hưởng ủng hộ Cuộc vận động 
“Vì hòa bình và giải trừ quân bị” do Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc tỉnh Hoàng Liên Sơn phát động. Tại Hội thảo Phù 
Đổng các trường phổ thông cơ sở thị xã tháng 2/1983 
hướng tới hội thảo Phù Đổng toàn tỉnh, nhiều thí sinh 
của trường phổ thông cơ sở phường Nguyễn Thái Học 
đã tham gia và đoạt giải cao như: Đỗ Văn Thư nhất cự ly 
ngắn 60m và 500m nam; Hoàng Thị Hồng Hải nhất cự 
ly nữ 300m…

Thực hiện Pháp lệnh về sửa đổi thuế công thương 
nghiệp, hướng dẫn các hộ kinh doanh kê khai thuế môn 
bài và đăng ký kinh doanh, đến tháng 5/1983 phường 
Nguyễn Thái Học đã cấp môn bài cho 17 hộ do đó mức 

thu thuế đã tăng lên đáng kể. Tuy vậy, những hộ dây dưa 
nợ thuế, trốn thuế, nhất là những hộ kinh doanh dịch 
vụ… vẫn còn.

Phong trào chăn nuôi trong hộ gia đình của phường 
liên tục được duy trì tốt, từ 1981-1983, phường đều hoàn 
thành chỉ tiêu bán thực phẩm cho Nhà nước. Nhân dịp kỷ 
niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9/1982, 
hưởng ứng đợt vận động thu mua thực phẩm của Uỷ ban 
nhân dân thị xã Yên Bái phục vụ cho cán bộ, chiến sỹ và 
nhân dân vùng biên giới chỉ trong vòng 7 ngày, nhân dân 
phường Nguyễn Thái Học đã bán cho Nhà nước 16.512 
kg lợn hơi trên tổng số 71.102 kg của toàn thị xã, chủ yếu 
dưới hình thức bán đổi hàng. Nhà nước đã bán lại cho bà 
con những hàng hóa, phương tiện phục vụ cho đời sống 
như máy thu hình, máy khâu, xe đạp. quạt điện, bàn là… 
Năm 1983, tổng đàn lợn trong phường đạt hơn 4.200 con 
gấp 2 lần và vượt 2.000 con so với kế hoạch, tới tháng 
9/1983 cán bộ và nhân dân trong phường đã bán cho Nhà 
nước 72 tấn lợn hơi, hoàn thành vượt mức nghĩa vụ bán 
thực phẩm cho Nhà nước cả năm 1983. Thực hiện chỉ thị 
của Ủy ban nhân dân tỉnh và thị xã về việc quản lý thị 
trường tự do, phường đã kiểm soát chặt chẽ việc giết mổ 
lợn và xét cấp giấy sát sinh, động viên các gia đình bán 
lợn đổi lấy hàng đối lưu của Nhà nước.

Những năm 1985-1986, thực hiện ngói hóa nhà ở của 
nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã đã phối hợp với các 
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ngành liên quan đẩy nhanh tốc độ sản xuất gạch, ngói, 
vôi, vật liệu xây dựng; ngoài những cơ sở đã có tăng 
cường củng cố, sửa chữa, mở rộng thêm cơ sở sản xuất. 
Trong đó, chú trọng vận động nhân dân, các gia đình tự 
sản xuất gạch, vôi vừa cung cấp cho việc xây dựng cơ 
bản của thị xã, đồng thời xây dựng nhà cửa. Nhờ đó, 
nhiều gia đình đã xây được nhà kiên cố, vừa ổn định 
đời sống, vừa góp phần xây dựng thị xã ngày một khang 
trang, sạch đẹp hơn.

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cán bộ 
và nhân dân trong phường luôn coi việc quan tâm chăm 
sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và gia đình có công 
với cách mạng là tình cảm và trách nhiệm của mỗi người. 
Từ nhận thức đúng đắn ấy, liên tục trong nhiều năm, địa 
phương luôn làm tốt chế độ chính sách đãi ngộ đối với 
gia đình thương binh liệt sĩ và người có công. Viện trợ 
cấp, thăm hỏi động viên, tặng quà lúc khó khăn; góp 
công, góp sức giúp sửa chữa nhà cửa, thu hoạch ngày 
mùa, trở thành nếp nghĩ và việc làm thường xuyên của 
nhân dân trong phường. Phường cũng ưu tiên bố trí cho 
các đối tượng vào làm việc trong các cơ quan, xí nghiệp, 
hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp, góp phần cùng toàn thị 
xã liên tục được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen về 
công tác thương binh - xã hội.

Năm 1988, nhằm từng bước tiến tới xóa bỏ tình trạng 
học 3 ca, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân 

cùng làm”, phường đã vận động cha mẹ học sinh đóng 
góp công sức, tiền của, vật liệu để sửa chữa, làm thêm 
phòng học mới. Với cách làm này, chỉ trong học kỳ một 
năm học 1987-1988 đã làm thêm 3 phòng học mới xây 
cấp 4 (tại trường Bảo Lương); ngoài ra còn sửa chữa, làm 
mới một số phòng làm việc cho giáo viên và phòng học 
bằng vật liệu gỗ, lá để học sinh có chỗ học tập tốt hơn.

Hưởng ứng phong trào “Vì Trường Sa thân yêu”, ủng 
hộ các chiến sĩ ngoài hải đảo, cán bộ, đảng viên, công 
nhân viên và nhân dân trong phường thực hiện làm thêm 
giờ, nhận thêm việc, mua vật phẩm gửi tặng các chiến 
sỹ; tự nguyện làm tốt phần việc được giao góp phần củng 
cố hậu phương vững mạnh, thực hiện tốt chính sách hậu 
phương vững mạnh, thực hiện tốt chính sách hậu phương 
quân đội, chăm sóc chu đáo các gia đình có người thân 
đang tại ngũ. Hội Phụ nữ phường đã phát động phong 
trào thi đua mỗi hội viên tiết kiệm chi tiêu để ủng hộ 
Trường Sa, điển hình trong phong trào này của phường 
Nguyễn Thái Học là bà Nguyễn Thị Nghĩa, 74 tuổi mẹ 
liệt sỹ đã gửi tặng các chiến sỹ ngoài hải đảo 5.000 đồng.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác văn hóa xã hội 
được quan tâm chỉ đạo, chất lượng dạy và học của các 
trường Bảo Lương, Bách Lẫm, Lê Hồng Phong, Nguyễn 
Thái Học ngày càng đi vào nề nếp và được nâng cao. 
Phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn 
hóa được thực hiện tốt, mọi người nêu cao ý thức làm 
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sạch đẹp nơi công cộng; một số tuyến đường được sửa 
sang, nâng cấp. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có 
những chuyển biến mới, Trạm y tế phường được thành 
lập, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe 
ban đầu cho nhân dân.

Hoạt động của các đoàn thể có nhiều cố gắng. Mặt 
trận Tổ quốc phường phối hợp với các đoàn thể đóng 
góp tích cực trong việc xây dựng, củng cố chính quyền 
nhất là trong các cuộc vận động bầu cử Hội đồng nhân 
dân, các cuộc tiếp xúc cử tri, vận động phụ lão tham gia 
các hoạt động xã hội.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường tích 
cực tham gia giáo dục các đối tượng thanh thiếu niên 
chậm tiến, phối hợp với các trường phổ thông cơ sở tổ 
chức học nghề và các hoạt động vui chơi giải trí cho các 
em; đóng góp công sức trong các phong trào bảo vệ an 
ninh Tổ quốc, lao động xây dựng thị xã, xây dựng nếp 
sống văn minh.

Hội Phụ nữ phường động viên hội viên và chị em 
thực hiện phát triển kinh tế gia đình, các phong trào lao 
động sản xuất, gửi tiền tiết kiệm, gia đình văn hóa, vệ 
sinh đường phố, thực hiện các chính sách hậu phương 
quân đội, động viên tuyển quân.

Trong 13 năm cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã 
hội, Đảng bộ và nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã 
trải qua chặng đường nhiều khó khăn, thách thức. Dưới 

sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Đảng bộ thị xã, Đảng 
bộ và nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã đoàn kết, 
nỗ lực phấn đấu, từng bước tạo ra những chuyển biến 
về kinh tế - xã hội; đời sống của cán bộ, công nhân viên 
chức và nhân dân cơ bản ổn định; an ninh chính trị và 
trật tự an toàn xã hội được giữ vững; tổ chức Đảng, chính 
quyền và các đoàn thể ngày càng được củng cố. Những 
kết quả đạt được cũng như những hạn chế, yếu kém trong 
giai đoạn này là những bài học quý giá để Đảng bộ và 
nhân dân phường Nguyễn Thái Học tiếp tục vươn lên 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong những 
thời kì tiếp theo.

II. ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN PHƯỜNG 
NGUYỄN THÁI HỌC BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN 
ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI, GIAI ĐOẠN  (1988-1996)

Cuối những năm 70, đầu những năm 80 của thế kỷ 
XX, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta gặp nhiều khó 
khăn. Đất nước lâm vào khủng hoảng kinh tế - xã hội. 
Trước yêu cầu bức bách của cuộc sống đòi hỏi Đảng ta 
phải có những quyết sách có tính chiến lược để đưa đất 
nước thoát ra khỏi khủng hoảng, tạo bước chuyển biến 
căn bản trong đời sống kinh tế xã hội.

Công cuộc đổi mới đất nước chính thức bắt đầu từ Đại 
hội VI (12/1986). Với tinh thần “…nhìn thẳng vào sự thật, 
đánh giá sự thật, nói rõ sự thật…”, Đại hội đã kiểm điểm 
nghiêm túc những nhược điểm trong hoạt động của Đảng 
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và Nhà nước ta, từ đó đề ra chủ trương đổi mới tư duy 
kinh tế, phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, xóa 
bỏ bao cấp, thực hiện cơ chế thị trường theo định hướng 
xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, trong đó 
trọng tâm là thực hiện 3 chương trình mục tiêu; lương 
thực; thực phẩm; hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu đòi 
hỏi phải phát huy cao nhất tiềm năng, thế mạnh của mỗi 
địa phương, vùng miền; nhất là phát huy tiềm năng lao 
động và trí tuệ, sự say mê cũng như tinh thần chủ động 
sáng tạo của mỗi cá nhân. Sau 7 năm thành lập và hoạt 
động (1981-1988) Đảng bộ và nhân dân phường Nguyễn 
Thái Học đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt được những 
thành tựu nhất định, tuy nhiên vẫn chưa phát huy hết 
được tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Ngoài những 
nguyên nhân chung về cơ chế, chính sách, còn có nguyên 
nhân nội tại đó là địa bàn trải rộng, mật độ dân cư ngày 
càng cao. Do đó cần phải có sự phân chia lại địa giới 
hành chính cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn 
cách mạng mới. Phù hợp với phương hướng đổi mới hệ 
thống hành chính quốc gia trên cơ sở đặc điểm, trình độ, 
quản lý điều hành bộ máy Nhà nước và đội ngũ cán bộ. 
Điều chỉnh địa giới hành chính theo quy mô mới tạo điều 
kiện cho mỗi địa phương khai thác tốt hơn những tiềm 
năng, thế mạnh của mình.

Trên tinh thần đó, theo đề nghị của Đảng bộ thị xã và 
tỉnh Yên Bái, ngày 06/6/1988, Hội đồng Bộ trưởng nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ra Quyết định 
số 101/HĐBT “Về việc phân vạch địa giới hành chính 
một số xã, phường của huyện Trấn Yên và thị xã Yên 
Bái thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn”. Theo đó, chia phường 
Nguyễn Thái Học thành 2 phường lấy tên là phường 
Nguyễn Thái Học và phường Yên Ninh:

Phường Nguyễn Thái Học (mới) có 63 tổ dân phố và 
10.580 nhân khẩu; phía Đông giáp phường Yên Ninh; 
phía Tây phường Nguyễn Phúc; phía Nam giáp phường 
Hồng Hà và sông Hồng; phía Bắc giáp xã Nam Cường.

Phường Yên Ninh có 66 tổ dân phố và 8.292 nhân khẩu.
Thực hiện Quyết định của Chính phủ, đến tháng 

8/1988 công tác phân chia địa giới giữa hai phường đã 
được hoàn tất, trên cơ sở đảm bảo đúng theo quy định.

Số lượng đảng viên của phường Nguyễn Thái Học 
đến đầu năm 1988 có 462 đồng chí, trong đó nam giới có 
357 đồng chí, nữ 105 đồng chí; 88% là đảng viên hưu trí, 
12% là đảng viên đang công tác.

Có 129 tổ nhân dân được chia làm 6 phố là: Phố 
Hoàng Hoa Thám (từ tổ 1 đến tổ 14); Phố Đoàn Kết (từ 
tổ 15 đến tổ 44); Phố Yên Ninh 1 (từ tổ 45 đến tổ 59); 
Phố Yên Ninh 2 (từ tổ 60 đến 78); Phố Hòa Bình (từ tổ 
79 đến tổ 103); Phố Thành Công (từ tổ 104 đến tổ 129)8.

8 Theo tư liệu cung cấp của đồng chí Lê Đĩnh, nguyên Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân phường Nguyễn Thái Học giai đoạn 1986-1988.
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Sau khi chia tách, các đồng chí trong Ban Chấp hành 
Đảng bộ và đảng viên trên cơ sở ai cư trú ở địa bàn 
phường nào thì tiếp tục tham gia Ban chấp hành và sinh 
hoạt, công tác trên địa bàn phường đó. Riêng đồng chí 
Lê Đĩnh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 
cư trú trên địa bàn phường Nguyễn Thái Học được phân 
công về tham gia địa bàn phường Yên Ninh. Ban Chấp 
hành Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học sau khi chia 
tách có 11 đồng chí, đồng chí Đinh Tiến Đang làm Bí 
thư Đảng ủy.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban Chấp hành Đảng 
bộ đã tập trung cho công tác nhân sự, chuẩn bị các điều 
kiện cho kỳ họp Hội đồng nhân dân phường. Sau khi 
chia tách số đại biểu thuộc phường Nguyễn Thái Học là 
249; đại biểu thuộc phường Yên Ninh là 21. Hội đồng 
nhân dân phường Nguyễn Thái Học họp tháng 8/1988 đã 
bầu ông Phùng Tuấn Quyền làm Chủ tịch UBND; ông 
Lương Đức Dụ làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Nhằm cụ thể hóa đường lối đổi mới của Đảng cho 
phù hợp với thực tiễn của địa phương, nhất là sau khi 
chia tách, được sự chỉ đạo chặt chẽ của Thị ủy, từ ngày 
9-10/12/1988, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nguyễn 

9 Gồm: Lương Đức Dụ; Nguyễn Xuân Hùng; Bạch Thái Hạp; Trần Gia Loát; Bùi Xuân 
Tới; Vũ Thị Hiền; Nguyễn Lộc; Đinh Tiến Đang; Phan Tước; Đỗ Hữu Chính; Đoàn Thị 
Hoa; Phùng Tuấn Quyền; Lê Quát; Đỗ Quý; Lê Văn Đào; Nguyễn Thị Bằng; Đỗ Bích 
Hạnh; Lê Giản; Vũ Thị Phúc; Hoàng Thị Bình; Nguyễn Hữu Đức; Nguyễn Văn Nguồn; 
Hà Kim Phương; Vũ Thị Chi.

Thái Học lần thứ IV10 được tiến hành. Đại hội đã đánh 
giá tình hình sau 2 năm thực hiện đường lối đổi mới, đó 
là: Trong bối cảnh mới, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, 
chỉ đạo để ổn định tình hình; bước đầu đã đạt được một 
số kết quả về kinh tế, đời sống; về an ninh quốc phòng, 
xây dựng Đảng và củng cố chính quyền; tuy nhiên, tình 
hình kinh tế - xã hội vẫn có nhiều khó khăn và có chiều 
hướng ngày càng phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống và 
tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 
dân. Đại hội đã đề ra phương hướng chung cho nhiệm kỳ 
1988-1991 là:

Tập trung phát triển kinh tế nhiều thành phần, trong 
đó chú trọng phát triển kinh tế hộ gia đình và kinh tế tập 
thể. Khuyến khích, giúp đỡ các tổ sản xuất, hộ thủ công, 
nghề phụ gia đình giữ vững và phát triển sản xuất. Quản 
lý chặt chẽ các hộ kinh doanhbuôn bán, thu thuế đầy đủ 
cho Nhà nước. Không ngừng chăm lo, nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần cho nhân dân một cách thiết thực. 
Đảm bảo xây dựng phường Nguyễn Thái Học ổn định về 
chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội; không ngừng 
xây dựng và củng cố phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Nâng cao chất lượng đảng viên, duy trì xây dựng Đảng 
bộ trong sạch, vững mạnh.
10 Căn cứ vào Nghị quyết số 03/NQ-ĐU, ngày 04/6/2009 của Ban Chấp hành Đảng ủy 
phường về việc điều chỉnh lần Đại hội. Từ Đại hội nhiệm kỳ 1988-1991 được gọi là Đại 
hội lần thứ IV.
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Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV10 gồm 13 
đồng chí: Đồng chí Đinh Tiến Đang được bầu làm Bí thư 
Đảng ủy; đồng chí Lê Quát làm Phó Bí thư thường trực; 
đồng chí Phùng Tuấn Quyền làm Phó Bí thư phụ trách 
chính quyền.

Đảng bộ và nhân dân phường bước vào thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 1988-1991 trong 
bối cảnh nhiều khó khăn. Nhằm từng bước xóa bỏ cơ 
chế bao cấp, từ năm 1987, Nhà nước Ban hành một số 
chính sách mới về phân phối lưu thông, trong đó có việc 
thực hiện bù giá vào lương, xóa bỏ cung cấp 7 mặt hàng 
là: vải, nước mắm, thịt lợn, đậu phụ, mỳ chính, đường, 
xà phòng; năm 1989 xóa bỏ tiếp chế độ cung cấp các 
mặt hàng còn lại là lương thực và chất đốt. Trong bước 
chuyển đổi, giá cả thị trường không ổn định, lạm phát 
tăng cao nên đời sống của các tầng lớp nhân dân, nhất 
là cán bộ, công nhân viên chức tiếp tục khó khăn. Trong 
những năm 1989-1990, tình hình kinh tế - xã hội tiếp 
tục khó khăn. Trên quy mô toàn quốc, nhiều cơ sở quốc 
doanh và tiểu thủ công chưa kịp thích nghi với cơ chế thị 
trường, kinh doanh lúng túng, sản xuất đình trệ, nhiều 
người không có việc làm. Hệ thống hợp tác xã tín dụng 
thua lỗ, đổ vỡ hàng loạt gây nhiều tác động tiêu cực đến 
đời sống và giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự điều 
hành, quản lý của các cấp chính quyền.

Trước tình hình đó, Đảng bộ và nhân dân phường đã 
bình tĩnh, nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo, phối hợp với 
các hợp tác xã, cơ sở sản xuất từng bước tháo gỡ khó 
khăn, duy trì sản xuất, tìm hướng mới trong sản xuất 
kinh doanh, phát triển trên những ngành hàng mới, theo 
hướng sản xuất hàng hóa, nhất là những mặt hàng tiêu 
dùng. Khuyến kích các cá nhân bỏ vốn vào kinh doanh, 
dịch vụ, chăn nuôi… Đồng thời tăng cường vận động 
nhân dân đẩy mạnh chăn nuôi trong các hộ gia đình; tận 
dụng đất trống trồng rau xanh, góp phần cải thiện chất 
lượng bữa ăn.Về công tác quản lý thị trường, Phường 
phối hợp với Ban quản lý chợ sắp xếp lại chỗ bán hàng 
cho những người buôn bán nhỏ, khắc phục tình trạng 
lộn xộn, mất vệ sinh. Phường cũng phối hợp tốt với các 
ngành hữu quan tiến hành xây dựng, nâng cấp chợ Ngã 
tư Nam Cường. Việc cấp phát, thu nhỏ đăng ký kinh 
doanh với các hộ vi phạm được chỉ đạo quyết liệt đảm 
bảo nguồn thu cho địa phương.

Để đưa công tác quản lý nhà đất, xây dựng đô thị đi 
vào nền nếp, phường đã tập trung chỉ đạo giải quyết vấn 
đề tranh chấp, lấn chiếm đất đai và giải phóng hành lang, 
kiên quyết xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Cũng qua 
công tác này, một số công trình công cộng được kiến 
nghị sửa chữa, đồng thời phối hợp với các đoàn thể đã 
huy động đông đảo quần chúng nhân dân sửa chữa, chỉnh 
trang những tuyến đường trên địa bàn.
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Công tác văn hóa thông tin được củng cố nâng cao 
chất lượng các hoạt động thông tin, tuyên truyền; tập 
trung tuyên truyền đường lối đổi mới của Đảng, nội dung 
các cuộc vận động; các chính sách của Nhà nước; nhằm 
động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân 
vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp cách 
mạng, Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học được tu bổ 
và nâng cấp.

Mặc dù gặp khó khăn nhưng Đảng ủy, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của phường vẫn quan 
tâm thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình thương 
binh, liệt sỹ, bằng nhiều hình thức như thăm hỏi, động 
viên, tặng quà, giải quyết công ăn việc làm. Trong nhiệm 
kỳ này phường đã tổ chức vận động quyên góp, giúp đỡ 
xây dựng ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình bà Phạm Thị 
Yến ở phố Thành Công có thân nhân là liệt sỹ. Tháng 
9/1991, Chi hội Chữ thập đỏ phường cùng bà con nhân 
dân xóm phố đã vận động đóng góp giúp đỡ gia đình ông 
Từ Trọng Đích bị hỏa hoạn mất hết nhà cửa, tài sản; với 
tinh thần “Lá lành đùm lá rách” chỉ trong vòng một ngày 
bà con đã đóng góp được hơn 300 ngàn đồng, 35kg gạo 
và nhiều đồ dùng gia đình, đồng thời giúp đỡ dựng lại 
căn nhà lá đơn sơ nhưng ấm áp tình nghĩa.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
được duy trì và đem lại hiệu quả thiết thực. Hội Cựu 
chiến binh phường tuy mới thành lập từ những ngày cuối 

tháng 12 năm 1989 đầu năm 1990 nhưng đã thể hiện 
được vai trò và uy tín trong hoạt động với nhiều hình 
thức phong phú như: Thăm hỏi, động viên, giúp đỡ các 
hội viên lúc khó khăn; tổ chức các buổi nói chuyện cung 
cấp thông tin thời sự, chính sách cho hội viên; mở hội 
nghị tọa đàm với chủ đề “Con ngoan Cựu chiến binh, gia 
đình làm kinh tế giỏi”.

Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục thu được những 
thành tích mới. Năm học 1991-1992, Trường phổ thông 
cơ sở Lê Hồng Phong có 552 em đạt danh hiệu học sinh 
tiên tiến (trong đó có 104 em học sinh giỏi toàn diện). Tại 
giải bơi lội và bóng chuyền thuộc Câu lạc bộ sức khỏe 
ngoài trời thị xã Yên Bái năm 1991, cụ Tô Văn Thạc đã 
đạt giải Nhất bơi lội dành cho lứa tuổi từ 66 trở lên. Ban 
Chỉ đạo văn hóa mới của phường tích cực phối hợp với 
các đoàn thể vận động nhân dân xây dựng gia đình văn 
hóa mới với các tiêu chí cụ thể; thực hiện sinh đẻ có kế 
hoạch; hoàn thành các nghĩa vụ công dân; xây dựng gia 
đình hòa thuận đoàn kết, tương trợ với xóm giềng.

Để phù hợp với trung tâm hành chính, phường đã tổ 
chức chuyển trụ sở làm việc từ Ngã tư Nam Cường đến 
khu vực địa điểm trụ sở phường Nguyễn Thái Học ngày 
nay. Đồng thời phường cũng tổ chức chia tách các phố 
cho phù hợp với sự phát triển chung.
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Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tại cơ sở, 
Đảng bộ đã thành lập thêm 3 chi bộ đường phố là Thắng 
Lợi, Lê Hồng Phong, Thống Nhất, đưa số cơ sở đảng 
trực thuộc Đảng bộ lên 16 chi bộ11.

Trong năm 1990 đồng chí Đinh Tiến Đang, Bí thư 
Đảng ủy nghỉ chế độ, Ban Chấp hành đã bầu đồng chí 
Lê Quát, Phó Bí thư thường trực giữ chức Bí thư. Tháng 
8/1991, Thị ủy tăng cường đồng chí Đặng Xuân Tám, 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tham gia Ban 
Chấp hành Đảng bộ phường.

Năm 1991, tình hình thế giới diễn biến ngày càng 
phức tạp. Hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông 
Âu và Liên Xô khủng hoảng và sụp đổ. Hơn nữa, nước 
ta vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng; đời sống các tầng 
lớp nhân dân tiếp tục gặp nhiều khó khăn; niềm tin của 
một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và quần chúng 
nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi 
mới giảm sút. Trước tình hình đó, Đảng ta vẫn kiên định 
mục tiêu lý tưởng đã lựa chọn, quyết tâm lãnh đạo nhân 

11 Lúc chia tách Đảng bộ phường có 13 chi bộ trực thuộc là: Chi bộ Văn phòng Đảng 
ủy, Ủy ban nhân dân; Chi bộ phố Hoàng Hoa Thám; Chi bộ phố Thành Công; Chi bộ 
phố Hòa Bình; Chi bộ phố Yên Ninh; Chi bộ Công an phường; Chi bộ trường THCS Lê 
Hồng Phong; Chi bộ trường Nguyễn Thái Học; Chi bộ Hợp tác xã xây dựng 3-2; Chi bộ 
Chi bộ Hợp tác xã Thủy tinh; Chi bộ Hợp tác xã vận tải Hợp Nhất; Chi bộ Hợp tác xã 
Quyết Tâm; Chi bộ Hợp tác xã mua bán (theo tư liệu của đồng chí Phùng Tuấn Quyền, 
nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Thái Học giai 
đoạn 1988-1992).

dân ta thực hiện đường lối đổi mới, đưa đất nước thoát ra 
khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội.

Tháng 6 năm 1991, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII 
đã khẳng định đường lối đổi mới của Đảng là hoàn toàn 
đúng đắn. Đại hội đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời ký quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và Chiến 
lược ổn định phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2000.

Thực hiện kế hoạch của Thị ủy Yên Bái, ngày 
04/10/1991 Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nguyễn 
Thái Học lần thứ V (vòng 2) đã được tiến hành. Đại hội 
đã quán triệt đầy đủ quan điểm Đại hội VII của Đảng; 
quyết tâm đi theo con đường chủ nghĩa xã hội; kiên trì 
chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chống đa 
nguyên đa đảng, chống những phần tử xấu lợi dụng dân 
chủ để xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng; trong 
xây dựng và phát triển kinh tế đảm bảo giữ vững nguyên 
tắc, kỷ cương, kỷ luật Đảng; động viên sức mạnh của 
toàn thể nhân dân, tìm tòi các mô hình kinh tế…

Sau khi đánh giá những yếu kém, tồn tại trong nhiệm 
kỳ 1988-1991, Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ 
cho nhiệm kỳ V (1991-1993) là: phát triển kinh tế nhiều 
thành phần phù hợp với đặc điểm của phường là dịch vụ 
thương mại - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp; đảm bảo 
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đổi mới 
công tác xây dựng Đảng, kiện toàn nâng cao năng lực tổ 
chức đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ.
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Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ khóa V gồm 
15 đồng chí, đồng chí Đặng Xuân Tám được bầu làm Bí 
thư Đảng ủy; đồng chí Trịnh Xuân Bái được bầu làm Phó 
bí thư thường trực; đồng chí Phùng Tuấn Quyền được 
bầu làm Phó Bí thư phụ trách chính quyền.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ VII, Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V, cán bộ, đảng 
viên và nhân dân trong phường đã nỗ lực phấn đấu vượt 
qua khó khăn thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội.

Trong cơ chế thị trường, các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ được bung ra cạnh tranh đã kích thích sản 
xuất, phục vụ tiêu dùng xã hội. Ngoài những loại hình 
kinh doanh, dịch vụ truyền thống đã xuất hiện những 
loại mới, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, không 
ngừng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sản xuất của nhân dân 
trên địa bàn mà còn góp phần đưa thị xã Yên Bái ngày 
càng phát huy vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn 
hóa của cả tỉnh. Đến cuối năm 1993, có 200 hộ đăng ký 
kinh doanh, vừa góp phần giải quyết việc làm, tăng thu 
nhập, ổn định và nâng cao đời sống, đồng thời ổn định 
tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Các hợp tác xã, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp 
từng bước khắc phục khó khăn, chuyển đổi mô hình sản 
xuất kinh doanh cho phù hợp, đầu tư nâng cao năng lực 
sản xuất, chuyển đổi công nghệ tập trung vào những mặt 

hàng địa phương có thế mạnh và đáp ứng yêu cầu của thị 
trường. Trong khi hệ thống hợp tác xã tín dụng trên địa 
bàn thị xã đổ vỡ hàng loạt thì Hợp tác xã tín dụng trên 
địa bàn vẫn duy trì hoạt động và được đánh giá 1 trong 
2 hợp tác xã tín dụng trong toàn tỉnh Hoàng Liên Sơn 
hoạt động có hiệu quả, đúng điều lệ. Trong giai đoạn này, 
phường đã kiên quyết chỉ đạo giải quyết việc giải thể 
Hợp tác xã mua bán phường Nguyễn Thái Học sau thời 
gian kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài. Đồng 
thời cũng kiên quyết xử lý các hợp tác xã này trong quá 
trình giải thể.

Công tác quản lý thị trường và thu thuế được Đảng 
bộ xác định là nhiệm vụ quan trọng. Để tránh thất thu 
thuế gây thiệt hại cho Nhà nước, chính quyền phường đã 
tăng cường chỉ đạo, nắm chắc tình hình kinh doanh, vừa 
tạo điều kiện để các hộ làm thủ tục đăng ký kinh doanh, 
vừa tăng cường kiểm tra, giám sát hạn chế tình trạng 
lộn xộn, tự do nâng giá hàng hóa; lực lượng quản lý thị 
trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh 
chống đầu cơ buôn lậu, buôn bán và sản xuất hàng hóa.

Cùng với các hộ kinh doanh, dịch vụ ngày càng tăng 
dẫn đến tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường xảy ra 
thường xuyên. Để thiết lập trật tự đô thị, Ủy ban nhân 
dân phường cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
quần chúng đã đẩy mạnh tuyên truyền trong các tầng 
lớp nhân dân, trong các cơ quan, trường học để đông đảo 
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mọi người hưởng ứng thực hiện. Được vận động tuyên 
truyền, nhiều hộ vi phạm đã tự nguyện dỡ bỏ mái che, 
mái vẩy, những phần đất lấn chiếm hướng tới xây dựng 
những tuyến phố văn minh.

Trên lĩnh vực bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã 
hội, Đảng ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng 
tập trung tấn công, truy quét các tụ điểm mua bán, tiêm 
chích ma túy và các tệ nạn xã hội khác, từng bước làm 
trong sạch địa bàn.

Công tác văn hóa, xã hội, các hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt. Đông đảo 
nhân dân trong phường, nhất là các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn và hộ kinh doanh tích cực hưởng ứng các cuộc 
vận động ủng hộ xây dựng Qũy tình nghĩa, Qũy chăm 
sóc trẻ em, quỹ phòng chống thiên tai…

Cùng với lãnh đạo các hoạt động kinh tế, Đảng bộ 
hết sức chú trọng đến công tác xây dựng Đảng nhất là 
công tác chính trị tư tưởng. Đảng bộ đã tổ chức quán 
triệt sâu rộng các nghị quyết của Đảng, của Thị ủy, các 
chính sách lớn của Nhà nước, trên cơ sở đó xây dựng kế 
hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc, công tác sinh hoạt 
chi bộ được cải tiến, thường xuyên nắm bắt tình hình tư 
tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để 
phản ánh, giải đáp, uốn nắn kịp thời. Do đó, tuy trong bối 
cảnh tình hình chính trị thế giới và trong nước có nhiều 
diễn biến phức tạp, kinh tế còn nhiều khó khăn, các thế 

lực thù địch ra sức xuyên tạc, chống phá nhưng lòng tin 
của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đối với 
sự lãnh đạo của Đảng ngày càng được củng cố, không 
mơ hồ với luận điệu và bản chất của chủ nghĩa đế quốc. 
Đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ nêu cao ý thức kỷ luật, 
tinh thần đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong gương 
mẫu trong mọi hoạt động, từ đó động viên, lôi cuốn quần 
chúng trong các phong trào cách mạng.

Những nỗ lực của Đảng bộ phường Nguyễn Thái 
Học được Thị ủy Yên Bái đánh giá cao; năm 1991, 1993, 
Đảng bộ phường được Thị ủy công nhận là Đảng bộ 
trong sạch vững mạnh.

Hai năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần 
thứ VII Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ V, 
trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, các thế lực 
thù địch, phản động tăng cường các hoạt động chống 
phá, thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình” nhằm phá 
hoại chính sách đại đoàn kết dân tộc và công cuộc xây 
dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta Đảng bộ và nhân dân 
phường Nguyễn Thái Học đã từng bước khắc phục và 
tháo gỡ khó khăn, tiếp tục tiến hành sự nghiệp đổi mới ở 
địa phương và tạo ra sự chuyển biến khá mạnh mẽ, các 
mặt kinh tế - xã hội đều phát triển, an ninh quốc phòng 
được đảm bảo; quan trọng hơn, Đảng bộ đã tích lũy thêm 
những kinh nghiệm quý báu và ngày càng vững vàng 
trong sự nghiệp cách mạng.
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Đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi 
mới, ngày 16/12/1993 Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 
Nguyễn Thái Học lần thứ VI đã được tiến hành. Sau 
khi tổng kết, đánh giá kết quả nhiệm kỳ V (1991-1993), 
Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu cho 
nhiệm kỳ VI (1993-1995), trong đó tập trung vào những 
nội dung cơ bản là: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, 
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng thương mại, 
dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp; phát triển 
mạnh các thành phần kinh tế, đồng thời thực hiện tốt các 
mặt văn hóa, xã hội…

Việc bám sát chủ trương đường lối của Đảng và xác 
định cơ cấu kinh tế phù hợp với thực tiễn của địa phương 
là cơ sở quan trọng cho quá trình phát triển đi lên của 
phường trong bối cảnh mới.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần 
thứ VI cán bộ đảng viên và nhân dân phường Nguyễn 
Thái Học đã phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua 
khó khăn, hạn chế, từng bước xây dựng địa phương phát 
triển toàn diện về mọi mặt.

Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, đã đưa nhịp độ 
phát triển kinh tế của phường trong 3 năm 1993-1995 
tăng trưởng bình quân 15% - 17%; cơ cấu kinh tế theo 
hướng thương mại dịch vụ đạt 60%; sản xuất tiểu thủ 
công nghiệp đạt 30% - nông nghiệp 10%.

Thương mại dịch vụ phát triển với tốc độ khá nhanh 
và ổn định; số hộ kinh doanh trên lĩnh vực này tăng từ 
200 hộ năm 1993 lên 420 hộ năm 1995, trong đó có 
350 hộ có doanh số đăng ký thường xuyên; 30 hộ đăng 
ký phát triển mô hình doanh nghiệp tư nhân, đến cuối 
1995 có 13 doanh nghiệp với số vốn đầu tư cho lĩnh vực 
thương mại dịch vụ hàng năm đạt trên 10 tỷ đồng đã 
nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh của lĩnh vực này, 
cũng như tạo ra khối lượng hàng hóa và sản phẩm dịch 
vụ phong phú phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất và tiêu 
dùng của nhân dân. Đồng thời góp phần giải quyết vấn 
đề công ăn việc làm - vấn đề bức xúc, có tính chất quyết 
định đến đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn.

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp từng bước phát triển 
tốt, ngoài các mặt hàng truyền thống, còn có thêm các 
mặt hàng mới với chủng loại phong phú, đa dạng, chất 
lượng ngày càng được nâng cao như đồ mộc dân dụng, 
nội thất cao cấp; gạch ngói, đan lát, hàng thủy tinh, chế 
biến lâm sản, tinh lọc cao lanh… Sự phát triển của tiểu 
thủ công nghiệp đã thu hút hàng trăm lao động trên địa 
bàn, trong đó nhiều người có tay nghề cao.

