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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Tân Thịnh là một xã có bề dày lịch sử cách mạng và 

văn hoá. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền 

và Nhân dân luôn phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua 

mọi khó khăn, xây dựng, phát triển và trưởng thành. 

Nhằm ghi lại truyền thống quý báu của Đảng bộ 

năm 2008, Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Thịnh đã xuất 

bản cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ xã Tân Thịnh (1945 -

2005)”. Cuốn sách trên được sưu tầm, biên soạn công 

phu, tâm huyết, trách nhiệm với nhiều tài liệu, tư liệu 

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

Đảng bộ và Nhân dân trong xã, góp phần giáo dục thế hệ 

trẻ về truyền thống đấu tranh vượt khó khăn, thử thách 

xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, tiếp tục đẩy 

mạnh sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, 

thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân 

chủ, công bằng, văn minh. 

Ngay sau khi phát hành, ấn phẩm trên đã được đông 

đảo các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân, những 

người đã sống, lao động, chiến đấu và cống hiến cho mảnh 

đất này đón nhận một cách trân trọng và phấn khởi. 

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

Ban Bí thư Trung ương Đảng(khoá XII); Hướng dẫn số 37-

HD/TU, ngày 30/9/2018 của Thành ủy Yên Bái về việc tiếp 

tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, 

tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Ban Chấp hành Đảng 

bộ xã Tân Thịnh khoá XXVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) quyết 

định biên soạn tái bản có bổ sung cuốn sách “Lịch sử 
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Đảng bộ xã Tân Thịnh, Tập I (1945 - 2020)”. Đây là công 

trình có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 68 năm ngày thành lập 

Đảng bộ xã Tân Thịnh (19/12/1953 - 19/12/2021). 

Cuốn sách được xuất bản lần này là sự kết tinh trên cơ 

sở kế thừa cuốn sách đã xuất bản trước đây, đồng thời bổ 

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

quyết Đảng bộ các cấp giai đoạn 2005 - 2020 để lịch sử là 

một dòng chảy liên tục. 

Mặc dù Ban biên tập đã rất cố gắng, song trong quá 

trình biên tập và xuất bản khó tránh khỏi những thiếu sót. 

Ban chấp hành Đảng bộ xã, Ban biên tập cuốn sách mong 

các đồng chí và bạn đọc tiếp tục đóng góp ý kiến để chúng 

tôi hiệu đính, bổ sung khi có điều kiện. 

Ban chấp hành Đảng bộ xã chân thành cảm ơn các 

tập thể và cá nhân đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành cuốn 

sách này. 

Trân trọng giới thiệu cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ 

xã Tân Thịnh, Tập I (1945 - 2020)”, tới các đồng chí và 

bạn đọc. 

 

 T/M ĐẢNG ỦY 

BÍ THƢ 

 

 

Nguyễn Đình Ninh 
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CHƢƠNG  I 

MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ MIỀN ĐẤT CON 

NGƢỜI VÀ TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ CỦA  

XÃ TÂN THỊNH 

 
I. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN 

Tân Thịnh nằm về phía Đông Nam thành phố Yên Bái 

ở vị trí 21044’B, 104056’Đ, phía Bắc giáp phƣờng Yên 

Thịnh, phía Đông giáp xã Phú Thịnh huyện Yên Bình, phía 

Nam giáp xã Văn Phú, phía Tây giáp phƣờng Yên Ninh và 

phƣờng Đồng Tâm thành phố Yên Bái. 

Tân Thịnh ở độ cao trung bình so với mặt biển từ 35m 

- 40m có nhiều đồi núi đỉnh tròn hình bát úp, một số dãy núi 

cao hơn nhƣ: gò Chóp Dù, gò Thờ, gò Thằn Lằn, gò Đát 

Luông ở thôn Thanh Hùng, gò Khe Mát ở thôn Lƣơng 

Thịnh. Những núi này có đỉnh cao từ 50m - 100m so với 

mực nƣớc biển. Ở vào triền phía Nam dãy núi Con Voi, có 

cấu tạo địa chất kết cấu nhiều loại đá biến chất xen lẫn đá 

phiến thạch dạng thô (theo tài liệu địa chất năm 1961). Đất 

ở đây có địa tầng dày, đa dạng do hiện tƣợng núi lửa hình 

thành và nguội tắt cách đây hàng trăm triệu năm. 

Mực nước ngầm: Do có nhiều đồi núi cao, nhiều cây 

thân gỗ của rừng nguyên sinh trƣớc đây và rừng trồng ngày 

nay nên Tân Thịnh có nhiều nguồn nƣớc ngầm sạch, ít bị ô 

nhiễm, Nhân dân thƣờng đào giếng sâu từ 3m - 5m là có 

nƣớc sử dụng. 

Về khoáng sản: Tân Thịnh có mỏ cao lanh trữ lƣợng 

lớn ở khu đồng Cọn xóm Đình Trắng, thôn Lƣơng Thịnh và 
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khu vực thôn Trấn Thanh, Thanh Hùng có những khoáng 

sản quý hiếm hiện đã và đang khai thác để phục vụ cho 

công nghiệp gốm sứ… 

Xen kẽ với cao lanh còn có quặng thạch anh, phấn chì 

là những nguyên liệu quý cho phát triển công nghiệp của 

nƣớc ta. 

Đồi gò Tân Thịnh có độ dốc từ 15-300, một số các 

đỉnh gò cao có độ dốc lớn hơn. 

Về khí hậu, thời tiết: Nhiệt độ trung bình hằng năm từ 

23-280c, mùa nắng nóng, tập trung từ tháng tƣ - tháng sáu 

nhiệt độ lên tới 30-380C, mùa Đông, nhiệt độ có lúc xuống 

tới 8-60C. Mƣa lớn thƣờng tập trung vào mùa hè từ tháng 5 

- tháng 7, lƣợng mƣa trung bình từ 150-200ml. 

Về thủy văn: Tân Thịnh có 4 con suối (ngòi) chảy từ 

Đông Bắc sang Tây Nam, trong đó có một ngòi lớn nhất bắt 

nguồn từ xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chảy qua khu vực 

Lƣơng Nham, Đình Trắng đến Nhà khách số 2 (phƣờng 

Đồng Tâm) chảy ra trƣớc cửa đền Tuần Quán (phƣờng Yên 

Ninh) rồi đổ ra sông Thao (sông Hồng). 

Tân Thịnh cách sông Hồng hơn 4km, hằng năm về 

mùa mƣa nƣớc sông dâng theo ngòi Tuần Quán chảy vào 

gây ngập úng diện tích cấy lúa khu vực đồng Thủm, thuộc 

thôn Trấn Ninh, một số năm nƣớc còn dâng lên tới khu vực 

trƣớc cửa đền Rối. 

Ngòi Thanh Hùng: Bắt nguồn từ khu vực Khe Lem 

sau gò Gián Bia chảy qua đầm Họ xã Phú Thịnh (Yên Bình) 

xuống ruộng chiêm Cây Phay, Ao Nghìn về xóm giữa 

Thanh Hùng. 
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Ngòi Dõng: Bắt nguồn từ khe Ký Địch thuộc lƣu vực 

hợp thủy gò Gián Bia chảy qua đầm Sậy về xóm cây Dầu 

qua trƣớc Đình Làng Yên xuống đồng Quán nhập với ngòi 

cái Thanh Hùng, chảy qua xóm Làng Gia xuống Đát Luông, 

qua đồng Thủm Giếng Phẫn và đổ ra cửa Tuần Quán. 

Ngòi Rối: Bắt nguồn từ những chân đồi phía Nam của 

xã chảy qua trƣớc cửa đền Rối xuống đồng Thủm, nhập với 

ngòi Thanh Hùng men theo chân gò Thần Cửa Yên chảy 

qua khu vực Bảo Lƣơng ra lối đền Tuần Quán. 

Những ngòi suối ở Tân Thịnh lƣu lƣợng nƣớc không 

lớn nhƣng tốc độ dòng chảy mạnh khi có mƣa to, gây lũ 

quét thiệt hại lúa và hoa màu hai bên ven bờ suối, điển hình 

là những trận lũ lớn năm 1941, 1958, 1971, 2008 và 2018. 

Tân Thịnh từ những năm 1960 trở về trƣớc có thảm 

thực vật rừng nguyên sinh khá phong phú, các loại gỗ quý 

nhƣ xoan đào, sâng, gội, chò chỉ, lem, kẹn… (thuộc nhóm 

4), các loại giàng giàng, trám, vạng… (thuộc nhóm 5-6), 

ngoài ra còn có giang, nứa mọc xen kẽ. Các khu rừng gỗ 

chiếm tới 50% thực bì. Loại thực bì thứ 2 gồm các loại: cọ, 

tàu dong, nâu, củ mài, chuối rừng, các loại cây làm thuốc 

nhƣ sơn thục, sa nhân, thục địa… Các loại cầm thú hoang 

dã gồm: hƣơu, nai, lợn rừng, gà rừng, gấu, hổ, báo… hầu 

hết các khu rừng nào cũng có những sản vật nên đã làm cho 

rừng Tân Thịnh thêm phong phú mang đặc trƣng của rừng 

nhiệt đới. 

II. ĐỊA LÝ HÀNH CHÍNH 

Tân Thịnh là xã thuần nông nằm ở ngoại ô thành phố 

Yên Bái, gần khu trung tâm văn hóa, chính trị của tỉnh Yên 
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Bái.Trải qua suốt chiều dài lịch sử, nhiều lần thay đổi địa 

danh và sự quản lý hành chính. 

Thời vua Hùng dựng nƣớc, mảnh đất này nằm trong 

bộ Tân Hƣng, thời phong kiến Bắc thuộc là đất Tƣợng 

Quân, Giao Chỉ, Phong Châu, đến thế kỷ thứ XI thời nhà 

Lý thuộc châu Đăng, thế kỷ XVI (đời vua Lê Thánh Tông) 

nằm trong bộ Quy Hóa thuộc tỉnh Hƣng Hóa, cuối thế kỷ 

XVI là những làng nhỏ bé thuộc xứ Hào Gia, Bách Lẫm 

phủ Quy Hóa sau là phủ Trấn Yên thuộc tỉnh Hƣng Hóa. 

Ngày 15/4/1888, thực dân Pháp chia các địa bàn từ 

Thanh Hóa ra thành 14 quân khu, Tân Thịnh thuộc xứ Hào 

Gia, tổng Bách Lẫm, quân khu Yên Bái. 

Sau một thời gian, Toàn quyền Đông Dƣơng Đla-nét-

xăng đã ra Nghị định bãi bỏ các quân khu để thiết lập các 

đạo quan binh, dƣới đạo quan binh là các tiểu quân 

khu.Ngày 9/9/1891, Toàn quyền Đông Dƣơng quy định đạo 

lỵ quan binh Yên Bái đặt tại xóm Đồng Thị, xóm Gò Cau 

làng Yên Bái. Tân Thịnh lúc này vẫn thuộc xứ Hào Gia 

tổng Bách Lẫm, huyện Trấn Yên. 

Ngày 11/4/1900, Toàn quyền Đông Dƣơng ra Nghị 

định thành lập tỉnh Yên Bái: Tỉnh lỵ đặt tại làng Yên Bái. Ba 

địa danh của xã Tân Thịnh thời kỳ đó là xóm Cúc, Lƣơng 

Nham, làng Yên vẫn theo hệ thống hành chính tổng Bách 

Lẫm, huyện Trấn Yên. Thị xã Yên Bái cũng đƣợc hình thành 

từ đây nhƣng ban đầu vẫn thuộc huyện Trấn Yên. 

Trong suốt thời gian dài thực dân Pháp cai trị từ năm 

1886 đến đầu thế kỷ XX, Tân Thịnh vẫn chƣa hình thành 

đơn vị hành chính, đến năm 1930 địa danh Tân Thịnh mới 
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hình thành đơn vị hành chính và bộ máy chính quyền, theo 

sự lƣu truyền lại gồm 2 khu vực khác nhau: Thôn Lƣơng 

Nham, tên gọi này thành danh cùng với huyện Trấn Yên từ 

thế kỷ XVI đời vua Lê Thánh Tông. Từ năm 1930 - 1945 

thôn Lƣơng Nham gọi là xã Thƣợng Cát, Tổng Bách Lẫm, 

huyện Trấn Yên. 

Sau Cách mạng tháng Tám thành công, từ cuối năm 

1945 - 1946, Nhà nƣớc chƣa sắp xếp đƣợc bộ máy chính 

quyền cấp xã nên đã xây dựng chính quyền lâm thời ở từng 

thôn, từng làng để tạm thời có ngƣời điều hành công việc ở 

cơ sở. Khi thành lập xong chính quyền thôn Lƣơng Nham - 

tên xã Thƣợng Cát ít đƣợc nhắc đến. 

Khu vực Thanh Hùng (có thời gian gọi là thôn Vân 

Yên - trƣớc năm 1945), về sau dân cƣ sinh sống đông đúc 

hơn nên trở thành một thôn thuộc Hào Gia, tổng Bách Lẫm, 

huyện Trấn Yên. Sau cách mạng Tháng Tám 1945, năm 

1947 khu vực Thanh Hùng cũng đƣợc thành lập bộ máy 

chính quyền riêng nhƣ thôn Lƣơng Nham. 

Khu vực Quần Hào (xóm Cúc - nay thuộc phƣờng 

Yên Thịnh) là khu vực đồng bào công giáo từ các huyện 

miền xuôi Quần Phƣơng và Quần Cƣ thuộc tỉnh Nam 

Định lên định cƣ từ năm 1937, theo chính sách định cƣ 

tiểu đồn điền của Toàn quyền Đông Dƣơng. Khu vực định 

cƣ từ km5 đến km8 đƣờng quốc lộ Yên Bái đi Yên Bình, 

khu vực này thuộc sự quản lý của xứ Hào Gia tổng Bách 

Lẫm là nơi mới định cƣ nên không có các chức dịch trong 

làng. Tên gọi của địa danh này là xóm Cúc, sau gọi là 

làng di dân Quần Hào (vì số dân miền xuôi thuộc huyện 
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Quần Phƣơng và Quần Cƣ lên ở xứ Hào Gia nên có tên 

gọi ghép là Quần Hào). 

Cuối tháng 8/1945, chính quyền lâm thời của UBHC 

kháng chiến xã Phó Đức Chính đƣợc thành lập, bao gồm 

các địa danh: Làng Yên (Thanh Hùng), Lƣơng Nham, Quần 

Hào, Hào Gia, Thanh Liên, Tuần Quán, làng Yên Bái, Xuân 

Lan, Bái Dƣơng. Khi hoàn chỉnh bộ máy chính quyền lâm 

thời của xã Phó Đức Chính, các chức vụ lâm thời ở các thôn 

làng hoạt động theo sự chỉ đạo của xã. Đến tháng 10 năm 

1949 xã Phó Đức Chính đƣợc đổi trên là xã Nguyễn Phúc, 

vẫn giữ nguyên địa danh những thôn làng nhƣ trên. Bộ máy 

chính quyền lâm thời ở các thôn làng Lƣơng Nham, Làng 

Yên (Thanh Hùng), không còn hiệu lực nữa chuyển sang 

chế độ trƣởng thôn; mỗi khu vực đƣợc bầu một trƣởng thôn 

để điều hành mọi công việc của xã hội trong thôn, đến khi 

tổ chức Nông hội ra đời (tiền thân của Hội nông dân ngày 

nay), Tổ trƣởng Nông hội phối hợp với trƣởng thôn để lãnh 

đạo và triển khai các công việc trong thôn. 

Do yêu cầu của tình hình nhiệm vụ cách mạng sau 

này có nhiều chuyển biến mới; đấu tố, đánh đổ giai cấp địa 

chủ, tập trung sức ngƣời, sức của cho chiến dịch Điện Biên 

Phủ, UBHC xã Nguyễn Phúc lúc này đƣợc chia tách thành 

3 đơn vị hành chính: Thị xã Yên Bái cũ, xã Tân Thịnh và 

xã Minh Bảo1. 

Xã Tân Thịnh đƣợc thành lập từ đây, có con dấu hành 

chính từ tháng 1/1954, gồm 3 đơn vị hợp thành: Thôn Quần 

                                                           
1
Theo Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái, trang 125 - 128. 
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Hào, thôn Lƣơng Thịnh (Lƣơng Nham cũ), thôn Thanh 

Hùng (làng Yên). Lúc này Tân Thịnh vẫn thuộc huyện Trấn 

Yên, tỉnh Yên Bái. 

Trong thời kỳ xây dựng Hợp tác xã (HTX) Nông 

nghiệp năm 1960, Tân Thịnh đƣợc chia thành 08 đội sản 

xuất nông nghiệp: Bắt đầu từ xóm Cây Dầu (Thanh Hùng) 

là đội 1, xóm Giữa là đội 2, xóm Đồng Chò là đội 3, xóm 

Đầm Bình là đội 4, xóm Cây Vải là đội 5, xóm Đình Đồng 

Cả là đội 6, xóm Nhà thờ Quần Hào là đội 7, xóm Dõng 

Nhèm (km8) là đội 8. 

Sau ngày giải phóng miền Nam năm 1975, Tân Thịnh 

lại đón dân từ tỉnh Hà Nam Ninh lên xây dựng vùng kinh tế 

mới với chủ trƣơng của Nhà nƣớc là định cƣ xây dựng quê 

hƣơng mới, xã Tân Thịnh bố trí nơi ở cho dân từ khu Dõng 

Gà ra Đền Rối, giáp xã Văn Phú và chia thành 2 khu vực 

hợp tác xã. 

Hợp tác xã Nam Trấn ở khu Dõng Gà, Đầm Rùa, cây 

Quýt; Hợp tác xã Nam Quan từ khu Đền Rối ra đồng Thủm, 

với số dân cả 02 khu là 206 hộ, 848 nhân khẩu. Ngày 

07/5/1994, UBND xã Tân Thịnh sắp xếp khu này thành 3 

thôn: Trấn Ninh 1 - khu Dõng Gà, Trấn Ninh 2- khu Đền 

Rối, Trấn Ninh 3 - khu đồng Thủm. 

Ngày 16/01/1979, phân vạch địa giới một số xã theo 

yêu cầu của tình hình nhiệm vụ mới. Thực hiện Quyết định 

số 15/CP của Hội đồng Chính phủ, sáp nhập các xã: Tuy 

Lộc, Nam Cƣờng, Minh Bảo, Tân Thịnh của huyện Trấn 

Yên về thị xã Yên Bái để có đủ cơ cấu sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thƣơng mại, dịch vụ. Đến ngày 13/02/1985, thực 
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hiện Quyết định  số 13-QĐ/UB của UBND thị xã Yên Bái, 

xã Tân Thịnh lại đƣợc phân vạch chia cắt để một phần 

thành lập phƣờng Yên Thịnh, dọc theo đƣờng trƣờng Chính 

trị tỉnh (nay là đƣờng Trần Phú), qua đình Trắng đến Đầm 

Quất lên đỉnh gò Đầm Giặc sang Dõng Nhèm cắt toàn bộ 

thôn Quần Hào về thành lập phƣờng Yên Thịnh (là khu vực 

HTX Tân Yên)1. Tháng 10/1986, khu trung tâm và UBND 

xã Tân Thịnh đƣợc chuyển về xóm giữa thôn Thanh Hùng 

dƣới chân đồi phòng không. Diện tích tự nhiên của xã  còn 

1.111 ha. Năm 1994, thực hiện Quyết định 05-QĐ/UB, 

ngày 07/5/1994 của UBND xã Tân Thịnh, địa bàn xã đƣợc 

chia thành 9 thôn để thuận lợi cho việc quản lý hành chính 

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

phòng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phƣơng. 

Phân vạch địa dƣ các thôn nhƣ sau: 

Lƣơng Thịnh 1, từ đỉnh dốc Cầu Làng đến Đình 

Trắng. 

Lƣơng Thịnh 2, từ khe Sến đến Khuân Lạ. 

Lƣơng Thịnh 3, khu vực Đầm Bình, đồng Mo, làng 

Gia, cây Vải, Múc Phƣớc. 

Thanh Hùng 1, từ xóm cây Dầu đến khe Chè. 

Thanh Hùng 2, từ đồng Mạ, làng Cảu, làng Gia đến 

Dõng Dào. 

Thanh Hùng 3.Từ khu Đá Tối, gò thờ Hang Chiêng 

đến đồng Chò, cây Phay, Dõng Hóc, Dộc Vông. 

                                                           
1
 Đến nay, Tân Thịnh chỉ còn lại 3 khu vực Lương Thịnh, Thanh 

Hùng và vùng kinh tế mới khu Đền Rối (Trấn Ninh). 



15 

Trấn Ninh 1, khu Dõng Gà. 

Trấn Ninh 2, khu đền Rối, Dộc Nhãn. 

Trấn Ninh 3, từ Đát Luông ra cuối đồng Thủm. 

Số nhân hộ khẩu toàn xã đến năm 2005 là 673 hộ, 

2.973 khẩu, dân tộc Kinh chiếm đa số, các dân tộc thiểu số 

nhƣ: Tày, Nùng, Mƣờng, Hmông, ngƣời Hoa, chiếm từ 3 -

5% số dân. Trong đó, đồng bào theo đạo thiên chúa giáo là 

104 hộ, 551 nhân khẩu chiếm 15,4% số hộ/toàn xã. Là xã 

có nhiều dân tộc, tôn giáo cùng chung sống và luôn giữ 

vững truyền thống đoàn kết cộng đồng.  

Ngày 19/12/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban 

hành Quyết định số 2703/QĐ - UBND, về việc kiện toàn, 

sắp xếp lại thôn tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái, 

xã Tân Thịnh đƣợc sắp xếp sáp nhập từ 09 thôn thành 05 

thôn cụ thể là: 

Thôn Lƣơng Thịnh: đƣợc hình thành trên cơ sở sáp 

nhập của thôn Lƣơng Thịnh 1 và thôn Lƣơng Thịnh 2, có 

diện tích đất tự nhiên là 190,1 ha; có 203 hộ dân sinh sống 

với 733 nhân khẩu. 

Thôn Thanh Lƣơng: đƣợc hình thành trên cơ sở sáp 

nhập của thôn Lƣơng Thịnh 3 và một phần của thôn Thanh 

Hùng 3, có diện tích tự nhiên là 220.8ha; có 192 hộ dân 

sinh sống với 828 nhân khẩu. 

Thôn Thanh Hùng: đƣợc hình thành trên cơ sở sáp 

nhập của thôn Thanh Hùng 2 và một phần của thôn Thanh 

Hùng 3, thôn có diện tích tự nhiên là 189,9 ha; có 194 hộ 

dân sinh sống với 649 nhân khẩu. 
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Thôn Trấn Thanh: đƣợc hình thành trên cơ sở sáp 

nhập của thôn Trấn Ninh 1 và thôn Thanh Hùng 1, có diện 

tích đất tự nhiên là 255,3 ha; có 157 hộ dân sinh sống với 

593 nhân khẩu. 

Thôn Trấn Ninh: đƣợc hình thành trên cơ sở sát nhập của 

thôn Trấn Ninh 2 và thôn Trấn Ninh 3, có diện tích tự nhiên là 

265,2 ha; có 197 hộ dân sinh sống với 728 nhân khẩu. 

Tân Thịnh là xã có địa hình thuộc vùng ven thành phố, 

nằm gọn trong một thung lũng xung quanh có đồi núi vây 

chắn nên ít khi bị ảnh hƣởng của bão, Từ khi trận bão xoáy 

xảy ra tháng 6/1941 trên phạm vi hẹp ở Thanh Hùng không 

có cơn bão nào gây ảnh hƣởng lớn. Do điều kiện đặc thù 

trên Tân Thịnh trở thành một nơi kín đáo và an toàn. Trong 

2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ít bị máy bay 

địch đánh phá và thiệt hại không lớn. Cũng vì vậy, Tỉnh ủy, 

Huyện ủy và các cơ quan của Trung ƣơng chọn làm nơi sơ 

tán trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Mỹ. 

III. ĐỊA LÝ NHÂN VĂN 

Nằm trong địa phận hành chính thành phố Yên Bái và 

trung tâm tỉnh lỵ Yên Bái, là mảnh đất sinh tụ lâu đời của 

ngƣời Việt cổ, tồn tại cho đến ngày nay, qua những di vật đƣợc 

phát hiện nhƣ di vật văn hóa Sơn Vi, công cụ bằng đá phát hiện 

thấy năm 1982 ở ven bờ suối thôn Thanh Lƣơng một số đĩa cổ 

tại khu vực làng Ắn thôn Trấn Thanh, do bà Nguyễn Thị Mão 

cuốc nƣơng làm rẫy phát hiện tháng 10/1937. 

Tại chân gò Cọ, trƣớc đình làng Yên, khu vực gốc 

quéo bãi Đồng, ông Hoàng Văn Lý thôn Thanh Hùng đánh 

nền nhà phát hiện đào đƣợc bát cổ ở độ sâu 1,6m (ngày 
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03/7/2005). Những chiếc bát cổ này cũng giống những cổ 

vật phát hiện thấy ở nhiều nơi trên khu vực ven sông Hồng. 

Trƣớc đó, năm 1950, bà Nguyễn Thị Cầm ở xóm Giữa, 

Thanh Hùng cũng đào đƣợc một cong tiền xu, tiền lỗ vuông 

bằng kim loại đồng, năm 1982 Sƣ đoàn bộ đội Phòng không 

làm đƣờng phát hiện một chum lớn tiền cổ lỗ vuông tại ven 

nƣơng cọ, ao Lọt, thôn Thanh Hùng. Bên cạnh những di vật 

nói trên Tân Thịnh còn rất nhiều những khu vực mang dấu 

tích cổ xƣa, nhƣ: nền nhà, các bờ ao, bờ đầm thời cổ, những 

tên làng, xóm nhƣ làng Ắn, làng Cảu, làng Gia ở khu vực 

Thanh Hùng, đầm Làng, đầm Giặc, Múc Phƣớc, đồng Mo, 

đầm Bình ở khu vực Lƣơng Thịnh; trên những nền nhà này 

đến nay vẫn còn nhiều vết tích của những mảnh ngói cổ vỡ 

vụn chứng tỏ nơi đây đã có một thời cƣ dân làm ăn sinh 

sống rất phồn thịnh. 

- Di tích tín ngƣỡng: Từ năm 1980 trở về trƣớc xã Tân 

Thịnh bao gồm cả khu vực Quần Hào, có những cơ sở tín 

ngƣỡng nhƣ: 

Nhà thờ Thiên chúa giáo tại Km7 đƣờng quốc lộ Yên 

Bái đi Yên Bình do đồng bào ở tỉnh Nam Định lên định cƣ 

ở khu vực này từ năm 1937 theo chính sách tiểu đồn điền 

của Toàn quyền Đông Dƣơng. Vì chủ yếu là đồng bào giáo 

dân, nên năm 1943 Nhân dân đóng góp để dựng lên ngôi 

nhà thờ bằng gỗ để làm nơi tôn vinh cầu nguyện, năm 2011 

đã đƣợc công nhận là Giáo xứ Quần Hào, cơ sở vật chất 

đƣợc đầu tƣ xây dựng khang trang1. 