Các hợp tác xã vẫn tiếp tục khắc phục khó khăn duy 
trì hoạt động vừa tạo việc làm và thu nhập cho người lao 
động, đồng thời đóng góp cho ngân sách. Hợp tác xã tín 
dụng với 50 xã viên góp phần, huy động được gần 2 tỷ 
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đồng cho các hộ vay phát triển kinh tế hộ gia đình ngày 
càng tạo được uy tín với khách hàng, góp phần vào công 
tác xóa đói giảm nghèo của phường.

Trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, do quỹ đất sản 
xuất ngày càng bị hẹp vì tốc độ đô thị hóa, Đảng ủy đã đề 
ra chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho 
phù hợp với điều kiện canh tác và nhu cầu thị trường. Chỉ 
đạo chuyển đổi từ diện tích ruộng trồng lúa sang trồng 
rau màu có chất lượng cao; đẩy mạnh chăn nuôi; tận dụng 
diện tích ao hồ, đất đai để chăn thả cây, con thích hợp; 
khuyến khích các hộ có diện tích đồi gò chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp thành vườn cây ăn quả, 
hoa, cây cảnh tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập. Đến 
năm 1995 đã có 300 hộ hình thành vườn cây kinh tế. Đối 
với lực lượng lao động dôi dư, ít, hoặc không còn đất sản 
xuất, phường khuyến khích và tạo điều kiện chuyển sang 
sản xuất hàng tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ.

Phát huy truyền thống là địa phương có phong trào 
chăn nuôi khá phát triển của nhân dân phường trong suốt 
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đảng ủy quan 
tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác; thường xuyên duy 
trì đàn lợn thịt trên 3000 con; đồng thời phát triển mạnh 
nuôi gia cầm, tổng số gia cầm lên đến 15.000 con tập 
trung ở các tổ 28A; tổ 16; tổ 51. Hàng năm nhân dân 
phường bán ra thị trường khoảng 60 tấn thịt lợn và hàng 
tấn gia cầm.

Có thể nói, trong nhiệm kỳ 1993-1995, Đảng bộ đã 
xác định đúng đắn hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
gắn kinh tế của phường với hướng phát triển chung của 
thị xã, do đó đã tạo được sự tăng trưởng đáng kể, nhất là 
đã tạo ra được các điểm sản xuất, dịch vụ, thương mại 
tập trung. Nhờ sự phát triển kinh tế đã thu hút và giải 
quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, tạo được một 
phần tích lũy để xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện tốt 
việc thu ngân sách.

Để thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn, 
phường đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động, trong đó 
cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể xác định rõ trách 
nhiệm với công tác này. Trên cơ sở đó các hộ kinh doanh, 
các thành phần kinh tế đã cơ bản chấp hành tốt chính 
sách thuế của Nhà nước. Nhờ vậy, thu ngân sách của 
phường liên tục tăng và vượt kế hoạch thị xã giao. Năm 
1993 thu được 510 triệu đồng bằng 168% kế hoạch; năm 
1994 tăng lên 718 triệu đồng/600 triệu đồng kế hoạch; 
năm 1995 đạt lên 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, tình trạng thất 
thu vẫn còn khá lớn, nhất là trong các hộ kinh doanh dịch 
vụ và việc thu chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Sự phát triển của kinh tế đã góp phần cải thiện và 
nâng cao đời sống nhân dân, thu nhập bình quân đầu 
người đạt từ 170.000 đồng - 200.000 đồng/người/tháng, 
vượt Nghị quyết Đại hội đề ra từ 70.000 đồng - 100.000 
đồng. Số hộ khá và giàu chiếm 60%, số hộ trung bình 
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30%; số hộ nghèo giảm xuống còn 10%; cơ bản trên địa 
bàn phường đã không còn hộ đói. Nhiều gia đình đã xây 
được nhà cao tầng, có trang thiết bị, tiện nghi hiện đại. 
Cùng với đời sống vật chất, mức hưởng thụ văn hóa tinh 
thần của nhân dân phường cũng được nâng lên một bước. 
Đã có 2.000 hộ/2.700 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn 
hóa. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần 
chúng khá phát triển, địa phương đã tổ chức thành công 
Đại hội Thể dục thể thao toàn phường.

Cùng với quan tâm lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng 
bộ đã tập trung chỉ đạo công tác văn hóa - xã hội đạt 
kết quả tốt. Trong giáo dục đã làm tốt việc huy động 
trẻ em trong độ tuổi đến trường; phường đã hoàn thành 
chương trình phổ cập tiểu học; trường trung học cơ sở Lê 
Hồng Phong và trường tiểu học Nguyễn Thái Học luôn 
đạt danh hiệu là trường tiên tiến cấp tỉnh, nhiều học sinh 
đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc 
gia. Trong phong trào thi đua “56 ngày đêm về với Điện 
Biên” do Tỉnh đoàn phát động, các em học sinh trên địa 
bàn sôi nổi hưởng ứng và nhiều em đạt danh hiệu Chiến 
sĩ nhỏ Điện Biên anh hùng. Tiêu biểu là em Tạ Thanh 
Huyền, học sinh lớp 8T trường Phổ thông cơ sở Lê Hồng 
Phong là một trong 2 học sinh tiêu biểu của tỉnh, em 
vinh dự đi dự cuộc gặp mặt “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên” 
nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ do 
Trung ương Đoàn tổ chức tại Hà Nội; năm học 1993-

1994 Tạ Thanh Huyền đã đạt giải nhất học sinh giỏi khối 
lớp 8 và giải Nhất trong cuộc thi nét đẹp đội viên toàn thị 
xã. Trong kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc 1993-1994. Em 
Nguyễn Thế Anh học sinh trường PTCS Lê Hồng Phong 
đã đạt giải Nhì môn Vật lý khối lớp 9; là 1 trong 6 em 
đoạt giải trên tổng số 80 em toàn tỉnh tham gia.

Ngoài việc chăm lo học tập và giúp đỡ gia đình, các 
em thiếu nhi phường còn sôi nổi hưởng ứng các hoạt 
động cộng đồng “104 việc làm tình nghĩa” do Hội đồng 
đội tỉnh phát động chào mừng kỷ niệm 104 năm Ngày 
sinh nhật Bác; bằng việc làm thiết thực cụ thể như: “Tìm 
địa chỉ đỏ”, giúp đỡ, tặng quà các gia đình thương binh, 
liệt sỹ, gia đình neo đơn, ngoài ra còn xây dựng quỹ “vì 
bạn nghèo”. Qua đó giáo dục cho các em về đạo lý “Uống 
nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Về thực hiện chính sách xã hội Đảng bộ đã quan tâm 
chỉ đạo việc chi trả lương và trợ cấp cho các đối tượng 
đảm bảo chính xác, nhanh chóng; thường xuyên tổ chức 
các hoạt động như thăm hỏi, động viên, gặp mặt nhân 
dịp lễ, tết, các ngày truyền thống với các gia đình thương 
binh, liệt sỹ, người có công, các hộ độc thân... Hưởng ứng 
các cuộc vận động xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa nhân 
kỷ niệm 47 năm ngày thương binh, liệt sỹ (1947-1994), 
nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã đóng góp được 
3.615.000 đồng, đã trích tặng 1 sổ tiết kiệm tình nghĩa và 
180 xuất quà cho đối tượng chính sách của phường.
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Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân 
được nâng cao, thực hiện tốt các chương trình tiêm chủng 
mở rộng; nhân dân đồng tình, ủng hộ và tự giác thực hiện 
việc sinh đẻ kế hoạch, không có trường hợp sinh con thứ 
ba, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,2%.

Trong công tác quản lý trật tự đô thị, phường liên 
tục chỉ đạo giải quyết các trường hợp tranh chấp đất đai, 
đồng thời vận động những hộ lấn chiếm trả lại đất đai 
cho địa phương. Nhân dân trong phường đã tích cực 
thực hiện Nghị định 36 CP và Chỉ thị 217 của Thủ tướng 
Chính phủ duy trì đường phố, hành lang thông thoáng, 
thường xuyên vệ sinh môi trường. Phường cũng kiên 
trì vận động nhân dân chấp hành chủ trương giải phóng 
mặt bằng phục vụ thi công đại lộ Nguyễn Thái Học. Để 
xây dựng đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp, cùng 
với sự đầu tư của Nhà nước, phường đã đẩy mạnh vận 
động nhân dân đóng góp sức người sức của mở rộng, làm 
mới các tuyến đường liên tổ, liên phố. Trong 3 năm đã 
vận động nhân dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, trên 
3.000 công lao động, làm mới, mở rộng, nâng cấp được 
6 km đường.

Sự phát triển của kinh tế thị trường cũng tác động 
không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, 
nhiều tệ nạn xã hội nảy sinh và phát triển. Trước thực tế 
này, phường đã thành lập Ban an ninh nhân dân và lực 
lượng an ninh nhân dân, củng cố lực lượng dân quân; đẩy 

mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; 
kiện toàn 86 tổ trưởng tổ nhân dân. Công an phường và 
các lực lượng chức năng đẩy mạnh tấn công truy quét, 
triệt phá các tụ điểm mua bán, chích hút ma túy, mại 
dâm; các ổ bạc dưới hình thức đánh đề.

Để giữ vững an ninh chính trị, Đảng bộ đã thường 
xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên 
và nhân dân, đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát 
các hoạt động trên địa bàn.

Đảng bộ cũng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể như Hội 
Cựu chiến binh, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông 
dân đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bám sát 
mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần 
thứ VI, đội ngũ cán bộ, đảng viên phường Nguyễn Thái 
Học đã có sự chuyển biến toàn diện về tư tưởng, tổ 
chức và hành động thực tiễn. Trong công tác lãnh đạo 
đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự sát sao, cụ thể, có 
kế hoạch. Chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng được 
nâng cao thêm một bước. Năm 1994 số đảng viên xếp 
loại 1 chiếm 89,9% tăng lên 95,1% năm 1995; số đảng 
viên loại 2 giảm từ 8,4% xuống còn 3,36% và số đảng 
viên loại 3 giảm từ 1,7% xuống còn 0,65%. Số chi bộ đạt 
trong sạch vững mạnh luôn đạt 80%. Hai năm liền tiếp 
tục 1994-1995, Đảng bộ được xếp loại Đảng bộ trong 
sạch vững mạnh.
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Công tác phát triển Đảng và thi hành kỷ luật Đảng: 
Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã xét cho 27 quần chúng ưu 
tú đi học đối tượng Đảng, qua thử thách đã kết nạp được 
8 đảng viên mới trong đó có 2 đồng chí ở chi bộ đường 
phố, 2 đồng chí ở cơ quan đơn vị và 4 đồng chí ở khối 
trường học. Đảng bộ đã đưa ra khỏi danh sách đảng viên 
7 trường hợp, chủ yếu là do bỏ sinh hoạt Đảng, không 
thiết tha với tổ chức Đảng.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ 1993-
1995 không tách rời vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chính 
quyền phường. Ban Chấp hành Đảng bộ đã bám sát nghị 
quyết của Đảng và Đảng bộ, tổ chức thực hiện có hiệu 
quả những chủ trương đề ra, cụ thể hóa đường lối chính 
sách của Đảng thành hiện thực sinh động trong cuộc 
sống. Hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân 
dân đã có những chuyển biến thực sự; phát huy tốt vai 
trò theo chức năng, nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân phường 
thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành, xử lý nhiệm 
vụ cụ thể về kinh tế - xã hội và mọi mặt công tác khác. 
Liên tục từ năm 1993 đến 1995, chính quyền phường 
được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận là chính 
quyền vững mạnh.

Gần mười năm sau khi tách phường, lãnh đạo các 
tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. 
Đảng bộ và nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã đạt 

được những thành tựu quan trọng. Chuyển đổi sang cơ 
chế mới đã xuất hiện những cách làm mới và nhân tố 
mới; từng bước phát triển và giải quyết tốt các vấn đề xã 
hội; xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị ngày một khang trang; 
đời sống các tầng lớp nhân dân ổn định và ngày càng 
nâng cao, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự 
an toàn xã hội. Các tổ chức trong hệ thống chính trị được 
củng cố, tăng cường. Sức chiến đấu của Đảng bộ và các 
chi bộ cũng như của mỗi đảng viên được nâng cao. Niềm 
tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng và Đảng bộ 
ngày càng được củng cố.

Tuy nhiên, do sự chuyển đổi cơ chế nên năng lực 
lãnh đạo của Đảng bộ còn hạn chế, hiệu quả thực hiện 
trong lãnh đạo, chỉ đạo chưa cao. Chưa khơi dậy và phát 
huy mạnh mẽ năng lực của quần chúng trong các phong 
trào, nhất là đầu tư cho phát triển kinh tế. Một bộ phận 
nhân dân thiếu năng động, chậm đổi mới cung cách làm 
ăn, chưa phát huy tiềm năng về vốn, lao động, tư tưởng 
trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước vẫn còn khá nặng.

Những thành tựu và hạn chế trên là bài học kinh 
nghiệm quý cho Đảng bộ và nhân dân phường tiếp tục 
thực hiện sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới, thời 
kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
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III. TIẾP TỤC LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN SỰ 
NGHIỆP ĐỔI MỚI THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP 
HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, GIAI ĐOẠN (1996-2000)

Sau mười năm thực hiện đường lối đổi mới toàn 
diện, thế lực của nước ta đã được nâng lên một bước, đất 
nước đã thoát ta khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã 
hội; đã có tích lũy từ nội bộ nền kinh tế, tạo dựng được 
những tiền đề cần thiết cho phép bước sang thời kỳ mới - 
đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nằm 
trong đường lối chung đó, với vị trí trung tâm của thị xã, 
có điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, đòi hỏi Đảng bộ 
phường Nguyễn Thái Học phải tiếp tục đề ra được đường 
lối phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với thực tiễn của 
địa phương, hòa nhịp với mục tiêu chung của cả tỉnh, cả 
nước là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trong bối cảnh đó, thực hiện Chỉ thị 51- CT/TW của 
Ban Bí thư và kế hoạch của Tỉnh ủy Yên Bái về việc tiến 
hành Đại hội đảng các cấp, được sự chỉ đạo chặt chẽ của 
Thị ủy, trong các ngày 19 và 20 tháng 10 năm 1995, Đảng 
bộ đã tiến hành Đại hội Đại biểu phường Nguyễn Thái 
Học lần thứ VII, Đại hội đã kiểm điểm kết quả thực hiện 
Nghị quyết Đại hội VI, đề ra phương hướng nhiệm vụ 
cho nhiệm kỳ VII (1995-2000). Căn cứ vào thực tiễn của 
địa phương và định hướng phát triển chung của thị xã, 
Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát là: Phát huy những 
ưu điểm, kinh nghiệm, khắc phục những yếu kém tồn tại; 

tập trung đẩy mạnh nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần và trình độ dân trí 
của nhân dân quyết tâm xây dựng phường Nguyễn Thái 
Học ổn định về chính trị, mạnh về kinh tế, văn hóa xã 
hội, đảm bảo an ninh và trật tự đô thị, tạo tiền đề để phát 
triển mạnh trong tương lai.

Đại hội đã xác định các mục tiêu cụ thể trong các 
lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng 
Đảng, an ninh quốc phòng trong đó nhấn mạnh phải tập 
trung phát triển thương mại dịch vụ, củng cố và chuyển 
đổi phương thức sản xuất kinh doanh của các hợp tác 
xã, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển, 
giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động; thực 
hiện tốt việc quản lý trật tự đô thị; giải phóng mặt bằng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VII gồm 15 
đồng chí. Đồng chí Đặng Xuân Tám được bầu làm Bí 
thư Đảng ủy; đồng chí Phạm Hồng Quảng làm Phó bí 
thư thường trực; đồng chí Nguyễn Bá Quý làm Phó Bí 
thư phụ trách chính quyền.

Đảng bộ và nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã 
nhanh chóng đưa nghị quyết Đại hội Đảng phường lần 
thứ VII vào thực tiễn cuộc sống và đạt được những thành 
tựu mới có ý nghĩa quan trọng.

Đảng bộ xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ mũi 
nhọn, trọng tâm, từ đó đề ra nhiều chủ trương, giải pháp 
nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, do đó đã tạo 
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được sự phát triển nhanh, khá vững chắc. Cơ cấu kinh tế 
tiếp tục phát triển theo hướng tích cực; tỷ trọng dịch vụ 
thương mại đạt 60%; tiểu thủ công nghiệp 35%; nông 
lâm nghiệp 5%. Tổng giá trị sản phẩm bình quân hàng 
năm đạt 50 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 
13,5-14,5%.

Về thương mại, dịch vụ, tiếp tục phát triển, đến năm 
2000 toàn phường đã có hơn 570 hộ kinh doanh dịch vụ, 
chiếm 25% số hộ kinh doanh toàn thị xã, thu hút thêm 
nhiều lao động có việc làm và thu nhập khá ổn định. Quy 
mô kinh doanh ngày càng mở rộng, tập trung bảo đảm 
các mặt hàng phục vụ sản xuất và tiêu dùng, dịch vụ 
nhà hàng khách sạn, dịch vụ sửa chữa, có những hộ đạt 
doanh số kinh doanh hàng tỷ đồng trong một năm.

Kinh tế hợp tác xã được củng cố một bước, thực hiện 
chủ trương của Nhà nước về chuyển đổi quy mô hình 
hoạt động của hợp tác xã, đã hoàn thành việc xây dựng, 
chuyển đổi các hợp tác xã theo Luật hợp tác xã năm 1997. 
Hợp tác xã Thủy tinh đổi tên thành hợp tác xã Thành 
Công. Hoạt động của Hợp tác xã tín dụng tiếp tục cải 
cách đổi mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Năm 1996, 
mặc dù mức lãi suất lên xuống thất thường, nhưng hợp 
tác xã vẫn thu hút được đông đảo khách hàng cả trong 
và ngoài phường gửi và cho vay. Đây cũng là một trong 
những hợp tác xã tín dụng đầu tiên trong toàn tỉnh được 
Ngân hàng Nhà nước Yên Bái và Ban Chỉ đạo thành lập 

Qũy tín dụng nhân dân tỉnh cho phép chuyển đổi thành 
Qũy tín dụng nhân dân và chính thức hoạt động dưới 
hình thức này từ đầu năm 1997. Chỉ sau hai tháng, Qũy 
đã huy động được 1.607 triệu đồng, tổng số dư cho vay 
đạt hơn 2,8 tỷ đồng. Hoạt động của Qũy tín dụng đã góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nhất 
là phát triển chăn nuôi, làm trang trại và kinh doanh dịch 
vụ. Phường tiếp tục duy trì các nghề thủ công truyền 
thống, mở rộng liên doanh, liên kết, tiêu thụ sản phẩm, 
thu hút lao động và bảo đảm thu nhập cho xã viên.

Để tiếp tục phát huy vai trò của kinh tế tập thể trong 
tình hình mới, nhất là diện tích canh tác ngày càng thu 
hẹp và phù hợp với đặc điểm, vị trí cũng như xu thế phát 
triển chung, hợp tác xã Quyết Tâm đã xây dựng đề án 
chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh. Theo đó, tập 
trung vào phát triển kinh doanh dịch vụ và sản xuất tiểu 
thủ công nghiệp; huy động vốn, đầu tư xây dựng, mở 
rộng các đặc điểm kinh doanh theo hướng đa dạng hóa. 
Trên cơ sở đó, hợp tác xã đã tổ chức điều chỉnh lại diện 
tích canh tác, phân công lại lao động; kiểm kê tài sản, 
vốn quỹ; tổ chức Đại hội xã viên và thông qua Điều lệ 
hợp tác xã. Sau khi chuyển đổi, doanh thu của hợp tác xã 
và thu nhập của xã viên ngày một tăng, bình quân từ năm 
1997-2000 doanh thu đạt hơn 500 triệu đồng.

Nhìn chung, vai trò của kinh tế dịch vụ thương mại, 
sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngày càng được khẳng 
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định, các chủ thể kinh tế đã khắc phục khó khăn, từng 
bước vươn lên trong sản xuất, kinh doanh và đã thu được 
những kết quả tích cực, các ngành nghề và mặt hàng 
ngày càng phong phú, đa dạng hơn góp phần quan trọng 
vào sự phát triển chung của kinh tế toàn phường, sự phát 
triển trên lĩnh vực dịch vụ thương mại còn góp phần phát 
triển đô thị hóa trên địa bàn.

Công tác thu, chi ngân sách được Đảng bộ xác định 
là nhiệm vụ hết sức quan trọng, căn cứ vào chỉ tiêu thu, 
chi ngân sách hàng năm của thị xã giao, Đảng ủy đã 
tập trung chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức 
đoàn thể, đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo thu có hiệu quả, 
đảm bảo thu đúng, thu đủ theo chế độ, chính sách của 
Nhà nước. Do đó, từ năm 1996-2000, phường luôn hoàn 
thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao thu ngân 
sách hàng năm, số thu năm sau cao hơn năm trước. Cụ 
thể, năm 1996 thu được 1,515 tỷ đồng tăng lên 1,647 tỷ 
đồng năm 1998; năm 2000 đạt 1,686 tỷ đồng. Trong thời 
kỳ này, thu ngân sách của phường mỗi năm đều vượt kế 
hoạch thị xã giao từ 03% đến 17%. Năm 1996, phường 
Nguyễn Thái Học được Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái 
tặng Bằng khen về thành tích hoàn thành vượt mức kế 
hoạch thu ngân sách.

Kinh tế phát triển thu ngân sách tăng, cùng với sự 
đầu tư của Nhà nước tạo điều kiện cho xây dựng cơ sở hạ 
tầng được tốt hơn. Năm 1996, phường là đơn vị đầu tiên 

của thị xã xây dựng trụ sở làm việc bằng ngân sách địa 
phương. Công trình có tổng diện tích là 411m2. với kinh 
phí 484 triệu đồng. Sức dân được nâng lên cũng là điều 
kiện để thực hiện tốt phương châm Nhà nước và nhân 
dân cùng làm. Đảng ủy đã thường xuyên bám sát vào 
các kế hoạch của tỉnh, của thị xã. Do đó, các mục tiêu về 
xây dựng cơ bản đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ phường lần thứ VII như hệ thống trường học, đường 
giao thông, chợ, trụ sở và các hạng mục hạ tầng xã hội 
được đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp khang trang, 
sạch đẹp hơn. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân 
cùng làm”, tổng đầu tư cho các công trình này trong 5 
năm khoảng 2,5 tỷ đồng. Cùng với đó, việc xây dựng nhà 
ở của nhân dân theo hướng hiện đại ngày càng phát triển, 
làm thay đổi diện mạo cảnh quan đường phố, đô thị.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được sự quan tâm 
chỉ đạo của Đảng bộ và được sự nhiệt tình, đồng thuận 
của nhân dân, do đó thu được nhiều kết quả. Đảng ủy 
thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi đảm 
bảo cho việc dạy và học, từng bước thực hiện xã hội hóa 
công tác giáo dục. Trong 5 năm, tỷ lệ hộc sinh tốt nghiệp 
ở các cấp học đều tăng và chiếm tỷ lệ cao, các trường 
THCS Lê Hồng Phong và Trường tiểu học Nguyễn Thái 
Học liên tục được công nhận là trường tiên tiến cấp tỉnh, 
nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, nhiều 
học sinh giỏi. Trường tiểu học Nguyễn Thái Học được 
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công nhận đạt chuẩn quốc gia vào đầu năm 2000, phường 
Nguyễn Thái Học là đơn vị đầu tiên trên địa bàn thị xã 
đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ 
sở. Sự nghiệp giáo dục được xem là trách nhiệm của các 
cấp, các ngành, các đoàn thể và của toàn dân, do đó các 
em luôn được chăm lo cả về vật chất và tinh thần, đảm 
bảo phát triển toàn diện cả về thể lực, trí lực và đạo đức.

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục 
được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y 
tế. Cùng với đó, phường đã kiện toàn đội ngũ cán bộ và 
nhân viên y tế, đảm bảo về trình độ chuyên môn. Công 
tác quản lý, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm 
hơn, các chương trình phòng chống dịch bệnh được thực 
hiện nghiêm túc, có hiệu quả. Bình quân mỗi năm trạm 
y tế khám và điều trị cho hàng nghìn lượt người. Công 
tác truyền thông dân số được quan tâm thường xuyên và 
hoạt động có hiệu quả; công tác tuyên truyền, vận động 
sôi nổi, liên tục và rộng khắp. Ban dân số và kế hoạch 
hóa gia đình hoạt động có nề nếp, thường xuyên tổ chức 
giao ban theo định kỳ, các cộng tác viên dân số nắm chắc 
số đối tượng cần tập trung vận động… Nhờ vậy, đảm bảo 
duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 0,9% xuống còn 
0,74%; tiếp tục duy trì việc không sinh con thứ ba. Thực 
hiện cuộc vận động “người lớn gương mẫu, trẻ em chăm 
ngoan” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Bảo vệ 
và chăm sóc trẻ em tỉnh phát động, phường đã tổ chức 

ký kết quy định rõ 5 trách nhiệm của người lớn đối với 
trẻ em, nhất là tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển 
toàn diện của trẻ em. Qua đó, chính quyền và các tổ chức 
đoàn thể phường đã tạo điều kiện hỗ trợ nhân dân thực 
hiện trách nhiệm đối với trẻ em.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Đảng ủy đã chỉ 
đạo thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động của phường do 
đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trực tiếp làm 
Trưởng ban. Sau khi thành lập, Ban chỉ đạo đã xây dựng 
kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành 
viên, hướng dẫn các ban vận động ở các tổ đẩy mạnh vận 
động các gia đình đăng ký và phấn đấu thực hiện để đạt 
tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Do đó việc xây dựng các 
cụm dân cư văn hóa, đường phố văn hóa, gia đình văn 
hóa được nhân dân chấp hành và thực hiện có hiệu quả. 
Cuối năm 2000, đường Lý Thường Kiệt được công nhận 
là đường phố văn hóa. Tuy nhiên, việc xác định gia đình 
văn hóa chưa xây dựng được hệ thống các tiêu chí cụ 
thể, thậm chí còn bị xem nhẹ, đơn giản hóa nên hiệu quả 
chưa thật sự cao. Các hoạt động văn hóa, thể thao luôn 
thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng 
lớp nhân dân tham gia, nhiều hoạt động ngày càng đi vào 
nề nếp, trở thành nét đẹp trong cuộc sống.

Trên lĩnh vực lãnh đạo thực hiện chính sách xã hội, 
Đảng ủy chỉ đạo luôn đảm bảo giải quyết chế độ chính 
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sách kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định,đúng chế 
độ của Nhà nước. Vận động và tổ chức tốt phong trào 
đền ơn đáp nghĩa. Năm 1997, nhân dịp kỷ niệm 50 năm 
ngày thương binh liệt sỹ, cấp ủy, chính quyền và Hội phụ 
nữ phường đã vận động nhân dân đóng góp và tổ chức 
thăm hỏi, tặng quà, sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các đối 
tượng; đồng thời huy động ngày công tu sửa nghĩa trang 
liệt sỹ và tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho các đối 
tượng chính sách.

Trong 5 năm (1996-2000), nền kinh tế của phường đã 
có bước phát triển mới, đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân trong phường được cải thiện và từng bước nâng 
cao. Thông qua phát triển kinh tế kinh tế nhiều thành 
phần, hơn 3.000 người đã có việc làm với thu nhập ổn 
định. Các đối tượng chính sách được quan tâm hơn, thu 
nhập bình quân đầu người có tốc độ tăng khá, từ 200 
ngàn đồng/người/năm 1996 lên mức 500 ngàn/người/
tháng vào năm 2000. Số hộ khá và giàu tăng lên, số hộ 
nghèo giảm nhanh, năm 2000 số hộ nghèo chỉ còn chiếm 
3%, không có hộ đói.

Công tác an ninh, quốc phòng tiếp tục được củng cố, 
Đảng bộ hết sức coi trọng và thường xuyên chỉ đạo công 
tác an ninh quân sự, xây dựng thế trận quốc phòng toàn 
dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, kịp thời bổ sung 
các phương án tác chiến. Thực hiện tốt công tác khám 
tuyển và động viên thanh niên nhập ngũ, thường xuyên 
duy trì công tác huấn luyện theo kế hoạch.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn 
xã hội được thực hiện có hiệu quả. Phong trào quần chúng 
bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát huy sâu rộng trong 
nhân dân; Phường thường xuyên duy trì hoạt động của 
8 ban bảo vệ dân phố, gần 90 tổ hòa giải và 1 Ban thanh 
tra nhân dân phường. Các tệ nạn trộm cắp, các đối tượng 
tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy bị triệt phá; làm giảm 
và hạn chế đáng kể các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững 
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, 
tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - văn hóa. 
Chỉ trong 2 năm (1996-1997) lực lượng Công an phường 
đã điều tra khám phá 20 vụ tổ chức sử dụng và mua bán 
ma túy. Phong trào chống nghiện hút ma túy được phát 
động đến từng tổ nhân dân, tiêu biểu trong phong trào 
này là các phố Thống Nhất, phố Lê Hồng Phong.

Xác định phường Nguyễn Thái Học là vị trí trung 
tâm của thị xã, công tác an ninh quốc phòng được cấp 
ủy quan tâm, coi trọng. Thành lập và thường xuyên duy 
trì hoạt động của 8 ban bảo vệ dân phố, 2 trung đội dân 
quân cơ động, 11 tiểu đội dân quân ở các cụm dân cư; 
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân đội làm 
trong sạch địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng. 
Tổng kết hàng năm, phong trào an ninh Tổ quốc của 
phường liên tục được Bộ Công an và Công an tỉnh tặng 
bằng khen.
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Phát huy truyền thống của cha anh, lực lượng thanh 
niên phường hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự. 
Nhờ đó, phường luôn giao quân đảm bảo chất lượng, số 
lượng. Trong 5 năm, đã có 83 đoàn viên thanh niên của 
phường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bổ sung cho lực 
lượng quân thường trực theo kế hoạch.

Trong công tác lãnh đạo xây dựng hệ thống chính 
trị, Đảng bộ xác định đây là nhiệm vụ then chốt, có ý 
nghĩa hết sức quan trọng nhằm phát huy sức mạnh tổng 
hợp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sức 
mạnh của toàn dân, do đó tập trung chỉ đạo phối hợp 
thực hiện có hiệu quả vai trò, chức năng của tổ chức 
đảng; chính quyền và các đoàn thể quần chúng. Chất 
lượng hoạt động, công tác điều hành và tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ chính trị đã được nâng lên một bước; bộ 
máy chính quyền, các tổ chức đoàn thể từng bước được 
củng cố từ phường xuống các tổ dân phố. Tháng 11/1999 
đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân 
các cấp, Hội đồng nhân dân phường Nguyễn Thái Học 
nhiệm kỳ 1999-2004 gồm 22 đại biểu. Hoạt động của 
chính quyền luôn được đổi mới, thực hiện điều hành, 
quản lý theo pháp luật. Từng bước thực hiện cải cách 
hành chính, lề lối làm việc; bố trí cán bộ phù hợp với khả 
năng, tính chất yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng quy chế hoạt 
động của chính quyền, theo đó quy định rõ chức năng, 
nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy hành chính, 

trên cơ sở đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. 
Thông qua các phong trào và hoạt động thực tiễn, đội 
ngũ cán bộ của phường được nâng cao thêm một bước về 
năng lực quản lý, điều hành, năng lực tổ chức thực hiện. 
Trong nhiệm kỳ 1996-2000, chính quyền phường luôn 
được công nhận là chính quyền vững mạnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, với mục tiêu xây dựng 
Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đã đề ra 
phương hướng chung là: phải quyết tâm tự đổi mới, không 
ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ và sức chiến đấu; khắc phục yếu kém, khuyết 
điểm, nâng cao uy tín trong nhân dân, tập trung xây dựng 
đội ngũ cán bộ, đảng viên có tinh thần gần dân, tôn trọng 
và lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân, trung thực 
và thẳng thắn, có ý thức tổ chức kỷ luật.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy 
thường xuyên quan tâm. Đảng bộ đã tổ chức học tập 
quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng và Đảng bộ các cấp tới toàn thể đội 
ngũ cán bộ, đảng viên và đông đảo quần chúng nhân dân 
trong phường. Sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII 
và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Việc tổ chức học 
tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng 
và Đảng bộ các cấp đã tạo thành đợt sinh hoạt chính trị 
sâu rộng không chỉ trong Đảng bộ mà còn lan tỏa rộng 
rãi trong quần chúng. Qua đó, nâng cao một bước về 
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nhận thức tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống 
nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong quần chúng 
nhân dân.

Cùng với tổ chức quán triệt thực hiện các chỉ thị, 
nghị quyết của Đảng, Đảng bộ hết sức chú trọng công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng tới cán bộ, đảng viên và 
quần chúng nhân dân, nhất là tầng lớp thanh niên về chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm xây dựng 
thế giới quan cách mạng và khoa học, bảo vệ quan điểm, 
chủ trương, đường lối của Đảng và con đường đi lên 
Chủ nghĩa xã hội của đất nước, chống lại các quan điểm 
phản động, sai trái, thù địch, nhất là làm thất bại âm mưu 
“Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động.

Qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ý thức tổ 
chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên đã có chuyển biến 
tích cực, khắc phục tình trạng cầm chừng trong đội ngũ 
đảng viên cao tuổi. Lề lối làm việc, sinh hoạt ở các chi 
bộ và trong toàn Đảng bộ được cải tiến, thời gian và nội 
dung sinh hoạt gọn nhẹ, đi sâu và từng chuyên đề, mang 
tính thiết thực, hiệu quả, tạo không khí đổi mới trong 
sinh hoạt Đảng và nâng cao chất lượng công tác.

Đảng bộ luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, đào 
tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, 
đảng viên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ đã xây dựng 
kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ đảng viên trẻ, 
kết hợp với kế hoạch tạo nguồn cán bộ lâu dài. Với chủ 
trương này, đã có 2 đồng chí đi học Trung cấp lý luận, 
2 đồng chí học trung cấp nghiệp vụ, đồng thời phường 
cũng được bổ sung 2 cán bộ có trình độ đại học. 

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã nghiêm túc thực hiện 
các cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó 
tập trung thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa 
VIII (lần 2). Đảng ủy đã tập trung triển khai cuộc vận 
động một cách nghiêm túc, xây dựng kế hoạch và chương 
trình hành động Thị ủy thông qua. Trong quá trình tổ 
chức triển khai luôn nêu cao nguyên tắc tập trung dân 
chủ, thực hiện tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt 
Đảng, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, từng 
bước đổi mới phong cách lãnh đạo, nâng cao sức chiến 
đấu của các chi bộ, của Đảng bộ và từng đảng viên. Đảng 
bộ đã tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập, 
quán triệt nghị quyết, liên hệ kiểm điểm tình hình thực 
tế của Đảng bộ của địa phương. Đảng bộ đã tổ chức hội 
nghị kiểm điểm từ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đến 
các chi bộ, đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự, 100% các 
đồng chí trong cấp ủy đều nghiêm túc kiểm điểm, tự phê 
bình và phê bình cũng như xây dựng kế hoạch sửa chữa 
khuyết điểm, sai lầm.
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Qua kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung 
ương 6 (lần 2), đã kịp thời uốn nắn những biểu hiện lệch 
lạc trong tư tưởng và ý thức chấp hành kỷ luật của đảng 
viên. Công tác tổ chức được củng cố thêm một bước, tạo 
ra sức mạnh mới trong toàn Đảng bộ; tăng cường sự đoàn 
kết, thống nhất và phát huy tính tiền phong gương mẫu 
của từng đảng viên. Qua đó, công tác quản lý đảng viên, 
phân công nhiệm vụ cho đảng viên và công tác phân loại 
đảng viên được nâng lên một bước, tạo sự chuyển biến rõ 
rệt, nâng cao chất lượng các tổ chức Đảng và đảng viên. 
Niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo 
của Đảng và Đảng bộ ngày càng được củng cố.

Trong công tác phát triển Đảng, Đảng ủy và các chi 
ủy đã tập trung giáo dục, bồi dưỡng tạo điều kiện cho 
quần chúng phấn đấu vào Đảng. Trong nhiệm kỳ Đảng 
ủy đã giới thiệu 56 quần chúng ưu tú đi học các lớp đối 
tượng Đảng, qua thử thách đã xét kết nạp được 48 đảng 
viên mới, các đảng viên mới được kết nạp đảm bảo vững 
vàng về ý chí, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn và góp 
phần từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ.

Trong công tác kiểm tra thi hành kỷ luật Đảng, Đảng 
bộ luôn nhận thức và xác định đúng về nhiệm vụ trong 
công tác kiểm tra, nhất là tổ chức thực hiện nghiêm túc 
Chỉ thị 29 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác kiểm 
tra của Đảng, Công tác kiểm tra được tập trung vào việc 

kiểm tra chấp hành Điều lệ Đảng, kiểm tra việc tổ chức 
thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Thông qua công tác kiểm tra đã kịp thời uốn nắn 
những sai sót trong lãnh đạo, chỉ đạo từ đó giúp cho 
những đảng viên thấy rõ được những sai phạm, khuyết 
điểm của mình để có hướng sửa chữa. Đảng bộ đã tiếp 
nhận và giải quyết các đơn thư khiếu nại của đảng viên 
và nhân dân có lên quan đến đảng viên, về phẩm chất 
đạo đức, cán bộ đảng viên phụ trách các lĩnh vực đất 
đai, quản lý tài chính… Qua đó quy rõ trách nhiệm và 
chỉ đạo xử lý kịp thời. Công tác kiểm tra và thi hành kỷ 
luật Đảng đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng 
tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, nhất là trong chấp hành 
Điều lệ Đảng.

Chất lượng đảng viên và tổ chức đảng bình xét hàng 
năm theo Hướng dẫn 355 của Ban Tổ chức Trung ương 
và hướng dẫn phân xếp loại cơ sở đảng trong sạch vững 
mạnh của Thị ủy Yên Bái 98% đảng viên trong toàn 
Đảng bộ xếp loại 1, trong đó có 26% đủ tư cách xuất 
sắc; Đảng bộ không có đảng viên xếp loại 3. 100% chi 
bộ đạt trong sạch vững mạnh, trong đó 8/23 chi bộ đạt 
trong sạch vững mạnh xuất sắc như: Chi bộ cơ quan văn 
phòng; chi bộ Công an và quân sự phường; chi bộ cụm 
dân cư Hòa Bình, Thống Nhất, Lê Hồng Phong, Yên 
Ninh. Đảng bộ phường liên tục được công nhận đạt danh 
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hiệu trong sạch vững mạnh, trong đó từ năm 1997-2000 
đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Nhiều năm liên tục, 
Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học được đánh giá là 
Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc nhất trong số 
hơn 70 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ thị 
xã Yên Bái. Cuối năm 1997, đồng chí Đặng Xuân Tám 
được Thị ủy điều động giữ chức Chủ tịch MTTQ thị xã, 
đồng chí Nguyễn Bá Quý được chỉ định là Bí thư.

Khái quát lại trong nhiệm kỳ 1996-2000, Đảng bộ 
phường Nguyễn Thái Học đã phát huy được truyền thống 
đoàn kết lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phát 
triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, tạo được những bước phát triển mới trên tất 
cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị văn hóa - xã hội, đời 
sống của các tầng lớp nhân dân không ngừng được cải 
thiện và nâng cao. Hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 
Đại hội Đảng bộ Nghị quyết lần thứ VII đề ra, góp phần 
thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ VIII.

Tuy còn có những hạn chế về công tác tổ chức lãnh 
đạo, năng lực của đội ngũ cán bộ đảng viên; chưa thực 
sự phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương, 
nhưng với những kết quả đã giành được, cùng với những 
thời cơ và thuận lợi mới Đảng bộ và nhân dân phường 
Nguyễn Thái Học vững tin bước vào thế kỷ XXI.

Chương IV
TIẾP TỤC THỰC HIỆN SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI, 

ĐẨY MẠNH CÔNG NGIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA, 
GIAI ĐOẠN  (2001-2020)

I. LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN THỰC HIỆN NGHỊ 
QUYẾT ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII (2001-2005)

Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch Tỉnh 
ủy Yên Bái về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại 
biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, được sự chỉ đạo 
và nhất trí của Ban Thường vụ Thị ủy Yên Bái, trong 2 
ngày, từ ngày 22 đến ngày 23/8/2000, Đại biểu Đảng bộ 
phường Nguyễn Thái Học lần thứ VIII đã được tổ chức.

Dự Đại hội có 78 đảng viên ưu tú thay mặt cho hơn 
550 đảng viên sinh hoạt tại 23 chi bộ thuộc Đảng bộ. 
Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của 
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII; thảo luận và góp ý 
kiến vào Dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ IX, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội thị xã lần 
thứ XV. Trên cơ sở đánh giá những thành tựu và hạn chế 
trong nhiệm kỳ 1996-2000; căn cứ vào tình hình thực 
tiễn của địa phương, Đại hội đã đề ra phương hướng, 
nhiệm vụ, mục tiêu tổng quát cũng như cụ thể cho nhiệm 
kỳ 2001-2005 “Tiếp tục khơi dậy những tiềm năng của 
địa phương, đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng 
trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tranh thủ nguồn lực 
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bên ngoài, đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa với tốc độ tăng trưởng cao, bền 
vững; giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống 
vật chất và tinh thần cho nhân dân; tăng cường hệ thống 
chính trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự 
an toàn xã hội; đưa phường Nguyễn Thái Học xứng đáng 
là trung tâm kinh tế - văn hóa của thị xã Yên Bái”.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa VII nhiệm kỳ 
2001-2005 gồm 15 đồng chí; đồng chí Nguyễn Bá Quý 
được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phạm 
Hồng Quảng được bầu làm Phó Bí thư thường trực; đồng 
chí Vũ Đình Thống được bầu làm Phó Bí thư phụ trách 
chính quyền.

Thành công của Đại hội là tiền đề chính trị quan trọng 
để Đảng bộ và nhân dân phường vững bước tiến vào thế 
kỷ XXI, tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, 
khắc phục những hạn chế, tồn tại hoàn thành thắng lợi 
các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Vững vàng trên con đường phát triển, Đảng bộ và 
nhân dân phường đã tập trung mọi cố gắng nỗ lực, nêu 
cao tinh thần đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh 
tổng hợp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII đề ra.

Lãnh đạo phát triển kinh tế, trên cơ sở cơ chế, chính 
sách Đảng và Nhà nước, đảng bộ đã tập trung chỉ đạo, 
đề ra những chủ trương, giải pháp sát hợp. Tạo ra được 

bước đột phá mới về phát triển kinh tế. Không chỉ đảm 
bảo cơ cấu kinh tế tiếp tục phát triển theo hướng tích 
cực; tỷ trọng dịch vụ thương mại đạt 60%; tiểu thủ công 
nghiệp 35%; nông lâm nghiệp 5%, tốc độ tăng trưởng 
bình quân đạt trên 15%, mà còn thể hiện ở việc tăng 
nhanh về giá trị tổng sản phẩm trong từng ngành kinh tế.

Về thương mại, dịch vụ, phát triển nhanh, mạnh, 
vững chắc. Đến năm 2005 toàn phường đã có 620 hộ 
kinh doanh dịch vụ, gấp gần 1,5 lần năm 2000; riêng 
trên lĩnh vực này đã thu hút trên 2.300 lao động có việc 
làm và lợi nhuận ngày càng lớn, bình quân doanh số kinh 
doanh hằng năm đạt 245 tỷ đồng lợi nhuận khoảng 25 
tỷ. Năm 2005 doanh số đạt gần 305 tỷ đồng. Đã hình 
thành những khu vực kinh doanh tập trung có quy mô 
khá lớn như: Chợ ngã tư Nam Cường, trục đại lộ Nguyễn 
Thái Học; khu công viên Yên Hòa, khu phố Hoàng Hoa 
Thám. Ngoài ra hệ thống kinh doanh dịch vụ nhà hàng, 
khách sạn, các đại lý hàng hóa trên các trục đường khác 
đều phát triển khá. Đã xuất hiện một số mô hình kinh 
doanh dịch vụ đạt kết quả tốt như: Công ty TNHH Hòa 
Bình; siêu thị Dũng Hà; hợp tác xã vận tải Quyết Tiến; 
xưởng sửa chữa dịch vụ 2/9…

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX): “Về 
đổi mới và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và kinh tế 
tư nhân”, Đảng bộ đã tăng cường sự lãnh đạo của các cấp 
ủy với việc xây dựng và phát triển kinh tế tập thể theo 
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phương châm tích cực, vững chắc, xuất phát từ nhu cầu 
thực tiễn. Kinh tế hợp tác xã tiếp tục được củng cố và có 
chuyển biến tốt. Phường có 6 hợp tác xã hoạt động theo 
luật chuyển đổi; các hợp tác xã luôn nêu cao tinh thần chủ 
động; khắc phục khó khăn, đầu tư mở rộng sản xuất kinh 
doanh luôn đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, chấp hành tốt 
Luật hợp tác xã cũng như những quy định khác của Nhà 
nước và của địa phương. Việc duy trì và phát triển của 
kinh tế tập thể góp phần giải quyết tốt hơn vấn đề kinh 
tế - xã hội ở địa phương. Để đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao trong sản xuất kinh doanh phù hợp với xu thế phát 
triển chung, hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Thành Công 
đã chuyển thành Công ty cổ phần Thành Công.

Về sản xuất tiểu thủ công nghiệp, Đảng bộ xác định 
đây là lĩnh vực quan trọng góp phần phát triển kinh tế 
nói chung, nhất là giải quyết công ăn việc làm, tận dụng 
và phát huy sức lao động dôi dư ở địa phương, do đó đã 
tập trung chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển. 
Đến 2005, toàn phường có 150 hộ gia đình và 3 hợp tác 
xã hoạt động trên lĩnh vực này. Chủ yếu tập trung vào 
chế biến lương thực, thực phẩm, chè, quế, bột giấy; đồ 
mặc cao cấp, sản xuất cao lanh, thủy tinh… Trong giai 
đoạn 2001-2005, giá trị tổng sản lượng của tiểu thủ công 
nghiệp bình quân hàng năm đạt trên 10,6 tỷ đồng, tốc độ 
tăng trưởng bình quân đạt 20%.

Sản xuất nông lâm nghiệp được Đảng bộ xác định 
là lĩnh vực quan trọng để giải quyết việc làm, tạo thêm 
thu nhập cho một bộ phận dân cư. Tuy diện tích canh tác 
ngày càng thu hẹp do tốc độ đô thị hóa, nhưng phường 
đã chỉ đạo có hiệu quả việc tận dụng diện tích, chuyển 
đổi cây trồng vật nuôi, trong đó tập trung chủ yếu vào 
chăn nuôi gia súc gia cầm; nuôi thả cá, trồng rau xanh. 
Nhờ đó, giá trị của sản xuất nông lâm nghiệp có tốc độ 
tăng trưởng khá, trong 5 năm bình quân đạt 10% năm. 
Mỗi năm sản xuất và cung cấp ra thị trường 180 tấn rau 
xanh, gần 300 tấn thịt lợn, hơn 30 tấn gia cầm, 50 tấn cá, 
tổng giá trị khoảng gần 4 tỷ đồng, đáp ứng tốt nhu cầu 
thực phẩm của nhân dân trong phường năm 2005, tuy 
diện tích canh tác tiếp tục bị thu hẹp và chịu thiệt hại lớn 
về chăn nuôi gia cầm do dịch cúm H5N1 nhưng giá trị 
sản xuất nông nghiệp vẫn đạt 3,6 tỷ đồng. Các diện tích 
vườn đồi tiếp tục được quy hoạch, cải tạo và trồng mới.

Sự phát triển của kinh tế đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho công tác thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt kế 
hoạch cả về tổng mức thu và thời gian. Từ năm 2001-
2004, phường luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức 
chỉ tiêu giao thu ngân sách hàng năm, số thu năm sau cao 
hơn năm trước. Cụ thể, năm 2001 thu được 2,209 tỷ đồng 
tăng lên 3,250 tỷ đồng năm 2003; năm 2004 đạt 6,2 tỷ 
đồng, gấp gần 2 lần so với năm trước. Tuy nhiên, nguồn 
thu chưa vững chắc, chủ yếu là thu từ việc giao quyền sử 
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dụng đất. Do đó, năm 2005 khi nguồn thu từ lĩnh vực này 
gặp khó khăn mức thu ngân sách chỉ đạt 4,209 tỷ đồng. 
Trong thời kỳ này, tốc độ tăng thu ngân sách bình quân 
đạt 45,4%, vượt chỉ tiêu Đại hội đề ra. Phường đã hoàn 
toàn tự cân đối về ngân sách góp phần đóng góp vào 
ngân sách chung. Hơn nữa, việc thu nộp ngân sách đã trở 
thành nề nếp và ý thức trong các tầng lớp nhân dân, các 
doanh nghiệp và các thành phần kinh tế.

Trong công tác xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý trật 
tự đô thị, nhờ kinh tế phát triển nhanh, sự quan tâm đầu 
tư của tỉnh và thị xã, và phần đóng góp quan trọng của 
nhân dân, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng 
làm, phường đã tập trung đầu tư xây dựng các công trình 
công cộng, phục vụ dân sinh, hệ thống đường giao thông, 
trường học… Kết quả, trong 5 năm (2001-2005) đã đầu 
tư 350 triệu đồng xây dựng chợ ngã tư Nam Cường, hàng 
trăm triệu đồng làm 18 tuyến đường bê tông liên tổ, liên 
phố dài 3,5 km; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho 
3 trường học; xây dựng các thiết chế văn hóa tại các cụm 
dân cư và Nhà văn hóa đa năng. Chỉ riêng năm 2005, 
phường đã đầu tư hơn 691 triệu đồng cho xây dựng cơ 
bản. Hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng được 
mở rộng và nâng cấp, hệ thống thông tin viễn thông được 
đầu tư đồng bộ. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, xu 
thế xây dựng nhà ở theo hướng hiện đại, khang trang 
ngày càng trở nên phổ biến trong nhân dân, góp phần tạo 

cảnh quan đô thị ngày càng rõ nét. Hệ thống đường phố 
được quy hoạch ổn định, trật tự đô thị được thực hiện tốt, 
phường đã giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến 
kiểm kê, đến bù giải phóng mặt bằng,

Cùng với quan tâm, tập trung chỉ đạo phát triển kinh 
tế, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt lĩnh vực văn hóa xã 
hội. Sự nghiệp giáo dục phát triển cả về quy mô và chất 
lượng theo hướng xã hội hóa, cơ sở vật chất được đầu 
tư nâng cấp, đáp ứng ngày càng tốt hơn việc dạy và học. 
Các trường học trên địa bàn đều duy trì tốt việc nâng cao 
chất lượng giảng dạy và học tập, tiếp tục giữ vững danh 
hiệu là trường tiên tiến xuất sắc. Trường tiểu học Nguyễn 
Thái Học nâng cao chất lượng chuẩn quốc gia. Trong 5 
năm có 149 học sinh giỏi cấp tỉnh, 522 em đạt học sinh 
giỏi cấp thành phố; 65 giáo viên giỏi cấp thành phố, 11 
giáo viên giỏi cấp tỉnh và 1 giáo viên giỏi cấp quốc gia.

Trạm y tế phường được đầu tư xây dựng đạt chuẩn 
quốc gia vào năm 2005. Nhờ đó, công tác chăm sóc sức 
khỏe cho nhân dân được đáp ứng tốt hơn. Không để bệnh 
dịch xảy ra; công tác tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi 
và phụ nữ mang thai theo quy định đạt 100%; tỷ lệ trẻ em 
suy dinh dưỡng giảm từ 18,7% xuống còn 15,5%; công tác 
dân số kế hoạch hóa gia đình tiếp tục được thực hiện tốt.

Các phong trào xây dựng cuộc sống mới ở khu dân 
cư, xây dựng gia đình văn hóa, đường phố văn hóa tiếp 
tục được sự thu hút, quan tâm tham gia của nhân dân 
trong phường. Đã có 4 cụm dân cư, 2 đơn vị nhà trường, 
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4 đường phố Lý Thường Kiệt, Yên Ninh, Lê Hồng 
Phong, Nguyễn Thái Học đạt danh hiệu cụm dân cư văn 
hóa, đơn vị văn hóa, đường văn hóa. Năm 2005 có 2.825 
hộ/3.241 hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, chiếm tỷ 
lệ 87,1% số hộ gia đình toàn phường đạt danh hiệu gia 
đình văn hóa. Các câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật, câu lạc 
bộ yêu thơ trên địa bàn đã có nhiều hoạt động tích cực 
như xuất bản thơ, tổ chức biểu diễn nhân dịp các ngày lễ 
lớn với các chủ đề ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi 
Đảng và Bác Hồ kính yêu. Phong trào thể dục thể thao 
đã trở thành nề nếp và thu hút mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi 
tham gia với nhiều hình thức phong phú, vừa góp phần 
nâng cao sức khỏe đồng thời xây dựng nề nếp sống lành 
mạnh, văn minh. Năm 2005, phường đạt giải Nhất toàn 
Đại hội Thể dục thể thao thành phố lần thứ 3; giải Nhất 
về hoạt động hè của thiếu nhi đồng và giải Nhất Hội thi 
cộng tác viên dinh dưỡng giỏi cấp thành phố.

Kinh tế phát triển tạo điều kiện để phường thực hiện 
tốt hơn công tác xóa đói giảm nghèo và các chính sách 
xã hội. Trong nhiệm kỳ, các tổ chức đoàn thể đã tín chấp 
cho các hộ khó khăn vay vốn lên tới 5 tỷ đồng; bình quân 
mỗi năm phường giải quyết việc làm cho 250-300 lao 
động. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân phường 
tiếp tục được nâng lên một bước, đến năm 2005 thu được 
bình quân đầu người đạt 650.000/người/tháng; số hộ 
nghèo tiếp tục giảm, từ 3% năm 2000 xuống còn 1,6% 
năm 2005.

Các hoạt động từ thiện, nhân đạo, chăm sóc đối tượng 
chính sách được thực hiện có hiệu quả bằng các hành 
động cụ thể, thiết thực. Trong 5 năm, cùng với ngân sách 
của phường và sự đóng góp của nhân dân đã xây dựng 
được 7 ngôi nhà tình nghĩa trị giá 113 triệu đồng; xóa 
nhà dột nát cho 40 hộ giá trị gần 185 triệu đồng. Ngoài 
ra cán bộ và nhân dân phường còn tích cực ủng hộ xây 
quỹ hỗ trợ người nghèo, hỗ trợ các xã vùng cao, ủng hộ 
nhân dân các nước bị sóng thần tàn phá với tổng số tiền 
gần 100 triệu đồng. Năm 2005 phường đã đề nghị cho 
60 quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ bị ảnh 
hưởng của chất độc da cam xem xét được hưởng chế độ; 
đề nghị khen thưởng cho 25 người có đóng góp trong 
kháng chiến; đồng thời đề nghị hưởng trợ cấp 1 lần cho 
121 đối tượng.

Song song với tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế- xã 
hội, Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo chặt chẽ lĩnh vực quốc 
phòng - an ninh và trật tự xã hội. Cấp ủy phường đã ra 3 
nghị quyết chuyên đề về các mặt của công tác này, qua đó 
nâng cao ý thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân 
dân phường về xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế 
trận chiến tranh nhân dân cũng như đảm bảo giữ vững an 
ninh chính trị và trật tự toàn xã hội. Trên cơ sở đó, tiếp 
tục, duy trì và kiện toàn lực lượng dân quân từ cấp phường 
đến cụm dân cư gồm 2 trung đội dân quân cơ động với 50 
đồng chí cùng các tiểu đội dân quân tại các cụm dân cư, 



120 121

đây là lực lượng nòng cốt phối hợp các ban bảo vệ dân 
phố giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác tuyển 
quân được duy trì tốt, trong 5 năm đã có 47 thanh niên 
trong phường lên đường nhập ngũ, nhiều người đã phấn 
đấu và được kết nạp Đảng trong thời gian tại ngũ, một số 
được đào tạo phục vụ lâu dài trong quân đội.

Trên lĩnh vực an ninh trật tự, với địa bàn quy tụ nhiều 
đầu mối giao thông, sự tác động tiêu cực của kinh tế thị 
trường nên các tệ nạn xã hội có chiều hướng diễn biến 
phức tạp, nhất là mua bán, tiêm chích ma túy, cờ bạc. Do 
đó, phường đã liên tục phát động phong trào quần chúng 
nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo cả chiều rộng và 
chiều sâu; thường xuyên kiện toàn bổ sung duy trì hoạt 
động của 11 Ban bảo vệ dân phố, đồng thời tổ chức huấn 
luyện nghiệp vụ, tổ chức diễn tập nâng cao hiệu quả hoạt 
động. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được 
giữ vững, phường được tỉnh và thành phố chọn là đơn 
vị làm điểm về công tác phòng chống, giáo dục người 
nghiện, giải quyết các tệ nạn xã hội. Đảng ủy cũng chỉ 
đạo các lực lượng chức năng kiên quyết tấn công triệt 
phá các tụ điểm buôn bán ma túy, tổ chức cho người 
nghiện đi cai dưới hình thức tập trung và tại gia đình 
dưới sự quản lý của các cụm dân cư.

Những thành tựu của phường Nguyễn Thái Học trong 
giai đoạn 2001-2005 gắn liền với hoạt động hiệu quả của 
chính quyền và các đoàn thể. Hội đồng nhân dân phường 

ngày càng phát huy tốt vai trò của cơ quan quyền lực 
Nhà nước ở địa phương, với phương châm chủ động, 
tích cực sát dân, gần dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng 
cụ thể của cử tri từ đó đề ra nghị quyết đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển. Công tác điều 
hành của Ủy ban nhân dân có sự chuyển biến tích cực, 
theo hướng phát huy quyền làm chủ nhân dân, thực hiện 
dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, do đó khơi dậy 
và phát huy tiềm năng sáng tạo của quần chúng.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực đổi mới 
nội dung và phương thức hoạt động, làm tốt công tác 
tuyên truyền, tập hợp, giáo dục, động viên đoàn viên, 
hội viên chấp hành tốt các chỉ thị nghị quyết của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện các 
nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhờ đó góp phần 
thực hiện có kết quả các chương trình kinh tế - xã hội của 
địa phương, nhất là các mục tiêu xóa đói giảm nghèo, các 
cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống 
tệ nạn xã hội, đấu tranh phòng chống ma túy, thực hiện 
Quy chế dân chủ ở cơ sở. Để không ngừng nâng cao và 
phát huy tốt hơn nữa vai trò của mình. Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể thường xuyên củng cố tổ chức, kết nạp 
thêm đoàn viên, hội viên. Trong 5 năm, đã có 700 đoàn 
viên, hội viên được kết nạp vào các tổ chức đoàn thể.

Qua kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể đã khẳng định hệ thống chính trị của phường 
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hoạt động có hiệu quả, có chất lượng. Nhiều đoàn thể 
được thành phố, tỉnh, Trung ương tặng giấy khen và 
bằng khen.

Trên lĩnh vực lãnh đạo công tác xây dựng Đảng được 
chú trọng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức. 
Trước hết là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng 
bộ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục 
chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận 
thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về 
truyền thống tốt đẹp của Đảng và dân tộc ta, đẩy mạnh 
giáo dục về lý tưởng Cộng sản, con đường đi lên Chủ 
nghĩa xã hội và công cuộc đổi mới đất nước. Đảng bộ 
đã tổ chức triển khai học tập đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, 
nghị quyết, quy định, chính sách, pháp luật của Đảng và 
Nhà nước tới các cán bộ, đảng viên. Ngay sau Đại hội 
Đảng các cấp, Đảng bộ đã tổ chức triển khai nghiên cứu, 
quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX. Cách thức học tập, 
quán triệt các nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ cấp 
trên, cũng như cách ra nghị quyết của Đảng bộ được đổi 
mới theo hướng gắn với chương trình hành động để chỉ 
đạo thực hiện; nghị quyết Đại hội được cụ thể hóa thành 
các nghị quyết chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực 
trọng tâm, trọng điểm, cần giải pháp tháo gỡ những vấn 
đề bức xúc của thực tiễn.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục tư tưởng và đẩy mạnh 
thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tự 
phê bình và phê bình đã nâng cao ý thức rèn luyện đạo đức 
lối sống cho cán bộ, đảng viên, tạo sự đoàn kết, thống nhất 
cao trong Đảng bộ, lòng tin vào Đảng, vào con đường đi 
lên Chủ nghĩa xã hội được củng cố, đề cao tinh thần cảnh 
giác cách mạng, chủ động phòng chống, làm thất bại âm 
mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực 
thù địch. Đảng bộ cũng chỉ đạo tốt cuộc thi tìm hiểu về 
tư tưởng Hồ Chí Minh, 75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng 
Cộng sản Việt Nam thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và 
nhân dân trong phường tham gia.

Trong công tác tổ chức cán bộ, đã đẩy mạnh việc bồi 
dưỡng, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, 
đảng viên, nhất là cán bộ trẻ. Thực hiện tốt công tác quy 
hoạch cán bộ đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của địa phương. Đội ngũ cán bộ từ phường đến các chi 
bộ, tổ nhân dân được bố trí, sắp xếp phù hợp với trình độ, 
năng lực, tiêu chuẩn, nhờ vậy đã nâng cao năng lực lãnh 
đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ trong nhiệm 
kỳ này gắn liền với việc tiếp tục thực hiện cuộc vận động 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình. Ban 
Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành đã tập trung lãnh 
đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6 (lần 
2) và kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung 
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ương (khóa IX) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, tự phê 
bình và phê bình. Trong sinh hoạt đảng đã chú trọng đổi 
mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp, đảm bảo 
nguyên tắc và nâng cao chất lượng, thể hiện rõ tính chiến 
đấu, tính lãnh đạo và tính giáo dục trong sinh hoạt Đảng, 
phát huy dân chủ, trí tuệ của đội ngũ đảng viên.

Trong thực hiện tự phê bình và phê bình, Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo cấp 
ủy chi bộ và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thực hiện 
thường xuyên tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt 
Đảng thường kỳ và qua phân tích chất lượng đảng viên. 
Nội dung tự phê bình và phê bình tập trung vào việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đảng bộ vào lối sống, 
phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là trong 
đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực. Qua tự phê bình 
và phê bình góp phần nâng cao ý thức Đảng cho đảng 
viên, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và 
giúp cho việc phân tích, đánh giá chất lượng cơ sở đảng 
và đảng viên được tốt hơn.

Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của các cơ sở 
đảng, năm 2002, Đảng bộ đã hoàn thành việc kiện toàn 
sáp nhập lại các chi bộ, theo đó: Chi bộ Thống Nhất 1 
và 2 thành Chi bộ Thống Nhất; Chi bộ Hòa Bình 1 và 2 
thành Chi bộ Hòa Bình; Chi bộ Thành Công 1 và 2 thành 
Chi bộ Thành Công; Chi bộ Văn phòng - Quân sự thành 
Chi bộ Văn phòng. Sau khi sáp nhập, tổng số chi bộ trực 

thuộc Đảng bộ phường còn 18 chi bộ. Sau đó đã củng cố 
5 Ban chi ủy, tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 18 chi bộ, kiện 
toàn bổ sung 78 chi ủy viên, 68 tổ đảng.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ cũng thường xuyên bổ 
sung, kiện toàn các chức danh chủ chốt trong Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ do sự luân chuyển, điều động cán 
bộ, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo được kịp thời, có 
hiệu quả.

Bình quân trong cả nhiệm kỳ, số đảng viên hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 90%, đạt mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội VIII đề ra. Năm 2005, 18/18 chi bộ đạt 
trong sạch vững mạnh. Liên tục từ năm 2001-2005 Đảng 
bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Công tác phát triển Đảng tiếp tục được Đảng bộ quan 
tâm đẩy mạnh, tập trung vào lực lượng đoàn viên, hội 
viên, công nhân viên, trong 5 năm đã bồi dưỡng cho gần 
100 quần chúng ưu tú, qua đó kết nạp được 56 đảng viên 
mới, vượt mục tiêu đề ra. Tổng số đảng viên của Đảng 
bộ đến cuối năm 2005 là 574 đồng chí.

Thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng, Đảng bộ đã xét trình, đổi và phát thẻ Đảng 
cho 416 đồng chí theo quy định, chiếm tỷ lệ cao nhất so 
với các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Tính chung đến 
cuối năm 2005 đã có 569/574 đảng viên của Đảng bộ đã 
được đổi thẻ Đảng, đạt tỷ lệ 99%.
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Công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật Đảng được tăng 
cường thực hiện, gắn liền với giải quyết, xử lỷ những vụ 
việc nổi cộm, bức xúc, thực hành tiết kiệm chống lãng 
phí, thực hiện Quy định 19 của Bộ Chính trị về những 
điều đảng viên không được làm. Qua kiểm tra đã thi hành 
kỷ luật 11 trường hợp dưới các hình thức khiển trách 1, 
cảnh cáo 1, xóa tên 8 và khai trừ 1. Qua công tác kiểm tra 
và thi hành kỷ luật Đảng đã giúp cho các tổ chức đảng và 
đảng viên thấy rõ ưu, khuyết điểm, có hướng phấn đấu 
vươn lên khắc phục những tồn tại, yếu kém, góp phần 
củng cố nội bộ Đảng, tăng cường sự đoàn kết, nhất trí 
trong Đảng bộ, nâng cao chất lượng đảng viên và sức 
chiến đấu của Đảng bộ.

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2001-2005, Đảng bộ 
phường đã nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững nguyên 
tắc và kỷ luật Đảng, phát huy dân chủ trong hoạt động, 
tích cực đổi mới phương pháp, lề lối, phong cách làm 
việc trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện 
và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học lần thứ VIII 
đề ra.

Sự cố gắng, nỗ lực và những thành tựu mà Đảng bộ 
và nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã đạt được trong 
nhiệm kỳ này cũng như trong suốt chiều dài lịch sử đã 
góp phần không nhỏ trong việc tạo dựng cảnh quan đô 

thị của thị xã Yên Bái, giữ vững vai trò là thị xã trung 
tâm tỉnh lỵ. Ghi nhận sự đóng góp của nhân dân thị xã, 
được sự quan tâm của tỉnh, đáp ứng xu thế phát triển của 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ngày 
14/01/2002, Chính phủ ra Nghị định số 05/2002/NĐ-CP 
thành lập thành phố Yên Bái trực thuộc tỉnh Yên Bái. Đây 
là nguồn cổ vũ động viên lớn lao với cán bộ, đảng viên và 
nhân dân thành phố, trong đó có nhân dân phường. Đồng 
thời cũng là cơ hội thuận lợi để phường Nguyễn Thái Học 
có điều kiện phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh của 
mình với vị trí trung tâm của thành phố.

II. LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN THỰC HIỆN NGHỊ 
QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ 
IX, NHIỆM KỲ (2005-2010)

Thực hiện Chỉ thị 46 Bộ Chính trị và Chỉ thị của 26 
của Tỉnh ủy Yên Bái về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới 
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Được sự 
hướng dẫn và chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Yên Bái, 
từ ngày 05- 06/8/2005, Đại hội Đảng bộ phường Nguyễn 
Thái Học lần thứ IX, nhiệm kỳ 2005-2010 đã được triệu 
tập. Đại hội đã kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ khóa VIII, nhiệm kỳ 2000-2005; kiểm 
điểm kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng và chỉnh 
đốn Đảng, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị 
quyết Trung ương 6 (lần 2); tổng hợp ý kiến thảo luận 
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đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ phường 
lần thứ IX và các Văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 
và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng 
- an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 
nhiệm kỳ 2005-2010. Về mục tiêu tổng quát, Đại hội 
nhấn mạnh:“Phát huy vai trò lãnh đạo và truyền thống 
đoàn kết, tiếp tục khơi dậy tiềm năng và thế mạnh của địa 
phương, đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng; 
tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư, chuyển dịch mạnh cơ 
cấu kinh tế, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững; giải 
quyết tốt các vấn đề xã hội, tạo việc làm; không ngừng 
nâng cao đời sống cho nhân dân; củng cố hệ thống chính 
trị vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng đời 
sống văn hóa; đưa phường Nguyễn Thái Học mạnh về 
kinh tế, văn hóa - xã hội, xứng đáng là phường trung tâm 
của thành phố Yên Bái”. 

Đại hội đã đề ra các mục tiêu cụ thể trên các mặt của 
đời sống kinh tế - xã hội, trước hết, về mục tiêu phát triển 
kinh tế; phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng 
năm từ 18 - 19%/ năm; cơ cấu thương mại dịch vụ chiếm 
78%, công nghiệp xây dựng và tiểu thủ công nghiệp 
21%, nông lâm nghiệp từ 0,5 đến 1% (trong đó giá trị 
gia tăng thương mại dịch vụ 16 - 18%, công nghiệp, xây 
dựng và tiểu thủ công nghiệp 19 - 21 %); Phấn đấu ngân 
sách đến năm 2010 đạt từ 30 - 35 tỷ đồng.

Về xây dựng cơ bản và quản lý đô thị: Phấn đấu xây 
dựng xong các công trình văn hóa, các nhà văn hóa tại 
các cụm dân cư; bê tông hóa 100% các trục đường liên 
tổ, liên phố; thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng; hình 
thành khu vui chơi giải trí tại công viên Yên Hòa…

Về văn hóa xã hội: Giữ vững phổ cập tiểu học và 
trung học cơ sở, tiến tới phổ cập trung học phổ thông, 
các trường giữ vững danh hiệu tiên tiến cấp tỉnh và cấp 
thành phố; nâng cao chất lượng để đạt chuẩn và nâng 
chuẩn trường quốc gia. Đến 2010 có 90 - 95% số hộ đạt 
gia đình văn hóa; tất cả các cụm dân cư văn hóa… Đến 
năm 2010 thu nhập bình quân đầu người đạt từ 25 - 27 
triệu đồng/năm; mỗi năm giải quyết việc làm cho 250 - 
300 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1%.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Hàng năm 
kết nạp 10 đảng viên mới; 100% đảng viên trong Đảng 
bộ đủ tư cách, hoàn thành nhiệm vụ; 100% chi bộ trong 
sạch vững mạnh; Đảng bộ hàng năm đạt trong sạch vững 
mạnh; chính quyền hàng năm đạt trong sạch vững mạnh; 
100% các đoàn thể hàng năm được công nhận hoạt động 
xuất sắc.

Đại hội cũng đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể trên 
các lĩnh vực xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng, trên lĩnh vực 
an ninh quốc phòng, đồng thời đề ra hệ thống các giải 
pháp để thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đó.
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Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng 
bộ; Đồng chí Vũ Đình Thống được bầu làm Bí thư Đảng 
ủy; Đồng chí Mã Đức Thành được bầu làm Phó Bí thư 
Thường trực; đồng chí Nguyễn Xuân Hòa được bầu làm 
Phó Bí thư phụ trách chính quyền.

Thành công của Đại hội là nhân tố quan trọng để 
Đảng bộ và nhân dân phường tiếp tục vững bước trên 
con đường xây dựng Chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo 
của Đảng, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng 
giàu mạnh, văn minh, cùng nhân dân các dân tộc trong 
tỉnh đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng Yên Bái trở 
thành tỉnh phát triển toàn diện.

Đảng bộ và nhân dân phường Nguyễn Thái Học bước 
vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần 
thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 
XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X 
trong bối cảnh mới, nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng 
không ít khó khăn, thách thức.

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự 
lãnh đạo của Đảng, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt 
được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Tuy 
nhiên, với xuất phát điểm thấp nền kinh tế nước ta nhìn 
chung vẫn còn kém phát triển, sức cạnh tranh từ nội bộ 
nền kinh tế yếu, nhất là sau khi gia nhập Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) thì những biến động của kinh tế, 
chính trị thế giới tác động trực tiếp đến an ninh chính trị 

và kinh tế xã hội của đất nước nói chung cũng như mọi 
vùng miền, mọi địa phương nói riêng; đặc biệt là sự biến 
động về thị trường, giá cả nguyên nhiên liệu, lương thực, 
thực phẩm lập tức tác động đến đời sống kinh tế xã hội 
của cả nước, trong đó có phường Nguyễn Thái Học.