                                                           
1
Nhà thờ Quần Hào KM7 hiện thuộc phường Yên Thịnh quản lý. 
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Nhà Thờ Tân Thịnh: Năm 1965 thực hiện chính sách 

di dân để xây dựng công trình thủy điện Thác Bà, đã có 20 

hộ dân đồng bào công giáo về sinh sống, lập nghiệp tại xã 

Tân Thịnh. Trong thời gian đầu bà con giáo dân của xã sinh 

hoạt tôn giáo cùng Giáo họ Quần Hào thuộc Giáo xứ Yên 

Bái. Ngày 19/12/1990, Họ Giáo Tân Thịnh đƣợc thành lập 

theo Thông báo số 04/TB-MTTQ của UBMTTQ thị xã Yên 

Bái, với 467 giáo dân trực thuộc Giáo xứ Yên Bái. Ban vận 

động thành lập Họ Giáo Tân Thịnh đã vận động giáo dân tự 

nguyện đóng góp, hiến tặng 1.840 m2đất, ngày công lao 

động, vật liệu để dựng một ngôi nhà nguyện bằng gỗ, 05 

gian đặt tại thôn Lƣơng Thịnh 3 phục vụ việc cầu nguyện, 

sinh hoạt tôn giáo của giáo dân. Năm 2014, Giáo họ Tân 

Thịnh đƣợc nhà nƣớc cấp 2500m2 tại thôn Lƣơng Thịnh 3 

để sử dụng vào mục đích tôn giáo. Sau nhiều năm chuẩn bị 

nguồn lực tài chính, năm 2017, Họ giáo khởi công xây dựng 

Nhà thờ có diện tích sử dụng là 538 m2, toàn bộ chi phí xây 

dựng công trình do bà con giáo dân đóng góp và Ban hành 

giáo vận động xã hội hóa. Năm 2021, Tòa giám mục Hƣng 

Hóa ban hành quyết định số 06/2021/QĐ/TGM thành lập 

Chuẩn xứ Tân Thịnh trực thuộc Giáo phận Hƣng Hóa với 

760 giáo dân. Trụ sở của Chuẩn xứ Tân Thịnh đƣợc đặt tại 

thôn Thanh Lƣơng, xã Tân Thịnh. 

Đình Gặt là ngôi đình nhỏ ven tràn đồng làng Gặt lối 

đi vào Lƣơng Thịnh (Đình thờ vị tƣớng Nguyễn Dũng chết 

tại đây khi chống giặc (Nguyên - Mông), theo tƣơng truyền 

của các cụ già ở thôn Lƣơng Thịnh kể lại. 
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Khu vực Lương Thịnh, có một ngôi đình xây ở giữa 

cánh đồng, thƣờng gọi là đình Cả, và 3 ngôi đền nhỏ (cấu 

tạo đơn giản, chỉ có một bệ xây và một bát hƣơng để lộ 

thiên không có mái che) đặt trên 3 khu gò: gò đồng Cọn, gò 

cây Chò đầm Cút, gò đền cửa khe đình Gốc Thống trƣớc 

đình Cả trông lên1. 

Khu vực Thanh Hùng và Trấn Ninh2 

Có một ngôi đình (đình Làng Yên) thờ năm vị thành 

hoàng làng có tên: Cao Lễ đại Vƣơng, Cao Kha đại Vƣơng, 

Cao Đạt đại Vƣơng, Cao Tự đại Vƣơng, Đỗ Đốc Mãnh đại 

Vƣơng. 

Ngoài ra đình còn thờ vọng Ngọc Dung công chúa sau 

này là Quốc mẫu Âu Cơ và thờ Cụ tổ của 07 họ khai khẩn 

lập làng ở vùng này là: họ (Lê, Hoàng, Nguyễn, Trịnh, Hà, 

Vũ, Phạm). 

Nhƣ vậy, ngoài chức năng chính của đình là thờ Thành 

hoàng, đình Làng Yên còn thờ các vị trong đạo mẫu Việt 

Nam. Năm vị Thành hoàng trên đều có năm vị đạo sắc của 

Vua Bảo Đại năm thứ 12, phong ngày 13/3/1937 (trích theo 

Ngọc Phả đình làng Yên). 

Năm 2005, đình Làng Yên đƣợc UBND tỉnh Yên Bái 

công nhận là Di tích lịch sử văn hoá cấp tỉnh3. 
                                                           

1
Đình Cả trước đây (thời kỳ chống Pháp) là nơi UBHC xã lấy làm 

nơi dạy học, mở các lớp học “bình dân học vụ”, nơi đây (thời kỳ chống 

Mỹ) còn là nơi làm lễ xuất quân của các Tiểu đoàn Yên Ninh1,2,3 trước 

khi vào Nam chiến đấu. 
2
Thôn Trấn Thanh ngày nay. 

3
Quyết định số 460/QĐ-UBND, ngày 30/11/2005 của UBND tỉnh 

Yên Bái. 
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Miếu: tại Km8 có một ngôi miếu nhỏ là nơi không 

thành danh nhƣng đến nay Nhân dân trong vùng vẫn thƣờng 

xuyên hƣơng khói lễ bái. 

Đền: Tân Thịnh có Đền Rối là ngôi đền thờ Ngọc 

Dung công chúa con thứ 8 của vua Hùng Triện Vƣơng, 

đƣợc khởi dựng đầu thế kỷ XIX là ngôi đền đã thành danh 

từ lâu, hằng năm đến ngày rằm tháng Giêng, Nhân dân 

trong vùng và khách thập phƣơng đến lễ rất đông. Bên 

ngoài đền Rối Dọc theo phía Nam, cách đền khoảng 200m 

về phía xã Văn Phú có một miếu nhỏ gọi là miếu Hai Cô 

(theo tên gọi của nhân dân địa phƣơng). Ngôi đền Rối trƣớc 

kia làm bằng gỗ khi Nhân dân Hà Nam Ninh lên định cƣ 

xây dựng vùng kinh tế mới đƣợc Nhân dân và du khách 

thập phƣơng đóng góp trùng tu lại ngôi đền năm 1997, năm 

2012 đền đƣợc đầu tƣ tôn tạo khang trang và đẹp đẽ hằng 

năm đón hàng ngàn du khách tới chiêm ngƣỡng, lễ bái. 

Chùa: Tân Thịnh có Chùa Minh Pháp (Chùa Rối) toạ 

lạc trên một quả đồi có hình bát úp, 3 mặt là ruộng, chung 

quanh là những quả đồi cao chạy dài ra tới bờ sông Hồng. 

Chùa Minh Pháp đƣợc khởi dựng khoảng nửa đầu của thế 

kỷ XIX, vật liệu bằng tranh, tre, nứa, lá với quy mô nhỏ 

hẹp, bài trí đơn sơ. Từ năm 1956 - 1975, chùa bị bỏ hoang 

không ai trông nom, hƣơng khói thờ phụng, trong quãng 

thời gian này nhiều di vật quý của Chùa đã bị thất tán. Năm 

1979, sau một trận mƣa lớn, ngôi Chùa đã bị sập hoàn toàn. 

Từ năm 1992 - 2003, Nhân dân trong xã và khách thập 

phƣơng công đức xây dựng ngôi Chùa kiến trúc xây dựng 

theo lối chữ đinh với 3 gian Tiền đƣờng, 2 gian Hậu cung 
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xây tƣờng gạch, lợp mái chảy có diện tích là 55,11m2. Đến 

thời điểm này, chùa chỉ có 50 phật tử. Năm 2005, UBND 

tỉnh ban hành quyết định số 460/QĐ - UBND, ngày 

30/11/2005 công nhận Đền, Chùa Rối là Di tích lịch sử - 

văn hoá cấp tỉnh. Năm 2006, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật 

giáo Việt Nam đã bổ nhiệm trụ trì Chùa Rối1 với trách 

nhiệm đƣợc giao là điều hành công tác Phật sự và quản lý 

tự viện, Sƣ cô Trụ trì đã thực hiện nghiêm Hiến chƣơng 

Giáo hội và Luật pháp Nhà nƣớc, truyền bá Đạo phật, thu 

nạp phật tử, kêu gọi công đức tiếp tục tu sửa, xây dựng 

Chùa. Tổng diện tích đất quy hoạch cho quần thể Đền Rối, 

Chùa Minh pháp là trên 4 ha. Năm 2009, Chùa Minh Pháp 

đƣợc khởi công xây dựng, năm 2012 khánh thành và đƣa 

vào sử dụng với diện tích 317,76m2, trong các năm gần đây 

Chùa Minh Pháp tiếp tục thực hiện các hạng mục phụ trợ, 

trồng cây xanh, vƣờn hoa trang trí khuôn viên thêm phần 

sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu chiêm bái của phật tử và du 

khách thập phƣơng. Đến thời điểm hiện nay, tổng số phật tử 

của Nhà Chùa là gần 1000 ngƣời. Chùa đang trong quá 

trình xây dựng Chùa cảnh văn hoá. 

Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ: Năm 1957, xã 

xây dựng Nghĩa trang Liệt sỹ tại khu vực Km6, thôn Quần 

Hào. Quy tập 06 ngôi mộ của các liệt sỹ hy sinh khi làm 

nhiệm vụ trên địa bàn xã. Khu tƣởng niệm này, năm 1985 

sau khi tiếp tục chuyển giao một phần đất để mở rộng 

                                                           
1
 Quyết định số:07 QĐ/HĐTS – VP1, ngày 17/01/2006 của Hội 

đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 
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phƣờng Yên Thịnh1, nên xã cũng bàn giao luôn cho phƣờng 

Yên Thịnh quản lý.   

Năm 1997, xã Tân Thịnh triển khai xây dựng Đài 

tƣởng niệm các liệt sỹ mới tại thôn Thanh Hùng, trên đài có 

khắc tên những con em Nhân dân trong xã chiến đấu đã hy 

sinh trong các cuộc kháng chiến: chống thực dân Pháp, đế 

quốc Mỹ và chiến tranh biên giới phía Bắc2. Năm 2020, Đài 

tƣởng niệm đƣợc xã tiếp tục đầu tƣ, sữa chữa khang trang, 

sạch đẹp. 

Dân cư xã Tân Thịnh, thời xa xƣa sinh sống rất thƣa 

thớt, đến thời kỳ giặc Nguyên - Mông xâm lƣợc nƣớc ta lần 

thứ nhất năm 1258, lần thứ hai năm 1285 đầu thế kỷ XIII, 

Nhân dân vùng Tân Thịnh cùng với các vùng lân cận nhƣ: 

Yên Bái, Trấn Yên tham gia vào các lãnh binh dƣới sự chỉ 

huy của các lãnh binh Hà Chƣơng, Hà Bổng, Hà Đặc3 anh 

dũng đứng lên chống giặc rất quyết liệt. Trong lần xâm lƣợc 

thứ hai của giặc Nguyên Mông Nhân dân Tân Thịnh lại 

cùng Nhân dân Yên Bái và Nhân dân châu Thu Vật (Yên 

Bình) đứng lên ủng hộ giúp đỡ đạo quân binh của tƣớng 

Trần Nhật Duật chặn đánh giặc rất quyết liệt, bẻ gẫy cuộc 

tiến công của chúng về Thăng Long. 

Đến những năm đầu thế kỷ XX, dân cƣ các nơi đã đến 

định cƣ, sinh sống nên đông dần lên. Ngƣời dân lúc này chủ 

                                                           
1
Năm 1981, xã cũng đã chuyển giao một phần diện tích để thành 

lập phường Yên Thịnh. 
2
Liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp 02, chống Mỹ 09, 

chiến tranh bảo vệ biên giới 03. 
3
 Ba an hem họ Hà (Hà Chương, Hà Bổng, Hà Đặc) trong đó Hà Chương 

và Đặc là hai anh em ruột. 
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yếu là lao động nông nghiệp, phát nƣơng làm dẫy, khai phá 

ruộng đất những thung lũng lòng khe ven suối, đắp đập 

thủy lợi, trồng cấy lúa nƣớc, lúa nƣơng, chăn nuôi gia súc, 

gia cầm khôi phục nền kinh tế và cùng nhau góp công, sức 

tôn tạo lại những nơi thờ tự, đình, chùa, miếu mạo… Tổ 

chức mở đƣờng đi chung trong làng, xóm. Nhân dân sinh 

sống trong xã chủ yếu là ngƣời Kinh, nhƣng canh tác lại 

theo tập quán dân tộc miền núi. Đến khi thực dân Pháp xây 

dựng tuyến đƣờng sắt Hải Phòng - Hà Nội - Lào Cai, ngƣời 

dân ở các tỉnh Phú Thọ, Nam Định, Hà Đông, Hà Nam, 

Thái Bình ngƣợc theo dòng sông Hồng lên làm ăn sinh sống 

tại các vùng Bách Lẫm, Tuần Quán, Bảo Lƣơng, Nam 

Cƣờng, Văn Phú, Hào Gia, Lƣơng Nham, Vân Yên (Thanh 

Hùng), số đông những ngƣời từ các tỉnh miền xuôi lên khai 

thác lâm sản, buôn bán, làm ăn họ ở lại sinh cơ lập nghiệp 

thành xóm làng. Chính vì vậy, từ những năm 1920, thôn 

Lƣơng Thịnh mới chỉ có 15 hộ - 20 hộ, sau lên đến 60 hộ 

dân năm 1946, thôn Thanh Hùng năm 1925 mới chỉ có 15 

hộ, năm 1946 lên đến 40 hộ. Đến năm 2020, theo thống kê 

số hộ dân sinh sống trên địa bàn xã là 1.020 hộ với 3.789 

nhân khẩu. 

IV. ĐỊA LÝ KINH TẾ 

Giao thông vận tải: là một xã ở sát trung tâm tỉnh lỵ 

nhƣng rất khó khăn về giao thông vận tải do đồi núi hiểm 

trở, địa phƣơng còn nghèo nên không đủ sức đầu tƣ mở 

đƣờng. Trƣớc Cách mạng tháng Tám (1945), đƣờng vào Tân 

Thịnh chỉ là đƣờng mòn chủ yếu là đi bộ. Đến năm 1954, 

hòa bình lập lại Nhân dân mới tổ chức đánh đất làm đƣờng 
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đi: từ Quần Hào vào Lƣơng Thịnh, từ Thanh Hùng đi Hào 

Gia, km 4 (là phƣờng Đồng Tâm ngày nay). Đến năm 1976, 

thực hiện Nghị quyết 61/CP của Chính phủ chuẩn bị mọi mặt 

để tiến lên xây dựng XHCN. Huyện Trấn Yên đã huy động 

dân công các xã Văn Phú, Văn Tiến, Văn Lãng, Tân Thịnh 

mở tuyến đƣờng vùng kinh tế mới từ khu vực ngã ba thôn 

Thanh Hùng đi đền Rối, xuống giáp Văn Tiến (nay là xã Văn 

Phú) vòng về tới thôn Thanh Hùng 1 (Trấn Thanh), HTX 

Tân Thịnh đã đầu tƣ hàng nghìn công lao động mở các tuyến 

đƣờng liên thôn từ khu đồng Cả, Lƣơng Thịnh sang Thanh 

Hùng, ô tô cỡ nhỏ có thể đi lại đƣợc.  

Năm 2004, Nhà nƣớc triển khai đề án làm đƣờng giao 

thông nông thôn trên cơ sở Nhà nƣớc và Nhân dân cùng 

làm. Với sự hỗ trợ của Nhà nƣớc, sự đồng tình ủng hộ của 

Nhân dân trong 16 năm xã Tân Thịnh đã kiên cố hoá 

37,15km đƣờng liên xã, liên thôn, liên xóm đảm bảo Nhân 

dân đi lại thuận lợi.  

Tháng 10/2010, tỉnh Yên Bái khởi công xây dựng 

tuyến đƣờng Nguyễn Tất Thành, nối thành phố Yên Bái với 

trung tâm huyện Yên Bình (đoạn qua xã Tân Thịnh dài 1,4 

km), tuyến đƣờng khánh thành ngày 29/6/2010. Đây là 

công trình trọng điểm của tỉnh chào mừng kỷ niệm 65 năm 

ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và 110 năm ngày thành lập 

tỉnh Yên Bái. 

Đặc biệt trên địa bàn xã có tuyến đƣờng Âu Cơ đi qua 

với chiều dài 3,5km; công trình đƣợc khởi công xây dựng 

vào tháng 4/2011 và hoàn thành đƣa vào sử dụng tháng 

6/2015. Đây là trục đƣờng rất quan trọng của thành phố 
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nhằm mục tiêu giải quyết ách tắc khi có ngập úng từ quốc 

lộ 32C, đoạn cầu Yên Bái đến cầu Văn Phú, đồng thời phục 

vụ mở rộng thành phố sang hữu ngạn sông Hồng và kết nối 

với đƣờng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tạo điều kiện thuận lợi 

cho nhân dân đi lại, kết nối giao thƣơng phát triển kinh tế, 

là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đƣợc Tỉnh ủy lựa chọn để 

chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Các công trình 

trên mở ra đã tạo thế và lực mới cho xã phát triển ngày một 

đi lên. 

Về sản xuất nông lâm nghiệp: Tân Thịnh có diện tích 

trồng lúa nƣớc 100ha, mỗi vụ đạt từ 350 - 400 tấn, sản 

lƣợng cả năm đạt từ 700 - 800 tấn thóc. Trên diện tích trồng 

lúa này còn kết hợp trồng rau màu vụ đông (vụ 3) làm tăng 

giá trị thu nhập trên trên một đơn vị diện tích. Năm 2005, 

diện tích trồng chè có 260 ha, đƣợc trồng từ năm 1972 - 

1973 đã đƣợc cải tạo trồng lại bằng các loại chè giống mới 

có năng suất cao hơn. Mỗi năm thu hoạch đƣợc  800 - 1.200 

tấn búp tƣơi cung cấp cho các nhà máy chè trong tỉnh. 

Năm 2005, xã có 500 ha đất lâm nghiệp đã giao cho 

các hộ bảo quản sử dụng trồng rừng phát triển kinh tế thời 

gian 40 - 50 năm, hằng năm Nhân dân khai thác bán gỗ 

nhiêu liệu giấy từ 800 - 1.200m3 sau trồng lại bằng các loại 

gỗ có giá trị cao hơn nhƣ bạch đàn, keo lai… 

Qua quá trình xây dựng và phát triển, Tân Thịnh đƣợc 

đầu tƣ xây dựng nhiều công trình, dự án trọng điểm của 

tỉnh, thành phố đã thu hồi một số diện tích đất sản xuất để 

phục vụ việc xây dựng các công trình nên diện tích đất sản 
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xuất đã giảm một phần, bên cạnh đó do quá trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế phát sinh nhu cầu chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất, vì vậy diện tích đất sản xuất của xã đã có sự 

thay đổi đáng kể, cụ thể là: Diện tích đất sản xuất lúa nƣớc 

hai vụ là 100 ha sản lƣợng lúa đạt 500 tấn/năm; Diện tích 

trồng ngô, sắn, rau màu là 93,6 ha; diện tích đất trồng cây 

dƣợc liệu là 10,3ha; diện tích đất sản xuất chè là 10 ha; diện 

tích đất sản xuất lâm nghiệp là 560ha. 

Năm 2020, tổng số dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm trên 

175 dự án (trong đó 105 dự án nuôi Lợn, 42 dự án chăn nuôi 

gia cầm và thủy cầm) quy mô tập trung. Sản lƣợng thịt hơi xuất 

chuồng hằng năm đạt 1.450 tấn (trong đó gia cầm 250 tấn), 

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng “chuỗi giá trị” 

trong chăn nuôi tiến tới sản xuất hàng hoá quy mô lớn và phát 

triển ổn định hơn. 

Về thương mại, dịch vụ, là địa bàn ở sát thị trƣờng 

chính của tỉnh, thành phố, Tân Thịnh cũng đã hình thành 

một số điểm dịch vụ cung cấp hàng hóa tiêu dùng, thức ăn 

chăn nuôi, vật tƣ cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài những 

dịch vụ nhỏ, hàng ngày Nhân dân tiếp cận với thị trƣờng để 

tiêu thụ những hàng hóa sản xuất nhƣ rau quả, hoa tƣơi, 

thực phẩm chế biến… 

Về thông tin liên lạc, Tân Thịnh có mạng lƣới truyền 

thanh của xã hoàn chỉnh và tƣơng đối hiện đại. Hàng 

ngày, tiếp sóng phát thanh đài địa phƣơng và Trung ƣơng, 

5/5 thôn đƣợc phủ sóng các mạng viễn thông và có đƣờng 

truyền internet. Hiện toàn xã có 99% số hộ có phƣơng 

tiện nghe nhìn, 99% số hộ có xe máy, ô tô gia đình, 100% 
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số hộ có điện thoại di động; 60% số hộ sử dụng mạng 

Internet. 

Về văn hóa xã hội, cùng với sự phát triển kinh tế, văn 

hóa xã hội cũng có nhiều tiến bộ đáp ứng kịp thời các 

nhiệm vụ chính trị của địa phƣơng, nâng cao đời sống tinh 

thần cho Nhân dân. 

Hệ thống giáo dục: công tác giáo dục của xã Tân 

Thịnh bắt đầu hình thành sau khi thành lập Chi bộ Đảng xã 

Tân Thịnh một thời gian. Tháng 9/1957, Ty Giáo dục Yên 

Bái cử Thầy Hà Minh Tiến về đảm nhiệm công tác giáo dục 

tại xã (Tân Thịnh khi đó là xã trắng, chƣa có lớp học), lãnh 

đạo xã đã cùng với giáo viên tuyên truyền vận động các gia 

đình cho con em đi học, năm học 1957 - 1958 đã mở đƣợc 

01 lớp ghép (lớp 1+2), lớp học đƣợc bố trí tạm thời ở Hợp 

tác xã Lƣơng Thịnh. Năm 1960, Trƣờng cấp I đƣợc thành 

lập, địa điểm tại khu Đình Trắng, xã đã dựng đƣợc một nhà 

lớp học bằng tranh, tre, mái lá 4 gian dành cho 02 lớp ghép 

(học sinh học song chƣơng trình tiểu học thì chuyển sang 

Minh Bảo học cấp II). Năm 1964, Trƣờng cấp II đƣợc thành 

lập, năm 1965 trƣờng đƣợc chuyển lên khu vực Đầm Bình 

(thôn Thanh Lƣơng)1; năm 1978, trƣờng đƣợc tổ chức Nhi 

đồng Liên hiệp quốc (UNICEP) tài trợ lắp đặt nhà ghép 02 

tầng với 08 phòng học đƣợc xây dựng tại khu đồi Cọ, thôn 

Lƣơng Thịnh (Địa điểm hiện tại của nhà trƣờng). Năm 
                                                           

1
Thời kỳ kháng chiến chiến chống Mỹ, Tân Thịnh là nơi sơ tán của 

các thầy và trò thị xã Yên Bái, từ chỉ mấy chục học sinh của xã có thời 

điểm lên tới 700-800 học sinh với gần 100 giáo viên về sơ tán, do đảm 

bảo tốt việc phòng, chống máy bay địch đánh phá nên suốt thời gian Mỹ 

ném bom, không thầy và trò nào bị thươngvong. 
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1990, Trƣờng THCS tách phân hiệu Thanh Hùng thành 

trƣờng Tiểu học Thanh Hùng. Năm 1991, Nhà trƣờng thành 

lập thêm bậc học mầm non, năm 2007 khối Mầm non tách 

riêng để thành lập Trƣờng Mầm non Ngọc Lan. Năm 2016, 

thực hiện sự lãnh đạo của cấp trên Trƣờng Tiểu học Thanh 

Hùng và Trƣờng THCS Tân Thịnh tiếp tục sáp nhập trở 

thành trƣờng TH&THCS Tân Thịnh, hoạt động ổn định cho 

đến ngày nay. Qua 63 năm xây dựng và trƣởng thành hệ 

thống giáo dục xã Tân Thịnh không ngừng phát triển, cơ sở 

vật chất của các Nhà trƣờng đƣợc đầu tƣ xây dựng khang 

trang, chất lƣợng dạy và học đƣợc nâng cao, nhiều học sinh 

của nhà trƣờng đã trƣởng thành trên nhiều lĩnh vực và góp 

phần xây dựng quê hƣơng, đất nƣớc. Trƣờng Mầm non 

Ngọc Lan đƣợc công nhân đạt chuẩn quốc gia mức độ I 

năm 2018, Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở đƣợc công 

nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ I năm 2017; toàn xã đạt 

phổ cập THCS. 

Trạm y tế xã đƣợc xây dựng năm 1995, hằng năm 

hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 

Nhân dân, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế năm 2014; tỷ lệ 

tăng dân số tự nhiên đạt 0,86%; tỷ lệ trẻ em dƣới 5 tuổi suy 

dinh dƣỡngcòn 6,2%; tỷ lệ ngƣời dân tham gia bảo hiểm y tế 

đạt 96.7%. Số hộ dân sử dụng nƣớc sạch hợp vệ sinh đạt 

100%, tỷ lệ gia đình có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh 97%. 

Duy trì xã đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.  

Thông qua các chƣơng trình xóa đói, giảm nghèo và 

giải quyết việc làm, Tân Thịnh đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 

14,7% năm 2005,  xuống 1% năm 2020. 
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V. TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ 

Là mảnh đất có vị trí chiến lƣợc. Trải qua hàng ngàn 

năm giữ nƣớc và dựng nƣớc của dân tộc cũng nhƣ các địa 

phƣơng khác, Tân Thịnh cũng phải chịu sự áp bức, xâm 

lƣợc của các thế lực phong kiến phƣơng Bắc. 

Tháng 02/1886, thực dân Pháp bắt đầu tiến đánh Yên 

Bái, nhiều trận đánh lớn diễn ra ở phòng tuyến kéo dài từ 

Hào Gia, Tuần Quán, Bách Lẫm, Giới Phiên mở đầu cuộc 

đánh chiếm Yên Bái1. Trong quá trình đánh chiếm chúng 

thiết lập bộ máy cai trị tại các vùng thôn quê, lập nên các 

chức dịch nhƣ chánh tổng, lý trƣởng, bá hộ để tiếp tay cho 

thực dân Pháp đàn áp, bóc lột Nhân dân ta bằng sƣu cao, 

thuế nặng bòn rút mồ hôi công sức Nhân dân. Số ngƣời 

nghèo đói ngày một nhiều, sản phẩm thóc gạo làm ra phải 

gán nợ, lĩnh non cuối cùng phải gán hết cả ruộng vƣờn do 

chính bàn tay họ khai hoang cho bộ máy cai trị của thực dân 

Pháp. Mất đất đai, thiếu việc làm, thất nghiệp dân nghèo 

tiếp tục làm thuê cho bọn thực dân, phong kiến cuộc sống 

khó khăn, chủ yếu dựa vào rừng núi, tìm kiếm củ mài, 

măng rừng… để sống qua ngày, ốm đau không có thuốc 

chữa bệnh. 

Cách mạng tháng Tám thành công lập nên chính 

quyền cách mạng, Tân Thịnh bấy giờ là những xóm, thôn 

của xã Phó Đức Chính huyện Trấn Yên. Có chính quyền, có 

chi bộ Đảng lãnh đạo, Nhân dân Tân Thịnh với truyền 

thống yêu nƣớc nồng nàn, với ý trí kiên cƣờng bất khuất đã 

tích cực tham gia hƣởng ứng các cuộc vận động của Đảng, 

                                                           
1
Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái, xuất bản 2002, trang 38 - 39. 
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góp phần bảo vệ quê hƣơng, bảo vệ độc lập, chủ quyền của 

dân tộc mới giành đƣợc độc lập. 

Từ đóng góp lƣơng thực, thực phẩm, đi dân công phục 

vụ chiến dịch đánh giặc Pháp, nuôi dƣỡng cán bộ hoạt động 

cách mạng, tham gia đội du kích chủ lực của huyện Trấn Yên, 

tham gia tòng quân xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam. 

Trải qua chặng đƣờng dài của lịch sử cho đến khi xã Tân 

Thịnh đƣợc thành lập (01/1954). Tiếp tục phát huy truyền 

thống trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân trong xã cần 

cù lao động sản xuất xây dựng quê hƣơng, góp sức ngƣời, sức 

của cho 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc. 

Đảng bộ xã Tân Thịnh không ngừng đoàn kết vƣơn 

lên thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lƣợc là xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, bảo vệ quê hƣơng. 

Ghi nhận những thành tích đóng góp trong cuộc kháng 

chiến của dân tộc, tháng 6/1976, Tân Thịnh đƣợc Chủ tịch 

nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trao thƣởng 

Huân chƣơng lao động và Huân chƣơng kháng chiến chống 

Mỹ cứu nƣớc hạng ba đây là phần thƣởng cao quý và đáng 

tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Tân Thịnh. 

Phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hƣơng cần cù 

trong lao động, dũng cảm trong chiến đấu chống ngoại xâm, 

đoàn kết thân ái trong cộng đồng, Đảng bộ và Nhân dân xã 

Tân Thịnh càng nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong công cuộc 

xây dựng quê hƣơng ngày một phát triển giàu đẹp, cuộc 

sống của nhân dân ngày càng ấm no, văn minh, hạnh phúc. 

Phấn đấu xây dựng xã Tân Thịnh trở thành phƣờng của 

thành phố Yên Bái trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
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CHƢƠNG  II 

DƢỚI ÁCH THỐNG TRỊ CỦA CHẾ ĐỘ PHONG 

KIẾN, THỰC DÂN. CUỘC VẬN ĐẤU TRANH 

GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CÁCH MẠNG 

THÁNG TÁM NĂM 1945 

 

I. DƢỚI ÁCH THỐNG TRỊ CỦA CHẾ ĐỘ PHONG 

KIẾN THỰC DÂN (1886 - 1945) 

Năm 1886, thực dân Pháp chiếm đóng Yên Bái, ngày 

11/4/1900 Toàn quyền Đông Dƣơng ra Nghị định thành lập 

tỉnh Yên Bái, tỉnh lỵ đặt tại làng Yên Bái, thuộc tổng Bách 

Lẫm, huyện Trấn Yên. Lƣơng Nham (địa danh Tân Thịnh 

ngày nay là 1 trong 12 địa danh của tổng Bách Lẫm huyện 

Trấn Yên1. 

Để quản lý và dễ bề cai trị thực dân Pháp thiết lập hệ 

thống chính quyền cấp xã gồm lý trƣởng, xã trƣởng và các 

thành viên hội đồng kỳ mục. 

Ở Lƣơng Nham (Tân Thịnh), lúc bấy giờ có tên là xã 

Thƣợng Cát thuộc tổng Bách Lẫm. Năm 1930 - 1935 bộ 

máy cai trị gồm: 

Ông Nguyễn Hoàng Thi làm Lý trƣởng. 

Ông Nguyễn Văn Kỷ làm Lý trƣởng (mua). 

Năm 1936 - 1945, Lƣơng Nham vẫn gọi là xã Thƣợng 

Cát, do ông Nguyễn Văn Ngung làm Chánh tổng, ông 

Nguyễn Văn Đắc làm Lý trƣởng. 

Khu vực Thanh Hùng thời kỳ này thuộc Hào Gia, tổng 

Bách Lẫm, ông Đỗ Văn Sử làm Chánh tổng, dƣới chánh 

                                                           
1
Lịch sử Đảng bộ thành phố Yên Bái, xuất bản 2002, trang 49. 
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tổng là các hàng cai gồm có: ông Nguyễn Văn Đàn (thƣờng 

gọi là cai Đàn), hàng xã có các ông: 

Nguyễn Văn Noi (thƣờng gọi là xã Noi) 

Nguyễn Văn Thế (thƣờng gọi là xã Thế) 

Nguyễn Văn Hào (thƣờng gọi là xã Hào). 

Nguyễn Văn Độ (thƣờng gọi là xã Độ) 

Nguyễn Văn Sửu (thƣờng gọi là xã Tẽo) và cuối cùng 

là ông Lê Văn Mùi (thƣờng gọi là xã Mùi). 

Các chức dịch trong làng xã lúc này chủ yếu làm việc 

theo chính sách cai trị của thực dân Pháp, Tân Thịnh bấy 

giờ dân cƣ sinh sống còn ít và đa số là những ngƣời nghèo 

khổ, hằng năm phải nộp 02 vụ sƣu cao, thuế nặng cho bộ 

máy cai trị. Không có sự quan tâm đến cuộc sống ngƣời 

dân, con em không có trƣờng lớp học, hơn 90% dân số là 

ngƣời mù chữ. Đã vậy, dân vẫn phải đi lính cai, lính dõng, 

đi phu làm các công trình sân bay Đông Cuông, làm tuyến 

đƣờng bộ: Văn Chấn, Nghĩa Lộ, tuyến đƣờng sắt Yên Bái, 

Lào Cai…  

Thời kỳ này kinh tế xã Tân Thịnh chủ yếu là sản xuất 

nông nghiệp, với nền canh tác lạc hậu; tự cấp, tự túc. Tình 

hình xã hội mang đặc thù của xã hội thực dân phong kiến, 

một số ruộng đất khai phá từ đời ông cha để lại phần lớn là 

trằm lầy, ớm bóng, năng suất, sản lƣợng không cao, Nhân 

dân thiếu đói quanh năm cuộc sống phải dựa vào nghề khai 

thác lâm, thổ sản kiếm sống, đi làm thuê làm mƣớn cho 

những nhà giàu có, lúc này ở Tân Thịnh hình thành rõ 02 

giai cấp rõ rệt là bóc lột và bị bóc lột. 
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Nhân dân ở Tân Thịnh đa số là những ngƣời nghèo 

khổ ở miền xuôi do không chịu đƣợc cảnh sƣu cao, thuế 

nặng đã rời bỏ quê hƣơng lên miền ngƣợc tìm đƣờng sinh 

sống, hy vọng cuộc sống đỡ vất vả hơn, nhƣng cuối cùng 

cũng không thoát khỏi ách đô hộ, áp bức của thực dân, 

phong kiến. Là nông dân nhƣng không có ruộng phải làm 

tô, làm tá điền cho các địa chủ và chủ đồn điền. Chính sách 

phát canh thu tô chúng kéo dài khá lâu, bóc lột sức lao động 

ngƣời nông dân, đã vậy phần tử khá giả trong làng cũng tiếp 

tay cho đế quốc, phong kiến đe nẹt tầng lớp nghèo khổ, cấm 

doán quyền tự do của Nhân dân. Do cuộc sống quá khó 

khăn, hàng vụ phải lĩnh thóc lúa non để ăn, đến vụ thu 

hoạch chúng thu nợ gấp rƣỡi lúc vay, nếu không trả đƣợc 

thì gán bằng ruộng đất. Đây là một trong những nguyên 

nhân mà chúng chiếm đoạt ruộng đất của nông dân, điển 

hình là địa chủ Nguyễn Thị Thƣờng ở Hào Gia và địa chủ 

Nguyễn Văn Ngung ở Lƣơng Nham, ai không đủ ruộng gán 

nợ thì lên rừng khai thác nứa, gỗ đƣa xuống suối đẩy ra cửa 

ngòi Tuần Quán giao cho chúng. 

II. CUỘC VẬN ĐỘNG ĐẤU TRANH GIÀNH 

CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG VỀ TAY NHÂN DÂN 

THÁNG TÁM NĂM 1945 

Giữa lúc tiếng súng kháng Nhật của cách mạng ở thị 

xã Yên Bái ngày càng gay go, ác liệt giữa ta và địch thì lệnh 

Tổng khởi nghĩa của Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc về đến 

Yên Bái. Tối ngày 17/8/1945, Ban cán sự Việt Minh họp tại 

nhà Tằm, Âu Lâu ra quyết định giải quyết nhanh chóng việc 

giành chính quyền ở tỉnh lỵ Yên Bái. Ban cán sự đã huy 
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động toàn bộ lực lƣợng vào thị xã Yên Bái đấu tranh làm áp 

lực chính trị hỗ trợ lực lƣợng vũ trang giành chính quyền 

nhanh gọn. Thời cơ đã đến không thể trì hoãn, đồng thời 

chuẩn bị mọi mặt cho việc thành lập UBND cách mạng lâm 

thời tỉnh Yên Bái và tiếp quản thị xã Yên Bái. 

Ngày 20/8/1945, hƣởng ứng chủ trƣơng của Ban cán 

sự Việt Minh, Nhân dân thôn Lƣơng Nham, Quần Hào, 

Thanh Hùng đã tham gia cuộc biểu tình, thị uy cùng các địa 

phƣơng từ chiến khu Vần, Đông Cuông, Yên Bình và các 

vùng lân cận tạo nên một vùng cờ đỏ sao vàng từ các ngả 

tiến vào thị xã Yên Bái hô vang khẩu hiệu “Đả đảo quân 

Nhật, ủng hộ mặt trận Việt Minh”. Thành lập chính quyền 

Nhân dân cách mạng “Việt Nam hoàn toàn độc lập”. 

Ngày 21/8/1945, lực lƣợng vũ trang của ta tiếp quản 

thị xã Yên Bái. Ban cán sự Việt Minh đã tổ chức cuộc mít 

tinh quần chúng tại sân Căng (khu rạp chiếu bóng Bạch 

Đằng và Sân vận động Yên Bái bây giờ), có gần một vạn 

ngƣời tham gia trong đó có phần đông là Nhân dân các 

vùng lân cận nhƣ Hào Gia, Lƣơng Nham, Quần Hào, Thanh 

Hùng, Văn Phú, Bách Lẫm, Cƣờng Thịnh, Giới Phiên… 

Đây là cơ hội Nhân dân xã Tân Thịnh đƣợc tham gia và 

chứng kiến UBND cách mạng lâm thời tỉnh Yên Bái làm lễ 

ra mắt trƣớc quần chúng Nhân dân. Các Đồng chí Ngô 

Minh Loan - Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Phúc - Phó Chủ 

tịch. Thay mặt UB Cách mạng lâm thời, đồng chí Nguyễn 

Phúc đọc lời tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân phong kiến, 

công bố chính sách của mặt trận Việt Minh kêu gọi Nhân 

dân đoàn kết, ủng hộ chính quyền cách mạng, sẵn sàng đập 
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tan mọi âm mƣu của đế quốc và các thế lực phản động, vƣợt 

qua mọi khó khăn thử thách quyết tâm bảo vệ thành quả 

cách mạng, từng bƣớc xây dựng cuộc sống mới. 

Ngày 22/8/1945, đã trở thành ngày lịch sử vẻ vang của 

các tầng lớp Nhân dân thị xã Yên Bái, đánh dấu mốc son 

chói lọi dƣới sự lãnh đạo của Đảng; Ban cán sự Đảng, chi 

bộ Đảng các tầng lớp Nhân dân vùng lên đập tan xiềng xích 

nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, chấm dứt chế độ 

phong kiến hàng ngàn năm. 

Dƣới sự lãnh đạo của Ban cán sự Đảng hai tỉnh Yên 

Bái - Phú Thọ và Mặt trận Việt Minh, Nhân dân Hào Gia, 

Thanh Hùng, Lƣơng Nham, Quần Hào cùng với Nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh đứng lên lật đổ chính quyền của 

Nhật, thành lập chính quyền cách mạng góp phần làm nên 

thắng lợi vĩ đại của Cách mạng tháng Tám 1945, mở ra một 

kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và Chủ nghĩa xã 

hội, đem lại cuộc đổi đời chƣa từng có đối với ngƣời dân 

Yên Bái. Đáp ứng nguyện vọng từ ngàn đời của ngƣời dân 

từ địa vị nô lệ, bị áp bức trở thành ngƣời làm chủ hoàn toàn. 

Vì vậy, Nhân dân Tân Thịnh phấn khởi đem hết nhiệt tình, 

tinh thần yêu nƣớc, trí tuệ… để bảo vệ và xây dựng chính 

quyền non trẻ mới thành lập. Lúc này, các chức dịch cũ 

trong làng không còn hiệu lực, chính quyền cách mạng tiến 

hành tổ chức thành lập bộ máy chính quyền lâm thời ở các 

thôn làng để có ngƣời phụ trách các hoạt động xã hội. Mọi 

phong trào hoạt động của đoàn thể đƣợc củng cố và hoạt 

động mạnh mẽ, chuẩn bị cho cuộc trƣờng kỳ kháng chiến 

chống thực dân Pháp xâm lƣợc. 
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CHƢƠNG III 

THỰC HIỆN HAI NHIỆM VỤ KHÁNG CHIẾN,  

KIẾN QUỐC (1945 - 1954) 

 

I. THÀNH LẬP CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG 

LÂM THỜI (1945 - 1946) 

Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền về tay 

Nhân dân. Bộ máy chính quyền cách mạng lâm thời ở địa ở 

địa phƣơng đƣợc thành lập nhằm tập trung giải quyết nhiều 

vấn đề quan trọng vừa mang tính cấp bách, vừa mang tính 

lâu dài đó là: 

Khẩn trƣơng chuẩn bị về mọi mặt cho cuộc kháng chiến. 

Phát động tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm. 

Tổ chức bình dân học vụ, diệt giặc dốt. 

Chuẩn bị bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân. 

Thực hiện chủ trƣơng về tiến hành thu gọn đầu mối 

các đơn vị hành chính cơ sở, sáp nhập các xã nhỏ trên toàn 

huyện Trấn Yên từ 80 xã xuống còn 28 liên xã và 12 xã độc 

lập tăng cƣờng hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của 

chính quyền các cấp. Theo đó, Tân Thịnh lúc này thuộc liên 

xã Phó Đức Chính. Sau khi sắp xếp về tổ chức hành chính, 

Ủy ban kháng chiến hành chính xã đã đẩy mạnh vận động 

quần chúng tham gia vào các tổ chức đoàn thể nhất là Hội 

Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc 

đồng thời chú trọng công tác xây dựng lực lƣợng vũ trang 

và chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến. 

Cùng với các địa phƣơng khác trong huyện, việc sắp 

xếp bộ máy chính quyền lâm thời ở các thôn, làng do cán 

bộ Ban cán sự Việt Minh xuống vận động và tổ chức. 
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Thôn Lƣơng Nham, cán sự Việt Minh về làm công tác 

tổ chức chính quyền gồm có: 

Đồng chí: Đào Đình Bảng (tức Vân Đình)- Cán bộ 

Mặt trận. 

Đồng chí: Cầu - Nhóm Thanh niên phản đế Việt Minh. 

Đồng chí: Đỗ Trọng Khôi - Cán bộ Mặt trận Việt 

Minh. 

Đồng chí: Nguyễn Thành Đô (sau này là Chủ tịch 

UBHC tỉnh Yên Bái). 

Đồng chí: Nguyễn Đức (sau này là Bí thƣ Tỉnh ủy Yên 

Bái). 

Tháng 11/1945, Nhân dân thôn Lƣơng Nham đã họp 

tại ngôi đình Cả nghe phổ biến của cán bộ, Ban cán sự Mặt 

trận Việt Minh, sau đó bầu tổ chức chính quyền bằng biểu 

quyết giơ tay, kết quả: 

Đồng chí: Đặng Văn Thông đƣợc bầu làm Chủ tịch 

lâm thời. 

Đồng chí: Nguyễn Văn Đắc đƣợc bầu làm Phó Chủ 

tịch lâm thời. 

Đồng chí: Hà Văn Hạ đƣợc bầu làm Ủy viên thƣ ký. 

Đồng chí: Trần Văn Viên đƣợc bầu làm Ủy viên phụ 

trách quân sự (tức quản viên). 

Đoàn Thanh niên ở Lƣơng Nham do đồng chí Nguyễn 

Văn Thành làm Bí thƣ đầu tiên. Lúc này, thôn còn có Đồng 

chí Trần Thị Minh Châu cán bộ tăng cƣờng về xã đã dạy cho 

Thanh niên về công cuộc kháng chiến của Đảng và khơi dậy 

lòng yêu nƣớc, phát huy tinh thần tuổi trẻ hăng hái xung 

phong đi tòng quân đánh giặc và phục vụ các chiến dịch.  
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Khu vực Thanh Hùng, cũng đƣợc Ban cán sự Việt 

Minh về vận động và tổ chức bầu chính quyền lâm thời nhƣ 

ở Lƣơng Nham. 

Ngày 13/11/1945, toàn thể Nhân dân thôn Vân Yên 

(tức Thanh Hùng ngày nay) đã tập trung đông đủ tại ngôi 

đình Cây Đa, làng Yên (Thanh Hùng) họp nghe Ban cán sự 

Việt Minh tuyên truyền, do đồng chí Nguyễn Đức phụ 

trách. Kết thúc cuộc họp thôn Thanh Hùng đã bầu các đồng 

chí sau vào bộ máy chính quyền lâm thời. 

Đồng chí: Hoàng Đình Cửu - Chủ tịch lâm thời 

Đồng chí: Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch lâm thời. 

Đồng chí: Nguyễn Văn Căn - Phụ trách Quân sự. 

Đồng chí: Đỗ Văn Sử - Phụ trách Tƣ pháp. 

Đồng chí: Nguyễn Văn Vu - Làm cố vấn. 

Cử đồng chí Trần Thị Minh Châu phụ trách tổ chức 

thành lập Đoàn Thanh niên cứu quốc và dạy hát cho thanh 

niên những bài ca kháng chiến. Đồng chí Nguyễn Văn Phê 

đƣợc cử làm Bí thƣ Thanh niên ở Thanh Hùng. 

Tháng 8/1945 đến đầu năm 1947, tuy ta đã nắm đƣợc 

chính quyền nhƣng thực dân Pháp vẫn còn chiếm đóng một 

số nơi ở trên Yên Bái. Tuy vậy, các thôn, làng của huyện 

Trấn Yên đều đã có chính quyền lâm thời điều hành mọi 

hoạt động: kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh…, vận động 

Nhân dân tăng gia sản xuất, ổn định cuộc sống sẵn sàng chi 

viện cho kháng chiến.  

Đến cuối năm 1947 UBHC kháng chiến xã Phó Đức 

Chính đƣợc thành lập gồm các địa danh sau: Thanh Hùng, 

Lƣơng Nham, Quần Hào, Thanh Liên, Tuần Quán lên đến 
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làng Yên Bái. Chủ tịch lâm thời xã Phó Đức Chính là đồng 

chí: Đào Công Đệ, Phó Chủ tịch là đồng chí Lê Quý Ngân. 

Khi có chính quyền xã Phó Đức Chính, các tổ chức 

chính quyền lâm thời các thôn, làng hết hiệu lực, chuyển 

sang bầu, cử các trƣởng thôn để phụ trách các công việc 

cùng với phong trào các đoàn thể. 

Chính quyền cách mạng non trẻ Tân Thịnh phải tập 

trung giải quyết nhiều vấn đề quan trọng vừa mang tính cấp 

bách, vừa mang tính lâu dài đó là: Phát động tăng gia sản 

xuất và thực hành tiết kiệm; tổ chức bình dân học vụ, diệt 

giặc dốt; Chuẩn bị bầu cử Quốc hội; khẩn trƣơng chuẩn bị 

về mọi mặt cho cuộc kháng chiến. 

Thực hiện chủ trƣơng về tiến hành thu gọn đầu mối 

các đơn vị hành chính cơ sở, sáp nhập các xã nhỏ trên toàn 

huyện Trấn Yên từ 80 xã xuống còn 28 liên xã và 12 xã độc 

lập tăng cƣờng hiệu lực và hiệu quả quản lý, điều hành của 

chính quyền các cấp. Theo đó, Tân Thịnh lúc này thuộc liên 

xã Phó Đức Chính. Sau khi sắp xếp về tổ chức hành chính, 

Ủy ban kháng chiến hành chính xã đã đẩy mạnh vận động 

quần chúng tham gia vào các tổ chức đoàn thể nhất là Hội 

Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc 

đồng thời chú trọng công tác xây dựng lực lƣợng vũ trang 

và chuẩn bị mọi mặt cho cuộc kháng chiến. 

Cùng với các địa phƣơng khác trong huyện, việc sắp 

xếp bộ máy chính quyền lâm thời ở các thôn, làng do cán 

bộ Ban cán sự Việt Minh xuống vận động và tổ chức. 

Ngay sau khi đƣợc thành lập, để giải quyết nhanh nạn 

đói, dƣới sự lãnh đạo Ủy ban hành chính kháng chiến huyện 
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Trấn Yên, Ủy ban cách mạng lâm thời xã Tân Thịnh đã tích 

cực vận động Nhân dân nhƣờng 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 gƣơng Chủ 

tịch Hồ Chí Minh mỗi tuần nhịn ăn một bữa lập hũ gạo cứu 

đói… đƣợc các tổ chức đoàn thể và bà con Nhân dân trong 

xã tích cực hƣởng ứng. Cùng với các biện pháp trƣớc mắt, 

chính quyền xã phát động Nhân dân đẩy mạnh thực hiện 

phong trào tăng gia sản xuất, thực hiện “Tấc đất, tấc vàng”, 

trong đó tập trung vào các loại rau, màu ngắn ngày. Chính 

quyền cũng thực hiện giảm thuế điền thổ, giảm tô, giảm tức. 

Việc bƣớc đầu thực thi các 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 bƣớc đƣợc ổn định tuy vẫn còn nhiều khó khăn, qua 

đó chứng tỏ khả năng tổ chức quản lý xã hội của chính 

quyền mới, đồng thời tăng cƣờng lòng tin của Nhân dân 

trong xã vào sự lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, của chế độ mới cũng nhƣ tạo những tiền đề để chính 

quyền và Nhân dân trong xã tiếp tục thực hiện những nhiệm 

vụ cách mạng mới. 

Để giải quyết khó khăn về tài chính, trƣớc hết, ngày 

04/9/1945, Chính phủ ra Sắc lệnh đặt Quỹ độc lập và tổ 

chức “Tuần lễ vàng” kêu gọi mọi ngƣời dân yêu nƣớc, thiết 

tha với cách mạng, tự nguyện đóng góp, ủng hộ nền độc lập 

của đất nƣớc. Nhân dân Tân Thịnh cùng Nhân dân huyện 
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Trấn Yên tích cực hƣởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch 

với khẩu hiệu “Hãy đem vàng rửa hận cho Tổ quốc”, ngày 

17/9/1945 tại đền Tuần Quán, địa điểm tổ chức “Tuần lễ 

vàng” ở khu vực Yên Bái, Nhân dân trong xã cùng đông 

đảo Nhân dân thị xã và các xã lân cận đã thể hiện tình cảm 

và trách nhiệm của mình trƣớc vận mạng của quốc gia dân 

tộc. Nhiều ngƣời đã hiến cả vàng, bạc tài sản quý giá nhất 

để góp vào quỹ; nhiều gia đình đã hiến cả số tiền ít ỏi dành 

dụm 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 

đƣợc tổ chức thực hiện và đạt kết quả cao. Sau Cách mạng 

tháng Tám, mục tiêu của Nhà nƣớc ta vừa củng cố xây 

dựng chính quyền vừa tổ chức sản xuất phát triển kinh tế, 

khắc phục nạn đói tràn lan… Trƣớc mắt là diệt nạn “giặc 

đói”, “giặc dốt”. Mặc dù hệ thống giáo dục phổ thông chƣa 

đƣợc triển khai xuống cơ sở, song phong trào “Bình dân 

học vụ” ở Thanh Hùng, Lƣơng Thịnh, Quần Hào rất phát 

triển và sôi nổi, vận động ngƣời biết chữ dạy ngƣời không 

biết chữ, ngƣời chƣa biết gắng học cho biết theo chƣơng 

trình của Nhà Giáo dục biên soạn. Giờ học đƣợc bố trí vào 

những buổi trƣa, buổi tối và những lúc thời vụ nông nhàn. 

Mọi tầng lớp Nhân dân không phân biệt lứa tuổi đều tham 

gia học văn hóa. Thấm nhuần lời dạy của Hồ Chủ tịch “Một 

dân tộc dốt là một dân tộc yếu”, Ban bình dân học vụ của 

các thôn cũng đƣợc thành lập cùng với chính quyền và các 

đoàn thể đã nỗ lực tổ chức và vận động Nhân dân trong xã 

tích cực tham gia phong trào này. Các lớp bình dân học vụ 
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và xóa mù chữ đƣợc tổ chức đa dạng, phong phú với nhiều 

hình thức nhằm kích thích và khơi dạy truyền thống hiếu 

học của cha ông. Tất cả các đối tƣợng từ cụ già tới em nhỏ 

đều hăng hái thực sự cầu thị của ngƣời học, vƣợt lên những 

khó khăn về ngƣời dạy, sách vở và đồ dùng học tập hàng 

trăm ngƣời trong xã đã thoát nạn mù chữ. Ngoài học chữ ra 

Nhân dân còn đƣợc dạy học hát, sinh hoạt đoàn thể và luyện 

tập quân sự, qua đó càng thể hiện rõ sự khát khao vƣơn lên 

làm chủ cuộc sống của mình. Sau phong trào này trình độ 

dân trí của Nhân dân trong các thôn đã đƣợc cải thiện một 

bƣớc, nhiều ngƣời trở thành hạt nhân trong việc tổ chức 

thực hiện các nhiệm vụ cách mạng của địa phƣơng.Phát huy 

những thành tích này, công tác bình dân học vụ đƣợc Đảng 

ủy, chính quyền 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, việc đẩy lùi các tệ nạn 

xã hội cũng đƣợc đẩy mạnh. Các tệ nạn nhƣ trộm cắp, cờ 

bạc giảm nhiều; tình đoàn kết, tƣơng trợ giúp đỡ lẫn nhau 

đƣợc khơi dậy và phát huy; công tác vệ sinh phòng bệnh 

cũng đƣợc quan tâm chú trọng, tình làng nghĩa xóm càng 

đƣợc củng cố và gắn kết. 