Đảng bộ xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng 
tâm, do đó đã có quyết tâm cao trong lãnh đạo phát triển 
kinh tế. Trong nhiệm kỳ đã thực hiện có hiệu quả 3 đề án 
của thành phố về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông - lâm nghiệp trên 
địa bàn. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng 
tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành 
nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Đến năm 2010, 
tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ chiếm 79%, tiểu thủ 
công nghiệp đạt 20,5%, sản xuất nông nghiệp 0,5% (đạt 
chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội). Thường xuyên tuyên truyền 
các chính sách ưu đãi về phát triển kinh tế của Tỉnh, 
Thành phố. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư 
vào sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 
quân hàng năm đạt 18% năm; Đạt mục tiêu nghị quyết 
đại hội đề ra. Thu nhập GDP bình quân đến năm 2010 
đạt 25 triệu (đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội).

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp năm 2010 đạt 60 tỷ đồng (theo giá cố định 94), 
tăng bình quân 14,1%/năm, vượt nghị quyết đại hội đề 
ra. Với 163 sơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công 
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nghiệp đã giải quyết việc làm cho gần 1.000 lao động. 
Nhiều ngành sản xuất có mức doanh thu tăng cao như: 
chế biến chè, quế; chế biến lương thực, thực phẩm; chế 
biến cao lanh; sản xuất cửa hoa, cửa xếp, khung nhôm 
cửa kính...

Thương mại - dịch vụ là lĩnh vực kinh tế chủ yếu 
trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Đến năm 2010 toàn 
phường có 1.063 cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ 
và nhà hàng tăng 200 hộ so với đầu nhiệm kỳ, đã giải 
quyết việc làm ổn định cho 1.500 lao động. Nhiều cơ sở 
quy mô lớn, doanh thu đạt cao, đóng góp đáng kể cho 
địa phương, tiêu biểu như Tổng công ty Hoà Bình Minh, 
Siêu thị điện tử điện lạnh Dũng Hà, Tuyển Hằng, nhà 
hàng Duyên Quý, các cơ sở sửa chữa ô tô, xe máy, kinh 
doanh vận tải...

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng xã hội năm 2010 đạt 985 tỷ đồng, bằng 102% kế 
hoạch năm, tăng 2,1 lần so với đầu nhiệm kỳ. Cơ cấu 
kinh tế trong lĩnh vực thương mại dịch vụ là 79% (đạt so 
với nghị quyết Đại hội).

Trong giai đoạn này, do quy hoạch phát triển đô thị 
đất nông nghiệp dần bị thu hẹp, Đảng bộ, chính quyền 
địa phương đã khuyến khích các hộ nông dân chuyển đổi 
sang các loại hình kinh doanh dịch vụ khác để đảm bảo 
việc làm thu nhập ổn định. Giá trị sản xuất nông nghiệp 
năm 2010 đạt 1,5 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm là 

5% đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Các sản phẩm chủ yếu 
là chăn nuôi lợn thịt, nuôi nhím, nuôi thả cá, trồng rau 
xanh. Đã đáp ứng một phần nhu cầu thực phẩm tại chỗ 
cho nhân dân trong phường. 

Về công tác thu - chi ngân sách, Đảng bộ, đã tập trung 
lãnh đạo bàn những giải pháp cụ thể, để khai thác tối đa 
nguồn thu cho ngân sách địa phương. Do vậy, công tác 
thu ngân sách đã có những chuyển biến tích cực, số thu 
ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ cao trong số thu ngân sách 
của phường, nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp 
luật về thuế, việc triển khai thu các khoản đóng góp, ủng 
hộ tự nguyện của nhân dân đạt kết quả. Tổng thu ngân 
sách trong nhiệm kỳ (phần địa phương quản lý) đạt 40,9 
tỷ đồng, trong đó; Năm 2010 đạt 8,7 tỷ đồng. Thu ngân 
sách không đạt nghị quyết Đại hội.

Chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương, thực hiện chi 
tiết kiệm, đúng chế độ chính sách. Từ nguồn thu ngân 
sách, phường đã đầu tư xây dựng được nhiều công trình 
do địa phương quản lý.

Hoạt động tài chính - tín dụng phát triển khá nhanh, 
Quỹ tín dụng nhân dân phường hoạt động có hiệu quả, 
với 1.424 thành viên, tổng dư nợ cho vay tăng từ 4,5 tỷ 
đồng năm 2006 lên 20,5 tỷ đồng năm 2010; tăng 5 lần 
so với đầu nhiệm kỳ, công tác huy động vốn và cho vay 
đảm bảo đúng theo quy định, quỹ đã đầu tư gần 600 triệu 
đồng nâng cấp trụ sở làm việc. 
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Về củng cố quan hệ sản xuất, phát triển các thành 
phần kinh tế. Toàn phường có 1.226 cơ sở thuộc các 
thành phần kinh tế, trong đó có 85 doanh nghiệp tư nhân, 
Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, 1.137 hộ 
cá thể; 2 đơn vị kinh tế tập thể (Quỹ tín dụng nhân dân, 
Hợp tác xã Quyết Tâm); 2 Công ty cổ phần (Công ty cổ 
phần Thành Công, Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập 
khẩu Phú Cường). Nhìn chung, các thành phần kinh tế 
hoạt động có hiệu quả, khắc phục khó khăn, tranh thủ các 
nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đóng 
góp nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và giải quyết được 
nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Công tác địa chính - xây dựng và quản lý đô thị tiếp 
tục được đầu tư và quản lý có hiệu quả.Trong 5 năm, đã 
làm thủ tục cấp 2.150 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
cho nhân dân, cấp 235 giấy phép xây dựng nhà, trên 95% 
số hộ dân trên địa bàn phường đã được cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất. Đã tổ chức công bố quy hoạch 
sử dụng đất đến năm 2015, quy hoạch chi tiết phường 
Nguyễn Thái Học, quy hoạch Công viên Yên Hoà, quy 
hoạch suối Ngòi Yên tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
quản lý đất đai, quản lý đô thị được tốt hơn. Hướng dẫn 
nhân dân thực hiện việc xây dựng, quản lý đô thị theo 
đúng quy hoạch được phê duyệt. 

Trong nhiệm kỳ đã triển khai kiên cố hoá được 23 
tuyến đường giao thông liên tổ với chiều dài 5,5 km. Giá 
trị thực hiện 4,9 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 

gần 1 tỷ đồng. Đường Lê Trân, đường Hoà Cường được 
Nhà nước đầu tư 100% vốn. Trường mầm non Hoa Ban, 
trường tiểu học Nguyễn Thái Học và trường THCS Lê 
Hồng Phong được nhà nước đầu tư gần 20 tỷ đồng kiên 
cố hoá các lớp học. Nhiều công trình xây dựng cơ bản 
của phường đã được đưa vào sử dụng như: Nhà văn hoá 
đa năng; phòng thu, phát Đài truyền thanh; phòng làm 
việc của Trạm y tế, 4 nhà văn hoá khu dân cư và nhiều 
công trình khác trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi cho 
phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện, nâng cao đời sống 
của nhân dân.

Công tác quản lý đô thị có chuyển biến. Việc thực 
hiện Nghị quyết 32/NQ-CP của Chính phủ và kế hoạch 
57/KH-UBND của UBND thành phố đã được địa phương 
triển khai kịp thời. Công tác gắn biển số nhà đã hoàn 
thành xong 7/7 tuyến đường trục chính. Công tác tuyên 
truyền vận động nhân dân chấp hành luật an toàn giao 
thông có nhiều tiến bộ, tai nạn giao thông được kiềm chế 
và đẩy lùi.

Công tác bảo vệ môi trường đã được phát động rộng 
khắp trong toàn dân, tích cực phòng, chống khắc phục 
hậu quả thiên tai, lũ lụt. Khuyến khích các hộ xây nhà vệ 
sinh tự hoại, thực hiện xây hầm Biogas trong chăn nuôi 
để giảm ô nhiễm môi trường. Trong nhiệm kỳ đã đề nghị 
thành phố và tỉnh di dời 2 cơ sở sản xuất gạch của Công 
ty cổ phần xây dựng số 2 và Công ty cổ phần xây dựng 
số 3 ra khỏi địa bàn.
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Trên lĩnh vực lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát 
triển văn hóa - xã hội, Đảng bộ đã đề ra các giải pháp tiếp 
tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; đẩy mạnh phong 
trào xây dựng gia đình văn hóa, đường phố văn hóa, khu 
dân cư văn hóa; đơn vị văn hóa, Hàng năm có 86,5% số 
hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 69% tổ dân 
phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hoá. Số người thường 
xuyên tham gia thể dục thể thao đạt 60% dân số. Đã quy 
hoạch các điểm xây dựng nhà văn hóa, câu lạc bộ, các 
điểm vui chơi tập trung; xây dựng, bổ sung, quy ước phù 
hợp với nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh hoạt động 
của các ban bảo vệ dân phố, các tổ hòa giải, Phường đã 
kiện toàn lại Ban Chỉ đạo và Ban vận động từ cấp phường 
đến các khu dân cư. Xây dựng quy chế, kế hoạch, chỉ đạo 
phong trào. Đảng bộ đã quan tâm chỉ đạo, xác định phong 
trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’ là 
động lực, là nội dung quan trọng của phong trào thi đua 
yêu nước. Chỉ đạo nội dung bám sát vào nhiệm vụ phát 
triển kinh tế - xã hội là: Phát triển kinh tế, giúp nhau làm 
giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo; Các hoạt động văn 
hóa - văn nghệ - TDTT, được phát triển rộng khắp đến 
các khu dân cư, phong trào luyện tập thể dục thể thao thu 
hút đông đảo các thành phần, lứa tuổi tham gia luyện tập 
thường xuyên. Xây dựng tư tưởng chính trị lành mạnh, 
xây dựng nếp sống văn minh, kỷ cương xã hội, sống và 

làm việc theo pháp luật; xây dựng môi trường văn hóa 
sạch, đẹp, an toàn; xây dựng các thiết chế văn hóa thể 
thao cơ sở. Hệ thống truyền thanh của phường đã lắp 
đặt đến 11/11 khu dân cư, đã phát huy hiệu quả, kịp thời 
chuyển tải chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, 
pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa 
phương đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Công tác giáo dục và đào tạo đã đạt được nhiều kết 
quả tích cực. Mạng lưới trường học được quy hoạch hợp 
lý, trên địa bàn có 1 trường mầm non công lập, 4 trường 
mầm non tư thục, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS. 
Trung tâm học tập cộng đồng của phường được duy trì 
và hoạt động thường xuyên, đáp ứng được nhu cầu học 
tập của học sinh và nhân dân. Công tác quản lý giáo dục 
được đổi mới. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đủ về 
số lượng, ổn định về cơ cấu. Chất lượng đội ngũ nhà giáo 
ngày càng nâng cao. Trong các năm học tỷ lệ giáo viên 
giỏi cấp trường đạt từ 70% đến 80%; giáo viên giỏi cấp 
thành phố đạt từ 15% đến 18%; giáo viên giỏi cấp tỉnh 
đạt từ 7% đến 9%.Trường tiểu học Nguyễn Thái Học tiếp 
tục duy trì nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia. 
Hàng năm tỷ lệ học sinh đạt hạnh kiểm tốt và khá chiếm 
99,2%; học sinh đạt học lực giỏi và khá chiếm 75,8%; tỷ 
lệ học sinh lên lớp đạt 100%; tỷ lệ học sinh hoàn thành 
chương trình giáo dục tiểu học đạt 100%. Trường THCS 
Lê Hồng Phong số học sinh đạt hạnh kiểm tốt và khá 
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hàng năm chiếm tỷ lệ 98,6%; học sinh đạt học lực giỏi 
và khá chiếm tỷ lệ 62%; học sinh lên lớp đạt tỷ lệ 98%; 
học sinh tốt nghiệp THCS đạt tỷ lệ 98,8%.

Cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập được đầu 
tư, 100% số lớp học được xây dựng kiên cố hoá. Công 
tác xã hội hoá giáo dục được Đảng bộ, chính quyền địa 
phương quan tâm chỉ đạo, nhân dân tích cực hưởng ứng. 
Nhờ có công tác xã hội hóa giáo dục, chất lượng chăm 
sóc giáo dục trẻ trong các trường trên địa bàn ngày càng 
nâng cao. Các nhà trường làm tốt công tác huy động trẻ 
trong độ tuổi ra lớp. Phường đã duy trì đạt chuẩn phổ 
cập giáo dục THCS và phổ cập giáo dục tiểu học đúng 
độ tuổi. Trường THCS Lê Hồng Phong và trường tiểu 
học Nguyễn Thái Học nhiều năm đạt danh hiệu tập thể 
lao động tiên tiến xuất sắc; các trường mầm non đạt danh 
hiệu tập thể lao động tiên tiến.

Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân 
đã có nhiều tiến bộ. Cơ sở vật chất của trạm y tế tiếp tục 
được đầu tư, đội ngũ cán bộ y tế phường thường xuyên 
được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ. Công tác phòng chống dịch bệnh 
được triển khai có hiệu quả, nhiều năm qua trên địa bàn 
phường không có dịch bệnh lớn và ngộ độc thực phẩm 
nặng xảy ra. Phường luôn duy trì và nâng cao chất lượng 
chuẩn quốc gia về y tế. 

Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 
kế hoạch hóa gia đình được quan tâm chỉ đạo, các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ công tác dân số hàng năm đều đạt kế 
hoạch. Tuy nhiên trong nhiệm kỳ vẫn còn 4 trường hợp 
sinh con thứ ba. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 0,8% 
cao hơn 0,16% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Công 
tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em có nhiều tiến 
bộ, duy trì và thực hiện có hiệu quả mô hình điểm “xã 
phường phù hợp với trẻ em”; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 
dinh dưỡng giảm từ 14,06% năm 2005 xuống còn 7,4% 
năm 2010 (giảm 6,66% so với đầu nhiệm kỳ). Vượt chỉ 
tiêu nghị quyết Đại hội đề ra.

Hàng năm đã giải quyết việc làm cho 250 - 300 lao 
động. Giai đoạn 2005-2010, phường có 25 người đi lao 
động ở nước ngoài, không đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại 
hội IX.

Việc thực hiện các chính sách xã hội luôn được Đảng 
bộ quan tâm chỉ đạo, ngoài việc chi trả đúng, đủ, kịp 
thời theo chế độ, việc xã hội hóa công tác xã hội được 
chú trọng, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đạo 
lý “uống nước nhớ nguồn”, của dân tộc; trong các dịp lễ 
tết ngày truyền thống… Cấp ủy, Chính quyền. Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể trong phường đều có các hoạt 
động thiết thực. Các chương trình tặng quà, tặng sổ tiết 
kiệm, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trợ cấp 
khó khăn; ủng hộ Qũy vì người nghèo, ủng hộ đồng bào 
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bão lũ… tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Mức sống 
của người dân đã được cải thiện đáng kể. Trên địa bàn 
phường không có hộ đói, số hộ khá và giàu tăng nhanh. 
Năm 2005, tỷ lệ hộ nghèo của phường là 5%; đến năm 
2010 tỷ lệ hộ nghèo của phường còn 2,1% (79 hộ), giảm 
58% so với đầu nhiệm kỳ, không đạt chỉ tiêu nghị quyết 
Đại hội. Trong nhiệm kỳ phường đã hỗ trợ các hộ nghèo 
và hộ chính sách số tiền là 58,9 triệu đồng để xây 19 nhà 
Đại đoàn kết. Chi hỗ trợ đột xuất cho hộ nghèo là 17,4 
triệu đồng.… Hội Phụ nữ và Hội Cựu chiến binh phường 
đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội cho 705 
luợt người vay trên 9 tỷ đồng phát triển sản xuất kinh 
doanh, trong đó tín chấp cho học sinh, sinh viên vay vốn 
hỗ trợ học tập theo tinh thần Quyết định 157 của Chính 
phủ với tổng số tiền 3,1 tỷ đồng.

Trong lãnh đạo công tác quân sự - quốc phòng, xây 
dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên 
được Đảng bộ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, hằng năm 
Đảng bộ ra Nghị quyết chuyên đề “Về lãnh đạo công 
tác quân sự quốc phòng”. Công tác huấn luyện dân quân 
hàng năm đảm bảo chất lượng, nâng cao khả năng sẵn 
sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Công 
tác giáo dục quốc phòng cho đối tượng 4 và 5 đạt kết 
quả. Đã tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu trị an 
được thành phố và tỉnh đánh giá đạt loại giỏi, qua đó rút 
kinh nghiệm, bổ sung điều chỉnh kế hoạch chiến đấu trị 

an, xây dựng phường vững mạnh toàn diện đáp ứng nhu 
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo 
điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Công 
tác tuyển quân hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu thành 
phố giao. Trong nhiệm kỳ, đã có 65 thanh niên lên đường 
nhập ngũ. Một số đồng chí được đào tạo trở thành cán bộ 
sĩ quan phục vụ lâu dài trong quân đội.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 
được chỉ đạo thực hiện tốt, đảm bảo giữ vững và ổn định, 
không để xảy ra các điểm phức tạp về an ninh trật tự, 
đảm bảo an toàn tuyệt đối các hoạt động nhân kỷ niệm 
các ngày lễ lớn của dân tộc. Để tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng, hằng năm Ban Chấp hành Đảng bộ đã ra Nghị 
quyết chuyên đề “Về tăng cường sự lãnh đạo đối với 
công tác đảm bảo an ninh trật tự”. Trong đó nhấn mạnh, 
công tác bảo đảm an ninh trật tự là nhiệm vụ trọng yếu 
của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể; thực hiện 
tốt công tác này góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm 
vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, 
phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục 
được phát động sâu rộngvà được nhân dân tích cực ủng 
hộ. Việc phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, 
tai tệ nạn xã hội đặc biệt là tội phạm ma tuý được kiềm 
chế và đẩy lùi. Trong 5 năm, đã triệt phá được 8 tụ điểm 
buôn bán ma tuý. Đặc biệt là tụ điểm buôn bán tàng trữ 
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chất ma tuý tại tổ 53 khu vực công viên Yên Hoà bắt và 
xử lý 12 đối tượng vi phạm. Lập hồ sơ đưa đi trung tâm 
cai nghiện được 35 đối tượng, tổ chức quản lý giáo dục 
tại cộng đồng là 48 đối tượng, xử lý 580 vụ việc vi phạm 
pháp luật. Do đó đã góp phần giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân phường 
Nguyễn Thái Học đạt được trong giai đoạn 2005-2010 
là kết quả của nhiều yếu tố, trong đó có vai trò hết sức 
quan trọng của chính quyền trong công tác quản lý, điều 
hành và sự hoạt động tích cực của Mặt trận Tổ quốc và 
các đoàn thể.

Hội đồng nhân dân phường trong những năm qua 
có nhiều đổi mới, thực hiện tốt chức năng giám sát và 
quyết định các nhiệm vụ quan trọng của địa phương, 
thông qua các kỳ họp, đã phát huy vai trò, vị trí của cơ 
quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Thực hiện dân 
chủ, tập trung trí tuệ của tập thể, cụ thể hoá nghị quyết 
của Đảng, đề ra nghị quyết của Hội đồng nhân dân sát 
với tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. 
Các đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động tích cực, tăng 
cường đi cơ sở, tiếp thu các kiến nghị chính đáng của 
nhân dân, để phản ánh với kỳ họp và đề nghị với các cơ 
quan chức năng xem xét giải quyết. Với những kết quả 
đó, hoạt động của Hội đồng nhân dân đã góp phần quan 
trọng vào việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, 

xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương trong nhiệm 
kỳ vừa qua.

Hoạt động quản lý, điều hành của UBND có nhiều 
chuyển biến, nâng cao năng lực điều hành, thực hiện tốt 
các chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách pháp 
luật của nhà nước. Thường xuyên phát động các phong 
trào thi đua yêu nước, chú trọng đến công tác củng cố, 
kiện toàn đội ngũ cán bộ từ phường đến các khu dân 
cư, các tổ nhân dân. Công tác cải cách hành chính đã 
có nhiều tiến bộ. Các thủ tục hành chính được niêm yết 
công khai. Đội ngũ cán bộ công chức được chuẩn hoá, 
có thái độ hoà nhã trong giao tiếp, tạo điều kiện thuận 
lợi nhất cho nhân dân khi đến thực hiện các thủ tục hành 
chính. Không để nhân dân phải đi lại nhiều lần. Duy trì, 
thực hiện làm việc ngày thứ bẩy. Quy chế dân chủ ở địa 
phương được phát huy, nhất là trong việc triển khai xây 
dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng đường giao thông liên tổ 
và nhà văn hoá khu dân cư. Xây dựng chính quyền hàng 
năm đạt chính quyền vững mạnh.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
thường xuyên được củng cố, nội dung và phương thức 
hoạt động đã có nhiều đổi mới. Hàng năm các đoàn thể 
đã kết nạp từ 100 đến 200 đoàn viên, hội viên mới. Nâng 
tổng số hội viên của các đoàn thể lên 3.950 hội viên. 
Mặt trận Tổ quốc quan tâm xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân, nâng cao hiệu quả vai trò giám sát và vận động 
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nhân dân tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị. 
Chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hoá ở khu dân cư” ngày càng được nâng 
cao. Các phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp nhau 
giảm nghèo, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, 
tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, 
giữ vững an ninh ở địa phương được Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể chú trọng. Từ những kết quả đạt được 5 
năm qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã góp phần 
quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khơi dậy được 
nguồn lực trong nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi 
đua xây dựng phường ngày càng phát triển. Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể trong nhiều năm qua đã được các 
cấp, các ngành tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng. Công tác chính 
trị tư tưởng được Đảng bộ xác định đặt lên hàng đầu, tập 
trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thông qua 
các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Bác Hồ, về quê hương 
đất nước, tạo không khí phấn khởi, bồi dưỡng lòng yêu 
nước, củng cố lòng tin, phát huy tính tích cực, chủ động 
của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc quán triệt, học 
tập, triển khai các Nghị quyết của Đảng có bước cải tiến 
và đổi mới. Gắn việc học tập nghị quyết với việc thực hiện 
Nghị quyết ở cơ sở. Triển khai có hiệu quả các bước cuộc 

vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh”. Đảng uỷ phường được Ban chỉ đạo và Đảng 
bộ thành phố chọn để tổ chức làm điểm. Công tác sơ kết, 
tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng bộ 
triển khai nghiêm túc đạt kết quả, trong đó có nhiều chỉ 
thị, nghị quyết sơ kết, tổng kết Đảng bộ phường vinh dự 
được Thành uỷ lựa chọn để chỉ đạo làm điểm. Đảng bộ 
phường đã chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn và ra mắt cuốn 
lịch sử Đảng bộ phường giai đoạn (1945-2008). Qua đó 
cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ có điều kiện ôn lại truyền 
thống lịch sử trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ 
phường trong những năm qua.

Trong công tác tổ chức, cán bộ. Đảng bộ thường 
xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ trước mắt và 
lâu dài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cử cán bộ đi đào tạo 
chuyên môn, bồi dưỡng lý luận chính trị. Trong nhiệm 
kỳ, có 2 đồng chí đi học cao cấp chính trị, 2 đồng chí 
đi học trung cấp chính trị, 5 đồng chí đi học đại học tại 
chức. Do làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nên 
Đảng bộ đã tạo nguồn cán bộ có đủ năng lực đảm nhiệm 
các chức vụ quan trọng của thành phố; 5 năm kết nạp 
được 57 đồng chí đảng viên, (tăng 14% so với nhiệm kỳ 
trước). Công tác quản lý đảng viên, xây dựng, củng cố 
tổ chức cơ sở đảng được chú trọng. Mỗi năm, Đảng bộ 
phường có trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành 
tốt nhiệm vụ. Có 85% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, 
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20% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không 
có chi bộ yếu kém. Đảng bộ Phường nhiều năm liên tục 
được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh và 
trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Các chi bộ duy trì sinh 
hoạt định kỳ hàng tháng theo đúng quy định của Điều lệ 
Đảng. Nội dung và hình thức sinh hoạt các chi bộ đã có 
bước đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt 
chi bộ.

 Trong nhiệm kỳ, đã có 382 đảng viên được trao tặng 
Huy hiệu Đảng, trong đó: có 18 đồng chí được tặng Huy 
hiệu 60 năm tuổi Đảng, 18 đồng chí được tặng huy hiệu 
50 năm tuổi Đảng, 152 đồng chí được tặng huy hiệu 40 
năm tuổi Đảng, 194 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm 
tuổi Đảng, truy tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 21 
đồng chí đảng viên đã từ trần.

Đảng bộ phường có 1.300 đảng viên đang công tác 
thường xuyên giữ mối liên hệ với các chi bộ khu dân 
cư, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 
Công tác quản lý đảng viên đang công tác theo Quy định 
76-QĐ/TW của Bộ Chính trị được các chi bộ khu dân cư 
thực hiện tốt.

Trong nhiệm kỳ có sự thay đổi về công tác cán bộ: 
Tháng 10 năm 2006, đồng chí Lê Toàn Thắng được Thành 
ủy điều động về giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân phường thay đồng chí Đinh Thị Xuân 
Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường được 

thành phố điều động lên làm Trưởng Đài Truyền thanh 
thành phố. Tháng 5 năm 2009 đồng chí Mã Đức Thành - 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng 
nhân dân phường được điều động lên làm Trưởng phòng 
Quản lý đô thị thành phố. Cũng tại kỳ họp thứ 13, Hội 
đồng nhân dân quyết nghị cho đồng chí Đỗ Đình Quý 
thôi giữ chức Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân, bầu giữ 
chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội 
đồng nhân dân phường; bầu đồng chí Lê Khánh Ngọc 
giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Tháng 
11 năm 2009, đồng chí Vũ Đình Thống, Bí thư Đảng ủy 
- Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường được điều động 
lên làm Phó Ban Tổ chức Thành ủy. Đồng chí Nguyễn 
Xuân Hòa được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân phường; đồng chí Đỗ Đình Quý được 
bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường; đồng 
chí Lê Toàn Thắng được bầu giữ chức Phó Bí thư thường 
trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Thị Phương được bầu 
giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Đồng chí Bùi 
Viết Quý được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân phường.

Công tác kiểm tra Đảng được duy trì thường xuyên, 
kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo, đã tổ 
chức 22 lượt kiểm tra, giám sát theo điều 30 Điều lệ 
Đảng đối với các chi bộ. Nhìn chung, các chi bộ đã thực 
hiện nghiêm Điều lệ Đảng. Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ đã 
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tổ chức 6 cuộc kiểm tra, trong đó có 3 cuộc kiểm tra giải 
quyết đơn thư có liên quan đến cán bộ, đảng viên, 3 cuộc 
kiểm tra dấu hiệu đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng. Giải 
quyết 15 đơn thư liên quan đến cán bộ, đảng viên, đã 
phát hiện, xử lý đề nghị khai trừ 1 đảng viên.

Đảng bộ phường chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín 
ngưỡng, tôn giáo, về phát huy sức mạnh Đại đoàn kết 
dân tộc. Thường xuyên nắm bắt tình hình trong nhân dân, 
giải quyết kịp thời những nảy sinh ở cơ sở. Thực hiện tốt 
quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức thực hiện tốt hoạt động 
“Năm Dân vận chính quyền” và triển khai thực hiện các 
mô hình “Dân vận khéo”. Đảng bộ xây dựng 3 mô hình 
dân vận khéo, mô hình vận động nhân dân đóng góp xây 
dựng Nhà văn hoá khu dân cư Thành Công, mô hình xây 
dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, mô 
hình duy trì và thực hiện chuẩn Quốc gia về y tế.

Đảng bộ đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, 
tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đảng 
bộ đã đổi mới cách ra nghị quyết và học tập, nghiên cứu 
nghị quyết của Đảng. Các cuộc họp có sự chuẩn bị chu 
đáo về nội dung, biện pháp thực hiện, đặt vấn đề trọng 
tâm, trọng điểm cần bàn, bảo đảm ngắn gọn có kết luận 
cụ thể.Tăng cường đi cơ sở, tiếp xúc với nhân dân, cùng 
trao đổi ý kiến tháo gỡ khó khăn, giải quyết công việc 
tại chỗ. Quan tâm việc củng cố, xây dựng và phát huy 

vai trò của hệ thống chính trị. Đổi mới và phát huy chức 
năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, để thực hiện tốt nghị 
quyết của Đảng bộ đề ra. Thực hiện nguyên tắc Đảng 
lãnh đạo toàn diện các hoạt động của địa phương. Phát 
huy vai trò làm chủ của nhân dân, giải quyết các vấn đề 
có hiệu quả, tạo niềm tin và sự gắn bó của quần chúng 
đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”: Đảng bộ 
phường đã tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai 
các bước tiến hành cuộc vận động tới các chi bộ, cán 
bộ, đảng viên trong phường. Thông qua cuộc vận động, 
đã nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, 
công chức, viên chức và nhân dân trong phường. Tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn 
luyện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nâng 
cao đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm chính, chí công 
vô tư, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 
sống và các tệ nạn xã hội. Nâng cao nhận thức về giá trị 
to lớn, về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
Xây dựng củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực 
hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần 
đấu tranh tự phê bình và phê bình. Nâng cao tinh thần 
trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của mỗi cán bộ 
đảng viên và cán bộ, công chức phường trong thực hiện 
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nhiệm vụ. Sơ kết thực hiện cuộc vận động “Học tập và 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ 
phường đã được Ban chỉ đạo cuộc vận động thành phố 
và tỉnh biểu dương khen thưởng, nhiều cá nhân được 
Đảng bộ thành phố khen thưởng.

Có thể khẳng định, trong nhiệm kỳ thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ IX và Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2005-2010, Đảng bộ và 
nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã phát huy truyền 
thống đoàn kết, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn 
kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện các phong trào cách 
mạng; phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ các nguồn 
lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế phát triển theo 
hướng tích cực, thực hiện tốt các chính sách xã hội, đời 
sống nhân dân ổn định và được nâng cao; giữ vững ổn 
định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Cùng với những kết quả quan trọng đã đạt được, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ vẫn còn 
một số hạn chế so với yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

Tăng trưởng kinh tế đạt khá, song vẫn chưa tương 
xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Một số chỉ 
tiêu không đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Công tác 

quản lý đô thị, quản lý xây dựng, quản lý đất đai còn 
hạn chế, tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông còn 
vi phạm. Môi trường sống ở một số khu vực dân cư bị 
ô nhiễm. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa phát 
triển không đồng đều; nếp sống văn hóa, văn minh đô 
thị chưa trở thành ý thức tự giác trong nhân dân. Công 
tác đấu tranh kiềm chế đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đặc biệt 
là tội phạm ma tuý còn hạn chế. Công tác cải cách hành 
chính còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt định kỳ của một 
số ít chi bộ còn hạn chế, một số đảng viên chưa thật sự 
gương mẫu, chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của đảng 
viên. Việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động 
của Mặt trận và các đoàn thể chuyển biến chậm. 

Tuy nhiên, những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân 
phường Nguyễn Thái Học đã đạt được có ý nghĩa hết sức 
quan trọng, là tiền đề cho cán bộ, đảng viên và nhân dân 
phường tiếp tục vững bước đi lên, thực hiện thắng lợi 
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân 
chủ, văn minh”. Trước hết là cùng Đảng bộ và nhân dân 
thành phố Yên Bái phấn đấu xây dựng được công nhận 
là đô thị loại 2; cùng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh 
lần thứ XVI sớm đưa tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát 
triển toàn diện.
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III. LÃNH ĐẠO ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP, 
HIỆN ĐẠI HÓA, NHIỆM KỲ (2010-2015)

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 
04/9/2009; Kế hoạch số 96-KH/TU ngày 10/12/2009 của 
Thành ủy Yên Bái về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Đảng ủy phường đã chỉ 
đạo các Chi bộ trực thuộc tiến hành Đại hội theo nhiệm 
kỳ thành công tốt đẹp. Cùng với việc chỉ đạo Đại hội các 
Chi bộ trực thuộc, Đảng bộ đã tập trung xây dựng báo 
cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành 
Đảng bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2005 – 2010, tham gia vào báo cáo chính trị của Thành 
ủy, của Tỉnh ủy và các văn kiện của Trung ương.

Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học được Thành ủy 
chọn tổ chức Đại hội điểm khối các phường của của 
thành phố. Trong 02 ngày 18 và 19/5/2010, Đại hội Đảng 
bộ phường lần thứ X đã được khai mạc. Dự Đại hội có 
90 đảng viên tiêu biểu, đại diện cho 750 đảng viên của 
Đảng bộ. Trong báo cáo Chính trị, Đảng bộ xác định 
mục tiêu tổng quát Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-
2015 là:“Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm 
kỳ qua, bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, 
đảng viên và nhân dân các dân tộc phường Nguyễn Thái 
Học, tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế với 

tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Gắn phát triển kinh 
tế với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường 
sinh thái. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc phòng, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng 
hệ thống chính trị vững mạnh”.

Đại hội đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trên các 
mặt của đời sống kinh tế - xã hội, trước hết, về mục tiêu 
phát triển kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 
hàng năm đạt 19% trở lên; Cơ cấu kinh tế: Thương mại 
- dịch vụ 81%, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp18,8%, 
nông nghiệp - thuỷ sản 0,2%; Tổng giá trị sản xuất Công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2015 đạt 100 tỷ đồng 
(theo giá cố định 94); Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh 
thu dịch vụ tiêu dùng xã hội trên địa bàn đến năm 2015 
đạt 2.000 tỷ đồng; Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, 
thuỷ sản đến năm 2015 là 2 tỷ đồng (theo giá cố định 
94); Đến năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt 50 triệu 
đồng; Phấn đấu thu ngân sách đến năm 2015 đạt 15 tỷ 
đồng; Phấn đấu 95% các tuyến đường liên tổ, liên gia 
được bê tông hoá; Phấn đấu 100% các khu dân cư có nhà 
văn hoá; Phấn đấu trên 90% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn 
gia đình văn hoá, trên 70% số tổ dân phố đạt tổ dân phố 
văn hoá; 80% hộ dân được dùng nước sạch; 95% số hộ 
có nhà tiêu hợp vệ sinh; Giữ vững mục tiêu phổ cập giáo 
dục tiểu học đúng độ tuổi và trung học cơ sở, tỷ lệ lên 
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lớp thẳng và chuyển cấp đạt 98% trở lên; Phổ cập mẫu 
giáo 5 tuổi, huy động 90% trẻ em từ 2 đến 4 tuổi đến lớp 
mẫu giáo và nhà trẻ; Xây dựng trường THCS Lê Hồng 
Phong, trường Mầm non Hoa Ban đạt trường chuẩn quốc 
gia, trường tiểu học Nguyễn Thái Học đạt chuẩn quốc 
gia mức độ 2; Duy trì và giữ vững đạt chuẩn quốc gia 
về y tế; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới mức 0,8%, trẻ 
em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi dưới mức 6,8%; Phấn 
đấu không có người sinh con thứ 3 trở lên; Tạo mới việc 
làm bình quân mỗi năm từ 250 - 300 lao động; Giảm tỷ 
lệ hộ nghèo mỗi năm từ 10 - 15 hộ (theo chuẩn của từng 
thời kỳ); Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự - 
quốc phòng; hằng năm đảm bảo giữ vững an ninh chính 
trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; Trong nhiệm kỳ 
2010-2015 kết nạp 50 đảng viên mới trở lên; Tỷ lệ đảng 
viên trong Đảng bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ 
hàng năm đạt 85% trở lên; Đảng bộ phường hàng năm 
giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 85% 
các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; chính quyền đạt 
danh hiệu chính quyền vững mạnh; Các đoàn thể phường 
đạt đoàn thể vững mạnh.

Đại hội cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ, hệ 
thống các giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây 
dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị để tổ chức thực 
hiện trong nhiệm kỳ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng ủy gồm 19 đồng 
chí. Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu 
đồng chí Nguyễn Xuân Hòa làm Bí thư Đảng ủy; đồng 
chí Lê Toàn Thắng làm Phó Bí thư thường trực; đồng chí 
Đỗ Đình Quý làm Phó Bí thư, phụ trách chính quyền.

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng 
bộ và nhân dân phường Nguyễn Thái Học vững bước 
tiếp tục đi lên, phát huy những lợi thế của địa phương, 
khắc phục những khó khăn, tồn tại, xây dựng phường 
ngày càng giầu đẹp, văn minh.

Trên lĩnh vực lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, 
Đảng bộ xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng 
tâm, do đó đã có quyết tâm cao trong lãnh đạo phát triển 
kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ 
trọng ngành thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành 
nông nghiệp. Đến năm 2015 tỷ trọng ngành thương mại 
dịch vụ chiếm 81%, tiểu thủ công nghiệp đạt 18,8%, sản 
xuất nông nghiệp 0,2%. Đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội 
X đề ra.