Ngày 06/01/1946, cùng với Nhân dân cả nƣớc, Nhân 

dân các thôn Lƣơng Nham, Thanh Hùng đã nô nức đi bầu 

cử Quốc hội khóa I của nƣớc Việt Nam dân chủ cộng hòa. 

Ủy ban cách mạng cùng với các tổ chức đoàn thể đã tổ chức 

tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về ý nghĩa của việc 

bầu cử Quốc hội cũng nhƣ quyền lợi và trách nhiệm của cử 

tri. Ban bầu cử đã dùng nhiều hình thức nhƣ thơ, ca, hò vè 
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để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền. Lần đầu tiên 

trong lịch sử: Nhân dân Tân Thịnh tất cả nam và nữ, từ 18 

tuổi trở lên có quyền bầu cử và ứng cử; không phân biệt 

giàu nghèo, nòi giống, giai cấp, tôn giáo; không đặt điều 

kiện về tài sản, trình độ… Nhận thức rõ điều này, nên dù 

các thế lực phản động tìm mọi cách ngăn cản, phá hoại 

nhƣng với ý thức là công dân của một quốc gia độc lập, với 

tinh thần “Mỗi lá phiếu là một viên đạn bắn vào quân thù”, 

đông đảo cử tri các thôn trong xã đã nô nức đi bỏ phiếu thể 

hiện quyền công dân của mình. Cuộc bầu cử đã thành công 

tốt đẹp. 

Thắng lợi của cuộc vận động tổng tuyển cử ở Yên Bái 

nói chung, Tân Thịnh nói riêng đã góp phần giáng một đòn 

mạnh vào âm mƣu chia rẽ, phá hoại của bọn phản động Việt 

Nam quốc dân đảng (còn gọi là Việt quốc), nâng cao vị thế 

của chính quyền cách mạng, thể hiện sức mạnh, lòng yêu 

nƣớc và trí tuệ sáng suốt của Nhân dân. Đồng thời, qua 

cuộc vận động tổng tuyển cử đã góp phần giáo dục lòng yêu 

nƣớc, ý thức làm chủ và nghĩa vụ, quyền lợi của mỗi công 

dân với đông đảo cử tri và các tầng lớp Nhân dân trong xã. 

Sau khi thực hiện thành công việc bầu cử Quốc hội, 

Nhân dân trong 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 bƣớc tiếp theo 

trong việc kiện toàn tổ chức, ổn định hoạt động của bộ máy 

chính quyền. Bởi, sau Cách mạng tháng Tám, cán bộ ở các 

thôn trong xã hầu hết là sử dụng các chức dịch cũ và chính 

quyền chƣa qua bầu cử. 



44 

Từ cuối năm 1946, thực hiện chủ trƣơng của Đảng bộ 

tỉnh Yên Bái trƣớc mắt cần phải giải quyết vấn đề kinh tế 

cơ bản, nhằm mục tiêu lớn hơn không chỉ bảo đảm đời sống 

của Nhân dân mà còn phải từng bƣớc tạo ra nguồn cung cấp 

ngày càng nhiều cho cuộc kháng chiến. UBHC lâm thời các 

thôn đã vận động Nhân dân khai hoang thêm diện tích lúa 

nƣớc, trồng thêm lúa nƣơng, đồng thời tiếp tục coi trọng các 

cây màu nhƣ: Ngô, khoai, sắn chính vì vậy năng suất và sản 

lƣợng lƣơng thực đã đƣợc nâng lên rõ rệt. 

Dƣới sự lãnh đạo của chính quyền cách mạng non trẻ, 

cuộc sống mới từng bƣớc đƣợc hình thành tuy còn nhiều khó 

khăn, thiếu thốn nhƣng đã góp phần đẩy lùi mọi tệ nạn, tàn dƣ 

của chế độ xã hội cũ ra khỏi đời sống xã hội. Lòng tin của 

Nhân dân vào cách mạng đƣợc củng cố vững chắc thêm. 

II. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ VỪA KHÁNG CHIẾN 

VỪA KIẾN QUỐC (1946 - 1954) 

Tháng 7/1946, thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Huyện ủy Trấn Yên đã chỉ đạo xã Phó Đức Chính vận 

động Nhân dân thực hiện tiết kiệm dành phần thóc, gạo ủng 

hộ Nhà nƣớc, ai có nhiều thì cho Nhà nƣớc vay, mỗi gia đình 

lập một hũ gạo kháng chiến hàng ngày mỗi bữa dành một ít 

gạo cho vào hũ, kể cả các đồ trang sức bằng vàng cũng đƣợc 

ủng hộ cho Nhà nƣớc. Kết quả trong phong trào ủng hộ cho 

kháng chiến: Khu vực Thanh Hùng, Nhân dân đã đóng góp 

cho quỹ Nghĩa thƣơng đƣợc 3.000kg thóc, lập thành kho để 

tại nhà ông Nguyễn Văn Độ xóm làng Cảu (Thanh Hùng hiện 

nay); trong đó, ông Nguyễn Văn Hào xóm cây Dầu (Thanh 
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Hùng) ủng hộ 25 đấu thóc, ông Đặng Văn Thông (thôn Lƣơng 

Thịnh) ủng hộ 300 kg thóc. 

Việc làm trên đã chứng minh lòng tin của Nhân dân đối 

với Đảng, ủng hộ và giúp đỡ chính quyền Cách mạng, dồn 

sức cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lƣợc. 

Dƣới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, Nhân dân xã đã bắt 

tay ngay vào công việc vừa sản xuất khai hoang phục hóa, 

cấy lúa nƣớc giải quyết thêm phần lƣơng thực đảm bảo 

cuộc sống, vừa tiết kiệm để chi viện cho chiến trƣờng. Nhân 

dân thôn Thanh Hùng, Lƣơng Thịnh xay giã thóc gạo cho 

Nhà nƣớc để kịp thời cung cấp gạo cho dân công các tỉnh 

đến lấy đƣa ra chiến trƣờng, Thanh niên, Phụ nữa và những 

cụ ông, cụ bà còn sức khỏe tích cực chặt tre, vầu vót hàng 

vạn chiếc chông để bộ đội ta cắm vào những khu đồng 

bằng, khe rịa chống địch nhảy dù, đổ bộ. 

Với dã tâm cƣớp nƣớc ta một lần nữa, cuối tháng 

11/1946 thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn, 

gây hấn ở Hà Nội, trắng trợn vi phạm những thỏa thuận đã 

ký với Chính phủ ta. Trƣớc sự leo thang của thực dân Pháp, 

ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi 

toàn quốc kháng chiến với tinh thần: “Thà hy sinh tất cả 

chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu 

làm nô lệ”. 

Để hạn chế bộ đội ta cô lập chiến trƣờng Tây Bắc, 

địch ráo riết càn quét ở các vùng lân cận nhƣ: Đại Lịch, Ba 

Khe, Thƣợng Bằng La, đồng bào Thái, Tày ở đây thực hiện 

vƣờn không, nhà trống sơ tán ra vùng giải phóng, từ Việt 

Cƣờng đến Văn Phú, Tân Thịnh, Đông Lý, Yên Bình. 
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Sau chiến dịch Thu - Đông 1947, ta đã giải phóng căn 

cứ địa Việt Bắc, bộ đội ta tập kết tại các nơi xung quanh thị 

xã Yên Bái chuẩn bị mở chiến dịch Tây Bắc, Nhân dân thị 

xã Yên Bái phải sơ tán sang một số xã ven sông nhƣ: Hợp 

Minh, Giới Phiên, Bảo Hƣng nhƣờng chỗ cho Trung đoàn 

92 bộ đội chủ lực tập kết chuẩn bị mọi điều kiện cho chiến 

dịch. Để đảm bảo cho tài chính Nhà nƣớc đƣợc an toàn, Sở 

Tài chính tỉnh Yên Bái (lúc này do đồng chí Đông phụ 

trách) sơ tán vào xóm cây Dầu (thôn Trấn Thanh ngày nay). 

Cơ quan đóng tại nhà ông Nguyễn Văn Hợi; địa điểm kho 

Bạc đề tại nhà ông Nguyễn Văn Bảng; kho muối để tại nhà 

ông Nguyễn Văn Ngoạn thôn Lƣơng Thịnh. 

Tháng 7/1948, Hội nghị cán bộ tỉnh họp lần thứ nhất 

đã đề ra năm nhiệm vụ trƣớc mắt: 

Một là: Đẩy mạnh xây dựng bộ đội địa phƣơng và dân 

quân du kích; đƣa thêm cán bộ và bộ đội vào vùng địch; 

trƣớc mắt tập trung xây dựng cơ sở, những nơi đủ điều kiện 

thì chuyển sang đấu tranh du kích; đề phòng cuộc tấn công 

Thu - Đông của địch vào vùng tự do của ta. 

Hai là: Kiện toàn một bƣớc chính quyền các cấp, mở 

rộng mặt trận, phát triển các đoàn thể cứu quốc, tăng cƣờng 

khối đoàn kết toàn dân, đoàn kết các dân tộc. 

Ba là: Quan tâm cải thiện đời sống Nhân dân, bồi 

dƣỡng sức dân, tạm chia ruộng Việt gian, ruộng vắng chủ 

cho nông dân, từng bƣớc giảm tô, giảm tức. 

Bốn là: Phát động phong trào thi đua ái quốc, xây 

dựng kinh tế - văn hóa nhằm củng cố vùng tự do vững 

mạnh, động viên các tầng lớp Nhân dân đóng góp cho 
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kháng chiến, xung phong vào vùng địch hoạt động, tòng 

quân… 

Năm là: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, trọng tâm 

là chấn chỉnh các chi bộ, tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng 

đối với bộ đội, dân quân du kích, chú trọng xây dựng các cơ 

sở đảng dọc các tuyến giao thông quan trọng. Phƣơng 

hƣớng phát triển Đảng nhằm vào quần chúng tích cực, ƣu tú 

trong các lực lƣợng vũ trang và các dân tộc. 

Đến cuối năm 1949, xã Phó Đức Chính đƣợc đổi tên là 

Nguyễn Phúc. Xã Nguyễn Phúc lúc này đã có 01 Chi bộ 

Đảng gồm 37 đảng viên, khu vực Lƣơng Thịnh, Thanh 

Hùng, Quần Hào có 13 đảng viên trực thuộc chi bộ xã 

Nguyễn Phúc, do đồng chí Bích làm Bí thƣ. Ở Thanh Hùng, 

Lƣơng Thịnh, Hào Gia thành lập một tổ Đảng, do đồng chí 

Nguyễn Văn Vƣợng làm Tổ trƣởng, vừa củng cố chính 

quyền vừa xây dựng các tổ đổi công tƣơng trợ lẫn nhau 

trong sản xuất mùa vụ, giành những lao động khỏe nhƣ: 

Trung niên, Thanh niên, Phụ nữ đi tham gia các đoàn dân 

công gánh gạo, tải đạn cho bộ đội tập kết chuẩn bị cho 

chiến dịch Tây Bắc. 

Cũng trong thời gian này để chuẩn bị cho bộ đội ta 

thuận lợi trong việc cung cấp hậu cần, vũ khí chuẩn bị cho 

chiến dịch Tây Bắc, đơn vị Xƣởng quân giới T34 của Nha 

Quân giới, Quân đội Nhân dân Việt Nam chuyển tới đóng 

tại nhà ông Nguyễn Văn Sửu và nhà ông Nguyễn Văn Hào, 

thôn Thanh Hùng1 (thôn Trấn Thanh ngày nay), xƣởng đã 

chế tạo các loại vũ khí nhƣ mìn, lựu đạn, đạn súng cối cho 

bộ đội ta chuẩn bị đánh địch trong chiến dịch Tây Bắc. 
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Đây là cơ quan rất quan trọng, Ủy ban lâm thời và 

Nhân dân Tân Thịnh luôn đề cao cảnh giác, bố trí lực lƣợng 

dân quân tự vệ ngày đêm tuần tra canh gác, bảo vệ, giữ bí 

mật tuyệt đối an toàn cho cơ quan quốc gia. 

Ngày 06/12/1949, trong khi đang sản xuất một số lựu 

đạn cầm tay do sơ xuất kỹ thuật nên bị nổ một loạt mìn (18 

quả), làm 3 chiến sỹ công binh của xƣởng đã hy sinh gồm: 

đồng chí Nguyễn Văn Long - Quản đốc phân xƣởng, đồng 

chí Phạm Văn Thạc - Kỹ thuật đúc gang, đồng chí Nguyễn 

Văn Tứ - Kỹ thuật lắp kíp mìn. 

Nhân dân và các đoàn thể thôn Thanh Hùng đã cùng 

Ban lãnh đạo và chiến sỹ Xƣởng Quân giới bố trí mai táng 

tại địa điểm gò bãi Chảu - Ao Lạnh, Thanh Hùng. 

Tháng 10/1951, chuẩn bị cho chiến dịch Tây Bắc, Tân 

Thịnh là nơi tập kết của hàng vạn dân công và các đoàn 

thanh niên xung phong từ các tỉnh miền xuôi gánh gạo, 

muối, chuyên chở đạn dƣợc cho bộ đội ở chiến trƣờng, 

phần đông là ở các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc 

Giang. Khi tập kết tại khu vực đền Rối có một dân công đã 

hy sinh tại lán Vạng Rất vì bệnh sốt rét ác tính, trung đội 

Dân quân Thanh Hùng cùng đoàn dân công đã mai táng cho 

đồng chí đó tại khu vực lán. 

Tháng 4/1952, Trung ƣơng Đảng, Chính phủ quyết 

định mở chiến dịch Tây Bắc. Trấn Yên phải đảm nhận vận 

chuyển một khối lƣợng khổng lồ vũ khí, lƣơng thực, thực 

phẩm và đƣa hàng vạn ngƣời vƣợt sông Thao bí mật vào 

mặt trận nhằm đảm bảo chiến dịch diễn ra đúng nhƣ kế 

hoạch tác chiến. Để thực hiện tốt việc huy động sức dân, 
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theo Chỉ thị về công tác dân công của Huyện ủy Trấn Yên 

(02/1952), Chi bộ tập trung vào lãnh đạo việc tổ chức và 

phân loại dân công, vận động thành lập các tổ đổi công, hợp 

công nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa việc phải 

huy động dân công phục vụ các chiến dịch mà vẫn đảm bảo 

nguồn nhân lực ở địa phƣơng trong việc thu hoạch mùa 

màng, phát triển sản xuất. 

Tân Thịnh là nơi có nhiều rừng núi nên chủ yếu 

đồng bào sơ tán đến ở nhiều, tập trung chủ yếu ở khu vực 

đền Rối (Trấn Ninh), Lƣơng Thịnh, Nhân dân đã tận tình 

giúp đỡ đồng bào lƣơng thực, thực phẩm, bố trí công ăn, 

việc làm cho bà con, nhƣờng chăn, sẻ áo khi mùa Đông 

giá lạnh, cho mƣợn đất đai, ruộng vƣờn để họ canh tác, 

trồng cấy lƣơng thực đảm bảo cuộc sống. Mặc dù khác 

tập quán, nếp sinh hoạt có những điểm khác nhau song 

Nhân dân Tân Thịnh vẫn tích cực giúp đỡ cƣu mang, 

hằng năm vào dịp tết Nguyên Đán, Nhân dân Tân Thịnh 

đến từng gia đình thăm hỏi, động viên, cho đồng bào gạo, 

lƣơng thực để đồng bào ăn tết theo tập quán dân tộc, có 

hộ còn đón cả gia đình đồng bào sơ tán về nhà ăn tết, 

động viên họ yên tâm nhƣ anh em một nhà. Việc làm trên 

đã khiến cho đồng bào Tây Bắc hiểu sâu sắc hơn lòng 

nhân ái của ngƣời dân Tân Thịnh. 

Sau này, khi kết thúc chiến dịch Tây Bắc, miền Tây 

Bắc đƣợc hoàn toàn giải phóng đồng bào sơ tán chuẩn bị 

hồi cƣ trở về quê hƣơng mang theo niềm lƣu luyến và 

những ấn tƣợng tốt đẹp khó quên của đồng bào Thái, Tây 

Bắc đối với Nhân dân xã Tân Thịnh. 
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Tháng 01/1953, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng họp 

lần thứ IV ra quyết định chủ trƣơng cải cách ruộng đất trong 

kháng chiến. Tháng 7/1953, toàn dân bắt đầu học tập chính 

sách giảm tô, cải cách ruộng đất, Tân Thịnh lúc này vẫn còn 

thuộc xã Nguyễn Phúc và cũng là nơi làm điểm của tỉnh Yên 

Bái. Tháng 10/1953, thực hiện thu hồi ruộng đất của địa chủ 

chia cho dân nghèo thuộc diện bần cố nông, đây là thắng lợi 

bƣớc đầu cuộc cải cách giảm tô ở nông thôn đem lại cho 

ngƣời cày có ruộng, giai cấp nông dân nghèo khổ rất phấn 

khởi tin tƣởng tuyệt đối vào Đảng và Nhà nƣớc ta. 

Vừa chi viện cho tiền tuyến, vừa chuẩn bị chính sách 

giảm tô, cải cách ruộng đất, song dƣới sự chỉ đạo của cấp 

ủy và UBND xã Nguyễn Phúc các nhiệm vụ đã đƣợc triển 

khai, thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra; địa chủ, cƣờng 

hào sau khi cải tạo, học tập cũng đã đƣợc phân hóa. Các tổ 

chức đoàn thể - thời điểm này chỉ duy nhất tổ chức Nông 

hội (tiền thân của Hội Nông dân ngày nay), cùng với cấp ủy 

và UBND thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Ở địa phƣơng lúc 

này chỉ còn phụ nữ, ngƣời già, trẻ em ở lại cùng tổ đổi công 

giúp nhau tổ chức sản xuất, còn hầu hết những nhân lực chủ 

chốt nhƣ Thanh niên nô nức lên đƣờng gánh gạo, tải đạn 

làm đƣờng cùng các xã bạn tập trung cho chiến dịch Tây 

Bắc. Đến cuối năm 1953, do yêu cầu của tình hình nhiệm 

vụ cách mạng có nhiều chuyển biến mới, xã Nguyễn Phúc 

đƣợc tách ra thành 3 đơn vị hành chính. 

Thị xã Yên Bái từ Bách Lẫm đến Bái Dƣơng. 

Xã Tân Thịnh gồm: Quần Hào, Lƣơng Thịnh, Thanh 

Hùng. 
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Xã Minh Bảo gồm: Khu mỏ Phấn, Lò Vôi, Tuần quán 

vào đến Thanh Liên. 

Đƣợc sự giúp đỡ của Huyện ủy và hoạt động tích cực 

của các đảng viên lớp đầu. Ngày 19/12/1953, Chi bộ Đảng 

xã Tân Thịnh đƣợc thành lập, tách ra từ Chi bộ xã 

Nguyễn Phúc gồm 13 đảng viên. Cuộc họp Chi bộ Tân 

Thịnh đầu tiên tại nhà ông Nguyễn Văn Bảng, đồng chí 

Đặng Văn Tháp đƣợc cử làm Bí thƣ chi bộ. 

Ngày 19/12/1953, ngày thành lập Chi bộ Đảng xã Tân 

Thịnh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong sự nghiệp cách 

mạng của địa phƣơng dƣới sự lãnh đạo của Đảng, đánh dấu 

bƣớc phát triển vƣợt bậc trong phong trào cách mạng của xã. 

Chi bộ Đảng ra đời trực tiếp lãnh đạo Nhân dân trong xã thực 

hiện đƣờng lối kháng chiến của Đảng và Hồ Chủ tịch, quyết 

tâm xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hƣơng góp phần cùng 

cả nƣớc chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lƣợc. 

Tiếp đó, ngày 05/01/1954, UBHC xã Tân Thịnh đƣợc 

thành lập theo sự chỉ định của UBHC huyện Trấn Yên. 

Đồng chí Đặng Duy Tôn làm Chủ tịch lâm thời xã Tân 

Thịnh, đồng chí Nguyễn Đức Nở làm Phó Chủ tịch, đồng 

chí Nguyễn Văn Chiểu làm Ủy viên. Bắt đầu có con dấu 

hành chính (dấu hình chữ nhật), bộ máy hành chính lâm 

thời tiếp tục lãnh đạo, điều hành mọi công việc trong xã. 

Tân Thịnh thành lập giữa lúc chiến trƣờng quân ta đánh 

mạnh, đánh sâu vào các cứ điểm của địch ở Tây Bắc với biết 

bao khó khăn, để giảm bớt thƣơng đau cho cán bộ, chiến sỹ, 

Nhân dân trong xã tích cực góp hàng trăm công dựng 30 lán 

trại tại khu vực Đồng Mo, giáp xã Phú Thịnh, Yên Bình để 
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làm nơi cứu chữa thƣơng binh từ chiến trƣờng chuyển ra đơn 

vị Quân y viện. Hàng ngày, xã tập trung dân quân, du kích, 

thanh niên, phụ nữ là những nhân lực khỏe làm hàng trăm 

chiếc võng tre mang ra bến phà Âu Lâu đón thƣơng binh từ 

các trận địa ở Tây Bắc chuyển ra, đƣa về trạm Đồng Mo để bộ 

phận Quân y chăm sóc vết thƣơng, xong chuyển giao cho 

trạm Đoan Hùng, cứ nhƣ vậy cho đến khi kết thúc chiến dịch 

56 ngày đêm quân ta đánh tan cứ điểm Điện Biên Phủ giải 

phóng hoàn toàn miền Tây Bắc Tổ quốc. 

Hòa chung với hào khí của chiến thắng Điện Biên 

Phủ, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Tân Thịnh tiếp tục ra 

sức sản xuất, củng cố, xây dựng các tổ chức đoàn thể, tham 

gia các đợt dân công ngắn ngày và dài ngày để xây dựng lại 

những cơ sở bị chiến tranh tàn phá. 

Trải qua 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm 

lƣợc, qua thực tiễn chỉ đạo, Chi bộ xã tuy mới thành lập 

xong đã lãnh đạo mọi phong trào cách mạng ở địa phƣơng 

và Nhân dân xã Tân Thịnh góp phần hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ là hậu phƣơng lớn chi viện cho chiến trƣờng cùng 

cả nƣớc làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, giải 

phóng miền Bắc. 
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CHƢƠNG IV 

XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHỦ NGHĨA 

XÃ HỘI, CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI  

CỦA ĐẾ QUỐC MỸ, LÀM TRÒN NGHĨA VỤ CỦA 

HẬU PHƢƠNG VỚI TIỀN TUYẾN (1955 - 1975) 

 

I. KHÔI PHỤC KINH TẾ, PHÁT TRIỂN VĂN HÓA 

- XÃ HỘI (1955 - 1965) 

Sau khi tách khỏi xã Nguyễn Phúc, dƣới sự chỉ đạo 

của Đảng bộ huyện Trấn Yên, Tân Thịnh tiếp tục chỉ đạo 

Nhân dân khôi phục nền kinh tế phát triển và tổ chức lãnh 

đạo mọi mặt xã hội. 

Tháng 6/1955, để thực hiện không ngừng công tác đào 

tạo cán bộ, sỹ quan chỉ huy trong quân đội, Trƣờng Huấn 

luyện Quân sự Lê Hồng Phong chuyển về đóng tại xóm Ao 

Mèn thuộc thôn Lƣơng Thịnh ngày nay, sau chuyển sang 

khu Dộc Vông, thuộc thôn Thanh Lƣơng ngày nay, cho đến 

khi kháng chiến Nam Bộ, trƣờng đổi tên là Trƣờng Quân sự 

Ấp Bắc và chuyển vào khu vực đầm Biềng giáp xã Phú 

Thịnh, huyện Yên Bình cho đến nay. 

Cùng thời gian này, Nhân dân Tân Thịnh còn dành 

nhà cửa, nơi ăn, chốn ở cho các đơn vị bộ đội miền Nam 

ra Bắc tập kết từ địa phận Minh Bảo vào đến xã Tân 

Thịnh một thời gian khá lâu, có chiến sỹ đã chuyển 

ngành, có chiến sỹ ở lại lập gia đình tại quê hƣơng Tân 

Thịnh và Minh Bảo cho đến ngày giải phóng hoàn toàn 

miền Nam thống nhất Tổ quốc, họ mới chuyển gia đình 

về quê hƣơng - miền Nam. 
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Hòa bình lập lại ở miền Bắc, Nhân dân vô cùng phấn 

khởi tập trung tăng gia sản xuất nền nông nghiệp nông 

thôn từng bƣớc đƣợc phát triển. Lúc này, Nhà nƣớc ta đã 

nhập các loại phân hóa học chủ yếu của Liên Xô góp 

phần thúc đẩy sản xuất và tăng năng suất cây trồng. 

Tháng 7/1955 xã Tân Thịnh bị đợt dịch sâu cuốn lá phá 

hoại lúa, thời điểm đó chƣa có thuốc bảo vệ thực vật cung 

cấp cho bà con phòng trừ sâu bệnh, chi bộ Đảng và chính 

quyền xã đã huy động hàng nghìn lƣợt ngƣời tham gia 

xuống đồng ruộng bắt sâu, mỗi ngày bắt đƣợc trên 1 tấn 

sâu phá hoại lúa. Vì nạn dịch sâu cuốn lá trên nên sản 

lƣợng lúa vụ mùa năm 1955 chỉ đạt đƣợc 293 tấn, thấp 

hơn cùng kỳ năm trƣớc 70 tấn. 

Tháng 8/1955, Đại hội Chi bộ xã Tân Thịnh (khóa II), 

nhiệm kỳ (1955 - 1957) đƣợc tổ chức, Đại hội đã tổng kết 

hơn 02 năm khôi phục phát triển kinh tế, và đạt đƣợc những 

kết quả khả quan về sản xuất nông nghiệp; năng suất lúa đạt 

27 tạ/ha, tổng sản lƣợng trung bình mỗi năm đạt 670 tấn, 

hoa mầu chủ yếu là sắn và khoai nƣơng mỗi năm đạt 400 

tấn đã giải quyết đƣợc phần nào khó khăn về lƣơng thực. 

Đại hội cũng đề ra phƣơng hƣớng cho những năm tiếp theo 

là: Tiếp tục sản xuất kiến thiết một số công trình; đập nƣớc, 

mƣơng máng dẫn nƣớc phục vụ cho việc trồng lúa và hoa 

mầu, củng cố các đoàn thể lấy phong trào hoạt động các 

đoàn thể làm động cơ thúc đẩy trong các đợt thi đua sản 

xuất chuẩn bị cho việc xây dựng hợp tác hóa nông nghiệp. 

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chi ủy gồm 03 đồng chí: Đồng 

chí Đặng Văn Tháp đƣợc bầu làm Bí thƣ chi bộ, đồng chí 



55 

Hoàng Văn Sách đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ, đồng chí Phạm 

Văn Thiệu đƣợc bầu giữ chức Ủy viên. 