Thường xuyên tuyên truyền các cơ chế, chính sách 
khuyến khích phát triển kinh tế của tỉnh, thành phố, 
khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào sản xuất 
kinh doanh, hiện nay trên địa bàn phường có 1.287 cơ 
sở sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình 
quân năm trong nhiệm kỳ đạt 19,2%; thu nhập GDP bình 
quân năm 2015 đạt 62 triệu/người/năm (tăng 124% so 
với đầu nhiệm kỳ và tăng 24% so với NQ Đại hội). Vượt 
mục tiêu nghị quyết Đại hội X đề ra. 
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Về Thương mại, dịch vụ, du lịch, đây là lĩnh vực kinh 
tế chủ yếu trong cơ cấu kinh tế của địa phương, do đó 
Đảng bộ đã tập trung chỉ đạo và đạt được kết quả hết sức 
quan trọng. Đến năm 2015 toàn phườngcó 1.120 cơ sở 
kinh doanh thương mại, dịch vụ và nhà hàng, tăng 57 hộ 
so với đầu nhiệm kỳ, đã giải quyết việc làm ổn định cho 
1.500 lao động. Nhiều cơ sở quy mô lớn, doanh thu đạt 
cao, đóng góp đáng kể cho địa phương. Tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 
2015 đạt 2.106 tỷ đồng, tăng 213,8% so với đầu nhiệm 
kỳ, vượt 5,3% so với nghị quyết Đại hội. Cơ cấu kinh 
tế trong lĩnh vực thương mại dịch vụ đạt 81%, đạt nghị 
quyết Đại hội X đề ra.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
cũng được quan tâm chú trọng, khuyến khích các cơ sở 
sản xuất bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế những cơ 
sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường. Do đó,tổng giá trị 
sản xuất năm 2015 đạt 122,83 tỷ đồng (theo giá cố định 
94), tăng 104,7% so với đầu nhiệm kỳ, vượt 22,83% nghị 
quyết Đại hội đề ra. Toàn phường có 167 cơ sở sản xuất 
công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã giải quyết việc 
làm cho trên 1.000 lao động. Nhiều ngành sản xuất có 
mức doanh thu tăng cao như: chế biến lương thực, thực 
phẩm; chế biến gỗ, chế biến tinh dầu quế; sản xuất cửa 
hoa, cửa xếp, khung nhôm cửa kính… 

Về lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp, do đô thị hóa 
nhanh nên diện tích đất nông nghiệp bị thu hẹp, không 

còn đất trồng lúa, chỉ còn một số ít diện tích trồng rau 
mầu và diện tích ao hồ. Vì vậy, Đảng bộ đã chỉ đạo tập 
trung tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ 
cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, giảm gây 
ô nhiễm môi trường. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 
2015 đạt 2,2 tỷ đồng vượt 10% so với nghị quyết Đại 
hội, tăng bình quân hàng năm là 6%. Các sản phẩm chủ 
yếu là chăn nuôi lợn thịt, nuôi nhím, nuôi thả cá, trồng 
rau xanh. Đã đáp ứng một phần nhu cầu thực phẩm tại 
chỗ cho nhân dân trong phường.

Về Hoạt động tài chính - tín dụng, Đảng bộ đã tập 
trung lãnh đạo đưa ra những giải pháp cụ thể. Do vậy, 
công tác thu ngân sách đã có chuyển biến tích cực, số thu 
ngoài quốc doanh chiếm tỷ lệ cao trong số thu ngân sách 
của phường, nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật 
về thuế, việc triển khai thu các khoản đóng góp, ủng hộ 
tự nguyện của nhân dân đạt kết quả. Tổng thu ngân sách 
trong nhiệm kỳ đạt 43,1 tỷ đồng, năm 2015 đạt 9 tỷ đồng. 
(Chỉ tiêu thu ngân sách không đạt so với nghị quyết Đại 
hội X đề ra là thu đạt 15 tỷ đồng vào năm 2015).

Chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương, thực hiện chi 
tiết kiệm, đúng chế độ chính sách.

Hoạt động tín dụng trong nhiệm kỳ Quỹ tín dụng 
phường hoạt động có hiệu quả và phát triển bền vững. 
Quỹ tín dụng nhân dân đã mở rộng địa bàn sang phường 
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Yên Ninh và có tổng số 1.950 thành viên. Tổng nguồn 
vốn hoạt động là 78,0 tỷ đồng tăng 408% so với đầu 
nhiệm kỳ; tổng dư tiền gửi năm 2015 là 76,0 tỷ đồng 
tăng 408%; tổng dư nợ cho vay năm 2015 đạt 66,0 tỷ 
đồng tăng 347%. Hoạt động tài chính – tín dụng đã góp 
phần quan trọng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc 
làm cho người lao động, góp phần thực hiện tốt chương 
trình giảm nghèo của địa phương.

Trong công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài 
nguyên - môi trường. Đảng bộ đã chỉ đạo huy động và 
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của Nhà nước 
cũng như vận động sự đóng góp của nhân dân trong 
phường, đã triển khai kiên cố hóa được 10 tuyến đường 
giao thông liên tổ, liên gia với tổng chiều dài: 891m. 
Tổng đầu tư là: 1,032 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng 
góp 322,8 triệu đồng. Đến năm 2015 cơ bản các tuyến 
đường giao thông liên tổ trên địa bàn phường đã được 
kiên cố hóa theo tiêu chuẩn quy định đạt so với nghị 
quyết Đại hội X đề ra. Triển khai xây dựng và đưa vào 
sử dụng 7 nhà văn hóa, với tổng đầu tư là 4,081 tỷ đồng, 
phần nhân dân đóng góp là 647,7 triệu đồng, 100% các 
khu dân cư đã có nhà văn hóa (Hoàn thành trước 2 năm 
chỉ tiêu về xây dựng nhà văn hóa khu dân cư). Xây dựng 
mới Trạm y tế, lát hành lang các tuyến đường chính trên 
địa bàn phường và nâng cấp Công viên Yên Hòa. Trường 
tiểu học Nguyễn Thái Học; trường Trung học cơ sở Lê 

Hồng Phong và trường Mầm non Hoa Ban được nhà 
nước đầu tư trên 30 tỷ đồng kiên cố hóa lớp học.

Công tác quản lý đô thị được quan tâm chỉ đạo và có 
nhiều chuyển biến tích cực, cấp ủy, chính quyền thường 
xuyên tuyên truyền đến nhân dân chấp hành pháp luật 
về an toàn giao thông; thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/
TU của Thành ủy Yên Bái về “Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, 
văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 
2011-2015 và đến năm 2020” và nghiêm túc thực hiện 
chủ đề các năm. Duy trì thường xuyên ra quân giải tỏa 
hành lang vi phạm giao thông, qua đó đã một phần nâng 
cao ý thức người dân chấp hành trật tự đô thị.

Trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, 
tài nguyên - môi trường. Đã tổ chức công bố quy hoạch 
sử dụng đất trên địa bàn phường đến năm 2015. Hướng 
dẫn nhân dân thực hiện việc xây dựng theo đúng quy 
hoạch được phê duyệt, giải quyết tốt các vi phạm quản 
lý đất đai; thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng để thực hiện các dự án của thành phố. Trong 
nhiệm kỳ, làm thủ tục cấp 2.045 giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất cho nhân dân, cấp 334 giấy phép xây dựng 
nhà, đến năm 2015 có trên 98% số hộ dân trên địa bàn 
phường đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Đảng bộ tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai, tuyên 
truyền và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của 
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Đảng và Nhà nước, Nghị quyết của Đảng bộ về công 
tác bảo vệ môi trường. Thường xuyên chỉ đạo giải quyết 
khơi thông ách tắc dòng chảy, kiểm tra và xử lý những 
trường hợp gây ô nhiễm môi trường.

Không chỉ tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, mà 
lĩnh vực văn hóa, xã hội cũng luôn được Đảng bộ quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Sự nghiệp giáo dục của phường 
tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực, giữ 
vững mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, phổ 
cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, 
chất lượng giáo dục các bậc học ngày càng được nâng 
cao. Công tác quản lý giáo dục được đổi mới. Chất lượng 
đội ngũ giáo viên ngày càng nâng cao. Công tác xã hội 
hóa giáo dục được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo, hoạt động 
khuyến học đi vào nề nếp và được nhân dân ủng hộ. 
Trong 5 năm qua, có hàng trăm em học sinh đạt danh 
hiệu học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh và cấp quốc 
gia, tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp bậc trung học 
cơ sở đạt 98,5%; tỷ lệ lên lớp bậc tiểu học đạt 100%. 
Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ em trong trường mầm 
non ngày càng được nâng cao, 90% trẻ em trong độ tuổi 
mẫu giáo và nhà trẻ đến lớp. Trong nhiệm kỳ qua trường 
THCS Lê Hồng Phong và trường mầm non Hoa Ban đạt 
chuẩn quốc gia; trường Tiểu học Nguyễn Thái Học phấn 
đấu đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2015-2020; 
các trường đã áp dụng công nghệ thông tin vào công tác 
quản lý và dạy học.

Công tác văn hóa thông tin, thể dục thể thao được 
chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền kỷ 
niệm các ngày lễ lớn của đất nước được triển khai thực 
hiện tốt, các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục, thể 
thao phát triển rộng khắp đến các khu dân cư. Phong trào 
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được 
quan tâm chỉ đạo. Trung bình hằng năm có 91% số hộ 
gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 70% tổ dân 
phố đạt tiêu chuẩn tổ dân phố văn hóa. Số người thường 
xuyên tham gia thể dục thể thao đạt trên 60% dân số. Đạt 
chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Ban biên tập và hệ thống truyền thanh của phường 
được duy trì, trong nhiệm kỳ đã phát trên 300 lượt bản tin 
kịp thời chuyển tải chủ trương, đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị 
của địa phương đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Công tác Y tế, dân số, gia đình, bảo vệ chăm sóc trẻ 
em đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Công tác bảo 
vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều 
chuyển biến tích cực; mạng lưới y tế, cơ sở vật chất, 
trang thiết bị được đầu tư xây dựng mới và đội ngũ cán 
bộ y tế được đào tạo, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa 
bệnh ban đầu cho nhân dân. Công tác phòng, chống dịch 
bệnh được triển khai có hiệu quả, nhiều năm trên địa bàn 
phường không có dịch bệnh lớn và ngộ độc thực phẩm 
xảy ra. Trên địa bàn có 86% số hộ dân được dùng nước 
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sạch và có 95% số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh. Hằng năm 
phường duy trì và giữ vững chuẩn y tế theo bộ tiêu chí 
Quốc gia. Công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em 
có nhiều tiến bộ; 100% trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 
chủng đầy đủ các loại vacxin; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 
dinh dưỡng giảm từ 7,4% trong năm 2010 đến năm 2015 
xuống còn 6,7% (giảm 0,7% so với đầu nhiệm kỳ, đạt 
chỉ tiêu nghị quyết Đại hội). Công tác tuyên truyền vận 
động nhân dân thực hiện KHHGĐ đã được cấp ủy, chính 
quyền quan tâm chỉ đạo, các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác 
dân số hàng năm đều đạt kế hoạch. Tỷ lệ tăng dân số tự 
nhiên dưới mức 0,8% đạt mục tiêu Đại hội đề ra.

Hằng năm, Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc 
và các đoàn thể đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo tổ 
chức thực hiện, từng bước nâng cao đời sống, giải quyết 
việc làm và thực hiện tốt chính sách xã hội, đời sống 
của nhân dân đã từng bước được cải thiện và nâng cao. 
Trên địa bàn phường không có hộ đói, số hộ khá và giàu 
tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,46% so với đầu nhiệm 
kỳ. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của phường là 2,1%; đến 
năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của phường giảm xuống còn 
1,4% (51 hộ). (Vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hộ X đề ra), 
đã xây được 44 nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, hộ 
chính sách với số tiền hỗ trợ là 787,1 triệu đồng. Các tổ 
chức đoàn thể đã tín chấp cho 344 hội viên gia đình khó 
khăn và hộ nghèo vay vốn phát triển kinh tế, tổng dư nợ 

đến năm 2015 đạt 9,082 tỷ đồng. Hằng năm đã giới thiệu 
và giải quyết việc làm cho 250 - 300 lao động của địa 
phương. Xuất khẩu lao động 04 người, góp phần giảm tỷ 
lệ thất nghiệp.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, 
thực hiện các chính sách xã hội được quan tâm chỉ đạo. 
Hàng năm vào các dịp lễ, tết cấp ủy, chính quyền đã trích 
ngân sách để thăm hỏi tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các 
hộ chính sách, hộ nghèo trên địa bàn với tổng số: 1.923 
xuất quà, trị giá 192,0 triệu đồng.

Trên lĩnh vực công tác Quân sự - quốc phòng, an ninh 
trật tự và tư pháp được Đảng bộ tập trung chỉ đạo. Công 
tác xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động 
viên được quan tâm. Công tác huấn luyện quân sự, diễn 
tập các phương án chiến đấu trị an hàng năm đều đạt 
khá, giỏi, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực 
lượng vũ trang địa phương. Công tác tuyển quân hàng 
năm đều hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao, đã có 33/33 
công dân lên đường nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức 
02 lớp học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - an ninh, 
đối tượng 4 và đối tượng 5 cho 173 người. Quản lý tốt 
lực lượng dự bị động viên và thanh niên trong độ tuổi 
nghĩa vụ quân sự; thực hiện quy chế phối hợp với các 
lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
trên địa bàn.
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Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội trên địa bàn luôn được giữ vững ổn định, phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được phát triển rộng 
khắp và đi vào chiều sâu. Kịp thời nắm bắt tình hình về 
an ninh chính trị, an ninh tôn giáo, người nước ngoài đến 
địa bàn; phối hợp giữ gìn trật tự an toàn giao thông, các 
tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội đã được vô hiệu hóa, 
đặc biệt là các tụ điểm về ma túy, số vụ phạm pháp hình 
sự giảm. Trong nhiệm kỳ, lực lượng Công an phường đã 
xử lý hành chính 107 vụ việc vi phạm pháp luật với tổng 
số 182 đối tượng. Bắt giữ 28 tội phạm về ma túy, lập 
hồ sơ đưa đi trung tâm cai nghiện được 74 đối tượng, tổ 
chức quản lý giáo dục tại cộng đồng 47 đối tượng. 

Triển khai quán triệt thực hiện tốt chiến lược cải cách 
tư pháp, tổ chức tốt công tác tiếp công dân theo quy định, 
giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư kiến nghị của 
nhân dân theo đúng quy định. Thường xuyên củng cố kiện 
toàn và tổ chức tập huấn cho các ban, tổ hòa giải, tổ chức 
hòa giải các vụ việc mâu thuẫn ngay tại cơ sở, từng bước 
đạt kết quả. Thực hiện tốt công tác công chứng, chứng thực 
theo thẩm quyền.

Những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân phường 
Nguyễn Thái Học đạt được trong 5 năm (2010-2015) là 
kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó có vai trò hết 
sức quan trọng của công tác quản lý, điều hành của chính 
quyền và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Hội đồng nhân dân phường đã có nhiều đổi mới, thực 
hiện tốt chức năng giám sát. Ra nghị quyết sát với tình 
hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương. Các đại 
biểu HĐND hoạt động tích cực, tăng cường đi cơ sở, tiếp 
thu các kiến nghị chính đáng của nhân dân để phán ánh 
với kỳ họp và đề nghị với các cơ quan chức năng xem 
xét giải quyết.

Công tác quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân 
có nhiều chuyển biến, nâng cao được hiệu lực, hiệu quả 
hoạt động. Thường xuyên phát động các phong trào thi 
đua yêu nước, chú trọng đến công tác củng cố, kiện toàn 
đội ngũ cán bộ từ phường đến các khu dân cư, các tổ dân 
phố, xây dựng chính quyền hàng năm đạt vững mạnh. 
Quy chế dân chủ ở địa phương được phát huy, nhất là 
trong việc triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng 
đường giao thông liên tổ và nhà văn hóa. Công khai dự 
toán và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo 
quy định. Công tác cải cách hành chính được thực hiện 
nghiêm túc theo đề án 30 của Chính phủ. Các thủ tục 
hành chính đều được thực hiện niêm yết công khai tại bộ 
phận một cửa đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công 
tác chuyên môn và kỹ năng của độ ngũ cán bộ, công 
chức trong thực hiện cải cách hành chính, chất lượng 
phục vụ nhân dân được nâng lên, phục vụ nhân dân tận 
tình, chu đáo hơn.
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Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 
trị - xã hội và tổ chức xã hội đã có sự đổi mới, hoạt động 
sát với thực tế và đạt kết quả hơn, thường xuyên làm tốt 
công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
đoàn viên, hội viên tốt hơn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã 
tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao 
hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội và vận động 
nhân dân tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị, 
nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết 
xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phối hợp với 
các đoàn thể tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc Đại biểu cử tri 
với Đại biểu HĐND các cấp. Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, vận động đoàn viên, 
hội viên tích cực thi đua lao động sản xuất, giúp nhau 
phát triển kinh tế để giảm nghèo, tham gia các hoạt động 
từ thiện nhân đạo; đóng góp tích cực vào việc phát triển 
kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Đã hỗ trợ 
60 triệu đồng cho 34 gia đình hộ nghèo xóa nhà tạm. 
Công tác xây dựng củng cố tổ chức hội được quan tâm 
trú trọng, do đó 5 năm qua các tổ chức đoàn thể đã kết 
nạp được 1.268 đoàn viên, hội viên mới. Đến năm 2015 
tổng số hội viên của các đoàn thể chính trị - xã hội và tổ 
chức xã hội là 5.879 hội viên, đoàn viên; có 82 chi hội, 
chi đoàn trực thuộc.

Kết quả lãnh đạo thực hiện phòng, chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Công tác phòng 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí 
được cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm túc. Thực 
hiện tốt việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 
chi ngân sách, sử dụng nguồn kinh phí do nhân dân đóng 
góp đạt hiệu quả. Việc mua sắm tài sản từ ngân sách 
nhà nước được đảm bảo đúng quy định, đúng mục đích, 
gắn trách nhiệm quản lý với từng cá nhân trong cơ quan. 
Các công trình thực hiện theo phương châm nhà nước 
và nhân dân cùng làm đều được công khai và sử dụng 
có hiệu quả nguồn vốn do nhân dân đóng góp như: Xây 
dựng nhà văn hóa, đường giao thông và các công trình 
phúc lợi xã hội đều có sự tham gia giám sát của các cấp, 
các ngành, các đoàn thể và nhân dân.

Trên lĩnh vực lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, 
trước hết là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ 
đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, 
học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
truyền thống tốt đẹp của Đảng và của dân tộc ta. Thông 
qua các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Bác Hồ, về quê 
hương đất nước, tạo không khí phấn khởi, củng cố niềm 
tin, phát huy tính tích cực, chủ động của cán bộ, đảng 
viên và nhân dân. Việc quán triệt, học tập, triển khai các 
Nghị quyết của Đảng liên tục đổi mới.Thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng bộ phường đã tập 
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trung lãnh đạo, triển khai xây dựng kế hoạch, chương 
trình hành động; tổ chức quán triệt, học tập thực hiện 
nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, thành phố và địa 
phương. Công tác sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết 
của Đảng được Đảng bộ triển khai nghiêm túc đạt kết 
quả và đảm bảo kế hoạch của Thành ủy.

Trong công tác tổ chức - cán bộ, cấp ủy thường xuyên 
rà soát, bổ xung quy hoạch cán bộ trước mắt và lâu dài 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cử cán bộ đi đào tạo chuyên 
môn, bồi dưỡng lý luận chính trị. Trong nhiệm kỳ, có 02 
đồng chí đi học lớp cử nhân chính trị, 12 đồng chí đi học 
trung cấp chính trị, 7 đồng chí đi học đại học tại chức, từ 
đầu nhiệm kỳ đến năm 2015 cấp ủy đã giới thiệu 55 quần 
chúng ưu tú theo học đối tượng Đảng và Kết nạp được 51 
đảng viên. Công tác quản lý đảng viên, xây dựng, củng 
cố tổ chức cơ sở đảng được chú trọng, đầu nhiệm kỳ 
đảng bộ có 19 chi bộ với 750 đảng viên đến năm 2015 có 
22 chi bộ (tăng 3 chi bộ) với tổng số 983 đảng viên (tăng 
31% so với đầu nhiệm kỳ). Thông qua công tác đánh giá, 
phân xếp loại, trung bình hàng năm, đảng bộ phường có 
trên 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
Có trên 85% chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, 
20% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, không 
có chi bộ yếu kém. Đảng bộ phường 5 năm liên tục được 
công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Các chi 
bộ duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng theo đúng quy 

định của Điều lệ Đảng. Nội dung và hình thức sinh hoạt 
chi bộ đã có bước đổi mới, thực hiện theo Hướng dẫn số 
09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012 của Ban Tổ chức Trung 
ương về nội dung và các bước tiến hành sinh hoạt chi 
bộ góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng 
bộ phường đã tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng cho 303 
đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ.

Đảng bộ phường có trên 1.200 đảng viên đang công 
tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Đảng ủy các chi ủy 
nơi cư trú, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi 
cư trú. Công tác quản lý đảng viên đang công tác theo 
Quy định 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị được Đảng bộ và 
các chi bộ khu dân cư thực hiện tốt.

Trong nhiệm kỳ công tác cán bộ có sự thay đổi: 
Tháng 8/2010, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa, Bí thư Đảng 
ủy phường được thành phố điều động lên giữ chức Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đồng chí Trần Phượng, 
Bí thư Đảng ủy phường Yên Ninh được điều động và chỉ 
định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ 
chức Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thái Học. Đồng 
chí Lê Toàn Thắng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy 
được điều động sang làm Chủ tịch UBND xã Âu Lâu. 
Đồng chí Bùi Viết Quý được bầu giữ chức Phó Bí thư 
Thường trực kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường. 
Đồng chí Phùng Thị Thanh Vân được bầu giữ chức Phó 
chủ tịch Ủy ban nhân dân phường. Đến tháng 3/2011, 



170 171

đồng chí Đỗ Đình Quý, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân phường được điều động lên làm Phó 
phòng Kinh tế thành phố. Đồng chí Trần Phượng, Bí thư 
Đảng ủy được bầu kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân phường. Tháng 6/2011, đồng chí Trần Văn Bẩy được 
bầu làm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường. Tháng 
12/2011, đồng chí Trần Phượng thôi giữ chức Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân phường; đồng chí Tạ Ngọc Hoa, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Cường được điều động về 
chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ 
chức Phó Bí thư Đảng ủy và giới thiệu bầu giữ chức Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân phường. Tháng 11/2013 đồng chí 
Trần Phượng được điều động lên làm Ủy viên Thường 
trực Hội đồng nhân dân thành phố. Đồng chí Phạm Quốc 
Sỹ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường 
Nguyễn Phúc, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh được 
điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban 
Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn 
Thái Học.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 
được tăng cường thực hiện, giải quyết dứt điểm một 
số vấn đề nổi cộm ở một số chi bộ. Đảng ủy và UBKT 
Đảng ủy đã xây dựng chương trình và kế hoạch kiểm 
tra, giám sát toàn khóa và từng năm theo quy định. Công 
tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo theo kế 
hoạch, chương trình và đúng quy định của Điều lệ Đảng, 

kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong 
nhiệm kỳ, cấp ủy đã tiến hành 32 cuộc kiểm tra theo 
định kỳ đối với 22 chi bộ theo Điều 30; UBKT Đảng ủy 
phường đã tổ chức 20 cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ 
và bất thường theo điều 32 Điều lệ Đảng đối với các chi 
bộ trực thuộc (trong đó kiểm tra bất thường 5 chi bộ). 
Trong nhiệm kỳ, UBKT đã tiến hành thẩm tra xác minh 
giải quyết dứt điểm 10 đơn, thư tố cáo, đề nghị, phản ánh 
của cán bộ, đảng viên và công dân tố cáo đảng viên có 
vi phạm nhưng chưa tới mức phải xử lý kỷ luật. Đề nghị 
cấp ủy cấp trên khai trừ 01 đảng viên vi phạm pháp luật; 
đề nghị xóa tên 04 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng. Yêu 
cầu các chi bộ xử lý kỷ luật khiển trách 04 đảng viên vi 
phạm Điều lệ theo thẩm quyền.

Công tác dân vận được quan tâm chú trọng, Đảng 
bộ phường đã tập trung triển khai, quán triệt thực hiện 
Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính 
trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ 
thống chính trị. Thường xuyên tổ chức kiện toàn khối 
dân vận, xây dựng quy chế hoạt động công tác dân vận 
của hệ thống chính trị ở địa phương. Chỉ đạo tổ chức, 
thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và xây dựng 
mô hình“Dân vận khéo” giai đoạn 2011-2015. Đảng bộ 
đã xây dựng 3 mô hình dân vận khéo đó là: Mô hình 
giải phóng mặt bằng và xây dựng nhà văn hóa khu dân 
cư, mô hình xây dựng trường THCS Lê Hồng Phong đạt 
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trường chuẩn Quốc gia giai đoạn 2011-2015, mô hình 
đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội của chi bộ Công 
an phường, qua đánh giá các mô hình đều có kết quả tốt. 
Chỉ đạo thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, chính sách 
pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, về phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 
4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 
hiện nay”, Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về 
“Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ phường đã thực hiện 
nghiêm túc trong việc quán triệt, triển khai thực hiện các 
bước đúng quy trình theo các văn bản hướng dẫn. Chỉ 
đạo chặt chẽ, cụ thể, sâu sát ngay từ khi tổ chức việc học 
tập, quán triệt Nghị quyết, cũng như trong quá trình tổ 
chức thực hiện. Kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường 
vụ được Đoàn công tác Thành ủy đánh giá đạt yêu cầu.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về 
“Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh”. Đảng bộ đã triển khai thực hiện 
nghiêm túc, tổ chức xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai 
tới 100% các chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên và 
nhân dân trên địa bàn. Thông qua việc học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ đã góp phần nâng 
cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, 
viên chức và nhân dân trong phường. Tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ, sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện 
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đẩy lùi suy 
thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ 
nạn xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình 
lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua vẫn còn 
có những tồn tại, hạn chế: Kinh tế địa phương phát triển 
khá, song chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh. 
Công tác thu ngân sách có năm không hoàn thành kế 
hoạch và không đạt mục tiêu nghị quyết Đại hội đề ra. 
Công tác quản lý đô thị, xây dựng, quy hoạch có mặt còn 
tồn tại, một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đầy đủ 
và chưa thực hiện tốt trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. 
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy và tệ 
nạn xã hội có lúc chưa triệt để. Việc đổi mới nội dung 
và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các 
đoàn thể có nội dung chuyển biến chậm. Chất lượng sinh 
hoạt định kỳ của một số ít chi bộ còn hạn chế. Một số tổ 
trưởng tổ dân phố hoạt động kém hiệu quả, công tác hòa 
giải ở cơ sở còn hạn chế. Một số đảng viên không gương 
mẫu, cá biệt có đảng viên còn vi phạm pháp luật.

Tóm lại, trong nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân trong phường đã đoàn kết, nỗ lực 
phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách hoàn 
thành tốt các nhiệm vụ thành phố giao và Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ phường. Các phong trào thi đua yêu nước 
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được cấp ủy, chính quyền địa phương phát động và đạt 
được nhiều kết quả, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và các 
chi bộ được phát huy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng 
hệ thống chính trị được quan tâm củng cố, kiện toàn và 
hoạt động có hiệu quả, giữ vững nguyên tắc kỷ luật của 
Đảng, phát huy dân chủ, đổi mới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ 
chức thực hiện và cơ bản hoàn thành toàn diện các mục 
tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng phường lần thứ 
X đề ra.

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ này là tiền 
đề quan trọng để Đảng bộ tiếp tục phấn đấu thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ trong những giai đoạn cách mạng 
tiếp theo.

IV. LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN THỰC HIỆN ĐẨY 
MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA. 
XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN MINH, HIỆN ĐẠI 
TRONG NHIỆM KỲ (2015-2020)

Sau gần 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước 
do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt 
được nhiều thành tựu hết sức to lớn mang tính lịch sử, đã 
thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, trở thành nước đang phát 
triển và có mức thu nhập trung bình. Tăng cường sức mạnh 
tổng hợp, làm thay đổi hẳn bộ mặt đất nước và đời sống 
của nhân dân được nâng lên đáng kể, tiếp tục củng cố, 
giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ 
Xã hội chủ nghĩa. Uy tín của nước ta trên trường quốc tế 
không ngừng được nâng lên.

Những thành tựu hết sức to lớn đó cùng với những điều 
kiện thuận lợi trong xu thế mở cửa, hội nhập sâu rộng với 
thế giới tác động lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội của 
tất cả các vùng, miền, địa phương trong cả nước nói chung, 
trong tỉnh và trong thành phố Yên Bái nói riêng, trong đó 
có phường Nguyễn Thái Học. Đòi hỏi Đảng bộ và nhân 
dân trong phường phải luôn đổi mới, sáng tạo, xác định rõ 
mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm để đưa 
ra những chủ trương, giải pháp phù hợp đẩy mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội, giữ vững và ổn định tình hình an ninh 
chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của 
Bộ Chính trị; Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 08/10/2014 
của Thành ủy Yên Bái về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Được sự chỉ 
đạo và nhất trí của Ban Thường vụ Thành ủy Yên Bái, trong 
hai ngày 14, 15 tháng 4 năm 2015, Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ phường Nguyễn Thái Học lần thứ XI đã được triệu tập. 
Dự Đại hội có 90 đảng viên ưu tú thay mặt cho 983 đảng 
viên trong Đảng bộ. Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo 
cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa X; 
thảo luận và góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ XII; dự thảo Báo cáo chính trị Đại 
hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIX. 

Trên cơ sở đánh giá những thành tựu đạt được và những 
tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ (2010-2015); căn cứ vào 



176 177

tình hình thực tiễn của địa phương, Đại hội đã đề ra mục 
tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ (2015-
2020), với mục tiêu tổng quát là:“Tiếp tục phát huy những 
kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, bám sát những mục 
tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đảng 
bộ, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường 
Nguyễn Thái Học, tập trung mọi nguồn lực để phát triển 
kinh tế với tốc độ tăng trưởng nhanh và bền vững. Gắn 
phát triển kinh tế với giải quyết các vấn đề xã hội và bảo 
vệ môi trường sinh thái, từng bước nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho nhân dân. Tăng cường củng cố quốc 
phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh”.

Đại hội đã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể: (1) Phấn 
đấu thu ngân sách nhà nước đến năm 2020 đạt 15 tỷ đồng; 
(2) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới mức 0,8%; (3) Tỷ lệ 
trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đến năm 2020 giảm 
còn 6%; (4) Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng 
đầy đủ các loại vắcxin đạt 100%; (5) Tỷ lệ hộ dân cư dùng 
nước sạch và nước hợp vệ sinh đạt 100%. Trong đó: tỷ lệ 
hộ dân cư dùng nước máy đạt 85%; tỷ lệ hộ dân cư dùng 
nước hợp vệ sinh đạt 15%; (6) Tỷ lệ hộ dân cư dùng hố xí 
hợp vệ sinh đến năm 2020 đạt 100%; (7) Tỷ lệ hộ nghèo 
bình quân hàng năm giảm 0,2%; (8) Tỷ lệ hộ dân cư đạt 
tiêu chuẩn gia đình văn hóa đến năm 2020 đạt 92% trở 
lên, trên 70% số tổ dân phố đạt tổ dân phố văn hóa; (9) 

Tỷ lệ học sinh Mẫu giáo 5 tuổi hoàn thành chương trình 
giáo dục mầm non đạt 100%, tỷ lệ học sinh tiểu học hoàn 
thành cấp học hàng năm đạt 100%; (10) Hàng năm hoàn 
thành các chỉ tiêu về quân sự - quốc phòng; (11) An ninh 
chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, 
ổn định, kiềm chế tội phạm và tệ nạn xã hội; (12) Trong 
nhiệm kỳ kết nạp 50 đảng viên mới trở lên; (13) Tỷ lệ đảng 
viên trong Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 
90% trở lên; 85% các chi bộ đạt trong sạch vững mạnh; 
(14) Đảng bộ phường hàng năm giữ vững danh hiệu Đảng 
bộ trong sạch vững mạnh; (15) Chính quyền đạt danh hiệu 
Chính quyền vững mạnh; (16) Các đoàn thể đạt danh hiệu 
vững mạnh.

Đai hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng ủy khóa XI, nhiệm 
kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất 
Ban Chấp hành đã bầu đồng chí Phạm Quốc Sỹ tiếp tục 
làm Bí thư Đảng ủy; đồng chí Bùi Viết Quý tiếp tục làm 
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Tạ Ngọc Hoa 
tiếp tục làm Phó Bí thư - Chủ tịch UBND phường.

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng 
bộ và nhân dân trong phường vững bước trên con đường 
xây dựng chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
phấn đấu xây dựng phường Nguyễn Thái Học ngày càng 
giàu mạnh, văn minh, cùng với nhân dân các dân tộc trong 
thành phố và tỉnh đẩy mạnh công cuộc đổi mới, công 
nghiệp hóa - hiện đại hóa xây dựng thành phố và tỉnh Yên 
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Bái phát triển toàn diện. Đảng bộ và nhân dân phường 
Nguyễn Thái Học đã nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ phường lần thứ XI vào cuộc sống. Sau 05 năm 
thực hiện nghị quyết Đại hội đã đạt được những kết quả rất 
quan trọng.

Đảng bộ, chính quyền xác định phát triển kinh tế là 
nhiệm vụ trọng tâm, do đó trong nhiệm kỳ đã có quyết tâm 
cao trong lãnh đạo phát triển kinh tế, cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ, 
giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp cụ thể: tỷ trọng ngành 
thương mại dịch vụ chiếm 81%, tiểu thủ công nghiệp đạt 
18,8%, sản xuất nông nghiệp 0,2%. Tiếp tục duy trì tốc độ 
tăng trưởng cao, đúng hướng, phát triển mở rộng thương 
mại, dịch vụ theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TU của 
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái khóa XVIII 
về “Phát triển thương mại, dịch vụ thành phố Yên Bái giai 
đoạn 2015-2020 và định hướng đến năm 2030”. Phường 
đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho Doanh nghiệp, hộ sản 
xuất kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, gặp gỡ đối 
thoại với các hộ kinh doanh. Đến nay toàn phường hiện có 
976 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ và nhà hàng (tăng 
120 hộ so với nhiệm kỳ trước), đã giải quyết việc làm ổn 
định cho 1.700 lao động. Nhiều cơ sở quy mô lớn, doanh 
thu đạt cao như: Trung tâm thương mại Vincom Plaza, 
Trung tâm tổ chức sự kiện Golden Palace, Điện máy xanh, 
Mediamart, cửa hàng tiện ích Vinmart... đóng góp có hiệu 

quả cho phát triển kinh tế tại địa phương. Việc đẩy mạnh 
khai thác quản lý chợ dân sinh tiếp tục được quan tâm, chợ 
Nguyễn Thái Học có 82 hộ kinh doanh khai thác có hiệu 
quả. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng xã hội đầu nhiệm kỳ là 1.500 tỷ đồng đến năm 2020 
đạt 2.554 tỷ đồng tăng 170% so với đầu nhiệm kỳ.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước 
phát triển phù hợp làm tốt công tác tuyên truyền các cơ 
chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trên các lĩnh vực, 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh 
cá thể phát triển về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Hiện 
nay toàn phường có có 119 cơ sở sản xuất công nghiệp và 
tiểu thủ công nghiệp chủ yếu là chế biến lương thực, thực 
phẩm; chế biến gỗ; sản xuất cửa hoa, cửa xếp, khung nhôm 
cửa kính... Đã giải quyết việc làm cho trên 500 lao động. 
Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
năm 2015 là 122,8 tỷ đồng, năm 2020 là 246,6 tỷ đồng (giá 
SS 2010), tăng 200,8 % so với đầu nhiệm kỳ, vượt mục 
tiêu Nghị quyết đề ra.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả tích 
cực: Đảng bộ đã tập trung quán triệt, tuyên truyền tổ chức 
thực hiện tốt Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 02/12/2016 
của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái về phát 
triển sản xuất hàng hóa chất lượng cao. Giá trị sản xuất 
nông, lâm nghiệp, thủy sản (SS 2010) năm 2015 đạt 6,2 tỷ, 
năm 2020 ước đạt 7,3 tỷ đồng (tăng117%). Các sản phẩm 
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chủ yếu là chăn nuôi lợn thịt, nuôi gia cầm, nuôi thả cá, 
trồng rau xanh, đã đáp ứng một phần nhu cầu thực phẩm 
tại chỗ cho nhân dân.