Ngày 05/4/1956, thực hiện chủ trƣơng của Trung ƣơng 

Đảng cùng với các xã trong toàn huyện Trấn Yên, xã Tân 

Thịnh bắt đầu học tập chính sách sửa sai, uốn nắn lại những 

lệch lạc, thiếu sót trong quá trình đấu tranh cải cách giảm 

tô. Cũng trong thời gian này Tân Thịnh còn quan tâm đến 

các công tác khác nhƣ: 

Về văn hóa, trong chiến tranh tuy có nhiều khó khăn 

hạn chế nhiều mặt về sinh hoạt văn hóa của Nhân dân nhất 

là lứa tuổi thanh, thiếu niên, các khu vực Thanh Hùng, 

Lƣơng Thịnh, Quần Hào đều tận dụng những nơi bằng 

phẳng ở giữa làng cho các em Thiếu nhi vui chơi học hát… 

vào buổi tối hoặc những ngày Rằm (nhất là Rằm tháng 

Tám), học và hát những bài ca kháng chiến, những bài hát 

về Tổ quốc, quê hƣơng, ca ngợi Đảng, Bác Hồ … Đến năm 

1956, hòa bình lập lại, tại thị xã Yên Bái đã hình thành rạp 

Chiếu bóng Sông Thao, Nhân dân Tân Thịnh, nhất là các 

cháu thanh, thiếu niên rất háo hức phấn khởi, mỗi khi có 

chiếu phim phải đi từ 4 giờ chiều để xem phim. 

Công tác đền ơn, đáp nghĩa, Cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp kết thúc, sau khi củng cố bộ máy chính 

quyền các cấp, Đảng và Nhà nƣớc ban hành thông tƣ yêu 

cầu các địa phƣơng rà soát những trƣờng hợp các chiến sỹ 

hy sinh tại địa bàn quản lý, đồng thời yêu cầu chính quyền 

và Nhân dân xã đó có trách nhiệm lập nghĩa trang, thu thập 

hài cốt liệt sỹ đƣa về mai táng tập trung, lập sơ đồ ghi tên 

các liệt sỹ lên mộ để Nhà nƣớc báo tin cho thân nhân họ. 
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Đến cuối năm 1957, chính quyền và các đoàn thể Nhân dân 

tiến hành xây dựng Nghĩa trang liệt sỹ tại khu vực Km6 

thôn Quần Hào ven đƣờng quốc lộ 70 Yên Bái đi Yên Bình 

(Nay thuộc phƣờng Yên Thịnh). 

Số liệt sỹ quy tập về nghĩa trang có 06 liệt sỹ: 03liệt sỹ 

quân giới Z34 bị mìn nổ hy sinh tại khu vực thôn 1, Thanh 

Hùng, 01 chiến sỹ dân công gánh gạo tải đạn đi chiến 

trƣờng Tây Bắc hy sinh tại khu vực đền Rối, 01 liệt sỹ là 

trung đội trƣởng thông tin Liên Khu 10 hy sinh tại Km8 

Quần Hào và 01 nữ kế toán kho gạo Liên khu 10 hy sinh tại 

Km8 Quần Hào1. 

Nghĩa trang đƣợc xây dựng theo quy định của quốc 

gia, gồm 6 ngôi mộ liệt sỹ trên và bia Tổ quốc ghi công, 

nay do phƣờng Yên Thịnh quản lý sau khi chia tách (xã Tân 

Thịnh không quản lý nữa). 

Về sự nghiệp giáo dục: Khi hòa bình lập lại chuẩn bị 

cho kế hoạch mở hệ thống giáo dục chính quy, thành lập hệ 

thống trƣờng lớp từ bậc: Vỡ lòng đến cấp I, cấp II ở từng cơ 

sở, phát triển theo giai đoạn lịch sử của đất nƣớc trong hoàn 

cảnh vừa có chiến tranh vừa khôi phục phát triển kinh tế. 

Về tổ chức Đảng: Là một chi bộ đƣợc tách ra từ Chi 

bộ xã Nguyễn Phúc, Chi bộ Tân Thịnh đƣợc hình thành từ 

cuối năm 1953, đến cuối năm 1955 chi bộ đã tổ chức Đại 

hội khóa II. Đồng chí Đặng Văn Tháp đƣợc bầu làm Bí thƣ 

                                                           
1
Tên các Liệt sỹ cụ thế:Nguyễn Văn Long Z34, Phạm Văn Thạc 

Z34, Nguyễn Văn Tứ Z34; 01 dân công tải đạn (không rõ tên), Nguyễn 

Du - Trung đội trưởng thông tin Liên khu 10 và liệt sỹ Nguyễn Thị Sửu- 

Kế toán kho gạo Liên khu 10. 
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chi bộ, đồng chí Nguyễn Văn Chiểu - Chủ tịch Ủy ban hành 

chính đƣợc bầu  làm Phó Bí thƣ, đồng chí Nguyễn Văn Hợi 

làm Ủy viên. 

Tháng 02/1957, Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ (1957- 

1959) đƣợc tổ chức, Chi bộ đã tổng kết nhiệm vụ xây dựng 

và củng cố tổ chức đoàn thể song song với việc phát triển 

mô hình tổ đổi công sản xuất theo hƣớng làm ăn tập thể xã 

hội chủ nghĩa, Chi bộ Đảng Tân Thịnh đã thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu nhiệm vụ trên do có sự chỉ đạo cụ thể sâu 

sát của Huyện ủy Trấn Yên, sự phấn đấu nỗ lực của đảng 

viên trong chi bộ đã đem lại sự tin tƣởng tuyệt đối của toàn 

thể Nhân dân trong xã đối với chi bộ Đảng. Nhiệm vụ chi 

bộ đề ra cho những năm tới là: Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất 

nông nghiệp các công cụ cải tiến nhƣ cày 51, cào cỏ 64A, 

thay thế giống lúa Tám Trũi, Khe Nam cho năng suất cao 

hơn, củng cố các đập nƣớc, mƣơng máng dẫn nƣớc phục vụ 

nông nghiệp, đẩy mạnh công tác phát triển đƣờng giao 

thông ở các thôn. Tăng cƣờng khai thác lâm, thổ sản để giải 

quyết việc làm cho ngƣời dân. Củng cố các phong trào hoạt 

động đoàn thể, lực lƣợng dân quân tự vệ giữ gìn an ninh trật 

tự, chuẩn bị cho việc học tập bầu cử Hội đồng nhân dân các 

cấp tháng 6/1959. 

Đại hội bầu ra Ban Chi ủy gồm 03 đồng chí: Đồng 

chíĐặng Văn Tháp vẫn đƣợc bầu làm Bí thƣ Chi bộ, đồng 

chí Nguyễn Văn Chiểu - Chủ tịch Ủy ban hành chính xã  

đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ, đồng chí Nguyễn Văn Bảng đƣợc 

bầu làm Ủy viên. 
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Cũng trong năm 1957, Nhân dân Tân Thịnh đã đƣợc 

xem biểu diễn nghệ thuật xiếc của Đoàn xiếc Tề Cáp Nhĩ 

(Trung Quốc) biểu diễn, đây là lần đầu tiên đoàn nghệ 

thuật của nƣớc ngoài đến thị xã Yên Bái giao lƣu, biểu 

diễn sau ngày Cách mạng tháng Tám thành công. Thời 

gian này, thị xã Yên Bái và huyện Trấn Yên đã hình 

thành 02 đoàn chiếu bóng lƣu động, đội chiếu bóng số 09 

(của thị xã Yên Bái) và số 94 (của huyện Trấn Yên) đã đi 

vào các vùng sâu, vùng xa để chiếu những bộ phim, trận 

đánh chiến thắng trong kháng chiến chống thực dân Pháp 

xâm lƣợc của dân tộc ta… Các đoàn chiếu bóng đã đến 

Tân Thịnh chiếu phim nhiều lần ở các điểm nhƣ: Bãi 

đồng Danh (Quần Hào), tràn ruộng cạn đình Gặt, Km8, 

bãi bằng cây Duối (Lƣơng Thịnh). Đƣợc thƣởng thức nền 

văn hóa khi nƣớc nhà đã hoàn toàn độc lập, Nhân dân vô 

cùng háo hức, qua đó góp phần nâng cao trình độ dân trí 

của Nhân dân trong xã. 

Về Y tế: Năm 1958, đƣợc sự quan tâm của các cấp, các 

ngành đã tạo điều kiện cho y tế cơ sở phát triển, xã Tân 

Thịnh đƣợc cử 03 đồng chí đi học chuyên môn để về thành 

lập Trạm Y tế xã, gồm các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng - Y 

tá, đ/c Đỗ Thị Tuất - Nữ hộ sinh, đ/c Nguyễn Thị Tân - Nữ 

hộ sinh. 

Ngày 23/6/1959, sau cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân 

các cấp, theo Quyết định số 0002/TCKB của Chủ tịch 

UBHC tỉnh Yên Bái: chiểu Sắc lệnh số 004/CLT ngày 

20/7/1957 và Nghị định số 432NĐ/TTg, ngày 25/9/1957 

quy định chi tiết về việc bầu cử HĐND và UBHC các cấp. 
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Căn cứ biên bản cuộc họp HĐND xã Tân Thịnh khóa 

I, bầu UBHC xã mới và biên bản họp UBHC bầu Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch. Sau cuộc họp, UBHC huyện Trấn Yên đã đề 

nghị và đƣợc UBHC tỉnh công nhận cuộc bầu cử UBHC xã 

Tân Thịnh (xã mới) là hợp lệ, đồng thời ra quyết định công 

nhận các đồng chí: Nguyễn Văn Tháp - Chủ tịch UBHC xã 

Tân Thịnh, Nguyễn Văn Chiểu - Phó Chủ tịch, Nguyễn Đức 

Nở - Ủy viên, Phạm Văn Thiệu - Ủy viên, Tô Thị Dụng - 

Ủy viên, Hội trƣởng Hội phụ nữ xã, Hoàng Văn Sách - Ủy 

viên, Nguyễn Văn Bảng - Ủy viên. Quyết định đã đƣợc Chủ 

tịch tỉnh Yên Bái Lƣơng Văn Toàn ký. Kể từ đây xã Tân 

Thịnh đã có một bộ máy chính quyền hoàn chỉnh trực thuộc 

UBHC huyện Trấn Yên. 

Sau khi ổn định tổ chức, dƣới sự chỉ đạo của Đảng bộ 

huyện Trấn Yên, Chi bộ Đảng và UBHC xã Tân Thịnh đã 

tổ chức Nhân dân sản xuất ổn định cuộc sống, ra sức khai 

hoang vỡ hóa, đắp đập, đào mƣơng làm thủy lợi đƣa nƣớc 

vào ruộng đồng, chuyển diện tích cấy lúa 1 vụ thành 2 vụ, 

áp dụng các biện pháp kỹ thuật làm cỏ, bón phân vào sản 

xuất. Phát triển mạnh trồng rau màu, chăn nuôi gia súc, gia 

cầm đảm bảo tốt cho việc tự túc, tự cấp. 

Cuối năm 1959, Tân Thịnh đã tổ chức tốt mô hình tổ 

đổi công sản xuất nông nghiệp và xây dựng thí điểm Hợp 

tác xã (HTX) Cây Vải, thôn Lƣơng Thịnh cùng đợt với thôn 

Bảo Lƣơng xã Minh Bảo là HTX thứ 2 trong 5 HTX thí 

điểm của tỉnh Yên Bái. 

Tháng 11/1959, Đại hội Chi bộ xã Tân Thịnh lần thứ 

IV, nhiệm kỳ (1959 - 1961) đƣợc tổ chức. Tại Đại hội này 
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đã tổng kết việc xây dựng thành công 03 HTX nông nghiệp, 

là những năm chuẩn bị tiền đề cho việc thực hiện kế hoạch 

5 năm lần thứ nhất, Nhân dân đã đi vào làm ăn tập thể ổn 

định, các tƣ liệu sản xuất của nông dân đã đƣợc công hữu 

hóa toàn bộ, cơ sở vật chất nhà kho, sân phơi tập trung từng 

bƣớc đƣợc xây dựng hoàn chỉnh. Đại hội đã xây dựng mục 

tiêu phƣơng hƣớng mới là: Đẩy mạnh sản xuất cây lƣơng 

thực, thực hiện cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, thâm 

canh cây lúa, bảo vệ rừng, khai thác lâm, thổ sản, xây dựng 

thêm cơ sở vật chất cho các HTX chuẩn bị cho bƣớc liên 

hiệp các HTX thành hợp tác xã quy mô cấp cao, thực hiện 

thành công kế hoạch 5 năm lần thứ nhất. 

Đại hội đã tiến hành Bầu Chi ủy gồm 03 đồng chí: 

đồng chí Đặng Văn Tháp tiếp tục đƣợc bầu làm Bí thƣ Chi 

bộ, đồng chí Nguyễn Văn Chiểu - Chủ tịch Ủy ban hành 

chính đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ, đồng chí Hoàng Văn Sách 

đƣợc bầu làm Ủy viên. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trấn 

Yên lần thứ IV, vận động Nhân dân từng bƣớc đi lên làm ăn 

vững chắc đƣa thâm canh tăng vụ vào sản xuất nông 

nghiệp, tạo ra nhiều sản phẩm, cải tiến kỹ thuật trong sản 

xuất, phát triển trồng cây công nghiệp, tận dụng khai thác 

nguồn lâm sản phục vụ đời sống Nhân dân. 

Chi bộ Đảng Tân Thịnh căn cứ vào chủ chƣơng và đề ra 

những biện pháp cụ thể lãnh đạo Nhân dân thực hiện tốt 

những mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Đảng bộ 

huyện và Đại hội chi bộ xã đề ra, ổn định việc xây dựng HTX 

Nông nghiệp. Đƣợc sự chỉ đạo của Huyện ủy Trấn Yên sự 
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lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng Tân Thịnh các ban, ngành, 

đoàn thể cùng Nhân dân phấn khởi làm ăn tập thể, năng suất 

lúa từ 2,7 tấn/ha/năm 1957, tăng lên 3,2 tấn/ha/năm 1960, cho 

thấy bƣớc đi phù hợp với thực tế địa phƣơng. 

Công tác y tế, giáo dục trong thời gian này cũng đƣợc 

quan tâm. Năm 1960, xã cử 02 đồng chí tiếp tục đƣợc cử đi 

đào tạo y tá là đ/c Nguyễn Văn Minh ở thôn Lƣơng Thịnh 

và đ/c Nguyễn Văn Định ở thôn Quần Hào. Bƣớc đầu đã 

xây dựng Trạm Y tế bằng nhà gỗ ở khu Giếng Đất, Cầu 

Làng, thôn Lƣơng Thịnh. Năm 1960, Tân Thịnh đƣợc bổ 

sung thêm 01 thầy giáo (thầy giáo là Thử) nâng tổng số 

giáo viên của xã lên 03 giáo viên, góp phần phát triển sự 

nghiệp giáo dục của Tân Thịnh. 

Bƣớc sang năm 1960, xây dựng hoàn chỉnh 03 HTX 

Nông nghiệp toàn diện là Lƣơng Thịnh, Quần Hào và 

Thanh Hùng. Chiếm 100% số hộ nông dân đƣa vào công 

hữu hóa toàn bộ ruộng đất, trâu, bò cày kéo, nông cụ cày, 

bừa, nƣơng cọ, vƣờn đồi tất cả tập trung lao động tập thể. 

II. THỰC HIỆN CÁC KẾ HOẠCH 5 NĂM CỦA 

NHÀ NƢỚC, CHỐNG CHIẾN TRANH PHÁ HOẠI CỦA 

ĐẾ QUỐC MỸ (1961 - 1972) 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

III (1960), cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân 

Tân Thịnh tin tƣởng vào đƣờng lối, chính sách của Đảng và 

Nhà nƣớc, hăng hái sản xuất nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần cho Nhân dân lao động. Trong không khí phấn 

khởi của kết quả năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ 

nhất với những thành tích đạt đƣợc. 
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Tháng 12/1961, Đại hội Chi bộ Đảng Tân Thịnh (khóa 

V), nhiệm kỳ (1961 - 1964) đƣợc tiến hành. Đại hội đã đánh 

giá những kết quả đạt đƣợc trong kế hoạch 5 năm lần thứ 

nhất, bên cạnh việc củng cố HTX Nông nghiệp, xã còn 

thành lập 02 HTX là: HTX Mua bán và HTX Tín dụng 

bƣớc đầu hoạt động có hiệu quả đáp ứng đƣợc nhu cầu phát 

triển sản xuất và nhu cầu tiêu dùng trong Nhân dân. 

Đại hội đã bầu ra Ban chi ủy gồm 03 đồng chí, đồng 

chí Đặng Văn Tháp tiếp tục đƣợc bầu làm Bí thƣ, đồng chí 

Nguyễn Văn Bảng làm Phó Bí thƣ, đồng chí Nguyễn Văn 

Mậu, Chi ủy viên. 

Trong trồng trọt và chăn nuôi, đã áp dụng các biện 

pháp kỹ thuật, cải tiến công cụ canh tác, lúc này đã có đội 

ngũ cán bộ kỹ thuật hƣớng dẫn kỹ thuật canh tác và sản 

xuất, nhờ vậy năng suất đã tăng lên rõ rệt; tại Đại hội đại 

biểu Đảng bộ huyện Trấn Yên lần thứ V, khai mạc ngày 

29/5/1963, sau khi tổng kết Đại hội cũng đã khẳng định rõ: 

Với đƣờng lối xây dựng Chủ nghĩa xã hội đƣa nông dân vào 

làm ăn tập thể đã lôi cuốn đƣợc đông đảo nông dân theo con 

đƣờng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế các xã trong huyện đã 

tiến bộ nhanh, đời sống Nhân dân ổn định. 

Năm 1963, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về cuộc 

vận động tổ chức cải tiến quản lý HTX nhằm phát triển 

nông nghiệp một cách toàn diện đƣa HTX lên một cấp cao 

hơn và hợp nhất thành một HTX Tân Thịnh, bố trí thành 8 

đội sản xuất từ đội 1 Thanh Hùng đến đội 8 Quần Hào. 

Những thành công của công cuộc xây dựng kinh tế, 

phát triển văn hóa xã hội của xã đã khẳng định đƣờng lối, 
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bƣớc đi, chính sách và sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng đã đáp 

ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng phát triển của xã trong 

giai đoạn này, góp phần cùng cả nƣớc xây dựng chủ nghĩa 

xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền 

Nam tiến lên thống nhất nƣớc nhà. 

Tháng 11/1964, Đại hội Chi bộ xã Tân Thịnh (khóa 

VI), nhiệm kỳ (1965 - 1967) đƣợc triệu tập. Đại hội tổng 

kết 03 năm thực hiện sản xuất và chiến đấu, đề ra phƣơng 

hƣớng, nhiệm vụ mới đối với Tân Thịnh là đẩy mạnh thâm 

canh lúa và hoa mầu tăng năng suất cây trồng, nhất là cây 

lúa, ổn định lƣơng thực làm bàn đạp để phát triển chăn nuôi 

và nghề rừng. Đại hội đã tổng kết nhiệm vụ 03 năm qua với 

những thắng lợi đã đạt đƣợc: tổng sản lƣợng lƣơng thực 

mỗi năm đạt 1.230 tấn, khai thác lâm sản đạt 600.000 đồng, 

thu hoạch tầucọ đạt 230.000 đồng, bình quân lƣơng thực đạt 

18kg/khẩu/tháng, làm nghĩa vụ cho Nhà nƣớc 156 tấn thóc, 

vƣợt 10 tấn so với kế hoạch giao. 

Hoàn thành tốt và vƣợt chỉ tiêu một số nhiệm vụ, càng 

thể hiện và khẳng định rõ vai trò lãnh đạo và sự toàn diện 

trên các lĩnh vực của Ban Chấp hành. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 03 đồng chí: 

đồng chí Đặng Văn Tháp đƣợc bầu làm Bí thƣ, kiêm Chủ 

nhiệm HTX, đồng chí Nguyễn Văn Bảng đƣợc bầu làm Phó 

Bí thƣ, đồng chí Nguyễn Văn Kế làm Ủy viên. 

Bị thất bại nặng nề trong chiến lƣợc “Chiến tranh đặc 

biệt”, đế quốc Mỹ dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ, nhằm 

đánh phá miền Bắc bằng không quân và hải quân với âm 

mƣu là tiêu diệt các mục tiêu kinh tế, quân sự, các tuyến 
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đƣờng giao thông quan trọng hòng ngăn chặn mọi sự chi 

viện của ta từ hậu phƣơng lớn miền Bắc cho tiền tuyến lớn 

miền Nam và làm lung lay ý chí chống Mỹ cứu nƣớc của 

dân tộc Việt Nam. Nhận rõ âm mƣu của kẻ thù, trong năm 

1965, Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng đã tiến hành 02 hội 

nghị TW 11 và TW 12 đề ra nghị quyết chuyển hƣớng mọi 

mặt công tác ở miền Bắc nhằm đẩy mạnh sản xuất và chiến 

đấu kiên quyết đánh bại bƣớc leo thang chiến tranh của Mỹ, 

chi viện tốt cho chiến trƣờng miền Nam. 

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các hoạt động xã hội 

và sản xuất vật chất từ thời bình chuyển nhanh chóng sang 

thời chiến. Hai nhiệm vụ chiến lƣợc của toàn Đảng, toàn 

dân ta là sẵn sàng chiến đấu và phục vụ chiến đấu, phát 

triển sản xuất đƣợc hết sức coi trọng, quán triệt một cách 

sâu sắc trong tình hình mới. 

Ngay từ đầu tháng 7/1965, Ban Chấp hành Huyện ủy 

Trấn Yên đã có kế hoạch khẩn trƣơng di chuyển dân ở các xã 

nằm trong vùng trọng điểm quân sự nhƣ: Nam Cƣờng, Tuy 

Lộc, Nga Quán tới các xã vùng hữu ngạn sông Hồng và vùng 

thƣợng huyện. Toàn bộ cơ quan Huyện ủy, UBND, các cơ 

quan Đoàn thể, Tài chính, Ngân hàng chuyển về xã Tân Thịnh 

thuộc phía Nam vùng hạ huyện, vì Tân Thịnh là một nơi an 

toàn nhất từ trƣớc tới nay lại ở sát những vùng trọng điểm 

chiến sự tiện cho cán bộ lãnh đạo theo dõi diễn biến và chỉ 

huy chiến đấu. Chi bộ và Nhân dân xã Tân Thịnh đã huy động 

hàng ngàn công lao động làm lán cho cơ quan huyện làm việc 

ở những địa điểm trong xã nhƣ Huyện ủy, UBND ở khu rừng 

vầu Cây Đa làng Cảu, Huyện đoàn, Phụ nữ, Mặt trận ở gò 
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Cây Gáo làng Cũ, phòng Nông nghiệp ở ngọn Dộc Sẩn, Tài 

chính, Ngân hàng ở khu Rộc Vông, Thông tin - Văn hóa, 

Thống kê ở gò Cây Sấu, đồng Lụa, hội trƣờng và lán cho 

khách nghỉ những khi hội họp ở khu Cây Ổi1. 

Nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân lúc này là 

tiếp tục xây dựng chủ nghĩa xã hội tiến hành đồng thời 03 

cuộc cách mạng: Cách mạng quan hệ sản xuất; cách mạng 

khoa học kỹ thuật; cách mạng văn hóa - tƣ tƣởng. Tổ chức 

chiến đấu có hiệu quả đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại 

bằng không quân của đế quốc Mỹ, bảo vệ an toàn tính mạng 

cho Nhân dân, ổn định các hoạt động kinh tế xã hội, đồng 

thời dấy lên phong trào thi đua mạnh mẽ hƣởng ứng lời kêu 

gọi chống Mỹ cứu nƣớc ngày 17/7/1966 của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh. 

Trƣớc tình hình nhiệm vụ, Chi bộ xã Tân Thịnh luôn 

coi trọng công tác quân sự địa phƣơng, đƣợc sự chỉ đạo của 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, Tân Thịnh tổ chức thành 

03 trung đội dân quân cơ động của 03 thôn; Quần Hào, 

Lƣơng Thịnh, Thanh Hùng mỗi trung đội ngoài việc ứng 

cứu Nhân dân khi có chiến sự xảy ra còn lập một trạm gác 

phòng không có công sự chiến đấu bắn máy bay bằng súng 

trƣờng K44. Trận địa của trung đội Thanh Hùng ở gò Tròn, 

xóm Giữa, trận địa của trung đội Lƣơng Thịnh ở khu gò 

đồng Cọn và trận địa của trung đội Quần Hào ở gò Chổm 

đầm Hát và một tổ Phụ lão dân quân trực chiến ở gò cây 

                                                           
1
 Cây Đa làng Cảu, cây Gáo làng Cũ thuộc thôn Thanh Hùng ngày 

nay; dộc Sẩn, dộc Vông, cây Sấu, đồng Lụa, khu cây Ổi thuộc thôn Thanh 

Lương ngày nay. 
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Sui, dốc Đôi. Khí thế sản xuất và sẵn sàng chiến đấu rất sôi 

nổi trên khắp các thôn xóm, dân quân thƣờng đi sản xuất từ 

4 giờ sáng xong việc lại đi trực chiến, sẵn sàng đánh trả 

máy bay địch khi chúng đến oanh tạc ném bom. 

Trong sản xuất nông, lâm nghiệp đã thực hiện cuộc 

cách mạng khoa học kỹ thuật, cải tiến công cụ đƣa máy 

móc vào sản xuất thay cho sức ngƣời nhƣ máy tuốt lúa, máy 

bơm nƣớc, máy ép gạch, máy thái trộn thức ăn gia súc ở trại 

chăn nuôi. Các loại giống mới năng suất cao đƣợc thay thế 

cho những giống cũ năng suất thấp. Vụ Đông - Xuân năm 

1967, tổng sản lƣợng thu đƣợc 630 tấn, tăng 120 tấn so với 

cùng kỳ năm trƣớc khi còn sử dụng giống cũ. Năng suất cao 

Nhân dân đã có lúa dƣ thừa và bán nghĩa vụ cho Nhà nƣớc 

chi viện cho chiến trƣờng miền Nam. Thắng lợi trên càng 

làm cho Nhân dân tin tƣởng vào cuộc cách mạng xanh trên 

đất Tân Thịnh. 

Trong thời kỳ cả nƣớc có chiến tranh nhƣng vẫn 

không ngừng kiến thiết cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. 

Xã Tân Thịnh lại đón nhận 50 hộ dân vùng ven sông Chảy 

về định cƣ nhƣờng chỗ cho việc xây dựng nhà máy Thủy 

điện Thác Bà. Khi những hộ dân chuyển về, HTX Tân 

Thịnh huy động hàng trăm công lao động làm nhà cửa cho 

dân ở, tạo điều kiện cho bà con tiếp tục lao động với HTX 

để có thu nhập, nhanh chóng ổn định cuộc sống, thanh niên, 

phụ nữ… tham gia luôn vào các tổ chức đoàn thể dân quân 

tự vệ tiếp tục sản xuất và chiến đấu. 

Thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy Yên Bái, Đảng bộ huyện 

Trấn Yên tiếp tục chỉ đạo cuộc vận động đổi mới quản lý 
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HTX nông nghiệp, cải tiến kỹ thuật, thu gọn đầu mối chỉ 

đạo sản xuất để tránh những tổn thất về ngƣời và của do 

chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ gây ra. Hàng loạt cán 

bộ của tỉnh và huyện tăng cƣờng cơ sở để kiện toàn bộ máy 

quản lý, tăng cƣờng lực lƣợng đảng viên vào các ban quản 

lý HTX. Xác định lại quy mô HTX, Tân Thịnh vẫn đƣợc 

xác định là HTX quy mô cấp cao của huyện. 

Tuy bị máy bay Mỹ đánh phá, nhƣng các hoạt động 

phát triển kinh tế xã hội vẫn đƣợc giữ vững. Trong HTX 

sản xuất Nông nghiệp, mục tiêu 05 tấn thóc 02 con lợn, 01 

lao động/ha gieo trồng đã dấy lên một phong trào thi đua 

sản xuất ra nhiều sản phẩm trong nông nghiệp, phong trào 

làm phân bón, nuôi thả bèo hoa dâu, cấy lúa thẳng hàng, đổi 

mới cơ cấu giống cây trồng, đặc biệt là cây lúa đã góp phần 

từng bƣớc đƣa năng suất, sản lƣợng thu hoạch của toàn xã 

ngày một tăng lên. 

Vụ mùa năm 1967, Tân Thịnh cũng nhƣ các xã trong 

toàn huyện, bị bệnh vàng lụi gây hại lúa (chủ yếu là giống 

lúa Nông nghiệp 8), đã làm giảm sản lƣợng so với vụ trƣớc 

nhƣng không đáng kể. Tổng sản lƣợng so với cùng kỳ năm 

trƣớc giảm 46 tấn những vẫn đảm bảo chỉ tiêu thuế, nghĩa 

vụ cho Nhà nƣớc. 

HTX Nông nghiệp làm ăn ngày càng ổn định, HTX 

Tín dụng, Mua bán ngày càng đƣợc củng cố. Để đi đúng 

quy định của HTX, tháng 7/1968, toàn xã Tân Thịnh đã tổ 

chức đón nhận và học tập Điều lệ HTX Nông nghiệp do 

Chủ tịch Hồ Chí Minh viết và ban hành. 
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Cuối năm 1967, tình hình chiến sự vẫn diễn ra ác liệt, 

để thuận lợi cho việc chỉ đạo sản xuất và chiến đấu huyện 

Trấn Yên tạm thời chuyển một nửa bộ phận về gò Lim xã 

Việt Thành tiện cho liên lạc của các xã vùng thƣợng huyện. 

Nhƣờng vị trí xã Tân Thịnh cho cơ quan Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh, MTTQ, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Ngân hàng, Tài 

chính, Kho bạc tiếp tục chuyển vào xã Tân Thịnh tiện cho 

việc chỉ đạo và liên lạc cho các huyện nhƣ: Yên Bình, Lục 

Yên, Văn Chấn và đƣờng dây liên lạc với Trung ƣơng. 

Ngày 28/11/1967, Huyện ủy Trấn Yên đã ra Quyết định 

số 37 - QĐ/HU về việc chuyển từ Chi bộ xã Tân Thịnh lên 

Đảng bộ xã Tân Thịnh (đảng viên lúc này có 72 đồng chí). 

Ngày 04/12/1967, Đại hội Đảng bộ xã Tân Thịnh 

(khóa VII), nhiệm kỳ (1967 - 1969) đƣợc triệu tập, Đại hội 

đƣợc tổ chức tại nhà đồng chí Nguyễn Văn Bảng. Đại hội 

đã tổng kết nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu, mặc dù trong 

điều kiện chiến tranh, địch đánh phá rất ác liệt nhƣng sản 

xuất vẫn đƣợc giữ vững và phát triển, hoàn thành vƣợt mức 

mọi chỉ tiêu kế hoạch Nhà nƣớc, đáp ứng khẩu hiệu “Thóc 

không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. 

Đại hội tiếp tục đề ra mục tiêu phƣơng hƣớng mới cho 

những năm tiếp theo. Đẩy mạnh sản xuất thâm canh cây lúa 

tăng thêm số lƣợng đàn lợn ở trại chăn nuôi tập thể và gia 

đình xã viên. Phát triển mạnh cây công nghiệp chè, trồng 

rừng bồ đề cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp, 

xây dựng cơ sở vật chất trong HTX là mục tiêu phấn đấu 

của toàn dân trong giai đoạn cách mạng mới. 
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Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa VII gồm 09 

đồng chí, đồng chí Trần Phi Hải đƣợc bầu làm Bí thƣ, Đồng 

chí Nguyễn Văn Chiểu - Chủ tịch Ủy ban hành chính đƣợc 

bầu làm Phó Bí thƣ, đồng chí Nguyễn Văn Bảng đƣợc bầu 

làm Ủy viên, Chủ nhiệm HTX. 

Cuộc tiến công chiến lƣợc của quân và dân ta ở miền 

Nam làm cho chiến lƣợc “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế 

quốc Mỹ đứng trƣớc nguy cơ phá sản hoàn toàn, bộ máy 

hiếu chiến của đế quốc Mỹ, đứng đầu là Tổng thống Mỹ - 

Ních Sơn (Nixon) đã đƣa một lực lƣợng lớn Không quân và 

Hải quân trở lại tham chiến ở miền Nam và tiến hành cuộc 

chiến tranh phá hoại lần thứ 2 ác liệt chƣa từng có đối với 

miền Bắc. 

Trƣớc tình hình nghiêm trọng đó, Bộ Chính trị ra 

quyết định chuyển hƣớng và đẩy mạnh mọi hoạt động công 

tác ở miền Bắc để tiếp tục đánh thắng giặc Mỹ xâm lƣợc. 

Nghị quyết chỉ rõ, miền Bắc phải thật sự khẩn trƣơng 

chuyển hƣớng đẩy mạnh sản xuất và chiến đấu, sơ tán 

ngƣời già và trẻ em đi lán trại xa nơi dân cƣ và vùng trọng 

điểm, tranh thủ sản xuất ngoài giờ cao điểm để kịp thời vụ. 

Giữa lúc công cuộc xây dựng kinh tế ở địa phƣơng 

đang đƣợc đẩy mạnh, miền Nam đang từng bƣớc làm phá 

sản kế hoạch “Việt Nam hóa miền chiến tranh” của đế quốc 

Mỹ thì: Chủ tịch Hồ Chí Minh ngƣời sáng lập và rèn luyện 

Đảng ta đã vĩnh biệt chúng ta hồi 09 giờ 47 phút ngày 

02/9/1969, tại Thủ đô Hà Nội để lại cho toàn Đảng, toàn 

quân và toàn dân ta lòng tiếc thƣơng vô hạn. Ngƣời đã để 

lại Bản Di chúc thiêng liêng cho Đảng, Nhân dân ta và thế 
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hệ mai sau. Xuất phát từ nguyện vọng thiết tha của toàn 

Đảng, toàn quân và toàn dân ta Bộ Chính trị Trung ƣơng 

Đảng ra chủ trƣơng mở đợt sinh hoạt chính trị: Học tập và 

làm theo Di chúc của Bác Hồ, Tân Thịnh đã triển khai học 

tập trong khắp các đội sản xuất, ban, ngành, đoàn thể. 

Sau khi quán triệt, học tập di chúc thiêng liêng của Hồ 

Chủ tịch và nghị quyết của Bộ Chính trị, Đảng bộ Tân 

Thịnh đã lãnh đạo Nhân dân tích cực sản xuất giữ vững mọi 

hoạt động xã hội, tạo điều kiện về lƣơng thƣc, thực phẩm, 

nơi ở giúp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái tập trung giao 

quân lên đƣờng vào Nam chiến đấu. Nhiều đợt giao quân: 

Yên Ninh 1, Yên Ninh 2, Yên Ninh 3 của tỉnh đã làm lễ 

xuất quân tại sân kho gốc Duối, Lƣơng Thịnh. 

Tháng 11/1969, khi đế quốc Mỹ tạm ngừng ném bom 

miền Bắc Việt Nam, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và 

toàn dân ta là tranh thủ củng cố sản xuất mở rộng phát triển 

các ngành nghề, làm tăng thêm tiềm lực kinh tế HTX Nông 

nghiệp. Đại hội Đảng bộ (khóa VIII), nhiệm kỳ (1969-

1971) đƣợc triệu tập, Đại hội đã tổng kết 2 năm sản xuất và 

chiến đấu, đề ra phƣơng hƣớng nhiệm vụ mới là: đẩy mạnh 

sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển nhanh cây công 

nghiệp (chè), tu sửa kiến thiết mƣơng máng, đập thủy lợi, 

mở mang các tuyến đƣờng giao thông trong xã. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí. 

Đồng chí Trần Phi Hải đƣợc bầu làm Bí thƣ Đảng bộ, đồng 

chí Nguyễn Văn Chiểu - Chủ tịch Ủy ban hành chính xã 

đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ, đồng chí Nguyễn Văn Bảng đƣợc 

bầu làm Phó Bí thƣ phụ trách công tác tổ chức. 
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Thực hiện chủ trƣơng phát triển cây công nghiệp chè của 

tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên đã chỉ đạo trực tiếp xã Tân 

Thịnh trồng vùng cây công nghiệp phía Nam của huyện và cử 

thêm 05 cán bộ kỹ thuật về hƣớng dẫn và thiết kế đồi chè. 

Đảng bộ xã Tân Thịnh phát động chiến dịch khai 

hoang làm đất chồng chè, các đội sản xuất, các ban, ngành, 

đoàn thể đều tập trung lao động tham gia chiến dịch, UBND 

tỉnh Yên Bái đã bổ sung lực lƣợng bộ đội công binh và sử 

dụng hết 780kg bộc phá để đánh gốc cây. Trong vòng 55 

ngày, xã Tân Thịnh đã hoàn thành 175 ha chè trồng đúng 

thời vụ, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật. 

Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Thịnh đã đƣợc đánh giá 

là xã có nhiều mặt nổi bật, xã điểm của huyện Trấn Yên xếp 

hạng đơn vị lá cờ đầu của tỉnh Yên Bái, tiêu biểu cho phong 

trào phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp miền núi, có tốc độ 

phát triển mạnh trong hoàn cảnh đất nƣớc có chiến tranh. 

Bên cạnh việc phát triển cây công nghiệp Tân Thịnh 

còn xây dựng một trại chăn nuôi tập thể lớn có cơ cấu đàn 

lợn từ 500 con - 600 con, xây dựng một lò nung vôi có công 

xuất 5 tấn/lò, một xƣởng gạch máy 10 vạn viên/ngày, phát 

triển 5 ha ao hồ nuôi cá với số lƣợng đánh bắt 6 tấn cá/năm, 

năng suất sản lƣợng lúa ngày càng đạt tới mức cao từ 3,2 

đến 5 tấn/vụ/ha, luôn đảm bảo vƣợt chỉ tiêu kế hoạch Nhà 

nƣớc giao. 

Tháng 8/1971, cơ quan Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái 

rời Tân Thịnh, chuyển điểm làm việc sơ tán lên động Mông 

Sơn; Huyện ủy, UBND huyện Trấn Yên tiếp tục chuyển trụ 

sở làm việc sơ tán về Tân Thịnh. 
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Tháng 12/1971, Đại hội Đảng bộ xã Tân Thịnh (khóa 

IX), nhiệm kỳ (1971 - 1973) đƣợc triệu tập, Đại hội đã tổng 

kết 2 năm lãnh đạo phát triển kinh tế nông, lâm, ngƣ 

nghiệp, kết quả thâm canh cây lúa, các ngành nghề: sản 

xuất gạch, sản xuất vôi, đặc biệt là công tác phát triển cây 

công nghiệp chè đạt kết quả lớn nhất. 

Đại hội đề ra phƣơng hƣớng mới, ngoài việc thâm canh 

cây lúa, tiếp tục khai hoang mở rộng diện tích trồng cây công 

nghiệp, chuẩn bị điều kiện đón đồng bào miền xuôi lên định 

cƣ, xây dựng vùng kinh tế mới. Đại hội đã bầu Ban Chấp 

hành gồm 09 đồng chí. Đồng chí Trần Phi Hải đƣợc bầu làm 

Bí thƣ Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Văn Chiểu - Chủ tịch Ủy 

ban hành chính đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ.   

Vụ Đông - Xuân 1972, Hội thi tài cấy giỏi tỉnh Yên 

Bái lần thứ 2 đã đƣợc tổ chức tại cánh đồng Cả, thôn Lƣơng 

Thịnh, xã Tân Thịnh, tham gia hội thi có 30 cặp chăng dây 

thẳng hàng của các huyện trong toàn tỉnh, cặp cấy Liên - Hà 

nữ công nhân Trại Giống lúa Báo Đáp đạt giải Nhất trong 

hội thi tài cấy giỏi tỉnh Yên Bái lần thứ 2. 

Ngày 12/5/1972, máy bay Mỹ đánh phá Yên Bái lần 

thứ 2, tại thị xã Yên Bái các đơn vị phòng không của địa 

phƣơng đã tổ chức hiệp đồng chiến đấu với trung đoàn 254, 

bộ đội Pháo phòng không phối hợp với dân quân tự vệ 

thành nhiều cụm phòng không bảo vệ khu vực trọng điểm 

mà địch có thể đánh phá nhƣ: Sân bay Quân sự Yên Bái, 

Nhà máy Thủy điện Thác Bà, Ga Yên Bái, cầu đƣờng sắt 

Tuần Quán là những điểm địch đánh phá dữ dội nhất. 
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Ngày 06/9/1972, Mỹ sử dụng 44 lần (loại máy bay 

F4H) đánh vào Sân bay Yên Bái và các xã quanh khu vực. 

Lực lƣợng pháo phòng không của lực lƣợng dân quân tự vệ 

các xã xung quanh vùng trọng điểm nhƣ Minh Bảo, Tân 

Thịnh, Nam Cƣờng, Giới Phiên, Tuần Quán, Cƣờng Thịnh 

đã bắn nhiều loạt đạn các loại từ súng trƣờng K44, đại liên, 

trung liên, pháo 14ly5, 12ly7 của dân quân trực chiến cùng 

với lực lƣợng pháo 57 phòng không của bộ đội ta đã tạo nên 

lƣới lửa dày đặc trên bầu trời từ xã Tân Thịnh đến Sân bay 

Yên Bái. Trong trận đánh, đã bắn rơi một máy bay F4H và 

bắn bị thƣơng nhiều chiếc khác làm cho chúng hoảng loạn 

cắt bom bừa bãi, không đúng mục tiêu, cắt bỏ nhiều thùng 

dầu nhiên liệu để tháo chạy, tại Tân Thịnh chúng cắt bỏ: 04 

thùng dầu nhiên liệu rơi xuống khu vực gò Cao, 02 thùng ở 

Thanh Hùng và 02 thùng ở gò Cây Vối (thôn Thanh Lƣơng 

ngày nay). 

Cùng với nhiệm vụ chiến đấu Đảng bộ và chính quyền 

Tân Thịnh đã huy động hàng nghìn ngày công tham gia 

cùng các xã bạn; tu sửa công sự, thông hào tại sân bay Yên 

Bái và các trận địa pháo phòng không, đào hào cá nhân 

tránh mảnh đạn trên khắp các tuyến đƣờng, ven ruộng, để 

Nhân dân đi sản xuất, các cháu học sinh đi học đều có hầm 

trú ẩn khi có máy bay đến oanh tạc, các cháu đi học đều 

phải mang theo mũ rơm để tránh mảnh đạn. 

Trƣớc những kết quả thắng lợi trên, vinh dự cho Đảng 

bộ Nhân dân xã Tân Thịnh, ngày 16/9/1972, đƣợc Thủ 

tƣớng Phạm Văn Đồng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên 

Bái về thăm, làm việc với cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã 
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Tân Thịnh, Thủ tƣớng đã khen ngợi, động viên cán bộ và 

Nhân dân đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực trong giai đoạn 

vừa có chiến tranh vừa xây dựng đất nƣớc. Thủ tƣớng Phạm 

Văn Đồng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã lên thăm 

vùng chè tập trung từ đầm Giặc, Quần Hào đến khu vực 

Thanh Hùng, Thủ tƣớng nhấn mạnh với đồng chí lãnh đạo 

tỉnh: “Yên Bái cố gắng phát triển mạnh cây công nghiệp 

chè là cây mũi nhọn của kinh tế miền núi phía Bắc”. 

Tỉnh đã lấy xã Tân Thịnh của huyện Trấn Yên làm 

điểm phải giúp đỡ cho xã đủ các điều kiện kỹ thuật, vật tƣ 

tiền vốn để đẩy mạnh tốc độ thi công cho vùng chè mới, nơi 

làm điểm để nhân rộng ra toàn tỉnh. Sự cố gắng tích cực của 

cán bộ và Nhân dân xã Tân Thịnh rất xứng đáng là xã dẫn 

đầu trong toàn tỉnh về cây công nghiệp chè, cây mũi nhọn 

về phát triển kinh tế miền núi phía Bắc, thủ tƣớng đã đến 

thăm gia đình cụ Phạm Văn Diệu, 70 tuổi nhƣng rất khỏe 

mạnh, cụ tham gia tích cực mọi phong trào thi đua của xã, 

đặc biệt cụ đã tham gia làm tổ trƣởng Tổ phụ lão dân quân 

trực chiến bắn máy bay trong cuộc chiến tranh phá hoại của 

đế quốc Mỹ. 

Thủ tƣớng Phạm Văn Đồng đã gửi lời chúc sức khỏe 

tới toàn thể cán bộ và Nhân dân xã Tân Thịnh và căn dặn 

cán bộ, đảng viên và Nhân dân Tân Thịnh cố gắng hơn nữa 

để giữ vững lá cờ đầu của tỉnh Yên Bái. 

Đêm 18/12/1972, đế quốc Mỹ bất ngờ mở cuộc tập 

kích chiến lƣợc lớn, sử dụng máy bay B52 đánh vào Hà 

Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, ở Yên Bái trong các ngày 22 

- 24/12/1972 địch dùng nhiều máy bay F111 đánh dữ dội 
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sân bay Yên Bái hòng làm tê liệt hệ thống ra đa của ta, lực 

lƣợng phòng không của ta đã anh dũng giáng trả đích đáng 

và đã bắn rơi 05 máy bay, góp phần vào thắng lợi chung 

của cả nƣớc. Đêm ngày 27/12/1972 tại sân bay Yên Bái, phi 

công Phạm Tuân (sau này 02 lần đƣợc phong Anh hùng) đã 

lái máy bay Míc 21 cất cánh bắn cháy 1 máy bay B52 và hạ 

cánh an toàn. 

III. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CỦA CHIẾN TRANH, 

TIẾP TỤC TĂNG GIA SẢN XUẤT, XÂY DỰNG HỢP 

TÁC XÃ, LÀM TRÕN NGHĨA VỤ CỦA HẬU PHƢƠNG 

VỚI TIỀN TUYẾN GÓP PHẦN GIẢI PHÓNG MIỀN 

NAM THỐNG NHẤT ĐẤT NƢỚC (1972 - 1975) 

Sáng ngày 30/12/1972, Chính phủ Mỹ phải tuyên bố 

ngừng ném bom miền Bắc Việt Nam, ngày 27/01/1973, đế 

quốc Mỹ buộc phải ký Hiệp định Pari, chấm dứt chiến 

tranh, rút hết quân về nƣớc. 

Ngày 12/10/1973, xã Tân Thịnh vinh dự đƣợc đón đồng 

chí Tổng Bí thƣ Lê Duẩn về thăm cán bộ và Nhân dân xã Tân 

Thịnh. Đồng chí Tổng Bí thƣ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh 

Yên Bái đã đi thăm các cơ sở sản xuất của HTX Tân Thịnh, 

thấy các mô hình sản xuất đều theo tổ chức quy mô lớn xã hội 

chủ nghĩa, một xã trong hoàn cảnh chiến tranh vẫn giữ vững 

và phát triển đƣợc. Tổng Bí thƣ nhấn mạnh: “Những kết quả 

đạt được của xã Tân Thịnh hôm nay là sự cố gắng nỗ lực chỉ 

đạo của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Huyện ủy Trấn Yên và trực 

tiếp là mỗi cán bộ, đảng viên Đảng bộ xã Tân Thịnh đã củng 

cố và phát triển các mục tiêu sản xuất, chiến đấu và xây dựng 

chủ nghĩa xã hội đúng mục tiêu, đường lối của Đảng”. Đồng 
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chí Bí thƣ cũng động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các 

xã trong tỉnh Yên Bái mau chóng phát triển nhƣ xã Tân Thịnh 

để khi hòa bình thống nhất đất nƣớc, miền Bắc đã có một thế 

mạnh về mọi mặt kinh tế, chính trị, an ninh - quốc phòng. Các 

đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Huyện ủy và Đảng bộ xã Tân 

Thịnh cảm ơn những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thƣ 

Lê Duẩn và hứa sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà đồng chí 

Tổng Bí thƣ giao. 

Tháng 11/1973, Đại hội xã Tân Thịnh khóa X, nhiệm 

kỳ (1973 - 1975) đƣợc triệu tập trong không khí phấn khởi 

với những thành tựu đã đạt đƣợc trong những năm qua vừa 

sản xuất vừa chiến đấu, mọi mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, 

an ninh - quốc phòng đƣợc giữ vững, năng suất lúa và hoa 

màu ngày một tăng cao, tổng sản lƣợng lƣơng thực cả năm 

thu trên một nghìn tấn, đảm bảo đời sống Nhân dân, hoàn 

thành vƣợt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch nhà nƣớc, đời sống 

Nhân dân ngày càng ổn định. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa X gồm 09 đồng 

chí. Đồng chí Nguyễn Văn Bảng đƣợc bầu làm Bí thƣ Đảng 

bộ, đồng chí Nguyễn Văn Chiểu - Chủ tịch Ủy ban hành 

chính đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ. 

Đại hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu kinh tế 

xã hội theo Nghị quyết 61/CP, giúp đỡ đồng bào miền xuôi 

lên khai hoang trồng cây công nghiệp, phát triển nhanh diện 

tích cây chè, đẩy mạnh tốc độ sản xuất vật liệu xây dựng và 

các ngành chăn nuôi thủy sản, trồng rừng làm cho Tân 

Thịnh trở thành một xã mạnh của huyện Trấn Yên giữ vững 

lá cờ đầu của tỉnh. Theo nghị quyết của Đại hội Đảng bộ đã 
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chỉ đạo HTX Tân Thịnh mở tuyến đƣờng từ Lƣơng Thịnh 

đi Thanh Hùng, từ Thanh Hùng đi mỏ đá Văn Tiến (ngày 

nay là xã Văn Phú), khai thác đá nung vôi phục vụ cho sản 

xuất nông nghiệp và xây dựng cơ bản, xây dựng 03 sân kho 

lớn tập trung là: Thanh Hùng, Lƣơng Thịnh, Quần Hào, 

thành lập các tiểu ban chuyên môn trong HTX Nông nghiệp 

nhƣ: Ban tài vụ kế toán, Ban định mức kế hoạch, bắt đầu 

thực hiện chế độ khoán khối lƣợng công việc, bỏ hẳn chế độ 

lao động công nhật vì năng suất lao động kém, hiệu quả sản 

xuất không cao. Qua 02 năm thực hiện đã bộc lộ một số 

điểm yếu kém: 

Trình độ quản lý sản xuất tới các đội trƣởng và nhóm 

lao động chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu. 

Cán bộ chuyên môn, định mức kế hoạch chƣa đánh giá 

chính xác chất lƣợng công việc. 

Giờ giấc lao động của xã viên HTX chƣa tập trung 

triệt để. 

Thực hiện các biện pháp kỹ thuật chƣa đúng quy trình. 

Tập thể Ban quản trị HTX phải luôn có biện pháp cải 

tiến công tác khoán để duy trì mọi hoạt động trong sản xuất 

của HTX. 

Ngày 04/12/1973, Đại hội Đảng bộ huyện Trấn Yên 

lần thứ X đƣợc triệu tập, họp tại điểm sơ tán xã Tân Thịnh, 

cán bộ và Nhân dân xã Tân Thịnh đã phát động phong trào 

thi đua sản xuất chào mừng Đại hội và bảo vệ an toàn Đại 

hội thành công tốt đẹp. 

Ngày 30/4/1975, chiến thắng của cuộc tổng tiến công 

và nổi dậy mùa xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch 
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Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam 

thống nhất Tổ quốc. Nhân dân Tân Thịnh tự hào có những 

đóng góp xứng đáng làm nên chiến công chung này. Đó là, 

hai mƣơi mốt năm (1955 - 1975) dƣới sự lãnh đạo của Đảng 

bộ huyện Trấn Yên và Đảng bộ thị xã Yên Bái, Đảng bộ 

Tân Thịnh đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vừa xây dựng 

chủ nghĩa xã hội vừa chi viện cho chiến trƣờng, tham gia 

chiến đấu đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc 

Mỹ tại địa phƣơng. Mặc dù, trong hoàn cảnh hết sức khó 

khăn, nhƣng với những nỗ lực vƣợt bậc; Đảng bộ và Nhân 

dân vẫn duy trì mọi hoạt động, kinh tế xã hội có bƣớc phát 

triển đời sống Nhân dân ổn định, hoàn thành nhiệm vụ cao 

cả của địa phƣơng đối với tiền tuyến lớn, góp phần xứng 

đáng cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hoàn thành 

nhiệm vụ trọng đại là bảo vệ miền Bắc XHCN, đấu tranh 

giải phóng miền Nam thống nhất đất nƣớc.  
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CHƢƠNG V 

THỰC HIỆN 2 NHIỆM VỤ CHIẾN LƢỢC XÂY 

DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1976 - 1985) 

 

I. KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI, CHỐNG CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI PHÍA BẮC 

(1976 - 1979) 

Tháng 01/1975 Đại hội Đảng bộ xã Tân Thịnh (khóa 

XI), nhiệm kỳ (1975 - 1977), đƣợc tiến hành. Đại hội Đảng 

bộ đã nêu bật kết quả đã đạt đƣợc, nhƣ: tạo đƣợc nhiều sự 

chuyển biến, đƣợc các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nƣớc 

biết đến nhƣ chuyến đến thăm của Thủ tƣớng Phạm Văn 

Đồng và Tổng Bí thƣ Lê Duẩn. Sản xuất nông nghiệp đƣợc 

áp dụng kỹ thuật tiên tiến, diện tích cây công nghiệp chè 

ngày càng mở rộng, quy mô đàn lợn chăn nuôi tập thể và hộ 

gia đình xã viên lên tới 2.600 con. Hệ thống đập nƣớc đầu 

nguồn kênh mƣơng dẫn nƣớc đƣợc đẩy mạnh. Xây dựng 

đƣợc 2 trạm bơm: Đồng Cát và Đồng Cả. Tổng sản lƣợng 

lúa cả năm đạt 1.150 tấn, bình quân lƣơng thực 

20kg/khẩu/tháng. 