Hoạt động về tài chính, tín dụng, thu - chi ngân sách 
có nhiều chuyển biến: Xác định công tác thu ngân sách là 
nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, Đảng bộ đã tập trung lãnh 
đạo đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để khai thác nguồn thu, 
chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Do vậy, công tác thu 
ngân sách đã có những chuyển biến tích cực, số thu ngoài 
quốc doanh chiếm tỷ lệ cao trong số thu ngân sách của 
phường, nhân dân chấp hành tốt chính sách pháp luật về 
thuế, việc triển khai thu các khoản đóng góp, ủng hộ tự 
nguyện của nhân dân đạt kết quả. Kết quả thu ngân sách 
hàng năm đều vượt dự toán giao, năm 2015 thu ngân sách 
đạt 10 tỷ đồng, dự ước hết năm 2020 đạt 15 tỷ đồng gấp 
1,5 lần và đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra. Chi 
ngân sách đảm bảo đúng nguyên tắc tài chính, cân đối thu 
- chi, chi đúng, chi đủ và chi tiết kiệm đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Trong nhiệm kỳ đã phối 
hợp với các Ngân hàng có chi nhánh đóng trên địa bàn 
như: Ngân hàng BIDV, Agribank, Viettinbank, CoopBank, 
Quỹ tín dụng nhân dân phường tạo điều kiện cho các hộ 
vay vốn để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; Dư nợ 
thông qua các Ngân hàng thương mại đạt trên 600 tỷ đồng, 
qua Quỹ tín dụng nhân dân phường đạt 80 tỷ đồng. Gắn 
phát triển kinh tế với nhiệm vụ giảm nghèo bằng các giải 

pháp bền vững, hướng dẫn 885 lượt hộ vay vốn phát triển 
kinh tế gia đình từ Ngân hàng chính sách xã hội thông 
qua hệ thống ủy thác của các tổ chức hội với số dư nợ 
21,3 tỷ đồng. Hoạt động tài chính - tín dụng đã góp phần 
quan trọng đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tạo việc làm 
cho người lao động, góp phần thực hiện tốt chương trình 
giảm nghèo của địa phương.

Quản lý phát triển đô thị có nhiều tiến bộ đạt được 
những kết quả góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, từng 
bước xây dựng đô thị văn minh “sáng, xanh, sạch đẹp”. 
Đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn được đẩy mạnh, quản 
lý quy hoạch, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trật 
tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp. 
Đảng ủy phường tập trung xây dựng và triển khai kế hoạch 
thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 02/12/2016 của 
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố về tăng cường công tác 
lãnh đạo quản lý đô thị giai đoạn 2016-2020, định hướng 
đến năm 2025. Hàng năm đã rà soát, đề xuất UBND thành 
phố đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 
Trong 5 năm qua đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 06 dự 
án và công trình trọng điểm tôn tạo và mở rộng Khu di tích 
lăng mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ yêu nước trong 
cuộc khởi nghĩa Yên Bái; kiên cố hóa các tuyến đường 
giao thông liên tổ, liên gia. Tiếp tục đầu tư 2 dự án gồm: kè 
suối Ngòi Yên, kè hồ Hòa Bình. Đầu tư xây dựng, cải tạo 
trụ sở UBND phường và các trường học. Xây dựng và đưa 
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vào sử dụng 02 nhà văn hóa tổ dân phố (tổ1, tổ 3) với tổng 
mức đầu tư là: 1,45 tỷ đồng (nhân dân đóng góp 450 triệu 
đồng), đến nay có 11/15 tổ dân phố đã có nhà văn hóa. Các 
dự án trên địa bàn được đầu tư đúng mục đích, có hiệu quả 
từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

Công tác Quản lý quy hoạch, giải phóng mặt bằng thực 
hiện đúng theo Quy hoạch chi tiết đã được UBND thành 
phố phê duyệt. Chủ động rà soát những bất cập trong quy 
hoạch trên địa bàn để điều chỉnh bổ sung vào đồ án quy 
hoạch phân khu đô thị đã công khai rộng rãi trên địa bàn 
phường. Trong 5 năm qua đã hoàn thiện phương án và vận 
động 72 trường hợp nhận kinh phí bồi thường và bàn giao 
mặt bằng đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình.

Công tác Quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị dần 
đi vào nề nếp, đã chỉ đạo lực lượng Trật tự đô thị phường 
thường xuyên duy trì, kiểm tra địa bàn, xử lý các vi phạm 
về trật tự xây dựng. Trong 5 năm qua đã hướng dẫn 334 
hộ làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở. Tổ chức 
tuyên truyền và thực hiện tốt Quy chế Quản lý đô thị của 
thành phố Yên Bái. Đã tập trung quyết liệt, với nhiều giải 
pháp đồng bộ trong công tác quản lý đô thị đặc biệt đã tập 
trung trong việc xây dựng tuyến đường Nguyễn Thái Học 
trở thành tuyến đường điểm “sáng, xanh, sạch, đẹp”; giải 
quyết dứt điểm các hộ bán hàng tại Khu vực công viên 
Yên Hòa, thực hiện tốt các chủ đề năm về TTĐT do thành 
phố phát động, thường xuyên tổ chức tuyên truyền bằng 

nhiều hình thức các quy định về trật tự đô thị, tổ chức ký 
cam kết với các cơ quan đơn vị, các hộ kinh doanh trên các 
trục đường thực hiện quy định về Quản lý đô thị, vệ sinh 
môi trường. Tăng cường phối hợp với đội TTĐT thành phố 
duy trì thường xuyên ra quân giải tỏa hành lang vi phạm 
giao thông kiên quyết xử lý các vi phạm: Đã xử lý 1.680 
trường hợp, phạt tiền 599 triệu đồng nộp ngân sách nhà 
nước. Trong 5 năm qua bộ mặt đô thị của phường đã có 
chuyển biến rõ nét, cảnh quan đô thị khang trang, sạch đẹp 
hơn, nhận thức của nhân dân về giữ gìn nếp sống văn minh 
đô thị ngày càng được nâng lên.

Công tác xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô 
thị, văn hoá thông tin, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ: 
Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy phường đã tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/
TU ngày 26/10/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành 
phố Yên Bái về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô 
thị trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2011-2015 và 
đến năm 2020”; thực hiện tốt chủ đề hàng năm của thành 
phố đề ra. Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 
của đất nước, của địa phương được triển khai thực hiện tốt, 
các hoạt động văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao phát 
triển rộng khắp đến các tổ dân phố. Phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được quan tâm chỉ 
đạo. Trung bình hằng năm có 92,5% số hộ gia đình đạt tiêu 
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chuẩn gia đình văn hoá; 70% tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tổ 
dân phố văn hoá. Số người thường xuyên tham gia thể dục 
thể thao đạt 59,6% dân số. 100% các hộ dân được nghe, 
xem truyền hình đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 

Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân 
dân có nhiều chuyển biến tích cực; các chương trình y 
tế được thực hiện đầy đủ. Trang thiết bị y tế, cơ sở vật 
chất tiếp tục được đầu tư và đội ngũ cán bộ y tế được đào 
tạo nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, cơ bản đáp ứng 
nhu cầu khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Công tác 
phòng, chống dịch bệnh được triển khai có hiệu quả, nhiều 
năm qua trên địa bàn phường không có dịch bệnh lớn và 
ngộ độc thực phẩm xảy ra, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì 
ở mức 0,8%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,5%. 
Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em có nhiều tiến bộ; 100% 
trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vacxin; 
tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 6,7% trong 
năm 2015, đến năm 2020 xuống còn 5,2% (giảm 1,5% so 
với đầu nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội). Trên 
địa bàn phường đã có 100% hộ gia đình sử dụng nước sạch 
và nước hợp vệ sinh. Hàng năm phường duy trì và giữ 
vững đạt tiêu chí Quốc gia về y tế. Đạt chỉ tiêu Nghị quyết 
Đại hội XI đề ra. 

Giải quyết việc làm gắn với chuyển dịch cơ cấu lao 
động được cấp ủy chính quyền quan tâm. Bình quân mỗi 
năm đã giới thiệu và giải quyết việc làm cho trên 200 lao 

động của địa phương góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp tại 
địa phương. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 81% trở lên.
Công tác thực hiện chính sách xã hội được quan tâm chỉ 
đạo kịp thời, đúng đối tượng, đảm bảo chế độ theo quy 
định. Trong nhiệm kỳ qua, tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,77% so 
với đầu nhiệm kỳ, số hộ khá và giàu tăng nhanh. Năm 2015 
tỷ lệ hộ nghèo của phường là 2,45%, đến năm 2020 giảm 
xuống còn 0,68 % (26 hộ), vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội 
XI đề ra. Thực hiện có hiệu quả các phong trào “Đền ơn, 
đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” quan tâm chăm sóc 
các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. 
Triển khai đầy đủ các quy định và tổ chức tốt việc cấp 
thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng, các 
trường hợp bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và trẻ em 
dưới 6 tuổi (trên 1.100 thẻ BHYT hàng năm). Trong nhiệm 
kỳ đã xây mới và sửa chữa được 20 nhà cho các hộ nghèo, 
hộ chính sách với số tiền hỗ trợ là 525 triệu đồng. Hàng 
năm vào các dịp lễ, tết cấp ủy, chính quyền, MTTQ đã tổ 
chức thăm hỏi tặng quà cho các đối tượng chính sách, hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ 
côi trên địa bàn với tổng số: 5.581 xuất quà, trị giá 1,236 tỷ 
đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, quỹ đền ơn đáp nghĩa, 
quỹ vì người nghèo và hỗ trợ từ các cơ quan doanh nghiệp 
đóng trên địa bàn.

Công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn phường luôn 
được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện. 
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Cơ sở vật chất trường học được xây dựng, bổ sung, nâng 
cấp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai 
đoạn hiện nay. Hằng năm duy trì đạt chuẩn về phổ cập giáo 
dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức 
độ 3, phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và xóa mù chữ 
mức độ 2. Công tác quản lý giáo dục được đổi mới, chất 
lượng giáo dục ngày càng phát triển. Trong 5 năm qua đã 
có 235 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp thành 
phố, cấp tỉnh và cấp quốc gia, đặc biệt năm 2019 trên địa 
bàn phường có 01 học sinh lớp 12 đạt Huy chương Bạc 
quốc tế môn Hóa học; tỷ lệ học sinh lên lớp và tốt nghiệp 
bậc trung học cơ sở đạt 97,6%; tỷ lệ lên lớp bậc tiểu học 
đạt 99,36%. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong các 
trường mầm non ngày càng nâng cao, 98% trẻ em trong 
độ tuổi mẫu giáo và nhà trẻ đến lớp. Công tác xã hội hóa 
giáo dục luôn được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo, các nhà 
trường đã thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý và sử 
dụng các nguồn đóng góp, tài trợ nên được nhân dân đồng 
tình ủng hộ. Công tác khuyến học khuyến tài hoạt động có 
hiệu quả. Hội khuyến học phường và các chi hội khuyến 
học kịp thời động viên khen thưởng học sinh vượt khó học 
giỏi, học sinh, giáo viên có thành tích cao trong học tập và 
giảng dạy. 5 năm qua đã tuyên dương khen thưởng hàng 
trăm lượt học sinh với số tiền thưởng gần 200 triệu đồng, 
3 năm liền phường được Hội khuyến học tỉnh, thành phố 
khen thưởng.

Trong nhiệm kỳ qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội trên địa bàn luôn được đảm bảo, an toàn các 
sự kiện quan trọng của tỉnh, thành phố diễn ra trên địa bàn. 
Không xảy ra khiếu kiện đông người, “điểm nóng” phức 
tạp về an ninh trật tự. Lực lượng công an đã chủ động nắm 
chắc tình hình, tham mưu, giải quyết tốt các vấn đề về an 
ninh chính trị; kiểm soát tốt tình hình trật tự an toàn xã hội, 
không để tồn tại tụ điểm hoặc điểm phức tạp; tổng số vụ 
việc xảy ra đã giảm 22,7%. Công an phường đã xử lý hành 
chính 99 vụ việc với tổng số 149 đối tượng, phạt trên 168 
triệu đồng; bắt giữ 06 vụ phạm tội về ma tuý, lập hồ sơ đưa 
vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc 19 đối tượng và áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường 63 đối tượng. Phối hợp với 
các lực lượng đảm bảo tốt công tác trật tự trật tự đô thị trên 
địa bàn. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã 
được xây dựng phát triển rộng khắp, đi vào chiều sâu và đã 
thu được nhiều kết quả tốt. 

Công tác quân sự - quốc phòng địa phương luôn được 
đảm bảo; công tác giáo dục chính trị, quán triệt triển khai 
thực hiện các chủ trương đường lối, quan điểm chính sách 
của Đảng trong lĩnh vực quân sự quốc phòng được thực 
hiện nghiêm túc, xây dựng lực lượng dân quân, lực lượng 
dự bị động viên được quan tâm chỉ đạo. Công tác huấn 
luyện quân sự hàng năm đều đạt khá, diễn tập chiến đấu 
phòng thủ đạt loại giỏi, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến 
đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Công tác tuyển 
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quân hàng năm đều hoàn thành chỉ tiêu thành phố giao, 
trong nhiệm kỳ qua, đã có 18 công dân lên đường nhập 
ngũ đạt 100% chỉ tiêu, cử 15 đồng chí đi học bồi dưỡng về 
kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 3 và đối tượng 4.

Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết 
kiệm chống lãng phí trong sử dụng ngân sách nhà nước, 
mua sắm tài sản công; thực hiện kê khai tài sản, thu nhập 
theo quy định; thực hiện nghiêm quy chế chi tiêu nội bộ. 
Các công trình trên địa bàn phường thực hiện theo phương 
châm nhà nước và nhân dân cùng làm đều được công khai 
và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn do nhân dân đóng góp 
như: Xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông đều có sự 
tham gia giám sát của các ngành, các đoàn thể và nhân dân.

Công tác tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc, tập 
trung giải quyết các vụ việc, những kiến nghị chính đáng 
của nhân dân, trong nhiệm kỳ đã tiếp 156 lượt công dân, 
tiếp nhận và giải quyết xử lý 69 đơn thư, đạt 100%. Tổ 
chức thực hiện tốt việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp 
với công dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của công 
dân theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị góp 
phần tạo sự đồng thuận trong xã hội. Không có khiếu kiện 
đông người, khiếu kiện kéo dài, công tác tuyên truyền phổ 
biến giáo dục pháp luật được coi trọng. Công tác hòa giải 
ở cơ sở được cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, tổ hòa 
giải quan tâm thực hiện. Công tác theo dõi thi hành pháp 
luật, thi hành án dân sự đã duy trì, thực hiện tốt.

Hoạt động của HĐND phường có nhiều đổi mới, đã bám 
sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, từng bước đổi mới nội 
dung và phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng các 
kỳ họp, chất lượng xây dựng nghị quyết, hoạt động giám 
sát và hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân dân. Hoạt 
động tiếp xúc cử tri được thực hiện nghiêm túc, đúng quy 
định của pháp luật, các ý kiến kiến nghị của cử tri đều được 
tiếp thu và giải quyết kịp thời theo đúng nguyện vọng chính 
đáng của cử tri. Từ đầu nhiệm kỳ, đã tổ chức 7 cuộc giám 
sát, ban hành 50 nghị quyết, chất lượng các nghị quyết đều 
sát, đúng tình hình thực tế của địa phương, được nhân dân 
đồng thuận ủng hộ cao. Công tác phối hợp giữa Hội đồng 
nhân dân với Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
ngày càng chặt chẽ. Công tác quản lý, điều hành của UBND 
có nhiều chuyển biến, nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt 
động; thực hiện tốt chức năng quản lý, điều hành, tổ chức 
thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ; Nghị quyết của Hội 
đồng nhân dân phường và chỉ tiêu, kế hoạch thành phố giao. 
Thực hiện tốt việc sắp xếp, sát nhập tổ dân phố, tinh giảm 
cán bộ không chuyên trách. Tập trung chỉ đạo, điều hành 
thực hiện các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, công tác 
cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Thành lập Bộ 
phận phục vụ hành chính công và đi vào hoạt động công 
khai, thuận tiện, hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên nắm bắt 
và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, các kiến nghị, 
thắc mắc trong nhân dân. 
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Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp 
tục đổi mới về nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động: 
Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 
thể chính trị - xã hội đã tích cực xây dựng khối đại đoàn 
kết toàn dân, nâng cao hiệu quả vai trò giám sát, phản biện 
xã hội và vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng 
Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao 
chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích 
cực thi đua lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh 
tế giảm nghèo, tham gia các hoạt động từ thiện nhân đạo; 
đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội tại 
địa phương. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Hội được 
quan tâm chú trọng, 5 năm qua các tổ chức đoàn thể đã kết 
nạp được 1.940 đoàn viên, hội viên mới, đến nay tổng số 
hội viên của các đoàn thể, chính trị - xã hội và tổ chức xã 
hội là 6.581 hội viên, đoàn viên, tỷ lệ thu hút đạt trên 93%; 
có 104 chi hội, chi đoàn trực thuộc. Năm 2019, đã thành 
lập bộ phận giúp việc chung của khối MTTQ và các đoàn 
thể chính trị - xã hội đi vào hoạt động, bước đầu đã phát 
huy được hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính 
trị - xã hội đã thực hiện tốt việc giám sát các hoạt động của 
chính quyền, giám sát việc nêu gương của cán bộ đảng 
viên; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tuyên 
truyền, vận động các chức sắc, tín đồ tôn giáo tích cực 

tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, công 
tác giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an 
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ phường đặc biệt luôn 
quan tâm trú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh 
trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bởi 
vậy các phương thức hoạt động luôn luôn được đổi mới 
và giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng. Nội dung, chương 
trình các hội nghị của Đảng ủy được chuẩn bị chu đáo, 
phương pháp thảo luận khoa học, phát huy được trí tuệ 
tập thể, có nhiều đổi mới, trong nhiệm kỳ đã ban hành 8 
nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân 
sự - quốc phòng, về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng đối với công tác xây dựng nếp sống văn hóa văn 
minh, đảm bảo trật tự đô thị. Ban Chấp hành đã lựa chọn, 
xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, xây dựng 
chương trình, kế hoạch cụ thể hóa để lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện; phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết 
quả gắn với tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong 
quá trình thực hiện các nhiệm vụ. Phương pháp thảo luận 
trước khi ban hành nghị quyết chuyên đề có nhiều đổi mới, 
phát huy được trí tuệ tập thể. Các nội dung quan trọng, 
những vấn đề cần xin ý kiến đều được gửi trước bằng văn 
bản cho các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường 
vụ nghiên cứu chuẩn bị ý kiến tham gia thảo luận bảo đảm 
dân chủ, có hiệu quả. Đảng uỷ lãnh đạo trực tiếp, toàn diện 
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đảm bảo cho chính quyền thực hiện đầy đủ theo chức năng 
nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, 
điều hành theo quy định của pháp luật. Quan tâm đổi mới 
phương pháp, tác phong, lề lối làm việc, tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương, nâng cao ý thức trách nhiệm và đạo đức 
công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

Đảng bộ đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả công 
tác tuyên truyền và tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập 
các chỉ thị, nghị quyết của Đảng gắn với xây dựng chương 
trình hành động, kế hoạch thực hiện của Đảng bộ cụ thể, 
sát với tình hình thực tế của địa phương. Nắm vững các 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 
Nhà nước và nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 
đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chủ 
động nắm chắc tình hình tư tưởng, định hướng dư luận; 
kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh ở cơ sở, góp 
phần quan trọng thống nhất nhận thức và hành động, tạo 
sự đoàn kết trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Tỷ 
lệ đảng viên tham gia học tập các chuyên đề hằng năm và 
viết cam kết thực hiện đều đạt trên 96%, tỷ lệ đoàn viên, 
hội viên được học tập và tuyên truyền trong nhân dân đạt 
90% trở lên.

Công tác tổ chức - cán bộ được thực hiện nghiêm túc 
luôn bám sát vào quy chế làm việc của BCH, BTV, phân 
công nhiệm vụ cho Đảng viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn 
cụ thể, thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt Đảng theo 

quy định, dân chủ trong sinh hoạt Đảng. Tổ chức bộ máy 
hệ thống chính trị bước đầu được sắp xếp tinh gọn, hiệu 
quả gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 
công chức. Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 
thực hiện hiệu quả Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính 
trị khóa XI, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-
NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, 
Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Yên Bái. 
Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị được sắp xếp tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực,hiệu quả, đã sắp xếp 87 tổ dân phố giảm 
xuống còn 15 tổ dân phố; kiện toàn sắp xếp lại 11 chi bộ 
khu dân cư thành 15 chi bộ tổ dân phố, giảm 167 cán bộ 
không chuyên trách.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được cấp ủy 
thường xuyên quan tâm, chú trọng. Trong nhiệm kỳ qua có 
02 đồng chí đi học lớp cử nhân chính trị, 17 đồng chí đi học 
trung cấp chính trị, 01 đồng chí đi học thạc sĩ, 03 đồng chí 
đi học đại học chuyên ngành. Công tác quản lý đảng viên, 
xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng được chú trọng, đầu 
nhiệm kỳ đảng bộ có 22 chi bộ với 983 đảng viên đến nay 
có 24 chi bộ (tăng 2 chi bộ) với tổng số 1.181 đảng viên 
(tăng 198 Đảng viên = 20,14% so với đầu nhiệm kỳ). Công 
tác phát triển đảng viên được quan tâm, coi trong đạt chất 
lượng, trong nhiệm kỳ, kết nạp được 50 đảng viên, đạt chỉ 
tiêu so với Nghị quyết Đại hội.
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Thực hiện nghiêm túc việc duy trì và nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ, đánh giá chất lượng sinh hoạt chi 
bộ hằng tháng. Phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ, dự 
sinh hoạt tại chi bộ. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm 
túc và đúng quy định việc kiểm điểm đánh giá, phân xếp 
loại tổ chức đảng và đảng viên; hằng năm, 100% chi bộ 
được đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 
trên 94% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Đảng bộ phường 5 năm liên tục được công nhận 
là Đảng bộ TSVM.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường đã tổ chức trao 
tặng Huy hiệu Đảng cho 606 đồng chí đảng viên thuộc 
đảng bộ, đến nay Đảng bộ có 04 đồng chí được tặng Huy 
hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đảng bộ phường có trên 1.200 
đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ 
với Đảng ủy, các chi ủy nơi cư trú, gương mẫu thực hiện 
nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Công tác quản lý đảng viên 
đang công tác theo Quy định 76-QĐ/TW (nay là Quy định 
213-QĐ/TW) của Bộ Chính trị được Đảng bộ và các chi 
bộ thực hiện nghiêm túc. Đảng bộ phường làm tốt công tác 
bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, 
xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, 
đã thẩm tra tiêu chuẩn chính trị cho 76 cán bộ, đảng viên 
và đại biểu ứng cử HĐND phường. Công tác thi đua khen 
thưởng được quan tâm chỉ đạo. Giải quyết kịp thời, đầy đủ 
chế độ, chính sách cho 3 cán bộ phường khi nghỉ công tác.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, 
ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm Đảng ủy và UBKT 
Đảng ủy đã xây dựng chương trình và kế hoạch kiểm tra, 
giám sát toàn khóa và từng năm theo quy định. Công tác 
kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo theo kế hoạch, 
chương trình và đúng quy định của Điều lệ Đảng, kịp thời 
giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo. Từ đầu nhiệm kỳ 
tới nay cấp ủy đã tiến hành 21 cuộc kiểm tra, giám sát theo 
định kỳ đối với 24 chi bộ theo Điều 30; UBKT Đảng ủy 
phường đã tổ chức 10 cuộc kiểm tra, giám sát định kỳ theo 
Điều 32 Điều lệ Đảng đối với các chi bộ trực thuộc. Trong 
nhiệm kỳ UBKT đã tiến hành thẩm tra xác minh giải quyết 
dứt điểm 06 đơn, thư tố cáo, đề nghị, phản ánh của cán 
bộ, đảng viên và công dân tố cáo đảng viên có dấu hiệu vi 
phạm Điều lệ Đảng. Phát hiện nhắc nhở, phê bình 03 đảng 
viên có vi phạm nhưng chưa tới mức phải xử lý kỷ luật. Đề 
nghị cấp ủy cấp trên khai trừ 01 đảng viên vi phạm pháp 
luật; đề nghị xóa tên 05 đảng viên vi phạm Điều lệ Đảng và 
đề nghị cho ra khỏi đảng 03 đảng viên. Yêu cầu chi bộ xử 
lý kỷ luật 01 đảng viên vi phạm Điều lệ theo thẩm quyền. 

Công tác dân vận được đẩy mạnh, tăng cường, đổi mới 
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình 
hình mới. Công tác dân vận của hệ thống chính trị được 
thực hiện tốt, góp phần tăng cường sự gắn bó mật thiết 
giữa Đảng với Nhân dân. Nội dung tuyên truyền, vận động 
được đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, sát cơ sở, bám 
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sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Năm “Dân vận 
chính quyền” được triển khai thực hiện có hiệu quả. Các 
phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong 
các tầng lớp Nhân dân. Đã xây dựng được 30 mô hình 
“Dân vận khéo” hoạt động có hiệu quả, tạo sự lan tỏa và 
nâng cao nhận thức cho Nhân dân. Công tác dân vận trong 
giải phóng mặt bằng và thực hiện nếp sống văn hóa, văn 
minh đô thị được thực hiện nghiêm túc. Thực hiện tốt quy 
chế dân chủ ở cơ sở. Duy trì thực hiện nghiêm việc đối 
thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với 
cán bộ và Nhân dân theo Quy chế 05-QC/TU của Thành 
ủy, đã tổ chức 7 hội nghị đối thoại với nhân dân trên các 
lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, nếp sống văn minh, 
trật tự đô thị, công tác tuyển sinh… Duy trì thực hiện tốt 
công tác tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính 
quyền, qua đó giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề nghị 
chính đáng của Nhân dân.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, 
khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được thực 
hiện nghiêm túc. Đảng bộ đã triển khai thực hiện nghiêm 
túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong kiểm điểm đã 
phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình, khắc phục tình 
trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm; lấy kết quả kiểm 
điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân, lấy kết 

quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm 
điểm tập thể. Sau kiểm điểm hằng năm, Đảng ủy, Ban 
Thường vụ Đảng ủy phường xây dựng kế hoạch khắc phục 
khuyết điểm, phân công rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết 
quả, qua đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức 
chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Đối với các chi 
bộ, sau kiểm điểm, các chi bộ đã chỉ ra những tồn tại hạn 
chế cần tập trung chỉ đạo như: Việc nâng cao chất lượng, 
nội dung sinh hoạt chi bộ, công tác quản lý đảng viên, xử 
lý những vấn đề phát sinh trong tổ, giữ gìn vệ sinh môi 
trường. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở các chi 
bộ hằng năm, 100% đảng viên trong Đảng bộ không có 
biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ. Đảng ủy đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thành 
ủy, kịp thời ban hành các kế hoạch triển khai, thực hiện các 
chuyên đề hằng năm. Gắn nội dung học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc xây 
dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ 
chính trị của địa phương, góp phần quan trọng thực hiện 
thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI đề 
ra. Trong nhiệm kỳ đã xây dựng và duy trì thực hiện 30 mô 
hình tập thể và 04 cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhìn lại sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ phường lần thứ XI đề ra. Đảng bộ, chính quyền và nhân 
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dân trong phường đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, 
vượt qua thử thách hoàn thành tốt các nhiệm vụ thành phố 
giao và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI đề 
ra. Các phong trào thi đua được cấp ủy, chính quyền địa 
phương phát động và đạt được nhiều kết quả, vai trò lãnh 
đạo của Đảng ủy và các chi bộ được phát huy. Những chỉ 
tiêu cơ bản Đại hội đề ra đạt khá như: Kinh tế phát triển, 
cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kết cấu hạ tầng 
đô thị được đầu tư; các vấn đề văn hóa, an sinh xã hội, đời 
sống của nhân dân ngày càng được nâng cao, công tác giáo 
dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hạ tỷ lệ suy dinh dưỡng, 
chương trình giảm nghèo, công tác đảm bảo an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng và công tác 
xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ bản hoàn 
thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong từng năm. Đã 
hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XI đề ra. Hằng 
năm, Đảng bộ phường luôn đạt danh hiệu trong sạch, vững 
mạnh: Năm 2016 được Bộ Công an tặng cờ thi đua cho 
nhân dân và cán bộ phường có thành tích xuất sắc trong 
phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Năm 
2017 được Chính phủ tặng Cờ thi đua cho nhân dân và 
cán bộ phường có thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua yêu nước; trong các năm 2018, năm 2019 được 
UBND tỉnh Yên Bái tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán 
bộ phường có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
yêu nước. 

Tuy nhiên, sau 5 năm qua kinh tế địa phương phát triển 
khá, xong chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của 
phường trung tâm về kinh tế - xã hội của thành phố. Công 
tác quản lý đô thị, xây dựng, quy hoạch có mặt còn tồn tại, 
tình trạng lấn chiếm hành lang lòng đường, hè phố làm nơi 
kinh doanh buôn bán chưa được xử lý triệt để. Việc thực 
hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị chưa trở thành ý 
thức tự giác cao trong nhân dân. Một số hộ gia đình còn vi 
phạm trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo, còn có cá nhân 
theo đạo chưa được nhà nước công nhận. Tội phạm trộm 
cắp tài sản và tệ nạn xã hội còn xảy ra nhiều, còn tiềm ẩn 
yếu tố phức tạp.

 Những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân phường 
Nguyễn Thái Học đã đạt được có ý nghĩa hết sức quan 
trọng, là tiền đề để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong 
phường tiếp tục vững bước đi lên, thực hiện thắng lợi mục 
tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
Xây dựng phường Nguyễn Thái Học ngày càng phát triển 
giàu đẹp, văn minh.

V. TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 
PHƯỜNG LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ (2020-2025)

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của 
Bộ Chính trị; Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 12/7/2019 
của Thành ủy; Kế hoạch số 175-KH/TU ngày 27/02/2020 
của Thành ủy; Kế hoạch số 79-KH/ĐU ngày 16/7/2020 của 
Đảng ủy phường về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 
30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến 
tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng;
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Được sự chỉ đạo và nhất trí của Ban Thường vụ Thành 
ủy Yên Bái, trong hai ngày 10 và 11 tháng 5 năm 2020, 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học lần 
thứ XII đã được triệu tập. Dự Đại hội có 91 đảng viên 
ưu tú thay mặt cho 1.180 đảng viên trong Đảng bộ. Đại 
hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của Ban 
Chấp hành Đảng bộ phường khóa XI; thảo luận và góp 
ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc 
lần thứ XIII; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ 
Thành phố lần thứ XX. 

Trên cơ sở đánh giá những thành tựu đạt được và 
những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ (2015-2020) cụ thể 
như sau: Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường 
lần thứ XI, trong 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân trong phường đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, 
thống nhất tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nghị 
quyết của cấp ủy các cấp, các chỉ tiêu của Đại hội Đảng 
bộ phường đều đạt và vượt; kinh tế tiếp tục phát triển, 
hoạt động thương mại - dịch vụ ngày càng đáp ứng nhu 
cầu xã hội, hạ tầng đô thị được đầu tư nâng cấp làm thay 
đổi diện mạo của phường. Công tác quản lý đô thị, quản 
lý quy hoạch, quản lý xây dựng có nhiều chuyển biến 
tích cực và đi vào nề nếp. Cải cách hành chính, ứng dụng 
CNTT đã được nâng cao, ý thức trách nhiệm, chất lượng 
đội ngũ CBCC phường được nâng lên đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ. Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến 
bộ, hoạt động thiết thực, hiệu quả. An sinh xã hội được 

quan tâm chú trọng, đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân trong phường được cải thiện. An ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác quân sự địa 
phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Công tác xây 
dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị được tăng 
cường, đổi mới, có chuyển biến tích cực. Việc học tập, 
triển khai nghị quyết của Đảng các cấp được thực hiện 
nghiêm túc, có chất lượng, khối đại đoàn kết toàn dân 
trên địa bàn được phát huy. Cán bộ, đảng viên và nhân dân 
tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính 
quyền địa phương.

Cũng trong nhiệm kỳ 2015-2020 do ảnh hưởng của 
Dịch Cúm H5N1; dịch Tả Lợn châu Phi và đặc biệt vào 
những tháng đầu năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch 
COVID-19 cộng thêm với tác hại của thiên tai lốc xoáy, 
mưa đá, ngập lụt đã gây thiệt hại rất lớn đến sự phát triển 
Kinh tế - VHXH và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên 
địa bàn phường. BCH Đảng bộ phường cũng đã xác định 
ngay những nhiệm vụ mang tính trọng tâm, trọng điểm 
mang tích cấp bách để tập trung chỉ đạo. Ban hành Quyết 
định số 325-QĐ/ĐU, ngày 02/02/2020 của Ban Thường 
vụ Đảng ủy phường về việc thành lập Ban Chỉ đạo và 
phân nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 
rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra (sau này gọi chung là dịch 
COVID-19). Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 
“mục tiêu kép” vừa tích cực tham gia phát triển kinh tế, 
vừa chủ động công tác phòng, chống dịch COVID-19. 
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Căn cứ vào nhiệm vụ và yêu cầu của các cơ quan 
chuyên môn, BCĐ xây dựng kế hoạch hướng dẫn tổ 
chức cách ly tại nhà, nơi cư trú về phòng chống dịch 
bệnh COVID-19. Xây dựng kế hoạch tăng cường phòng 
chống dịch bệnh COVID-19 trong tổ chức lễ cưới, tiệc 
cưới và lễ hội trên địa bàn phường. Phát động phong trào 
toàn dân tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
triển khai xuống các tổ dân phố. Hoàn thành rà soát cách 
ly người nhập cảnh, phòng chống dịch bệnh COVID-19. 
Xây dựng kế hoạch phun thanh khiết môi trường 2 lần/1 
tuần tại các nhà trường, Trung tâm bảo trợ, bến xe khách 
Yên Bái, chợ Nguyễn Thái Học, Trạm y tế, trụ sở phường, 
Quỹ tín dụng nhân dân phường, Trung tâm y tế TP, đám 
hiếu... tổng số 112.200m2.. Tổ chức cho nhân dân ký trên 
4.000 bản cam kết thực hiện các biện pháp để phòng, 
chống dịch do COVID-19 gây ra, phát 15.800 tờ rơi (3 
đợt), treo băng rôn và 50 áp phích nơi công cộng. Phân 
công lịch trực 24/24 và phụ trách các tổ dân phố để tiếp 
nhận thông tin và nắm bắt tình hình về phòng chống dịch 
bệnh COVID-19.

Các thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh của 
phường duy trì nghiêm túc công tác trực phòng chống 
COVID-19, nắm bắt việc thực hiện khai báo y tế và ký 
cam kết phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các tổ 
dân phố được phân công phụ trách để phối hợp với các tổ 
dân phố triển khai công tác phòng dịch hiệu quả. Thành 
lập tổ tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia phòng 

chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn phường. BCĐ 
phòng chống dịch bệnh của phường phân công nhiệm vụ 
cho từng lãnh đạo, cán bộ, công chức, BCĐ của phường 
phụ trách ứng trực tại địa bàn tổ dân phố, các khu vực 
công cộng để thường xuyên tuyên truyền, kiểm tra nhắc 
nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 
chống dịch bệnh. Thường xuyên tuần tra trên các tuyến 
đường, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng chống dịch… 

Bên cạnh đó BCĐ đã tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền phối hợp tốt với Ủy ban MTTQ phường và các 
tầng lớp nhân dân đã phát động kêu gọi ủng hộ phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền tiếp nhận 
ủng hộ 85.602.000 đồng và nhiều hiện vật như khẩu trang, 
nước sát khuẩn, kính chắn giọt bắn... Phục vụ công tác 
phòng chống dịch chung của cả tỉnh và thành phố. Đánh 
giá chung: Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 
trên địa bàn phường được triển khai và thực hiện nghiêm 
túc, thể hiện tính thống nhất và sự quyết tâm cao của cả 
hệ thống chính trị từ phường xuống các tổ dân phố. Tính 
tới thời điểm hiện tại, địa phương vẫn đang kiểm soát tốt 
tình hình dịch bệnh và những diễn biến hết sức phức tạp 
về dịch COVID-19 đang diễn ra trên phạm vi toàn quốc 
và thế giới. 

Tuy nhiên kết quả đạt được trên một số lĩnh vực còn 
chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh tại địa phương, 
phát triển thương mại - dịch vụ mang tính tự phát chưa 
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thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn, thu ngân sách tuy đạt 
chỉ tiêu song chưa bền vững, công tác trật tự đô thị đã có 
chuyển biến nhưng chưa duy trì được thường xuyên, tình 
hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 
Công tác tự phê bình và phê bình trong Đảng còn nhiều 
hạn chế, tinh thần trách nhiệm vai trò nêu gương của một 
bộ phận cán bộ, đảng viên chưa cao.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Đại 
hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể 
cho nhiệm kỳ (2020-2025), với mục tiêu tổng quát là: 
“Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết; đẩy mạnh đổi mới, sáng 
tạo; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính 
trị và nhân dân, bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ nghị 
quyết đại hội Đảng các cấp. Đảng bộ, chính quyền, cán 
bộ, đảng viên và nhân dân phường Nguyễn Thái Học tập 
trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế với tốc độ tăng 
trưởng nhanh và bền vững. Gắn phát triển kinh tế với giải 
quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái, 
không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân, xây dựng con người phường Nguyễn Thái Học 
văn minh, lịch sự, thân thiện, kỷ cương, trách nhiệm. Tăng 
cường củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội. Tập trung cải cách hành chính, quản 
lý đô thị, xây dựng phường Nguyễn Thái Học trở thành 
phường văn minh, phát triển đến năm 2025 cơ bản đạt các 
tiêu chí phường loại I.”.

Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII thống nhất lấy chủ 
đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 
sạch,vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết, đẩy mạnh 
đổi mới, sáng tạo, xây dựng phường Nguyễn Thái Học văn 
minh, phát triển, hạnh phúc”. Đại hội đã đề ra 17 chỉ tiêu 
chủ yếu, cụ thể: (1) Phấn đấu thu ngân sách nhà nước đến 
năm 2025 đạt 30 tỷ đồng; (2) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 đạt 3.400 tỷ đồng; 
(3) Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đến năm 2025 
đạt 327 tỷ đồng; (4) Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy 
sản đến năm 2025 đạt 10,2 tỷ đồng; (5) Tổng đàn gia súc 
chính đến năm 2025 đạt 700 con; sản lượng thịt hơi xuất 
chuồng 260 tấn; (6) Giữ vững 3 trường đạt chuẩn Quốc 
gia; phấn đấu đến năm 2025 xây dựng trường THCS Lê 
Hồng Phong, trường Tiểu học Nguyễn Thái Học đạt chuẩn 
Quốc gia mức độ 2; (7) Lao động qua đào tạo năm 2025 là 
8.955 người, tỷ lệ 82,5%; lao động qua đào tạo được cấp 
văn bằng, chứng chỉ là 5.633 người chiếm tỷ lệ 63%; (8) 
Lao động được tạo việc làm mới trung bình hằng năm là 
227người; số lao động nông nghiệp chuyển dịch sang phi 
nông nghiệp trong nhiệm kỳ 55 người; (9) Số hộ nghèo 
giảm bình quân năm 06 hộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 
mỗi năm là 0,33% (theo tiêu chí mới); (10) Đến năm 2025 
dân số tham gia bảo hiểm y tế là 12.375 người tỷ lệ đạt 
98,5%; (11) Số dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ 
thống cấp nước tập trung năm 2025 là 14.835 người chiếm 
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tỷ lệ 99,6%; (12) Diện tích che phủ rừng năm 2025 đạt 
8ha; (13) Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý năm 
2025 đạt 100%; (14) Hàng năm 100% chi bộ trực thuộc 
hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành 
tốt nhiệm vụ là 90% trở lên; (15) Trong nhiệm kỳ kết nạp 
40 đảng viên trở lên; (16) Chính quyền phường hằng năm 
đạt chính quyền vững mạnh; (17) Có 80% trở lên đoàn thể 
phường hằng năm đạt vững mạnh xuất sắc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XII, 
nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 14 đồng chí (khuyết 01 đồng 
chí). Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu đồng 
chí Tạ Ngọc Hoa làm Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND 
phường; đồng chí Vũ Đức Thuận làm Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy phường; đồng chí Bùi Viết Quý làm Phó Bí 
thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường.

Thành công của Đại hội là tiền đề quan trọng để Đảng 
bộ và nhân dân trong phường vững bước trên con đường 
xây dựng Chủ nghĩa xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
phấn đấu xây dựng phường Nguyễn Thái Học ngày càng 
giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc cùng Đảng bộ và nhân 
dân thành phố Yên Bái xây dựng thành phố trở thành đô 
thị loại 2 “Xanh, bản sắc và hạnh phúc”; cùng Đảng bộ 
và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX sớm đưa tỉnh Yên 
Bái thành tỉnh phát triển toàn diện.

KẾT LUẬN

Sau gần 40 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ 
và nhân dân phường Nguyễn Thái Học đã nỗ lực phấn 
đấu giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các mặt 
kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và 
hệ thống chính trị. Những thành tựu đã đạt được là hết 
sức to lớn, toàn diện, làm biến đổi sâu sắc mọi mặt đời 
sống xã hội của địa phương, thực hiện đường lối đổi mới 
của Đảng, Đảng bộ và nhân dân trong phường đã phát 
huy tinh thần đoàn kết, nêu cao tinh thần chủ động sáng 
tạo, phát huy sức mạnh nội lực, tranh thủ các nguồn lực 
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và thu được những 
kết quả quan trọng. Thắng lợi của sự nghiệp vẻ vang đó 
là kết quả của sự cố gắng, nỗ lực, đóng góp to lớn của 
các lớp thế hệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 
phường trong mọi thời kỳ, mọi giai đoạn của sự nghiệp 
cách mạng. Từ nghèo nàn, lạc hậu bằng bàn tay, khối óc 
và sức sáng tạo, sự nỗ lực không mệt mỏi của nhân dân 
cùng với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh và của thành phố 
đã biến nơi đây thành một khu đô thị hiện đại. Sự thay 
đổi lớn lao không chỉ thể hiện qua dáng vẻ của đường 
phố, của những giá trị vật chất, của tốc độ tăng trưởng 
kinh tế - xã hội, mà còn thể hiện sâu sắc trong tâm hồn, 
cách suy nghĩ hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và 
nhân dân nơi đây.
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Từ một Đảng bộ ban đầu với số ít đảng viên, trải 
qua nhiều sự thay đổi về tổ chức, đến nay trở thành một 
Đảng bộ vững mạnh với 1.190 đảng viên được trưởng 
thành trong sự nghiệp cách mạng, ngày càng phấn đấu, 
rèn luyện nâng cao trình độ mọi mặt đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ cách mạng mới. Kế thừa truyền thống đoàn kết 
của Đảng bộ, của địa phương, tiếp tục đổi mới, nâng cao 
năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát 
huy hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, sự 
hoạt động hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể 
quần chúng và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân. 
Đảng bộ phường quyết tâm lãnh đạo nhân dân tiến lên 
giành những thắng lợi mới to lớn hơn, rực rỡ hơn trong 
sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Từ thực tiễn lịch sử sinh động, với cả những thành 
công và cả những hạn chế, bước đầu có thể tổng kết được 
một số kinh nghiệm cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của 
Đảng bộ phường như sau:

Một là, trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 
phải nắm vững tình hình đặc điểm của địa phương, đi 
sâu, đi sát nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng 
của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để đề ra 
nghị quyết sát, đúng, tạo bước đột phá; phát huy vai trò 
tiền phong gương mẫu của đảng viên.

Hai là, Thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố 
sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, mà trước hết là 
giữ gìn đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ 
để thống nhất cả về nhận thức và hành động; nắm vững 
quan điểm “lấy dân làm gốc” mọi lợi ích là của nhân dân, 
do nhân dân và vì nhân dân, không ngừng tăng cường và 
mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng dân chủ 
với nhân dân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, 
công tác quản lý, điều hành của chính quyền, hoạt động 
của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể.

Ba là, thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức, nhất là cán bộ chủ chốt, cán bộ ở các tổ 
dân phố đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự 
nghiệp cách mạng.

Bốn là, thường xuyên chăm lo, củng cố và kiện toàn 
bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu 
quả ngày càng vững mạnh, đủ năng lực tổ chức thực hiện 
thắng lợi mọi nhiệm vụ cách mạng ở địa phương.

Năm là, kết hợp xây dựng hệ thống chính trị với xây 
dựng và phát triển lực lượng vũ trang, phát triển kinh tế 
với tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an 
toàn xã hội.

Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang đã đi qua, có 
thể khẳng định rằng: Đảng bộ phường Nguyễn Thái Học 
đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng, Nhà 
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nước và nhân dân giao phó, lãnh đạo nhân dân phường 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng ở địa phương, 
góp phần vào sự nghiệp cách mạng chung của thành phố, 
của tỉnh và cả nước.

Phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được, Đảng 
bộ và nhân dân phường Nguyễn Thái Học quyết tâm thực 
hiện thắng lợi nghị quyết của Trung ương Đảng và Đảng 
bộ các cấp, phấn đấu xây dựng phường Nguyễn Thái 
Học xứng đáng là trung tâm kinh tế - văn hóa của Thành 
phố và của tỉnh; cùng cả nước xây dựng thành công sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và mục tiêu “dân 
giàu, nước mạnh,dân chủ, công bằng, văn minh”, xây 
dựng thành công Chủ nghĩa xã hội.

PHỤ LỤC

1. Danh sách các đồng chí Bí thư chi bộ và trưởng 
khu phố và tiểu khu trước khi thành lập phường.

+ Bí thư chi bộ: 

1- Đồng chí Đỗ Quang Bái

2- Đồng chí Nguyễn Thị Phúc
3- Đồng chí Phúc Văn Huỳnh

(Trong quá trình sưu tầm, danh sách này có thể chưa được 
đầy đủ và chính xác - Ban biên tập)

+ Trưởng khu phố, trưởng ban đại diện tiểu khu:
1- Ông Đặng Văn Bái
2- Ông Nguyễn Văn Trọng
3- Ông Phan Văn Hỹ
2. Nghị quyết số 37/NQ-TU, ngày 19 tháng 10 

năm 1978 của Thị ủy Yên Bái do đồng chí Phó bí thư 
Thị ủy Nguyễn Viết Hội ký về việc chuẩn y Ban chấp 
hành Đảng ủy tiểu khu Thành Công thị xã Yên Bái, 
gồm 07 đồng chí
1- Đồng chí Nguyễn Thị Phúc - Bí thư Đảng ủy
2- Đồng chí Phan Văn Hỹ - Phó bí thư
3- Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban Thường vụ
4- Đồng chí Nguyễn Hữu Kỳ - Ủy viên Ban Chấp hành
5- Đồng chí Nguyễn Thái Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành
6- Đồng chí Mai Văn Mùi - Ủy viên Ban Chấp hành
7- Đồng chí Vũ Thị Phúc - Ủy viên Ban Chấp hành
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3. Nghị quyết của Thị ủy Yên Bái, ngày 20 tháng 01 
năm 1980 về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng ủy 
tiểu khu Thành Công, thị xã Yên Bái, gồm 13 đồng chí

1- Đồng chí Đinh Tiến Đang - Bí thư Đảng ủy

2- Đồng chí Phan Văn Hỹ - Phó bí thư

3- Đồng chí Nguyễn Thị Phúc - Phó bí thư

4- Đồng chí Nguyễn Hữu Kỳ - Ủy viên Ban Thường vụ

5- Đồng chí Đỗ Viết Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ

6- Đồng chí Vũ Đình Lý - Ủy viên Ban Chấp hành

7- Đồng chí Nguyễn Văn Phước - Ủy viên Ban Chấp hành

8- Đồng chí Nguyễn Trọng Cư - Ủy viên BCH, BTCB

9- Đồng chí Vũ Thị Phúc - Ủy viên BCH, CT Hội LHPN

10- Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Ban Chấp hành

11- Đồng chí Bùi Danh Giá -  Ủy viên BCH, BTCB HTX Thủy Tinh

12- Đồng chí Nguyễn Văn Nhượng - Ủy viên Ban Chấp hành

13- Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Ủy viên Ban Chấp hành 

4. Danh sách các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng 
bộ phường qua các thời kỳ.

+ Khóa I (1981-1983)

1- Đồng chí Lương Xuân Quý - Bí thư Đảng ủy

2- Đồng chí Trần Ngữ - Phó Bí thư thường trực

3- Đồng chí Nguyễn Trí Phương - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

4- Đồng chí Lê Giản - Ủy viên BCH, PCT UBND

5- Đồng chí Vũ Thị Phúc           - Ủy viên BCH, CT Hội LHPN

6- Đồng chí Đỗ Viết Tiến     - Uỷ viên BCH, BTCB

7- Đồng chí Mai Xuân Nhân - Ủy viên BCH, Trưởng Công an 

8- Đồng chí Trần Đình Thư  
- Ủy viên BCH, Chủ tịch
  Hội Nông dân

9- Đồng chí Nguyễn Văn Nguồn
-  Ủy viên BCH, UVUBND, 
  phụ trách Tài mậu.

10- Đồng chí Lê Đào         
-  Ủy viên BCH, UVUBND, 
  phụ trách nhà đất

   
  (Trong quá trình sưu tầm, danh sách này có thể chưa được 

đầy đủ và chính xác – Ban biên tập)
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+ Khóa II (1983-1986)
1- Đồng chí Lương Xuân Quý - Bí thư Đảng ủy
2- Đồng chí Trần Ngữ                - Phó Bí thư thường trực
3- Đồng chí Lê Giản                  - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND
4- Đồng chí Lương Đức Dụ       - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND
5- Đồng chí Nguyễn Huy Khoa - Ủy viên BCH, BTCB
6- Đồng chí Vũ Thị Phúc           - Ủy viên BCH, CT Hội LHPN
7- Đồng chí Trần Đình Thư - Ủy viên BCH, CT Hội ND
8- Đồng chí Nguyễn Thảo   - Ủy viên BCH, BTCB
9- Đồng chí Đỗ Viết Tiến - Ủy viên BCH, BTCB
10- Đồng chí Mai Xuân Nhân - Ủy viên BCH, Trưởng CA phường
11- Đồng chí Trịnh Toàn       - Ủy viên BCH, BTCB
(Cuối khóa, do yêu cầu công tác, đồng chí Lương Xuân Quý được điều 
động về Thị ủy, năm 1986 đồng chí Đinh Tiến Đang được cử là Bí thư).

+ Khóa III (1986-1988)
1- Đồng chí Đinh Tiến Đang     - Bí thư Đảng ủy
2- Đồng chí Nguyễn Công Hoan - Phó Bí thư Thường trực
3- Đồng chí Lê Đĩnh                 - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND
4- Đồng chí Lương Đức Dụ - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND
5- Đồng chí Nguyễn Hiền         -  Ủy viên BCH, Uỷ viên thư ký, Chủ tịch HĐND
6- Đồng chí Nguyễn Qúy Tỵ   - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND
7- Đồng chí Trần Huy Hậu    - Ủy viên BCH, BTCB
8- Đồng chí Trịnh Toàn        - Ủy viên BCH, BTCB
9- Đồng chí Trần Đình Thư - Ủy viên BCH, CT Hội Nông dân
10- Đồng chí Nguyễn Văn Thảo - Ủy viên BCH, BTCB
11- Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ  - Ủy viên BCH BTCB HTX Thủy Tinh
12- Đồng chí Nguyễn Sỹ Triệu  - Ủy viên BCH, thường trực Đảng
13- Đồng chí Trần Hùng           - Ủy viên BCH, Chủ tịch MTTQ
14- Đồng chí Hà Kim Phương - Ủy viên BCH, Trưởng CA phường
15- Đồng chí Vũ Thị Phúc    - Ủy viên BCH, CT Hội LHPN phường

+ Khóa IV (1988-1991)

1- Đồng chí Đinh Tiến Đang   - Bí thư Đảng ủy

2- Đồng chí Lê Quát  - Phó Bí thư thường trực

3- Đồng chí Phùng Tuấn Quyền  - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

4- Đồng chí Nguyễn Sỹ Triệu  - Ủy viên Ban Thường vụ

5- Đồng chí Nguyễn Trung Thành  -  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng CA phường

6- Đồng chí Lương Đức Dụ  - Ủy viên BCH, PCT UBND phường

7- Đồng chí Đỗ Hữu Chính  - Ủy viên BCH, Thư ký UBND

8- Đồng chí Mai Thị Tâm  - Ủy viên BCH, CT Hội LHPN 

9- Đồng chí Triệu Xuân Sinh  -  Ủy viên BCH, BTCB Trường THCS Lê Hồng Phong

10- Đồng chí Phạm Văn Vinh  - Ủy viên BCH, BTCB-Chủ nhiệm HTX Quyết Tâm

11- Đồng chí Đinh Vần   - Ủy viên BCH, BTCB

12- Đồng chí Trịnh Toàn  - Ủy viên BCH, BTCB

13- Đồng chí Vũ Văn Năm   - Ủy viên BCH, BTCB

14- Đồng chí Trần Huy Hậu  - Ủy viên BCH, BTCB

15- Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng  - Ủy viên BCH, BTCB

16- Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm  - Ủy viên BCH, BTCB 

(Năm 1990, Ban Chấp hành bầu đồng chí Lê Quát, 
Phó Bí thư thường trực giữ chức Bí thư Đảng ủy thay 

đồng chí Đinh Tiến Đang nghỉ chế độ, tháng 8/1991, Thị ủy 
tăng cường đồng chí Đặng Xuân Tám, Phó Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra Thị ủy tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ phường).
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+ Khóa V (1991-1993)

1- Đồng chí Đặng Xuân Tám - Bí thư Đảng ủy

2- Đồng chí Trịnh Xuân Bái - Phó Bí thư thường trực

3- Đồng chí Phùng Tuấn Quyền - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

4- Đồng chí Hoàng Thanh Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ, PCT UBND

5- Đồng chí Đào Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng công an

6- Đồng chí Lương Đức Dụ - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND

7- Đồng chí Trần Hùng - Ủy viên BCH, CT Ủy ban MTTQ

8- Đồng chí Trần Bình - Ủy viên BCH, Phường đội trưởng

9- Đồng chí Đỗ Hữu Chính - Ủy viên BCH, thư ký HĐND

10- Đồng chí Triệu Xuân Sinh -  Ủy viên BCH, BTCB Trường THCS Lê Hồng Phong

11- Đồng chí Trịnh Toàn - Ủy viên BCH, BTCB Quỹ tín dụng

12- Đồng chí Đỗ Thái Chức - Ủy viên BCH, BTCB

13- Đồng chí Kiều Vinh - Ủy viên BCH, BTCB

14- Đồng chí Vũ Đức - Ủy viên BCH, BTCB

15- Đồng chí Nguyễn Quang Ý - Ủy viên BCH, BTCB

(Tháng 12/1992 đồng chí Phùng Tuấn Quyền chuyển công tác, 
đồng chí Nguyễn Bá Quý được điều động từ Trường Tiểu học 

& THCS Nguyễn Thái Học và tham gia BCH, BTV và giữ chức 
danh Phó Bí thư - Chủ tịch UBND).

+ Khóa VI (1993-1995)

1- Đồng chí Đặng Xuân Tám - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2- Đồng chí Phạm Hồng Quảng - Ủy viên Thường vụ. Thường trực

3- Đồng chí Nguyến Bá Qúy - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

4- Đồng chí Hoàng Thanh Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ, PCT UBND

5- Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ,Trưởng Công an

6- Đồng chí Hồ Quang - Ủy viên BCH, Chủ tịch MTTQ

7- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Mai -  Ủy viên BCH, BTCB Trường TH Nguyễn Thái Học

8- Đồng chí Nguyễn Đình Minh - Ủy viên BCH (CT hội CCB, phường đội trưởng)

9- Đồng chí Lê Hữu Phước - Ủy viên BCH, BTCB

10- Đồng chí Ngô Quang Tuấn - Ủy viên BCH, BTCB 

11- Đồng chí Nguyễn Văn Vịnh - Ủy viên BCH, BTCB

12- Đồng chí Nguyễn Quang Ý - Ủy viên BCH, BTCB

13- Đồng chí Trịnh Ngọc Sang - Ủy viên BCH, BTCB

14- Đồng chí Trịnh Toàn - Ủy viên BCH, BTCB

15- Đồng chí Lê Khánh Cộng - Ủy viên BCH, BTCB

(Cuối năm 1994, đồng chí Hoàng Thanh Lợi nghỉ công tác, 
Thị ủy điều động đồng chí Vũ Đình Thống về tham gia 
Ban Chấp hành và bầu vào Ban Thường vụ Đảng ủy).
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+ Khóa VII (1995-2000)

1- Đồng chí Đặng Xuân Tám - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2- Đồng chí Phạm Hồng Quảng - Phó Bí thư thường trực, Phó CT HĐND

3- Đồng chí Nguyễn Bá Qúy - Phó bí thư, Chủ tịch UBND

4- Đồng chí Vũ Đình Thống - Uỷ viên Ban Thường vụ, PCT UBND

5- Đồng chí Phạm Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Công an

6- Đồng chí Nguyễn Hữu Hỷ - Ủy viên BCH, Chủ tịch MTTQ

7- Đồng chí Nguyễn Trọng Khải - Ủy viên BCH, Phường đội trưởng

8- Đồng chí Nguyễn Đình Minh - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội CCB

9- Đồng chí Hà Thị Vy -  Ủy viên BCH, BTCB Trường TH Nguyễn Thái Học

10- Đồng chí Ma Đình Huấn - Ủy viên BCH, BTCB Quỹ tín dụng

11- Đồng chí Lê Hữu Phước - Ủy viên BCH, BTCB

12- Đồng chí Hồ Quang - Ủy viên BCH, BTCB

13- Đồng chí Nguyễn Thị Minh - Ủy viên BCH, BTCB

14- Đồng chí Lê Khánh Cộng - Ủy viên BCH, BTCB

15- Đồng chí Trịnh Ngọc Sang - Ủy viên BCH, BTCB

(Cuối năm 1997, đồng chí Đặng Xuân Tám chuyển về Thị ủy, 
đồng chí Nguyễn Bá Qúy được chỉ định làm Bí thư, bầu bổ sung 
đồng chí Vũ Đình Thống - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, đồng chí 

Trịnh Thị Bích Thảo - Phó chủ tịch UBND).

+ Khóa VIII (2000-2005)

  1- Đồng chí Nguyễn Bá Quý - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

  2- Đồng chí Phạm Hồng Quảng - Phó Bí thư thường trực, Phó CT HĐND

  3- Đồng chí Vũ Đình Thống - Phó bí thư, Chủ tịch UBND

  4- Đồng chí Chu Yên - Ủy viên Ban Thường vụ, BTCB

  5- Đồng chí Nguyễn Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng CA

  6- Đồng chí Trịnh Thị Bích Thảo - Ủy viên BCH, Phó chủ tịch UBND 

  7- Đồng chí Nguyễn Hữu Hỷ - Ủy viên BCH, Chủ tịch MTTQ

  8- Đồng chí Nguyễn Trọng Khải - Ủy viên BCH, Phường đội trưởng 

  9- Đồng chí Nguyễn Quang Soạn - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội CCB

  10- Đồng chí Hà Thị Vy - Ủy viên BCH, BTCB Trường TH Nguyễn Thái Học

  11- Đồng chí Trịnh Thoại - Ủy viên BCH, BTCB

  12- Đồng chí ĐàoTrí Dũng - Ủy viên BCH, BTCB

  13- Đồng chí Nguyễn Đăng Dong - Ủy viên BCH, BTCB

  14- Đồng chí Hồ Quang - Ủy viên BCH, BTCB

  15- Đồng chí Nguyễn Đức Hậu - Ủy viên BCH, BTCB

(Năm 2002, đồng chí Nguyễn Bá Quý chuyển công tác, đồng chí 
Vũ Đình Thống được Ban Chấp hành bầu làm Bí thư; đồng chí 
Trịnh Thị Bích Thảo được bầu giữ chức Phó bí thư, Chủ tịch 
UBND; đồng chí Nguyễn Xuân Hòa được thành phố điều động về 
công tác tại phường và chỉ định tham gia Ban Chấp hành giữ chức 
Phó chủ tịch UBND, đến cuối nhiệm kỳ đồng chí Nguyễn Xuân 
Hòa được bầu giữ chức Phó bí thư, Chủ tịch UBND phường thay 
đồng chí Trịnh Thị Bích Thảo chuyển công tác).
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+ Khóa IX (2005-2010) 

  1- Đồng chí Vũ Đình Thống - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND 

  2- Đồng chí Mã Đức Thành - Phó Bí thư thường trực, Phó CT HĐND

  3- Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

  4- Đồng chí Đỗ Đình Quý - Ủy viên Ban Thường vụ, PCT UBND

  5- Đồng chí Nguyễn Tài Giác - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng CA

  6- Đồng chí Đinh Thị Xuân Hương - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND

  7- Đồng chí Nguyễn Thanh Hồng - Ủy viên BCH, Chủ tịch MTTQ

  8- Đồng chí Nguyễn Quang Soạn - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội CCB 

  9- Đồng chí Nguyễn Thị Phương - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội LHPN

  10- Đồng chí Bùi Viết Quý - Ủy viên BCH, Bí thư đoàn

  11- Đồng chí Lê Khánh Ngọc - Ủy viên BCH, Phường đội trưởng

  12- Đồng chí Đặng Thị Kim Oanh 
-  Ủy viên BCH, BTCB Trường THCS 

  Lê Hồng Phong

  13- Đồng chí Lê Văn Bổng - Ủy viên BCH, BTCB

  14- Đồng chí Phan Văn Long - Ủy viên BCH, BTCB

   15-  Đồng chí Nguyễn Xuân Thường - Ủy viên BCH, BTCB

Bầu bổ sung đầu nhiệm kỳ:
1- Đồng chí Lê Toàn Thắng: Được chỉ định tham gia 

Ủy viên BCH và bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thay 
đồng chí Đinh Thị Xuân Hương chuyển công tác.

2- Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh: Được bầu bổ sung 
tham gia Ủy viên BCH và giữ chức Bí thư chi bộ trường 
Lê Hồng Phong thay đồng chí Đặng Thị Kim Oanh 
chuyển công tác.

3- Đồng chí Nguyễn Tiến Hiểu: Bí thư chi bộ phố 
Nguyễn Thái Học, được bầu bổ sung tham Ủy viên BCH, 
thay đồng chí Nguyễn Xuân Thường nghỉ công tác.

4- Đồng chí Bùi Viết Quý: Ủy viên BCH, Bí thư đoàn 
được bầu giữ chức Chủ tịch UBMTTQ thay đồng chí 
Nguyễn Thanh Hồng nghỉ công tác.

Bầu bổ sung cuối nhiệm kỳ:
1- Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa: Phó Bí thư - Chủ 

tịch UBND được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch 
HĐND thay đồng chí Vũ Đình Thống chuyển công tác.

2- Đồng chí Đỗ Đình Quý: Phó Chủ tịch UBND được 
bầu giữ chức Phó Bí thư thường trực thay đồng chí Mã 
Đức Thành chuyển công tác (sau đó đồng chí được bầu 
giữ chức vụ Phó bí thư - Chủ tịch UBND thay đồng chí 
Nguyễn Xuân Hòa thay đổi vị trí công tác).
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3- Đồng chí Lê Toàn Thắng: Phó Chủ tịch UBND 
được bầu giữ chức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thay 
đồng chí Đỗ Đình Quý thay đổi vị trí công tác.

4- Đồng chí Bùi Viết Quý: Ủy viên BCH, Chủ tịch 
MTTQ được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thay 
đồng chí Lê Toàn Thắng thay đổi vị trí công tác.

5- Đồng chí Lê Khánh Ngọc: Ủy viên BCH, Phường 
đội trưởng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thay 
đồng chí Đỗ Đình Quý thay đổi vị trí công tác.

6- Đồng chí Trần Văn Bẩy: Phường đội phó được 
bầu bổ sung tham gia Ủy viên BCH giữ chức Phường 
đội trưởng thay đồng chí Lê Khánh Ngọc thay đổi vị trí 
công tác.

7- Đồng chí Nguyễn Thị Phương: Được bầu bổ sung 
tham gia BCH và bầu giữ chức vụ Chủ tịch MTTQ phường 
thay đồng chí Bùi Viết Quý thay đổi vị trí công tác.

8- Đồng chí Trần Hùng: Được bầu bổ sung tham gia 
Ban Chấp hành.

+ KHÓA X (2010-2015)

1- Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2- Đồng chí Lê Toàn Thắng - Phó Bí thư thường trực

3- Đồng chí Đỗ Đình Quý - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND

4- Đồng chí Lê Khánh Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND

5- Đồng chí Đặng Viết Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng CA

6- Đồng chí Bùi Viết Quý - Ủy viên BCH, Phó chủ tịch UBND

7- Đồng chí Nguyễn Thị Phương - Ủy viên BCH, Chủ tịch MTTQ

8- Đồng chí Trần Văn Bẩy - Ủy viên BCH, Phường đội trưởng

9- Đồng chí Trần Hùng - Ủy viên BCH, Bí thư đoàn

10- Đồng chí Phùng Thị Thanh Vân - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội LHPN

11- Đồng chí Nguyễn Trọng Khải - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội CCB

12- Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh
- Ủy viên BCH, BTCB Trường THCS 

  Lê Hồng Phong

13- Đồng chí Hoàng Thanh Lợi - Ủy viên BCH, BTCB Quỹ tín dụng

14- Đồng chí Hoàng Văn Lồng - Ủy viên BCH, BTCB

15- Đồng chí Nguyễn Tiến Hiểu - Ủy viên BCH, BTCB

16- Đồng chí Đàm Đức Luận - Ủy viên BCH, BTCB

17- Đồng chí Nguyễn Văn Mạc - Ủy viên BCH, BTCB

18- Đồng chí Trần Văn Tạ - Ủy viên BCH, BTCB

19- Đồng chí Lê Văn Bổng - Ủy viên BCH, BTCB
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Bầu bổ sung đầu nhiệm kỳ:
1- Đồng chí Trần Phượng nguyên Bí thư Đảng ủy 

phường Yên Ninh: Được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy 
phường Nguyễn Thái Học thay đồng chí Nguyễn Xuân 
Hòa chuyển công tác sau đó bầu thêm chức danh Chủ 
tịch UBND thay đồng chí Đỗ Đình Quý chuyển công tác.

3- Đồng chí Bùi Viết Quý: Phó chủ tịch UBND 
được bầu làm Phó bí thư Thường trực Đảng ủy - Chủ 
tịch HĐND thay đồng chí Lê Toàn Thắng và đồng chí 
Nguyễn Xuân Hòa chuyển công tác.

4- Đồng chí Phùng Thị Thanh Vân: Ủy viên BCH, 
Chủ tịch Hội LHPN được bầu làm Phó chủ tịch UBND 
thay đồng chí Bùi Viết Quý thay đổi vị trí công tác.

5- Đồng chí Nguyễn Thị Phương: Ủy viên BCH, Chủ 
tịch MTTQ kiêm Phó Chủ tịch HĐND được bầu làm 
Chủ tịch Hội LHPN thay đồng chí Phùng Thị Thanh Vân 
thay đổi vị trí công tác.

6- Đồng chí Tạ Ngọc Hoa nguyên Chủ tịch UBND xã 
Nam Cường: Được chỉ định làm Phó bí thư Đảng ủy bầu giữ 
chức Chủ tịch UBND phường thay đồng chí Trần Phượng.

7- Đồng chí Hoàng Văn Tuân: Bầu bổ sung Ủy viên 
BTV Đảng ủy giữ chức Quyền Trưởng công an phường 
thay đồng chí Đặng Viết Thắng chuyển công tác.

8- Đồng chí Phạm Hồng Quảng: Bí thư chi bộ bầu 
bổ sung Ủy viên BCH thay đồng chí Trần Văn Tạ nghỉ 
công tác.

9- Đồng chí Trần Văn Bẩy: Ủy viên BCH, phường đội 
trưởng được bầu làm Phó chủ tịch HĐND phường thay 
đồng chí Nguyễn Thị Phương thay đổi vị trí công tác.

10- Đồng chí Vũ Hiệp: Được bầu bổ sung tham gia 
Ủy viên BCH và giữ chức Chỉ huy trưởng BCH Quân sự 
phường thay đồng chí Trần Văn Bẩy thay đổi vị trí công tác.

11- Đồng chí Trần Hùng: Ủy viên BCH, Bí thư Đoàn 
phường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân thay 
đồng chí Phạm Văn Vinh nghỉ chế độ.

12- Đồng chí Vũ Đức Thuận: Được bầu bổ sung 
tham gia Ủy viên BCH giữ chức Bí thư Đoàn thanh niên 
phường thay đồng chí Trần Hùng thay đổi vị trí công tác.

Bầu bổ sung cuối nhiệm kỳ:
1- Đồng chí Phạm Quốc Sỹ nguyên Bí thư Đảng ủy 

phường Nguyễn Phúc: Được chỉ định làm Bí thư Đảng 
ủy phường Nguyễn Thái Học thay đồng chí Trần Phượng 
chuyển công tác.

2. Đồng chí Trần Hùng: Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội 
Nông dân được bầu giữ chức Chủ tịch MTTQ thay đồng 
chí Nguyễn Thị Phương nghỉ chế độ.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Thúy: Phó Chủ tịch MTTQ, 
được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân phường thay đồng 
chí Trần Hùng thay đổi vị trí công tác.
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+ Khóa XI (2015-2020)

1- Đồng chí Phạm Quốc Sỹ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2- Đồng chí Bùi Viết Quý - Phó bí thư thường trực

3- Đồng chí Tạ Ngọc Hoa - Phó bí thư, Chủ tịch UBND

4- Đồng chí Trần Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, CT MTTQ

5- Đồng chí Hoàng Văn Tuân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng CA

6- Đồng chí Trần Văn Bẩy - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch HĐND 

7- Đồng chí Lê Khánh Ngọc - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND

8- Đồng chí Vũ Hiệp - Ủy viên BCH, CHT Ban CHQS

9- Đồng chí Vũ Đức Thuận - Ủy viên BCH, Bí thư Đoàn thanh niên

10- Đồng chí Nguyễn Thị Thúy - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội Nông dân

11- Đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh - Ủy viên BCH, BTCB Trường THCS 

  Lê Hồng Phong

12- Đồng chí Lê Văn Bổng - Ủy viên BCH, BTCB

13- Đồng chí Đinh Văn An - Ủy viên BCH, BTCB

14- Đồng chí Nguyễn Tiến Hiểu - Ủy viên BCH, BTCB

15- Đồng chí Đào Văn Thành - Ủy viên BCH, BTCB

Bầu bổ sung đầu nhiệm kỳ:
1- Đồng chí Nguyễn Thị Hoa: PCT Hội LHPN 

phường được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN thay đồng chí 
Nguyễn Thị Phương nghỉ chế độ.

2- Đồng chí Phan Văn Hải: BTCB KDC Nguyễn 
Thái Học được bầu bổ sung Ủy viên BCH thay đồng chí 
Nguyễn Tiến Hiểu nghỉ công tác.

3- Đồng chí Hoàng Thị Loan: Được bầu bổ sung Ủy 
viên BCH thay đồng chí Nguyễn Ngọc Oanh chuyển 
công tác.

Bầu bổ sung cuối nhiệm kỳ:
1- Đồng chí: Phạm Quốc Sỹ: Bí thư Đảng ủy - Chủ 

tịch HĐND phường được điều động luân chuyển công 
tác sang phường Hồng Hà.

2- Đồng chí: Vũ Xuân Thành được chỉ định tham gia 
Ban Thường vụ giữ chức Trưởng Công an phường thay 
đồng chí Hoàng Văn Tuân chuyển công tác.

3- Đồng chí: Bùi Viết Quý: Phó Bí thư Thường trực 
được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường thay đồng 
chí Phạm Quốc Sỹ chuyển công tác.

+ Khóa XII (2020-2025)
1- Đồng chí Tạ Ngọc Hoa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND
2- Đồng chí Vũ Đức Thuận - Phó Bí thư thường trực
3- Đồng chí Bùi Viết Quý - Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND
4- Đồng chí Trần Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch MTTQ
5- Đồng chí Vũ Xuân Thành - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng CA
6- Đồng chí Trần Văn Bẩy - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch HĐND 
7- Đồng chí Lê Khánh Ngọc - Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch UBND
8- Đồng chí Vũ Hiệp - Ủy viên BCH, CHT Ban CHQS
9- Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Ủy viên BCH, Chủ tịch Hội LHPN
10- Đồng chí Nguyễn Thị Luyến -  Ủy viên BCH, BTCB Trường THCS

   Lê Hồng Phong
11- Đồng chí Dương Văn Luân - Ủy viên BCH, Công chức VHXH
12- Đồng chí Đinh Văn An - Ủy viên BCH, BTCB
13- Đồng chí Nguyễn Văn Thêm - Ủy viên BCH, BTCB
14- Đồng chí Nguyễn Bích Hoan - Ủy viên BCH, BTCB
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STT HỌ VÀ TÊN Tổ DP
 THƯƠNG BINH 

THỜI KỲ
GHI CHÚ

19 Nguyễn Thị Mùi Tổ 14 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2011
20 Lê Thế Hán Tổ 15 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2008
21 Phạm Văn Vinh Tổ 1 T.Binh chống Mỹ Chuyển P. Hồng Hà
22 Phạm Văn Tý Tổ 1 T.Binh chống Mỹ
23 Nguyễn Văn Mão Tổ 1 T.Binh chống Mỹ Chuyển Lào Cai
24 Lê Quốc Hoàn Tổ 1 T.Binh chống Mỹ Chuyển Hà Nội
25 Tạ Văn Trù Tổ 1 T.Binh chống Mỹ
26 Nguyễn Văn Được Tổ 1 T.Binh chống Mỹ Chuyển Hà Nội
27 Đoàn Văn Phụng Tổ 2 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2015
28 Vũ Hồng Phong Tổ 2 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2019
29 Nguyễn Văn Thìn Tổ 2 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2017
30 Dương Đình Thành Tổ 2 T.Binh chống Mỹ
31 Nguyễn Hồng Thơ Tổ 3 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2008
32 Bùi Huy Vượng Tổ 3 T.Binh chống Mỹ
33 Quản Đình Thu Tổ 3 T.Binh chống Mỹ Chuyển P. Nam Cường
34 Nguyễn Thanh Bình Tổ 3 T.Binh chống Mỹ
35 Phạm Văn Hợi Tổ 3 T.Binh chống Mỹ
36 Hà Văn Kính Tổ 3 T.Binh chống Mỹ Chuyển P. Nam Cường
37 Hồ Thị Học Tổ 3 T.Binh chống Mỹ
38 Nguyễn Khắc Kỳ Tổ 3 T.Binh chống Mỹ
39 Nguyễn Quang Soạn Tổ 3 T.Binh chống Mỹ
40 Hà Ngọc Lan Tổ 3 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2014
41 Vũ Văn Tam Tổ 3 T.Binh chống Mỹ Chuyển địa phương khác
42 Nguyễn Văn Luật Tổ 4 T.Binh chống Mỹ
43 Vũ Đình Thống Tổ 4 T.Binh chống Mỹ
44 Nguyễn Khắc Thuận Tổ 4 T.Binh chống Mỹ
45 Hà Lát Tổ 4 T.Binh chống Mỹ Chuyển Hà Nội
46 Tạ Quốc Bi Tổ 4 T.Binh chống Mỹ
47 Nguyễn Hữu Kỳ Tổ 4 T.Binh chống Mỹ Chuyển Hà Nội
48 Nguyễn Văn Vịnh Tổ 4 T.Binh chống Mỹ Đã chết 

        Đại hội thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng ủy 
là 15 đồng chí như do yêu cầu nhiệm vụ tại Đại hội bầu 
số lượng là 14 đồng chí (khuyết 01 đồng chí).

Tháng 9/2020, Đồng chí Đặng Hùng Mạnh: Được 
bầu bổ sung tham gia Ủy viên BCH giữ chức Bí thư 
Đoàn thanh niên phường thay đồng chí Vũ Đức Thuận 
thay đổi vị trí công tác.

5- Danh sách các đồng chí thương binh trong 2 
cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ

STT HỌ VÀ TÊN Tổ DP
 THƯƠNG BINH 

THỜI KỲ
GHI CHÚ

1 Nguyễn Ngọc My Tổ 1 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2018
2 Lê Văn Giống Tổ 1 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2007
3 Trần Tiến Minh Tổ 2 T.Binh chống Pháp
4 Trần Đắc Bích Tổ 2 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2017
5 Nguyễn Văn Khôi Tổ 2 T.Binh chống Pháp
6 Ngô Lâm Tổ 4 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2008
7 Hà Minh Thắng Tổ 4 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2014
8 Hoàng Văn Thụ Tổ 5 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2008
9 Nguyễn Văn Tiến Tổ 6 T.Binh chống Pháp
10 Trần Ngọc Tổ 7 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2014
11 Nguyễn Ngọc Lịch Tổ 8 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2018
12 Lê Kim Đính Tổ 9 T.Binh chống Pháp Chuyển P. Minh Tân
13 Quách Duy Huyến Tổ 10 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2014
14 Lê Xuân Bái Tổ 10 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2014
15 Lưu Bá Đính Tổ 11 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2007
16 Nguyễn Văn Đĩnh Tổ 12 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2013
17 Nguyễn Ngọc Liệu Tổ 12 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2014
18 Hoàng Thị Chén Tổ 12 T.Binh chống Pháp Đã chết năm 2018
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STT HỌ VÀ TÊN Tổ DP
 THƯƠNG BINH 

THỜI KỲ
GHI CHÚ

79 Nguyễn Đức Lộc Tổ 10 T.Binh chống Mỹ Chuyển P. Nam Cường
80 Nguyễn Văn Quyết Tổ 10 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2019
81 Đoàn Văn Vừng Tổ 10 T.Binh chống Mỹ
82 Đỗ Tiến Dũng Tổ 10 T.Binh chống Mỹ Chuyển P. Yên Ninh
83 Nguyễn Quốc Suốt Tổ 11 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2014
84 Nguyễn Quang Thắng Tổ 11 T.Binh chống Mỹ
85 Hồ Văn Cầu Tổ 11 T.Binh chống Mỹ Chuyển xã Âu Lâu
86 Nguyễn Văn An Tổ 12 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2015
87 Võ Thanh Nhâm Tổ 12 T.Binh chống Mỹ Chuyển Hà Nam
88 Nguyễn Xuân Châm Tổ 12 T.Binh chống Mỹ
89 Hà Đức Hùng Tổ 12 T.Binh chống Mỹ
90 Bùi Xuân Tuệ Tổ 12 T.Binh chống Mỹ
91 Nguyễn Văn Nhật Tổ 12 T.Binh chống Mỹ
92 Phạm Văn Vinh Tổ 13 T.Binh chống Mỹ
93 Lê Xuân Thông Tổ 13 T.Binh chống Mỹ
94 Đào Lợi Tổ 13 T.Binh chống Mỹ
95 Nguyễn Như Nguyên Tổ 13 T.Binh chống Mỹ
96 Lộc Văn Duyện Tổ 13 T.Binh chống Mỹ Chuyển Phú Thọ
97 Ngô Xuân Hồng Tổ 14 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2015
98 Nguyễn Văn Quân Tổ 14 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2007
99 Nguyễn Đình Xanh Tổ 14 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2010
100 Nguyễn Đăng Hậu Tổ 14 T.Binh chống Mỹ
101 Nguyễn Duy Thám Tổ 14 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2007
102 Nguyễn Văn Hợi Tổ 14 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2015
103 Đan Đình Hùng Tổ 14 T.Binh chống Mỹ
104 Trần Văn Hậu Tổ 14 T.Binh chống Mỹ
105 Trần Đình Tự Tổ 14 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2016
106 Ngô Xuân Thắng Tổ 15 T.Binh chống Mỹ Chuyển Hà Nội
107 Hồ Quyết Chiến Tổ 15 T.Binh chống Mỹ Chuyển Lào Cai
108 Nguyễn Hữu Thi Tổ 2 T.Binh Bảo vệ TQ

STT HỌ VÀ TÊN Tổ DP
 THƯƠNG BINH 

THỜI KỲ
GHI CHÚ

49 Nguyễn Hữu Thuyết Tổ 4 T.Binh chống Mỹ Chuyển Hải Phòng
50 Bùi Đức Hạnh Tổ 4 T.Binh chống Mỹ
51 Tô Mạnh Thái Tổ 4 T.Binh chống Mỹ
52 Dương Văn Dũng Tổ 4 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2007
53 Nguyễn Ngọc Quynh Tổ 4 T.Binh chống Mỹ
54 Nguyễn Xuân Lương Tổ 4 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2017
55 Nguyễn Văn Diệp Tổ 4 T.Binh chống Mỹ Chuyển P. Hồng Hà
56 Ngô Xuân Đệ Tổ 5 T.Binh chống Mỹ
57 Hoàng Minh Trí Tổ 5 T.Binh chống Mỹ Chuyển địa phương khác
58 Dương Huy Lực Tổ 5 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2013
59 Lương Đình Công Tổ 5 T.Binh chống Mỹ
60 Trần Qúy Đôn Tổ 6 T.Binh chống Mỹ
61 Nguyễn Văn Thêm Tổ 6 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2012
62 Bùi Ngọc Văn Tổ 7 T.Binh chống Mỹ
63 Trần Đình Trọng Tổ 7 T.Binh chống Mỹ
64 Phạm Hồng Quảng Tổ 7 T.Binh chống Mỹ
65 Nguyễn Văn Chính Tổ 8 T.Binh chống Mỹ
66 Nguyễn Thanh Bình Tổ 8 T.Binh chống Mỹ
67 Hoàng Ngọc Bích Tổ 8 T.Binh chống Mỹ
68 Nguyễn Hữu Kỳ Tổ 8 T.Binh chống Mỹ Chuyển Hà Nội
69 Nguyễn Hữu Hỷ Tổ 8 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2009
70 Phạm Danh Tuyên Tổ 8 T.Binh chống Mỹ
71 Nguyễn Trung Tuyến Tổ 8 T.Binh chống Mỹ
72 Nguyễn Văn Đoan Tổ 8 T.Binh chống Mỹ
73 Trịnh Xuân Bái Tổ 9 T.Binh chống Mỹ
74 Hà Tiến Tuyết Tổ 9 T.Binh chống Mỹ Chuyển P. Yên Ninh
75 Hoàng Đình Tập Tổ 9 T.Binh chống Mỹ
76 Nguyễn Văn Mùi Tổ 10 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2014
77 Phạm Văn Nhang Tổ 10 T.Binh chống Mỹ Chuyển Hà Nội
78 Trịnh Văn Tường Tổ 10 T.Binh chống Mỹ Đã chết năm 2011
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TT HỌ VÀ TÊN NĂM 
SINH

NĂM 
HY SINH THỜI KỲ NGUYÊN QUÁN

8 Nguyễn Văn Chung 08/9/1945 Chống 
Pháp

Thị xã Yên Bái, tỉnh 
Hoàng Liên Sơn

9 Đặng Văn Thu 01/1953 Chống 
Pháp

Thị xã Yên Bái, tỉnh 
Hoàng Liên Sơn

10 Hà Văn Vin (Vưu) 06/7/1946 Chống 
Pháp Thanh Hòa, Vĩnh Phú

11 Nguyễn Văn Lễ 1931 27/3/1954 Chống 
Pháp

Lệnh Khanh, Hạ Hòa, 
Phú Thọ

12 Nguyễn Văn Thế 1928 01/1947 Chống 
Pháp Hạ Hòa, Vĩnh Phú

13 Nguyễn Xuân Tài 1949 25/12/1974 Chống 
Mỹ Tiên Lữ, Hải Hưng

14 Lưu Quang Vinh 23/12/1968 Chống 
Mỹ Nam Ninh, Nam Hà

15 Nguyễn Quang Vinh 1950 19/6/1972 Chống 
Mỹ

Xã Văn Lãng, huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái

16 Nguyễn Văn Lĩnh 1945 02/01/1975 Chống 
Mỹ

Xã Bảo Hưng, huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái

17 Phạm Kiểm 1950 16/02/1974 Chống 
Mỹ

Vũ Hòa, Kiến Xương, Thái 
Bình

18 Hoàng Minh Tiến 1925 18/12/1972 Chống 
Mỹ

Xã Mỹ Gia, huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái

19 Nguyễn Đức Điểm 1950 20/5/1972 Chống 
Mỹ

Thị xã Lao Cai, tỉnh 
Hoàng Liên Sơn

20 Vũ Bá Thuật 1949 12/12/1973 Chống 
Mỹ Khu phố 5, thị xã Yên Bái

21 Nguyễn Quốc Nghị 1954 07/6/1974 Chống 
Mỹ Nam Trực, Nam Hà

22 Trần Công Chúng 1942 29/10/1972 Chống 
mỹ

Xã Y Can, huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái

23 Nguyễn Chí Dũng 1951 03/01/1973 Chống 
Mỹ

Bình Minh, Thanh Oai, 
Hà Tây

STT HỌ VÀ TÊN Tổ DP
 THƯƠNG BINH 

THỜI KỲ
GHI CHÚ

109 Nguyễn Hùng Cường Tổ 3 T. Binh Bảo vệ TQ
110 Nguyễn Văn Thiệp Tổ 6 T. Binh Bảo vệ TQ
111 Vũ Thế Cường Tổ 7 T. Binh Bảo vệ TQ
112 Vi Văn Thể Tổ 8 T. Binh Bảo vệ TQ Đã chết năm 2019
113 Bùi Mạnh Cường Tổ 9 T. Binh Bảo vệ TQ
114 Đinh Long Biên Tổ 14 T. Binh Bảo vệ TQ
115 Nguyễn Xuân Dương Tổ 14 T. Binh Bảo vệ TQ
116 Khuất Minh Hải Tổ 14 T. Binh Bảo vệ TQ

6- Danh sách các liệt sỹ trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chiến tranh bảo vệ 
biên giới của Tổ quốc và công cuộc xây dựng CNXH.

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 
SINH

NĂM 
HY SINH THỜI KỲ NGUYÊN QUÁN

1 N  Nguyễn Văn Sánh 16/5/1951 Chống 
Pháp Phù Cừ, Hưng Yên

2 Hồ Xuân Minh 08/10/1947 Chống 
Pháp

Xã Yên Hưng, huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái

3 Lương Bá Hiến 21/5/1954 Chống 
Pháp

Xã Đông Lý, huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái

4 Nguyễn Văn Giáp 08/9/1945 Chống 
Pháp

Thị xã Yên Bái, tỉnh 
Hoàng Liên Sơn

5 Nguyễn Đình Cấp 27/3/1948 Chống 
Pháp Lập Thạch, Vĩnh Phúc

6 Nguyễn Ngọc Nhu 
(Phễu) 01/10/1953 Chống 

Pháp Ân Thi, Hưng Yên

7 Kim Thị Điểm Chống 
Pháp

Xã Nam Cường, huyện 
Trấn Yên, tỉnh Yên Bái
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TT HỌ VÀ TÊN NĂM 
SINH

NĂM 
HY SINH THỜI KỲ NGUYÊN QUÁN

40 Trần Mỹ Điều 1927 24/01/1972 Chống 
Mỹ Hưng Hà, Thái Bình

41 Vương Thúc Phong 1953 12/10/1972 Chống 
Mỹ Khu phố 5, thị xã Yên Bái

42 Nguyễn Hữu Thắng 1951 29/3/1972 Chống 
Mỹ Khu phố 5, thị xã Yên Bái

43 Nguyễn Đức Việt 1951 28/01/1973 Chống 
Mỹ Khu phố 5, thị xã Yên Bái

44 Nguyễn Xuân Toàn 1953 20/02/1973 Chống 
Mỹ Khu phố 5, thị xã Yên Bái

45 Nguyễn Xuân Thiện 13/8/1969 Chống 
Mỹ Phù Tiên, Hưng Yên

46 Lê Văn Lợi 1945 20/02/1971 Chống 
Mỹ

Xã Nam Cường, huyện 
Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

47 Nguyễn Đào Long 1952 30/01/1975 Chống 
Mỹ

Xã Minh Tâm, huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái

48 Hoàng Văn Tiên Chống 
Mỹ

P. Ng Thái Học, TP Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái

49 Nguyễn Văn Thu Chống 
Mỹ Quốc Oai, Hà Tây

50 Nguyễn Vi Ân Chống 
Mỹ

Âu Lâu - Trấn Yên - Yên 
Bái

51 Phạm Văn Kiểm Chống 
Mỹ Kiến Xương, Thái Bình

52 Trần Vương Thịnh Chống 
Mỹ

Minh Tiến - Trấn Yên - 
Yên Bái

53 Trần Xuân Chi Chống 
Mỹ

Hà Lộc - Lâm Thao - Phú 
Thọ

54 Nguyễn Văn Vấn 1959 17/02/1979 BVTQ Cổ Phúc, Trấn Yên, 
Hoàng Liên Sơn

55 Bùi Cao Tình 1959 17/02/1979 BVTQ Thị xã Lao Cai, tỉnh 
Hoàng Liên Sơn

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 
SINH

NĂM 
HY SINH THỜI KỲ NGUYÊN QUÁN

24 Nguyễn Văn Lan 1945 15/10/1968 Chống 
Mỹ

Mộc Bắc, Duy Tiên, Hà 
Nam Ninh

25 Phan Viết Chăn 1934 03/6/1967 Chống 
Mỹ Quốc Oai, Hà Tây

26 Nguyễn Đồng Cân 1947 15/6/1972 Chống 
Mỹ Bảo Thắng, Lào Cai

27 Lê Ngọc Hùng 1959 27/5/1968 Chống 
Mỹ

Hậu Bổng, Hạ Hòa, Vĩnh 
Phú

28 Nguyễn Văn Thái 1945 20/10/1969 Chống 
Mỹ Khu phố 3, thị xã Yên Bái

29 Trần Văn Tiến 1948 03/4/1970 Chống 
Mỹ Đông Hưng, Thái Bình

30 Nguyễn Hồng Phúc Chống 
Mỹ Gia Lộc, Hải Hưng

31 Đặng Thiện Bích 1947 08/10/1972 Chống 
Mỹ

Xã Trần Phú, huyện Lục 
Yên, tỉnh Yên Bái

32 Nguyễn Duy Thịnh 1947 06/6/1969 Chống 
Mỹ Hoài Đức, Hà Tây

33 Đỗ Xuân Thủy 1949 23/8/1968 Chống 
Mỹ Yên Khánh, Ninh Bình

34 Trần Quyết Chiến 15/01/1971 Chống 
Mỹ Cam Đường, Lào Cai

35 Lê Văn Hùng 1950 29/3/1969 Chống 
Mỹ

Xã Nam Cường, huyện 
Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

36 Đồng Xuân Nghiên 1942 30/5/1968 Chống 
Mỹ

Xã Xuân Long, huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái

37 Trần Văn Can 1939 27/4/1975 Chống 
Mỹ Thanh Sơn, Cao Bằng

38 Nguyễn Văn Thịnh 1949 17/9/1968 Chống 
Mỹ

Xã Minh Bảo, huyện Trấn 
Yên, tỉnh Yên Bái

39 Cao Văn Hùng 1952 26/5/1972 Chống 
Mỹ

Xã Hán Đà, huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái
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TT HỌ VÀ TÊN NĂM 
SINH

NĂM 
HY SINH THỜI KỲ NGUYÊN QUÁN

72 Nguyễn Anh Tuấn 1956 28/02/1979 BVTQ Khu phố 5, thị xã Yên Bái

73 Tô Duy Nghiệp 1959 12/7/1984 BVTQ Nam Trực, Nam Hà

74 Lê Trường Linh 14/3/1993 BVTQ Xã Minh Quân, huyện 
Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

7- Những phần thưởng cao quý của tập thể và cá nhân
* Tập thể:
- Chính phủ tặng Huân chương Lao động hạng Nhì.
- Đảng bộ thành phố tặng cờ 5 năm “Đảng bộ trong 

sạch vững mạnh tiêu biểu” giai đoạn 2000-2005.
- Bộ Công an tặng cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ 

phường có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2016.

- Chính phủ tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ 
phường có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 
yêu nước năm 2017.

- Bằng khen Trung ương; Tỉnh; 
                     Thành phố: 22 Bằng Khen
* Cá nhân
- Huân chương kháng chiến
- Huy chương kháng chiến
- Huân chương lao động (các hạng)
- Cờ thưởng
- Bằng khen (các loại)

TT HỌ VÀ TÊN NĂM 
SINH

NĂM 
HY SINH THỜI KỲ NGUYÊN QUÁN

56 Trần Huy Thanh 1958 18/02/1979 BVTQ Thị xã Yên Bái, tỉnh 
Hoàng Liên Sơn

57 Nguyễn Quang Tuấn 1962 13/3/1982 BVTQ P. Ng Thái Học, TP Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái 

58 Doãn Quốc Trụ 1937 22/02/1979 BVTQ Giao Thủy, Hà Nam Ninh

59 Đoàn Đức Sơn 1959 17/11/1986 BVTQ P. Hồng Hà, TX Yên Bái, 
tỉnh Hoàng Liên Sơn

60 Kim Xuân Luận 1964 12/7/1984 BVTQ P. Hồng Hà, TX Yên Bái, 
tỉnh Hoàng Liên Sơn 

61 Tô Mạnh Chung 1960 18/02/1979 BVTQ Đông Hưng, Thái Bình

62 Vũ Đức Hòa 1955 28/02/1979 BVTQ Lâu Thượng, Việt Trì, 
Vĩnh Phú

63 Nguyễn Văn Thái 1975 24/8/2004 BVTQ Phú Xuyên, Hà Tây

64 Mai Xuân Thọ 1954 08/6/1991 BVTQ Yên Bình, Hoàng Liên 
Sơn

65 Trần Quốc Trung 1965 25/11/1995 BVTQ P. Ng Thái Học, TP Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái 

66 Đinh Văn Bình 1966 16/7/1986 BVTQ Kiến Xương, Thái Bình

67 Đặng Hiển Chung 1956 18/7/1980 BVTQ Vĩnh Lại, Phong Châu, 
Vĩnh Phú

68 Quảng Văn Hương 1960 22/7/1979 BVTQ Xã Nam Cường, TX Yên 
Bái, tỉnh Hoàng Liên Sơn

69 Ngô Thanh Sơn 1961 12/7/1984 BVTQ P. Ng Thái Học, TP Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái

70 Tống Khắc Lâm 1959 17/02/1979 BVTQ Khu phố 5, thị xã Yên Bái

71 Đỗ Quang Dự 1956 29/12/1977 BVTQ Ứng Hòa, Hà Tây



238 239

I. Tiếp tục thực hiện công cuộc xây dựng và 
phát triển Kinh tế - xã hội theo con đường xã 
hội chủ nghĩa, giai đoạn (1975-1988)

26

II. Đảng bộ lãnh đạo nhân dân phường Nguyễn 
Thái Học bước đầu thực hiện đường lối đổi 
mới, giai đoạn (1988-1996)

34

III. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện sự nghiệp đổi 
mới theo hướng Công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
giai đoạn (1996-2000)

46

Chương IV: Tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi 
mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
giai đoạn (2001-2020)

54

I. Lãnh đạo nhân dân thực hiện Nghị quyết đại 
hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ (2001-2005) 54

II. Lãnh đạo nhân dân thực hiện Nghị quyết đại 
hội lần thứ IX, nhiệm kỳ (2005-2010) 60

III. Lãnh đạo đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nhiệm kỳ(2010-2015) 73

IV. Lãnh đạo nhân dân thực hiện đẩy mạnh Công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng phường văn 
minh, hiện đại nhiệm kỳ (2015-2020) 

84

V. Tổ chức thành công đại hội Đảng bộ phường 
lần thứ XII, nhiệm kỳ (2020-2025) 95

Kết luận 100
Phục lục 102

*

MỤC LỤC
Lời nói đầu 1
Chương I: Khái quát một số nét về miền đất, 
con người, lịch sử và truyền thống cách mạng

3

Chương II: Phường Nguyễn Thái Học trong 
hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc 
(1945-1975).

6

I. Góp phần đấu tranh bảo vệ chính quyền cách 
mạng và bước đầu xây dựng chế độ mới, góp 
phần thực hiện công cuộc kháng chiến, kiến 
quốc, đánh bại thực dân pháp xâm lược (1945-
1954).

6

II. Thời kỳ xây dựng và phát triển kinh tế - xã 
hội góp phần đánh bại cuộc  chiến tranh phá 
hoại của đế quốc Mỹ bảo vệ miền Bắc, chi viện 
cho cách mạng miền Nam (1954-1975)

11

1. Công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế, 
tiến hành hợp tác hóa nông nghiệp, cải tạo công 
thương nghiệp xã hội chủ nghĩa và thực hiện kế 
hoạch 5 năm lần thứ nhất (1954-1964)

11

2. Góp phần đánh bại chiến tranh phá hoại của 
đế quốc Mỹ, xây dựng và bảo vệ miền Bắc, giải 
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1965-
1975)

17

Chương III: Phường Nguyễn Thái Học cùng 
cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội và thực hiện 
công cuộc đổi mới (1975-2000)

26



240

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ 
PHƯỜNG NGUYỄN THÁI HỌC(1981-2020)

Chỉ đạo nghiên cứu và biên soạn:
- BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY
Chịu trách nhiệm tái bản, bổ sung:
- TẠ NGỌC HOA 
Ban biên soạn:
- TẠ NGỌC HOA
- BÙI VIẾT QUÝ
- VŨ ĐỨC THUẬN
- TRẦN HÙNG
- TRẦN VĂN BẨY
- LÊ KHÁNH NGỌC
- …………………..
Biên tập:
- ………………….
Ảnh: 
- TƯ LIỆU

Tham gia ý kiến và chỉnh sửa nội dung:
Lương Xuân Quý, Đinh Tiến Đang, Lê Đĩnh, Phùng Tuấn Quyền, 
Nguyễn Quang Soạn, Nguyễn Sỹ Triệu, Nguyễn Bá Quý, Lương 
Đức Dụ, Nguyễn Thị Phúc, Phạm Quốc Sỹ, Tạ Ngọc Hoa, Bùi 
Viết Quý, Vũ Đức Thuận... 

In 500 cuốn, khổ 14.5x 20.5 cm, tại Công ty CP In & QC Đông Đô - Tổ 12 - 
Phường Đồng Tâm - Thành phố Yên Bái. Điện thoại: 0216.3852.514
Giấy phép xuất bản số 101/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 
Yên Bái cấp ngày 07 tháng 10 năm 2020
In xong và nộp lưu chiểu tháng 10 năm 2020

SÁCH KHÔNG BÁN

CHÂN DUNG CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ

Đồng chí Đỗ Quang Bái
Giai đoạn (trước năm 1978)

Đồng chí Đinh Tiến Đang
Giai đoạn 

(1980 - 1981) & (1986 - 1990)

Đồng chí Nguyễn Thị Phúc
Giai đoạn (1978 - 1980)

Đồng chí Lương Xuân Quý
Giai đoạn (1981 - 1986)



Đồng chí Lê Quát
Giai đoạn (1990 - 1991)

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa
Giai đoạn (2009 - 2010)

Đồng chí Nguyễn Bá Quý
Giai đoạn (1997 - 2002)

Đồng chí Phạm Quốc Sỹ
Giai đoạn (2013 - 2020)

Đồng chí Đặng Xuân Tám
Giai đoạn (1991 - 1997)

Đồng chí Trần Phượng
Giai đoạn (2010 - 2013)

Đồng chí Vũ Đình Thống
Giai đoạn (2002 - 2009)

Đồng chí Tạ Ngọc Hoa
Giai đoạn (2020 - nay)



CHÂN DUNG CÁC ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG 
TIỂU KHU VÀ CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

Đồng chí Đặng Văn Bái
Giai đoạn (trước năm 1978)

Đồng chí Lê Giản
Giai đoạn (1983 - 1986)

Đồng chí Pham Văn Hỹ
Giai đoạn (1978 - 1981)

Đồng chí Phùng Tuấn Quyền
Giai đoạn (1988 - 1992)

Đồng chí Nguyễn Văn Trọng
Giai đoạn (trước năm 1978)

Đồng chí Lê Đĩnh
Giai đoạn (1986 - 1988)

Đồng chí Nguyên Trí Phương
Giai đoạn (1981 - 1983)

Đồng chí Nguyễn Bá Quý
Giai đoạn (1992 - 1997)



Đồng chí Vũ Đình Thống
Giai đoạn (1997 - 2002)

Đồng chí Trần Phượng
Giai đoạn (3/2011 - 12/2011)

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa
Giai đoạn (2004 - 2009)

Đồng chí Trịnh Thị Bích Thảo
Giai đoạn (2002 - 2004)

Đồng chí Tạ Ngọc Hoa
Giai đoạn (2012 - nay)

Đồng chí Đỗ Đình Quý
Giai đoạn (2009 - 2011)



Bả
n 

đồ
 h

àn
h 

ch
ín

h 
ph

ườ
ng

 N
gu

yễ
n 

Th
ái

 H
ọc

 - 
Th

àn
h 

ph
ố 

Yê
n 

Bá
i -

 T
ỉn

h 
Yê

n 
Bá

i

H
ội

 th
ảo

 tá
i b

ản
 lị

ch
 sử

 Đ
ản

g 
bộ

 p
hư

ờn
g 

N
gu

yễ
n 

Th
ái

 H
ọc

, g
ia

i đ
oạ

n 
19

81
-2

02
0



To
àn

 c
ản

h 
C

ôn
g 

vi
ên

 Y
ên

 H
òa

 p
hư

ờn
g 

N
gu

yễ
n 

Th
ái

 H
ọc

Di
 tí

ch
 lị

ch
 sử

 - 
vă

n h
óa

 cấ
p Q

uố
c g

ia 
mộ

 N
gu

yễ
n T

há
i H

ọc
 và

 cá
c c

hiế
n s

ỹ h
y s

inh
 tr

on
g c

uộ
c k

hở
i n

gh
ĩa 

Yê
n B

ái



Đ
ại

 h
ội

 Đ
ại

 b
iể

u 
Đ

ản
g 

bộ
 p

hư
ờn

g 
N

gu
yễ

n 
Th

ái
 H

ọc
 L

ần
 th

ứ 
ha

i, 
nh

iệ
m

 k
ỳ 

19
83

-1
98

6

Đ
ại

 h
ội

 Đ
ại

 b
iể

u 
Đ

ản
g 

bộ
 p

hư
ờn

g 
N

gu
yễ

n 
Th

ái
 H

ọc
 L

ần
 th

ứ 
nh

ất
, n

hi
ệm

 k
ỳ 

19
81

-1
98

3



Th
an

h 
ni

ên
 p

hư
ờn

g 
N

gu
yễ

n 
Th

ái
 H

ọc
 lê

n 
đư

ờn
g 

BV
TQ

 n
ăm

 1
99

5

H
ội

 n
gh

ị t
ri

ển
 k

ha
i c

ôn
g 

tá
c 

củ
a 

Tr
ưở

ng
 p

hố
 n

ăm
 1

99
5



Lễ
 k

há
nh

 th
àn

h 
tr

ụ 
sở

 P
hư

ờn
g 

N
gu

yễ
n 

Th
ái

 H
ọc

 n
ăm

 1
99

7

Lễ
 đ

ón
 n

hậ
n 

Bằ
ng

 c
ôn

g 
nh

ận
 T

rư
ờn

g 
TH

C
S 

Lê
 H

ồn
g 

Ph
on

g 
đạ

t c
hu

ẩn
 Q

uố
c 

gi
a 

đo
ạn

 2
01

1-
 2

01
5



C
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
kế

t n
gh

ĩa
 g

iữ
a 

cá
c 

Ba
n 

tỉn
h 

Đ
oà

n 
Yê

n 
Bá

i v
ới

 Đ
oà

n 
ph

ườ
ng

 N
gu

yễ
n 

Th
ái

 H
ọc

  Đ
ản

g 
bộ

 p
hư

ờn
g 

N
gu

yễ
n 

Th
ái

 H
ọc

 tổ
 c

hứ
c 

tr
ao

 H
uy

 h
iệ

u 
Đ

ản
g



 Đ
ản

g 
bộ

 p
hư

ờn
g 

tổ
 c

hứ
c 

H
ội

 th
i B

í t
hư

 c
hi

 b
ộ 

gi
ỏi

Lã
nh

 đ
ạo

 p
hư

ờn
g 

th
ăm

 h
ỏi

 tặ
ng

 q
uà

 h
ộ 

gi
a 

đì
nh

 p
hấ

n 
đấ

u 
vư

ơn
 lê

n 
và

 có
 đ

ơn
 xi

n 
ra

 kh
ỏi

 d
an

h 
sá

ch
 h

ộ 
ng

hè
o



C
ác

 c
hi

ến
 sỹ

 c
ôn

g 
an

 p
hư

ờn
g 

N
gu

yễ
n 

Th
ái

 H
ọc

 g
iú

p 
đỡ

 n
hâ

n 
dâ

n 
kh

ắc
 p

hụ
c 

sa
u 

m
ưa

 b
ão

Ủ
y 

ba
n 

M
TT

Q
 p

hư
ờn

g 
tổ

 c
hứ

c 
H

ội
 n

gh
ị t

iế
p 

xú
c 

đạ
i b

iể
u 

cử
 tr

i v
ới

 Đ
ại

 b
iể

u 
H

Đ
N

D
 c

ác
 c

ấp



 Đ
oà

n 
th

an
h 

ni
ên

 th
am

 g
ia

 p
ho

ng
 tr

ào
 N

gà
y 

ch
ủ 

nh
ật

 x
an

h 
vệ

 si
nh

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 x

ây
 d

ựn
g 

tu
yế

n 
đư

ờn
g 

“S
án

g,
 x

an
h,

 sạ
ch

, đ
ẹp

”

Đ
ản

g 
ủy

 –
 H

Đ
ND

 –
 U

BN
D

 –
 M

TT
Q

, c
ác

 đ
oà

n 
th

ể v
à 

cá
n 

bộ
 p

hư
ờn

g 
th

am
 g

ia
 d

iễ
n 

tậ
p 

ch
iế

n 
đấ

u 
trị

 a
n



Đ
ản

g 
ủy

 –
 H

Đ
ND

 –
 U

BN
D

 –
 M

TT
Q

, c
ác

 đ
oà

n 
th

ể v
à 

cá
n 

bộ
 p

hư
ờn

g 
th

am
 g

ia
 d

iễ
n 

tậ
p 

ch
iế

n 
đấ

u 
trị

 a
n

H
ội

 L
H

PN
 p

hư
ờn

g 
th

am
 g

ia
 g

iả
i T

D
TT

 c
hà

o 
m

ừn
g 

ng
ày

 th
àn

h 
lậ

p 
H

ội



Đ
ại

 h
ội

 Đ
ại

 b
iể

u 
Đ

ản
g 

bộ
 p

hư
ờn

g 
N

gu
yễ

n 
Th

ái
 H

ọc
 L

ần
 th

ứ 
XI

, n
hi

ệm
 k

ỳ 
20

15
-2

02
0

C
ấp

 ủ
y, 

ch
ín

h 
qu

yề
n 

tổ
 c

hứ
c 

Lễ
  k

ỷ 
ni

ệm
 7

0 
nă

m
 n

gà
y 

Th
ươ

ng
 b

in
h 

Li
ệt

 sỹ
 



K
há

nh
 th

àn
h 

tu
yế

n 
ph

ố 
Đ

ào
 T

ấn
 p

hư
ờn

g 
N

gu
yễ

n 
Th

ái
 H

ọc
 “

Vă
n 

m
in

h 
– 

H
ạn

h 
ph

úc
”

 Đ
ản

g 
bộ

 p
hư

ờn
g 

N
gu

yễ
n 

Th
ái

 H
ọc

 tổ
 c

hứ
c 

Đ
ại

 h
ội

 lầ
n 

th
ứ 

XI
I, 

nh
iệ

m
 k

ỳ 
 2

02
0-

20
25


	_GoBack