Đặc biệt, Đại hội cũng biểu dƣơng đồng chí Nguyễn 

Thị Mai phụ trách văn hóa xã hội của xã đã cho san ủi đồi 

đầu cầu Quán thuộc thôn Thanh Hùng ngày nay làm trƣờng 

cấp I, góp phần đƣa phong trào dạy và học của xã đạt đƣợc 

những kết quả khả quan. 

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 09 đồng chí, đồng chí 

Nguyễn Văn Bảng đƣợc bầu làm Bí thƣ Đảng bộ, đồng chí 

Nguyễn Văn Chiểu - Chủ tịch Ủy ban hành chính đƣợc bầu 

làm Phó Bí thƣ. 
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Sau ngày 30/4/1975, miền Nam đƣợc hoàn toàn giải 

phóng, xã Tân Thịnh lại đƣợc giao chỉ tiêu đón nhận 200 hộ 

dân từ tỉnh Hà Nam Ninh lên xây dựng vùng kinh tế mới, vị 

trí định cƣ đƣợc quy hoạch tại khu vực phía Nam - tức khu 

đền Rối, giáp xã Văn Phú, bƣớc đầu Tân Thịnh phải bố trí 

hàng nghìn công lao động làm lán trại và giếng nƣớc từ 

Dõng Gà ra đền Rối, cắt cho đồng bào 12 ha ruộng nƣớc để 

bà con canh tác trồng lúa, ổn định nơi ăn, chốn ở. Nhân dân 

vừa lấy đất trồng chè vừa tận dụng gỗ làm nhà ở. Đƣợc hỗ 

trợ kinh phí chuyển dân khai hoang của 2 tỉnh Yên Bái và 

Hà Nam Ninh nên đồng bào có lƣơng thực để sinh hoạt 

hàng ngày tạo điều kiện cho việc phát nƣơng làm rẫy, xây 

dựng nhà ở vì thế cuộc sống nhanh chóng đƣợc ổn định. 

Năm 1976, năm sáp nhập 3 tỉnh: Yên Bái, Lào Cai, 

Nghĩa Lộ thành tỉnh Hoàng Liên Sơn, đồng thời Nghị quyết 

TW 6 ra đời, tiếp đến Nghị quyết 61/CP của Hội đồng 

Chính phủ, tỉnh Hoàng Liên Sơn lại có thêm nhiều điều 

kiện để phát huy thế mạnh về kinh tế miền núi. 

Năm 1977, tình hình chính trị ở biên giới Việt - Trung 

có nhiều diễn biến phức tạp, các địa phƣơng phải tăng 

cƣờng công tác an ninh quốc phòng. Tân Thịnh là một địa 

danh sát ngã ba Km9 đƣờng Hữu Nghị 7 nên có nhiều công 

việc phải chuẩn bị nhƣ: 

Củng cố vững chắc tổ chức dân quân tự vệ, tăng 

cƣờng tuần tra canh gác, đề phòng gián điệp vào hoạt động 

lén lút trên địa bàn xã. 

Các mặt trận sản xuất của HTX phải luôn đƣợc củng 

cố và phát triển. 
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Thực hiện tốt sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quân sự 

huyện Trấn Yên và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái, sẵn 

sàng chiến đấu và ứng cứu trong mọi tình huống khi có 

chiến sự xảy ra. 

Tháng 10/1977, Đại hội Đảng bộ xã Tân Thịnh khóa 

XII, nhiệm kỳ 1977 - 1979 đƣợc tiến hành, tổng kết 4 năm 

thực hiện Nghị quyết 61/CP. 

Đại hội lần này xây dựng mục tiêu phƣơng hƣớng theo 

mục tiêu của Đảng bộ Huyện Trấn Yên là sản xuất nông 

lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Đại hội đã bầu 

ra Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn 

Chiểu đƣợc bầu làm Bí thƣ Đảng bộ, đồng chí Chu Quốc 

Tráng - Chủ tịch Ủy ban hành chính đƣợc bầu làm Phó Bí 

thƣ. (Đồng chí Chu Quốc Tráng làm ½ khóa thì nghỉ vì liên 

quan đến sự kiện ngƣời Hoa và chiến tranh Biên giới), sau 

đó đồng chí Hoàng Văn Lai thay đồng chí Tráng giữ chức 

Phó Bí thƣ, Chủ tịch Ủy ban hành chính xã. 

Khi đời sống Nhân dân tạm ổn định, điều kiện sản 

xuất phát triển việc xây dựng cơ sở vật chất cho sự nghiệp 

giáo dục cũng đƣợc Đảng bộ quan tâm, trong năm 1978 

đƣợc tổ chức UNISEF tài trợ và tiến hành xây dựng Trƣờng 

phổ thông cấp II Tân Thịnh tại khu đồi gốc Sấu thôn  

Lƣơng Thịnh ngày nay, nhà đƣợc lắp ghép 2 tầng, với 08 

ph òng học, đây là lần đầu tiên Tân Thịnh đƣợc đầu tƣ công 

trình phục vụ giáo dục đã đáp ứng cho con em Nhân dân có 

trƣờng lớp khang trang để học tập. 

Đầu tháng 01/1979, Đại hội Đảng bộ xã Tân Thịnh 

(khóa XIII), nhiệm kỳ 1979 - 1981 đƣợc triệu tập, Đại hội 
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đã tổng kết đánh giá 02 năm việc thực hiện Nghị quyết Đại 

hội khóa XII, đề ra phƣơng hƣớng, nhiệm vụ mới. 

Tiếp tục phát triển kinh tế tập thể và kinh tế hộ gia đình, 

đẩy mạnh thâm canh cây lúa trên diện tích ruộng khoán, thâm 

canh và phát triển thêm diện tích cây công nghiệp. 

Đại hội đã bầu BCH gồm 09 đồng chí, đồng chí 

Nguyễn Văn Chiểu đƣợc bầu giữ chức Bí thƣ Đảng bộ, 

đồng chí Hoàng Lai đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND xã. 

Trƣớc những phức tạp của tình hình biên giới, đồng 

thời xuất phát từ nhu cầu phát triển nội tại của thị xã Yên 

Bái, Tỉnh ủy Hoàng Liên Sơn chủ trƣơng xây dựng thị xã 

Yên Bái thành thị xã tỉnh lỵ, là trung tâm chính trị, kinh tế, 

văn hóa của tỉnh. Việc mở rộng thị xã là cần thiết, phù hợp 

với xu thế phát triển và đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Do 

đó, ngày 16/01/1979, Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định 

số 15-CP, về phân vạch địa giới hành chính một số xã thuộc 

tỉnh Hoàng Liên Sơn; theo đó, đã sáp nhập các xã Tuy Lộc, 

Nam Cƣờng, Tân Thịnh, Minh Bảo thuộc huyện Trấn Yên 

vào thị xã Yên Bái. 

Ngày 17/02/1979, xảy ra sự kiện chiến tranh 6 tỉnh 

biên giới phía Bắc (Biên giới Việt - Trung), Nhân dân thị xã 

Lào Cai sơ tán về thị xã Yên Bái, ngay đêm 17/02 với 

lƣợng ngƣời rất đông. Đảng ủy, chính quyền, Nhân dân 

chấp hành chỉ thị của Thị ủy, UBND thị xã Yên Bái đã đón 

nhận và cƣu mang trên 300 hộ dân sơ tán từ các nông 

trƣờng Phong Hải, Bát Xát, Mƣờng Khƣơng về xã. Nhân 

dân sơ tán về, không mang theo vật dụng, tƣ trang gì, nên 
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Đảng ủy và Nhân dân xã Tân Thịnh trong 02 tháng đã giúp 

đỡ lƣơng thực, thực phẩm, quần áo mặc, chăn màn và nơi ở 

cùng với Nhân dân của xã. (Đây là lần thứ 3 Đảng bộ và 

Nhân dân Tân Thịnh thực hiện đón tiếp, giúp đỡ đối với 

Nhân dân của những nơi có hoạn nạn xảy ra). 

Chiến tranh Biên giới xảy ra, tuy là địa phƣơng sát 

với nơi xảy ra chiến sự nhƣng Nhân dân Tân Thịnh không 

hề lung lay ý chí, rất tin tƣởng vào sự lãnh đạo của Đảng 

và Nhà nƣớc với sức mạnh kiên cƣờng của Quân đội 

Nhân dân Việt Nam. Hoạt động sản xuất vẫn đƣợc đẩy 

mạnh và sẵn sàng chi viện cho chiến tranh Biên giới, giúp 

đỡ đơn vị quân đội - Sƣ đoàn Phòng không 377 đến đóng 

quân trên địa bàn xã, phòng thủ bầu trời, bảo vệ sân bay 

Yên Bái và Nhà máy Thủy điện Thác Bà. Nhân dân luôn 

giữ vững ý chí vừa sản xuất, vừa chiến đấu bám đất, bám 

làng bảo vệ quê hƣơng đất nƣớc. Ngay sau khi Trung 

Quốc tuyên bố rút quân, thực hiện sự chỉ đạo của cấp 

trên, xã đóng góp 2.000 cọc tre gai với tỉnh để thiết lập 

hàng rào biên giới. 

Có thể nói đây là thời kỳ khó khăn phức tạp nhất trong 

sản xuất của địa phƣơng, là thời điểm giao thời chuyển đổi 

từ chế độ quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hóa nhiều 

thành phần, vận hành theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý 

của Nhà nƣớc theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Đảng bộ 

Tân Thịnh vẫn đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện để khắc phục 

khó khăn động viên quần chúng Nhân dân đoàn kết để tháo 

gỡ những khó khăn, vƣớng mắc đảm bảo cuộc sống, ổn 

định tƣ tƣởng cho Nhân dân yên tâm sản xuất và chiến đấu. 
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Cán bộ, đảng viên vẫn kiên định lập trƣờng theo đƣờng lối 

của Đảng, chính vì vậy tạo nên niềm tin tuyệt đối với Nhân 

dân xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của dân và đƣợc Nhân 

dân đồng tình ủng hộ. 

II. THỰC HIỆN HAI NHIỆM VỤ CHIẾN LƢỢC 

XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (1980 - 1985) 

Thực hiện Thông báo số 22 ngày 21/10/1980, của 

BCH Trung ƣơng ban hành chính sách cho các địa phƣơng, 

các HTX tiến hành khoán sản phẩm đến nhóm và ngƣời lao 

động. Đây là việc làm mới yêu cầu cán bộ quản lý phải có 

trình độ năng lực, HTX Tân Thịnh tổ chức giao khoán cây 

chè và cây lúa với mức khoán từng vùng, từng thửa theo số 

liệu thống kê các năm trên từng hạng đất, từng vùng thửa 

đƣợc giao tiện canh, tiện cƣ để tạo điều kiện cho xã viên 

tăng thời gian lao động. 

Ngày 13/01/1981, Ban Bí thƣ Trung ƣơng chính thức 

ra Chỉ thị số 100 (gọi tắt là khoán 100), kèm theo hƣớng 

dẫn khoán sản phẩm cuối cùng đến tận ngƣời lao động. Mỗi 

gia đình khi đƣợc giao diện tích nhận khoán, tự sắp xếp thời 

gian lao động sản xuất, vai trò của HTX chỉ có trách nhiệm 

cung cấp phân bón, thuốc trừ sâu, điều hành lịch thời vụ 

gieo cấy. 

Cây chè, cây cọ cũng đƣợc giao khoán gọn các khâu, 

thanh toán công lao động khi giao sản phẩm cuối cùng. Cơ 

chế khoán sản phẩm cuối cùng đến ngƣời lao động đã thực 

sự đổi mới một bƣớc trong công tác quản lý hợp tác xã, 

ngƣời dân tự làm chủ và phát huy đƣợc sáng tạo và kỹ năng 

lao động đã mang lại lợi ích thực sự tới ngƣời lao động. 
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Cơ chế khoán của Chỉ thị 100 cơ bản đã tinh giảm 

đƣợc bộ máy điều hành quản lý hợp tác xã. 

Tháng 7/1981, Đại hội Đảng bộ Tân Thịnh lần thứ 

XIV, nhiệm kỳ 1981 - 1983, đƣợc triệu tập Đại hội đã tổng 

kết bƣớc đầu của quá trình thực hiện khoán mới, rút ra 

những ƣu, khuyết điểm trong quá trình thực hiện Chỉ thị 

100 đã nẩy sinh những mặt yếu kém, tình trạng nợ sản 

phẩm kéo dài bắt đầu xuất hiện, việc gieo cấy của các hộ xã 

viên không đúng yêu cầu kỹ thuật, biện pháp bảo vệ thực 

vật không đồng bộ dẫn tới thiếu hụt sản phẩm lƣợng khoán. 

Nguyên nhân của những tồn tại vẫn do công tác quản lý, 

trình độ quản lý cơ chế mới chƣa chặt chẽ. Đảng bộ cần tập 

trung nghiên cứu khắc phục ngay đó là một nội dung quan 

trọng trong phƣơng hƣớng nhiệm vụ tới. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 13 đồng chí. Đồng 

chí Nguyễn Văn Chiểu đƣợc bầu làm Bí thƣ Đảng bộ, đồng 

chí Hoàng Văn Lai - Chủ tịch Ủy ban nhân dân đƣợc bầu 

làm Phó Bí thƣ. 

Sau Đại hội, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo Nhân dân thực 

hiện công cuộc đổi mới, đổi mới tƣ duy, đổi mới cách nghĩ, 

cách làm. 

Ở lĩnh vực Nhà nƣớc, cuộc đổi mới điều chỉnh giá, 

lƣơng, tiền không thành công. Nghị quyết của Đảng bộ lấy 

sản xuất nông lâm nghiệp là hàng đầu, lấy đổi mới kinh tế 

làm trọng tâm, tiếp tục cải tiến công tác khoán trong nông 

nghiệp theo hƣớng khoán 100, ổn định quy mô hợp tác xã 

sắp xếp lại các đội sản xuất cho phù hợp với địa dƣ thôn 

bản, nghiên cứu từng bƣớc khoán trọn gói, giao cả ruộng, 
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nông cụ, trâu cày, kéo cho tới từng hộ xã viên chuyển hình 

thức quản lý sang hoạt động dịch vụ, cung ứng vật tƣ, xóa 

bỏ chế độ công điểm ở các đội sản xuất, đây cũng chính là 

một bƣớc làm tinh giảm bộ máy quản lý hợp tác xã. 

Ngày 30/6/1983, Đại hội Đảng bộ xã Tân Thịnh lần 

thứ XV, nhiệm kỳ 1983 - 1985, đƣợc triệu tập trong báo cáo 

tổng kết của đại hội kỳ này đã đánh giá kết quả thành tựu 08 

năm trong thời kỳ quá độ 10 năm từ 1975 - 1985, Tân 

Thịnh bƣớc vào giai đoạn mới, từ chiến tranh sang hòa 

bình. Nền kinh tế lạc hậu sau những năm chiến tranh, cơ 

chế quan liêu bao cấp đã trở thành lực cản lớn với sự phát 

triển kinh tế xã hội, trong hình hình đó, nhờ sự chỉ đạo trực 

tiếp của Huyện ủy Trấn Yên và Thị ủy Yên Bái, sự giúp đỡ 

của các cấp, các ngành sự vận dụng sáng suốt, năng động 

của Đảng ủy, Ban Chấp hành đã đề ra mục tiêu thích hợp để 

phát huy thế mạnh của địa phƣơng, thực hiện 2 nhiệm vụ 

chiến lƣợc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành, khóa XV gồm 13 đồng 

chí. Đồng chí Lƣu Thanh Hải đƣợc bầu làm Bí thƣ Đảng 

bộ, đồng chí Hoàng Văn Lai - Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ, đồng chí Cù Chính Nhiễu đƣợc 

bầu là Phó Bí thƣ Thƣờng trực Đảng.Tháng 5/1984 đồng 

chí Lƣu Thanh Hải xin nghỉ công tác, đồng chí Cù Chính 

Nhiễu đƣợc bầu giữ chức Bí Thƣ Đảng bộ, tiếp tục cùng 

Ban chấp hành Đảng bộ lãnh đạo Đảng bộ xã thực hiện 

nhiệm vụ trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 1983 - 1985. 

Việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội trong những 

năm tiếp theo đã xuất hiện những mô hình điển hình về sản 
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xuất kinh doanh trong nông nghiệp, xây dựng cơ bản, lƣu 

thông và phát triển dịch vụ. 

Sự phát triển của lịch sử gắn với phát triển dân số và 

kinh tế nông, công nghiệp của thị xã Yên Bái. Theo Quyết 

định 13/QĐ-UB, ngày 13/02/1985 của UBND tỉnh Hoàng 

Liên Sơn, thị xã Yên Bái điều chỉnh địa giới, chuyển giao 

một phần đất và dân cƣ của xã cho phƣờng Yên Thịnh từ  

Km6 đến Km9 đƣờng đi Yên Bình, gồm toàn bộ thôn Quần 

Hào và 1/3 thôn Lƣơng Thịnh về phƣờng Yên Thịnh theo 

phân vạch địa giới nhƣ sau: phía Đông từ Khe Chám đến 

trƣờng Thƣơng nghiệp (Dõng Nhèm) theo danh giới quốc 

gia giữa huyện Yên Bình và thị xã Yên Bái; phía Tây giáp 

phƣờng Đồng Tâm; phía Bắc giáp xã Minh Bảo. Sau khi rà 

soát lại gianh giới, thực hiện Quyết định số 13/QĐ-UB, 

ngày 13/02/1985, Tân Thịnh bƣớc đầu bàn giao về nhân 

khẩu. Tổng số hộ về phƣờng Yên Thịnh là: 173 hộ, 749 

nhân khẩu, trong đó có nam 342, nữ 407. Đảng viên 14 

đồng chí, đoàn viên 25 đồng chí. Sau khi chia cắt, 1/3 dân 

số và đất đai về phƣờng Yên Thịnh, số xã viên HTX về 

phƣờng đƣợc thành lập HTX mới gọi là HTX Tân Yên, xã 

Tân Thịnh chỉ còn lại 2/3 hợp tác xã Tân Thịnh và hợp tác 

xã Trấn Ninh. 

Ngày 14/11/1985, Đảng bộ Tân Thịnh lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ (1985 - 1987) đƣợc tiến hành. Đại hội đã tiến 

hành tổng kết 02 năm đổi mới qua đó đặc biệt thấy đƣợc 

những dấu hiệu chuyển biến trong việc phát triển kinh tế xã 

hội ở địa phƣơng, sức sản xuất của Nhân dân ngày càng 

đƣợc cải thiện, trong sản xuất nông nghiệp Nhân dân đã 



88 

mạnh dạn làm theo hƣớng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi, tăng diện tích trồng rau màu vụ đông thu nhập thêm 

giá trị sản xuất trên 01 sào đất canh tác. 

Đại hội đã tiến hành bầu ra BCH gồm 09 đồng chí, 

đồng chí Cù Chính Nhiễu đƣợc bầu làm Bí thƣ Đảng bộ, 

đồng chí Hoàng Văn Lai đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND xã, đồng chí Nguyễn Văn Đỉnh đƣợc bầu giữ chức 

Thƣờng trực Đảng. 

Đảng bộ và chính quyền tiếp tục lãnh đạo Nhân dân 

thực hiện Nghị quyết của Đại hội, trong giai đoạn này là 

năm tháng Tân Thịnh có nhiều sự kiện đổi mới đòi hỏi mỗi 

cán bộ, đảng viên phấn đấu nỗ lực trên khắp các lĩnh vực: 

Kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh quốc phòng, phát huy 

tính tiền phong gƣơng mẫu trong sự nghiệp đổi mới của đất 

nƣớc, căn cứ chỉ thị của Đảng và Nhà nƣớc, chuẩn bị một 

bƣớc cho việc thể chế hóa HTX nông nghiệp, từ nền kinh tế 

tập thể chuyển hẳn sang kinh tế hộ gia đình, khắc phục và 

chấm dứt cơ chế quan liêu bao cấp. 
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CHƢƠNG VI 

ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN ĐƢỜNG LỐI 

ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG (1986 - 2005) 

 

I. BƢỚC ĐẦU THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI 

MỚI CỦA ĐẢNG (1986 - 1995) 

Tháng 4/1986, UBND xã Tân Thịnh chuyển về xóm 

giữa Đội 2, thôn Thanh Hùng, tạm thời làm việc ở một số 

nhà kho HTX. Đến năm 1987 xã chuyển Trạm Y tế về thôn 

Thanh Hùng ở cùng với khu trụ sở UBND xã. 

Sau khi ổn định về cơ sở vật chất của trụ sở làm việc 

cũng là thời điểm HTX Tân Thịnh đƣợc UBND tỉnh Hoàng 

Liên Sơn tặng lá cờ truyền thống Cách mạng tháng Tám 

động viên và ghi nhận công lao của cán bộ và Nhân dân 

Tân Thịnh đã có nhiều hy sinh đóng góp cho quá trình lịch 

sử 2 cuộc kháng chiến của dân tộc. 

Tháng 12/1987, Đảng bộ xã Tân Thịnh tiến hành Đại 

hội (khóa XVII), nhiệm kỳ (1987-1989), Đại hội đã tổng 

kết đánh giá sự phát triển kinh tế xã hội trong 02 năm thực 

hiện nghị quyết của Đại hội XVI với sự phát triển chung đã 

có chuyển biến rõ nét về đời sống vật chất, tinh thần của 

Nhân dân trong tiến trình đổi mới, an ninh chính trị, quốc 

phòng đƣợc giữ vững. Bên cạnh đó, Nhà nƣớc đã có sự đầu 

tƣ hỗ trợ cho sự phát triển sản xuất nông nghiệp ở nông 

thôn nhƣ vốn 327 về trồng rừng, hỗ trợ cho hội viên, phát 

triển mô hình sản xuất; VAC (vƣờn, ao, chuồng) với trên 

400 hộ Nhân dân vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn đầu tƣ trong các ngành sản xuất nhƣ cây, 
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con giống, công cụ sản xuất, máy xay xát, máy tuốt lúa, 

máy chế biến nông sản, với tổng vốn đầu tƣ cho vay 420 

triệu đồng, bƣớc đột phá ban đầu tạo đà cho sự phát triển 

kinh tế xã hội trên địa bàn xã Tân Thịnh, Đại hội đã khẳng 

định là: “chúng ta đang có nhiều thuận lợi tạo thời cơ cho 

sự phát triển kinh tế đẩy lên với tốc độ nhanh”. 

Đại hội đã bầu ra BCH (khóa XVII (gồm) 14 đồng chí, 

đồng chí Cù Chính Nhiễu đƣợc tín nhiệm bầu làm Bí thƣ 

Đảng bộ, đồng chí Hoàng Văn Lai - Chủ tịch UBND xã 

đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ, đồng chí Nguyễn Văn Đối đƣợc 

bầu làm Thƣờng trực Đảng. 

Những phƣơng hƣớng của Đảng bộ đề ra trong nhiệm 

kỳ tiếp theo là tiếp tục đổi mới theo lịch sử của đất nƣớc, 

chuẩn bị mọi điều kiện tạo cho Nhân dân thật vững chắc về 

mặt phát triển kinh tế, chú ý phòng tránh những tệ nạn xã 

hội không để phát sinh trên địa bàn. 

Ngày 05/4/1988, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 

10-NQ/TW (còn gọi là Khoán 10) là điểm tựa vững chắc 

cho các HTX nông nghiệp, Đảng bộ xã Tân Thịnh đã mạnh 

dạn chỉ đạo 02 HTX đổi mới cơ chế khoán, tiến hành giao 

thẳng ruộng đất, nông cụ, nƣơng đồi cọ cho tới hộ gia đình 

xã viên. Hoàn thành bƣớc 1 thể chế hóa nền kinh tế tập thể 

sang kinh tế hộ gia đình, phù hợp với sự phát triển và đổi 

mới của đất nƣớc trong nền kinh tế nhiều thành phần đảm 

bảo tính bền vững của nền kinh tế đang phát triển. Khoán 

10 ra đời Tân Thịnh đã khắc phục cơ bản đƣợc những điểm 

yếu kém và nhƣợc điểm từng bƣớc đi của Chỉ thị 100 và 

chuẩn bị tài liệu phân chia danh giới tiến hành giao đất, 
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giao rừng cho Nhân dân sử dụng canh tác lâu dài từ 40 -50 

năm, ngƣời dân có thể tận dụng khai thác, trồng mới với 

chủ trƣơng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc dân có thêm thu 

nhập kinh tế đồi rừng. 

Ngày 01/12/1989, Đại hội Đảng bộ xã Tân Thịnh 

(khóa XVIII), nhiệm kỳ (1989-1991) đƣợc tiến hành, tổng 

kết sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 10 của Bộ Chính 

trị đã giải quyết đƣợc một số chỉ tiêu cơ bản, hoàn thành 

việc giao đất, giao rừng, hoàn thành việc giao ruộng cấy lúa 

nƣớc tới hộ gia đình xã viên HTX, chuẩn bị tốt hành trang 

bƣớc vào thập niên 90 với những mục tiêu, phƣơng hƣớng 

cụ thể: Về chính sách hoàn thành việc cấp chứng nhận 

quyền sử dụng đất lâu dài cho các hộ Nhân dân. Trên mặt 

trận sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển dịch cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi, áp dụng kỹ thuật gieo trồng giống lúa lai 

Tạp giao năng suất cao, chuyển những chân ruộng chằm lầy 

sang đắp đập nuôi cá, chuyển chân ruộng cạn một vụ sang 

trồng màu, tranh thủ thời gian đất trống, vận động Nhân dân 

trồng thêm rau màu vụ Đông, cho đến nay làm vụ 03 đã trở 

thành tập quán đối với Nhân dân Tân Thịnh. Nghị quyết 

phƣơng hƣớng của Đảng bộ rất sát thực, đáp ứng nguyện 

vọng Nhân dân, đƣợc Nhân dân đồng tình ủng hộ. 

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 11 đồng chí, đồng chí 

Nguyễn Thị Mai đƣợc bầu làm Bí thƣ Đảng bộ, đồng chí 

Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã đƣợc bầu làm 

Phó Bí thƣ, đồng chí Bùi Đức Quang đƣợc bầu làm Chủ 

nhiệm HTX, đồng chí Nguyễn Tuyên đƣợc bầu giữ chức 

Thƣờng trực Đảng. 
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Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ XVIII là những 

năm tháng Tân Thịnh chuyển mạnh sang xây dựng hạ tầng 

cơ sở, kết hợp sự ƣu tiên, củng cố xây dựng vùng kinh tế 

mới gắn với sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, xây dựng các 

đề án đề nghị tỉnh đầu tƣ điện cao thế vào Thanh Hùng, giải 

quyết tốt nguồn điện sinh hoạt cho Nhân dân, kêu gọi đầu 

tƣy tế, văn hóa, giáo dục, phát triển bƣu chính, hỗ trợ đầu tƣ 

phát thanh phủ sóng vùng lõm, các dự án trên đều mang 

tính khả thi phù hợp với sự phát triển chung của xã hội. 

Sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền theo nghị 

quyết đại hội về phát triển kinh tế nông lâm nghiệp đƣợc 

đẩy mạnh đảm bảo gieo trồng hết diện tích cây lúa, rau màu 

vụ đông ngày càng đƣợc đẩy mạnh, Nhân dân tích cực khai 

thác rừng và trồng rừng thay thế bằng những loại cây gỗ có 

giá trị kinh tế cao. Riêng về cây lúa ở những năm 1990–

1991, tình hình thời tiết có nhiều biến động khác thƣờng 

nên vụ lúa chiêm xuân 1990 năng suất giảm, tổng sản lƣợng 

thu hoạch chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm trƣớc, nên đa 

số hộ Nhân dân phải đong gạo thị trƣờng trong 02 tháng 

giáp hạt vụ mùa năm 1991 và đây cũng là tình trạng chung 

của nhiều xã trong toàn tỉnh Yên Bái. 

Tháng 01/1991, Đại hội Đảng bộ xã Tân Thịnh (khóa 

XIX), nhiệm kỳ (1991-1993) đƣợc triệu tập, trong báo cáo 

chính trị của Đảng bộ kỳ này đƣợc nêu một cách cụ thể 

những kết quả và những tồn tại: 

Về kết quả đạt được: Đã tích cực lãnh đạo Nhân dân 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế một bƣớc hoàn chỉnh, phá đƣợc 

thế độc canh cây lúa trong nền sản xuất lạc hậu kém hiệu 
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quả từ trƣớc tới nay, hình thành một số mô hình sản xuất 

trang trại nhỏ, phát triển đƣợc một số điểm dịch vụ nhỏ, lẻ 

bán các mặt hàng nhu yếu phẩm phục vụ Nhân dân, mức độ 

độ giao lƣu thị trƣờng của Nhân dân để tiêu thụ hàng hóa 

nông sản ngày một tăng nhanh đời sống Nhân dân đã dần 

đƣợc cải thiện. 

Về những mặt còn tồn tại: Năng lực lãnh đạo của đội 

ngũ cán bộ chƣa đồng đều, sự nhận thức vai trò lãnh đạo tổ 

chức trong các Đoàn thể xã hội chƣa cao, có khi còn phó 

mặc phong trào cho Đảng và chính quyền. Trình độ dân trí 

vẫn còn thấp, vẫn còn có hiện tƣợng trông chờ, ỷ lại vào 

Nhà nƣớc, chƣa thoát khỏi hẳn tƣ tƣởng bao cấp là những 

nguyên nhân chính làm cản trở phong trào thi đua phát triển 

kinh tế trong quá trình đổi mới, hiện tƣợng hộ nghèo bắt 

đầu xuất hiện. 

Những tồn tại trên là nhiệm vụ chính Đảng bộ phải 

khắc phục trong phƣơng hƣớng nhiệm vụ tới. 

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XIX gồm 09 

đồng chí. Đồng chí Bùi Đức Quang đƣợc bầu làm Bí thƣ 

Đảng bộ, kiêm Chủ nhiệm HTX, đồng chí Nguyễn Thanh 

Tùng - Chủ tịch UBND xã đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ, đồng 

chí Nguyễn Văn Đỉnh đƣợc bầu làm ủy viên Thƣờng vụ - 

Thƣờng trực Đảng ủy. 

Trong thời kỳ này đã có sự đổi mới, BCH Đảng bộ 

từng bƣơc đƣợc tinh giảm gọn nhẹ, lựa chọn những đồng 

chí tuổi trẻ, có năng lực, trình độ đảm đƣơng nhiệm vụ cách 

mạng của Đảng trong giai đoạn mới. Cơ chế của Đảng và 

chính quyền hiện nay không chỉ là cơ quan hành chính xã 
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hội mà chuyển sang cơ chế hành chính kinh tế - xã hội, 

chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng. 

Trong những năm này, có sự thay đổi cơ chế chính 

sách của Nhà nƣớc nên mọi việc đều mới chỉ tập trung làm 

điểm chƣa chính thức thành cơ chế chính sách đã tạo cho 

cán bộ cơ sở nhiều sự lúng túng, khó quản lý trong địa bàn. 

Sự phát triển kinh tế xã hội đang ở trên hai lĩnh vực 

kinh tế hộ gia đình đang trên đà phát triển, kinh tế tập thể 

ngày càng gặp trở ngại vì không còn cơ chế điều hành lao 

động. Đảng ủy chính quyền tập trung cao độ cho việc điều 

hành lĩnh vực xã hội, tăng cƣờng củng cố các đoàn thể: 

Thanh niên, Phụ nữ, Hội Nông dân và thành lập mới Hội 

Cựu chiến binh. 

Ngày 02/8/1991, UBND xã Tân Thịnh ra quyết định 

thanh lý tài sản, giải thể hợp tscs xã mua bán vì cơ chế 

thƣơng nghiệp, dịch vụ phát triển nhiều cửa hàng mua bán 

lại ở sát trung tâm tỉnh lỵ nên xã không đủ sức cạnh tranh 

mua bán hàng hóa. 

Ngày 24/9/1993, thực hiện thông tƣ của Bộ Văn hóa 

Thông tin, treo Quốc kỳ các công sở làm việc từ Trung 

ƣơng đến các xã, phƣờng, trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân 

Thịnh đã treo Quốc kỳ từ đây thể hiện một cơ quan chính 

quyền Nhà nƣớc tại địa phƣơng. 

Tháng 12/1993, Đại hội Đảng bộ xã Tân Thịnh (khóa 

XX) nhiệm kỳ 1993 - 1996, đƣợc tiến hành triệu tập, với số 

lƣợng đảng viên là 122 đồng chí. Đại hội đã tổng kết việc 

thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XIX với 02 năm mở 

đầu của thập kỷ 90. 
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Đại hội đã thảo luận rút kinh nghiệm, thực hiện nhiệm 

vụ trong những năm đổi mới, tuy có gặp những khó khăn về 

khí hậu thời tiết làm mất mùa trong sản xuất nông, lâm 

nghiệp, tổ chức các mô hình sản xuất lớn gặp khó khăn về 

nguồn vốn, việc gắn các phong trào của các đoàn thể chƣa 

thật quen với cơ chế mới. Đại hội cũng chỉ ra những mặt 

tồn tại cơ bản để đại hội xây dựng phƣơng hƣớng, nhiệm vụ 

cho 03 năm tiếp theo là: Sắp xếp lại quy hoạch thôn bản, 

chấn chỉnh lại cách làm việc cho cán bộ thôn bản theo cơ 

chế hành chính và quản lý xã hội ở cơ sở. Tiếp tục củng cố 

sản xuất và quản lý sản xuất theo cơ chế đổi mới. Vận động 

Nhân dân tăng cƣờng phát triển sản xuất thâm canh lúa, hoa 

màu, cây công nghiệp, xây dựng mô hình kinh tế trang trại 

ở những hộ nông dân có khả năng để giải quyết việc làm 

cho ngƣời lao động. Chuẩn bị đón nhận những dự án quốc 

gia để xây dựng hạ tầng cơ sở. 

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 09 đồng chí: đồng chí Bùi 

Đức Quang đƣợc bầu làm Bí thƣ Đảng bộ, đồng chí 

Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch UBND xã đƣợc bầu làm 

Phó Bí thƣ, đồng chí Nguyễn Xuân Kiểm đƣợc bầu giữ 

chức Thƣờng trực Đảng (Đây là BCH Đảng bộ đầu tiên 

thực hiện 3 năm/một nhiệm kỳ). 

Ngày 07/5/1994, theo Quyết định số 05-QĐ/UB của 

UBND tỉnh Yên Bái, xã Tân Thịnh đƣợc hoạch định thành 

9 thôn1. 

                                                           
1
 09 thôn gồm: Lương Thịnh 1, Lương Thịnh 2, Lương Thịnh 3, 

Thanh Hùng 1, Thanh Hùng 2, Thanh Hùng 3, Trấn Ninh 1, Trấn Ninh 2, 

Trấn Ninh 3. 
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Các chức danh quản lý cơ sở, thôi chức Đội trƣởng, 

Trƣởng xóm chuyển sang chế độ Trƣởng thôn, có phụ cấp 

Nhà nƣớc theo quy định, trực tiếp chịu sự điều hành của 

UBND xã. Ngày 13/5/1994, thực hiện Nghị định số 02-

NĐ/TT của Thủ tƣớng Chính phủ, Tân Thịnh chính thức 

giao đất, giao rừng tới hộ gia đình Nhân dân theo diện tích 

đã phân chia của những năm trƣớc với thời gian sử dụng và 

bảo vệ từ 30-50 năm. 

Tiến hành giao chính thức đất sản xuất nông nghiệp, 

cấp sổ đỏ - quyền sử dụng đất đến năm 2015. 

Ngày 16/6/1994, thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU 

của Tỉnh ủy Yên Bái, HTX Tân Thịnh tổ chức Đại hội xã 

viên tuyên bố chính thức đổi mới cơ chế quản lý HTX nông 

nghiệp thật gọn nhẹ, chỉ có 03 ngƣời chịu trách nhiệm làm 

dịch vụ vật tƣ cung ứng các loại cây, con giống, phân bón 

cho xã viên. 

Là địa bàn nằm sát với thị trƣờng tỉnh, các dịch vụ tƣ 

nhân đã đủ sức cạnh tranh vƣợt trội khả năng cung ứng cho 

Nhân dân của HTX, ngay trong xã các dịch vụ tƣ nhân đã 

nhanh chóng chiếm lĩnh thị trƣờng tiêu dùng nên Ban quản 

lý HTX hầu nhƣ không thực hiện đƣợc các chức năng này 

và đã dần dần giải thể. (Năm 1994 là giai đoạn cuối cùng 

sau 34 năm HTX Nông nghiệp tồn tại). 

Đến cuối năm 1994, do yêu cầu nhiệm vụ của Đảng bộ 

Tân Thịnh và sự bố trí sắp xếp của tổ chức cấp trên, đồng 

chí Nguyễn Thanh Tùng đƣợc cử giữ chức Bí thƣ Đảng bộ, 

đồng chí Bùi Đức Quang thôi giữ chức Chủ nhiệm HTX 

chuyển sang giữ chức Chủ tịch UBND xã. 
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II. TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, 

CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG NGHIỆP 

NÔNG THÔN (1996 - 2005) 

Tháng 12/1996, Đại hội Đảng bộ xã Tân Thịnh lần thứ 

(XXI), nhiệm kỳ 1996 - 2000, đƣợc tiến hành triệu tập (giai 

đoạn này đã chuyển sang nhiệm kỳ 4 năm). 

Đại hội tiến hành tổng kết trong 3 năm thực hiện 

những mục tiêu, phƣơng hƣớng của đại hội kỳ trƣớc với 

những thành tích đã đạt đƣợc: Năng suất, sản lƣợng trong 

sản xuất nông, lâm nghiệp đã đƣợc tăng dần, mô hình sản 

xuất trang trại đã xuất hiện và đang trên đà phát triển; các tổ 

chức đoàn thể đƣợc củng cố vững mạnh hoạt động có hiệu 

quả; ngày 24/9/1995, Trạm Y tế đƣợc đầu tƣ xây mới theo 

tiêu chuẩn quốc gia, là cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức 

khỏe cho 3.000 dân, đƣợc Nhà nƣớc trang bị đầy đủ các 

dụng cụ và phƣơng tiện y học đối với một trạm y tế xã, 

phƣờng; số hộ nghèo còn chiếm trên 20%, lại là một xã 

chƣa đƣợc đầu tƣ mạnh nên việc phát triển kinh tế của Nhân 

dân còn gặp nhiều trở ngại… 

Đại hội đã tiến hành bầu BCH Đảng bộ (khóa XXI) 

gồm 09 đồng chí: đồng chí Nguyễn Thanh Tùng đƣợc bầu 

giữ chức Bí thƣ Đảng bộ, đồng chí Bùi Đức Quang - Chủ 

tịch UBND xã đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ, đồng chí Nguyễn 

Thị Tính đƣợc bầu làm Thƣờng trực Đảng ủy. 

BCH Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai 

đoạn chuẩn bị cho bƣớc công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 

nghiệp nông thôn, các dự án của xã lập lên đã mang tính 

khả thi và trở thành hiện thực. Ngày 12/11/1997 đƣợc Chủ 
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tịch UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt hỗ trợ kinh phí xây 

dựng cầu Phai Chảy, thôn Thanh Hùng theo quy cách hạ 

tầng 02 đƣờng cống tròn tiêu thủy, chiếc cầu đƣợc thi công 

ngay trong dịp cuối năm kịp thời cho Nhân dân đi lại trong 

dịp tết và các cháu học sinh đi học hàng ngày. 

Ngày 01/01/1997, thực hiện Quyết định 185-QĐ/UB 

của UBND xã Tân Thịnh, thành lập Ban Chỉ đạo tiến hành 

khởi công xây dựng Đài tƣởng niệm liệt sỹ tại khu đồi trƣớc 

UBND xã. Đài Tổ quốc ghi công, ghi nhận những con em 

trong xã đã hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp 

và chống Mỹ xâm lƣợc, trên bia có ghi khắc tên và ảnh của 

3 liệt sỹ chống Pháp, 11 liệt sỹ chống Mỹ, 1 liệt sỹ hy sinh 

trong cuộc chiến tranh Biên giới năm 1979. 

Ngày 06/3/1997, Theo Quyết định số 34-QĐ/UB, của 

UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt cấp kinh phí cho xã Tân 

Thịnh đƣợc xây dựng đƣờng điện cao thế từ Nhà khách số 2 

vào Thanh Hùng dài 2km và đƣờng hạ thế vào khu trung 

tâm xã 1km, đi thôn Trấn Ninh 3, 01km. Cùng ngày UBND 

xã Tân Thịnh đã ra Quyết định số 35-QĐ/UB thành lập Ban 

giải phóng mặt bằng kịp thời tiến hành thi công xây dựng 

đƣờng điện trên. Đứng trƣớc sự đổi mới của địa phƣơng, 

yêu cầu về nguồn lực rất lớn, ngân sách xã lại không có 

nguồn thu, việc huy động đóng góp gặp khó khăn vì dân 

còn nghèo, nên chỉ thực hiện xây dựng đƣợc ở mức đầu tƣ 

của Nhà nƣớc. 

Tháng 10/1997, khởi công xây dựng trụ sở UBND xã 

Tân Thịnh, với kết cấu 02 tầng 06 phòng làm việc, 01 

phòng họp diện tích sử dụng 2.000m2.  
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Đến cuối năm 1998, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng 

lâm bệnh, đƣợc cấp trên cho nghỉ chữa bệnh, đồng chí 

Nguyễn Thị Tính đƣợc cử giữ chức Bí thƣ Đảng bộ thay 

đồng chí Nguyễn Thanh Tùng. 

Tháng 12/2000, Đảng bộ Tân Thịnh tiến hành đại hội 

khóa XXII, nhiệm kỳ 2000-2004, là đại hội diễn ra trong 

giai đoạn mới của đất nƣớc. Đại hội đã tổng kết đánh giá 

những kết quả đạt đƣợc trong 4 năm qua. Đó là:  Xây dựng 

hoàn chỉnh cầu cống giao thông đi lại. Xây dựng Đài tƣởng 

niệm các Anh hùng liệt sỹ đáp ứng nguyện vọng của cán bộ 

và Nhân dân. Xây dựng hoàn chỉnh Trụ sở làm việc của 

Đảng và chính quyền khang trang ngang tầm với các 

phƣờng, xã bạn và cơ quan Nhà nƣớc. Xây dựng đƣợc trạm 

y tế là cơ sở chăm sóc sức khỏe Nhân dân với đầy đủ 

giƣờng bệnh và dụng cụ y học cấp cơ sở xã, phƣờng. 

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp đạt hiệu quả cao, 

sản lƣợng lúa, chè búp tƣơi, rau màu vụ đông ngày càng 

tăng. Tính đến năm 1996, 70% số hộ dân có nhà ở khang 

trang, trong đó có 40% số hộ có nhà xây cấp 4, lĩnh vực văn 

hoá - xã hội không ngừng phát triển, mỗi năm có trên 300 

con em Nhân dân đƣợc đến lớp, đến trƣờng. 

Đại hội đã BCH gồm 09 đồng chí, đồng chí Nguyễn 

Thị Tính đƣợc bầu làm Bí thƣ Đảng bộ, đồng chí Bùi Đức 

Quang - Chủ tịch UBND xã đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ,  

đồng chí Trần Văn Bái đƣợc bầu giữ chức Phó Bí thƣ 

Thƣờng trực Đảng. 

Trong nhiệm kỳ BCH Đảng bộ đã lãnh đạo phát triển 

kinh tế theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 



100 

nghiệp, tập trung xây dựng những công trình hạ tầng quan 

trọng: Xây dựng 06km bê tông hóa kênh mƣơng dẫn nƣớc 

tập trung ở Lƣơng Thịnh, Thanh Hùng, theo chƣơng trình 

kiên cố hóa kênh mƣơng quốc gia. Bê tông hóa tuyến 

đƣờng Thanh Hùng đi thôn Lƣơng Thịnh 3, từ trung tâm xã 

đi thôn Thanh Hùng 1. Xây dựng trƣờng tiểu học Thanh 

Hùng kiến trúc 02 tầng, 06 phòng học, do Bộ Lao động 

Thƣơng binh và Xã hội và tổ chức Hợp tác Quốc tế hỗ trợ 

½ kinh phí bằng 220 triệu đồng, công trình đƣợc khởi công 

ngày 04/6/2003, hoàn thành ngày 30/11/2003. 

Sau cuộc bầu cử HĐND 3 cấp (4/2004), BCH Đảng bộ 

có những thay đổi về nhân sự: Đồng chí Nguyễn Thị Tính, 

Bí thƣ Đảng ủy đƣợc nghỉ chế độ, đồng chí Lê Xuân Tài 

nghỉ chờ giải quyết chế độ. BCH bầu bổ sung: Đồng chí Bùi 

Đức Quang làm Bí thƣ Đảng bộ, đồng chí Trần Văn Bái - 

Phó Bí thƣ Thƣờng trực, đồng chí Bùi Xuân Tửu đƣợc bầu 

làm Phó Bí thƣ - Chủ tịch UBND xã, đồng chí Nguyễn Văn 

Tĩnh - Phó chủ tịch UBND bầu làm ủy viên BCH, đồng chí 

Lê Văn Chung - Trƣởng Công an xã làm ủy viên BCH. 

Ngày 08/8/2005, Đại hội Đảng bộ Tân Thịnh (khóa 

XXIII), nhiệm kỳ 2005 - 2010 đƣợc tiến hành. 

Đại hội tổng kết đánh giá những kết quả đã đạt đƣợc trong 

việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội kỳ trƣớc: 

Về lĩnh vực kinh tế: Là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng 

bộ, trong 5 năm đã tập trung lãnh đạo Nhân dân chuyển dịch 

cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi theo hƣớng 

sản xuất hàng hóa, tạo lập nhiều dự án phát triển kinh tế giải 

quyết việc làm, tăng thu nhập cho ngƣời dân, giảm hộ nghèo, 
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bộ mặt nông thôn đã đổi mới rõ nét, đời sống Nhân dân đƣợc 

cải thiện, trình độ dân trí đƣợc nâng lên, cụ thể:   

Năng suất lúa nƣớc đạt 93 tạ/ha/năm, tăng 3 tạ so với 

Nghị quyết. Giá trị thu nhập 25 triệuđồng/ha tăng 12,4%. 

Cây chè, năng suất bình quân đạt 50 tạ/ha, sản lƣợng 

đã đạt 30 - 40 triệu đồng/năm. 

Lâm nghiệp: Nhân dân đã trồng và khai thác tới 1.200 

tấn gỗ, khoanh nuôi, bảo vệ diện tích rừng đầu nguồn để giữ 

nƣớc, diện tích đất trống, đồi núi trọc đã cơ bản phủ xanh, 

chuyển đổi 7,14 ha cọ sang trồng các loại cây khác có giá 

trị kinh tế cao hơn. 

Nhân dân tích cực trồng rau màu và cây ăn quả để tăng 

thu nhập, góp phần đảm bảo cuộc sống. 

Lĩnh vực chăn nuôi: Số gia súc hiện có đến năm 2005; 

đàn trâu, bò là 180 - 200 con, đàn lợn 2.000 - 2.400 con. 

Ngoài ra, Nhân dân phát triển chăn nuôi gia cầm và nuôi cá 

để tăng thêm thu nhập. 

Ngoài nhiệm vụ trọng điểm, Đại hội còn đánh giá kết 

quả lãnh đạo trên lịch vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, an 

ninh - quốc phòng.  

Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2005 

- 2010; tập trung mọi nỗ lực đẩy mạnh chƣơng trình phát 

triển kinh tế theo hƣớng kinh tế đô thị với nhịp độ nhanh, tốc 

độc phát triển kinh tế hằng năm bình quân đạt từ 10-12%. 

Tăng cƣờng xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình 

phúc lợi, dân sinh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho 

Nhân dân, phấn đấu đến năm 2010, mức tăng tăng trƣởng 

kinh tế gấp đôi so với năm 2005. Giữ vững ổn định và củng 
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cố hệ thống chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn xã vững 

mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu đến 

hết năm 2010 Tân Thịnh là một xã có nền kinh tế phát triển 

ổn định, cơ sở hạ tầng đƣợc nâng cao tạo thành một hệ thống 

giao thông thông suốt đến từng khu dân cƣ, đáp ứng nhu cầu 

đi lại, vận chuyển hàng hóa của Nhân dân địa phƣơng, giao 

lƣu kinh tế, văn hóa với các vùng lân cận, tạo tiền đề cho xã 

phát triển về mọi mặt, nâng cao chất lƣợng đời sống văn hóa 

xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng. 

Đại hội đã bầu ra BCH gồm 15 đồng chí. Đồng chí Bùi 

Đức Quang đƣợc bầu làm Bí thƣ Đảng bộ, đồng chí Bùi Xuân 

Tửu - Chủ tịch UBND xã đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ, đồng chí 

Trần Văn Bái đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ Thƣờng trực. 

Sau 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng 

khởi sƣớng và lãnh đạo, xây dựng đẩy mạnh sự nghiệp công 

nghiệp hóa, Đảng bộ Tân Thịnh đã lãnh đạo Nhân dân ra 

sức phấn đâu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thực 

hiện chiến lƣợc ổn định và phát triển kinh tế xã hội. Thực 

hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp đƣa 

năng suất và sản lƣợng chăn nuôi, trồng trọt tăng cao, đời 

sống vật chất tinh thần của Nhân dân đƣợc cải thiện rõ nét; 

không còn hộ đói, giảm hộ nghèo, trình độ dân trí đƣợc 

nâng lên, hệ thống chính trị ổn định, an ninh quốc phòng 

đƣợc giữ vững, sức mạnh tổng hợp của quần chúng đƣợc 

phát huy. Với những thành tích đạt đƣợc của đảng viên, cán 

bộ và Nhân dân đã đƣợc các cấp, các ngành của tỉnh, thành 

phố Yên Bái tặng nhiều bằng khen, giấy khen, đây là nguồn 

cổ vũ to lớn đối với đảng bộ và Nhân dân xã Tân Thịnh để 

tiến mạnh, tiến vững chắc trong giai đoạn tiếp theo. 
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CHƢƠNG VII 

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN 

ĐẠI HOÁ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƢỚC MẠNH, 

DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH 

(2005 - 2020) 

 

I. PHÁT HUY NỘI LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI TOÀN DIỆN VÀ BỀN VỮNG  (2005 - 2010) 

Thực hiện chỉ thị 46-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ 

thị 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. Đƣợc sự 

hƣớng dẫn và chỉ đạo trực tiếp của Thành ủy Yên Bái, từ 

ngày 08 - 09/8/2005, Đại hội Đảng bộ xã Tân Thịnh lần thứ 

XXIII(nhiệm kỳ 2005 - 2010) đƣợc tổ chức. Đại hội đã 

kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

khoá XXII (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 ƣơng 6 

(lần 2); tổng hợp ý kiến thảo luận đóng góp vào Dự thảo 

văn kiện Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII và các Văn kiện 

Đại hội Đảng bộ cấp trên. 

Đại hội đã đề ra mục tiêu, phƣơng hƣớng, 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.  

Đại hội xác định mục tiêu: Tập trung mọi nỗ lực đẩy 

mạnh chƣơng trình phát triển kinh tế theo hƣớng kinh tế đô 

thị với nhịp độ nhanh, tốc độ phát triển kinh tế hằng 
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nămbình quân đạt từ 10-12%. Tăng cƣờng xây dựng cơ sở 

hạ tầng, nhất là các công trình phúc lợi, dân sinh, nâng cao 

đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, phấn đấu đến năm 

2010, mức tăng tăng trƣởng kinh tế gấp đôi so với năm 

2005. Giữ vững ổn định và củng cố hệ thống chính trị, trật 

tự an toàn trên địa bàn xã vững mạnh, xây dựng khối đại 

đoàn kết toàn dân, phấn đấu đến hết năm 2010 Tân Thịnh là 

một xã có nền kinh tế phát triển ổn định, cơ sở hạ tầng đƣợc 

nâng cao tạo thành một hệ thống giao thông thông suốt 

xuống từng khu dân cƣ, đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển 

hàng hóa của nhân dân địa phƣơng, giao lƣu kinh tế, văn 

hóa với các vùng lân cận, tạo tiền đề cho xã phát triển về 

mọi mặt, nâng cao chất lƣợng đời sống văn hóa xã hội, giữ 

vững an ninh quốc phòng. 

Đại hội cũng đề ra các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể trên 

các lĩnh vực xây dựng cơ sở kết cấu hạ tầng, an ninh quốc 

phòng, đồng thời đề ra hệ thống các giải pháp để thực hiện 

các nhiệm vụ, mục tiêu đó. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIII 

gồm 15 ủy viên1, Ban Thƣờng vụ Đảng ủy gồm 05 ủy viên. 

Đồng chí Bùi Đức Quang đƣợc bầu làm Bí thƣ Đảng ủy; 

đồng chí Bùi Xuân Tửu đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ phụ trách 

chính quyền, đồng chí Trần Văn Bái đƣợc bầu làm Phó Bí 

thƣ Thƣờng trực Đảng ủy. 

Qua một nhiệm kỳ dƣới sự chỉ đạo của Đảng bộ thành 

phố cùng sự đổi mới trong công tác lãnh đao, chỉ đạo, sự 

                                                           
1 Quyết định số 701-QĐ/TV, ngày 18/8/2005 Thành ủy Yên Bái 

(Danh sách xem Phụ lục 3). 
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đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo vƣợt lên khó khăn, 

thách thức, năm 2010, Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Thịnh 

đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 

Đại hội khóa XXIII đề ra. 

Tổng diện tích gieo trồng lúa 2 vụ đạt160 ha, trong đó 

tỷ lệ giống mới đạt 83,4%, năng suất  bình quân đạt 92 

tạ/ha. Tổng sản lƣợng lƣơng thực có hạt đạt 720 - 750 tấn. 

Diện tích gieo trồng rau chuyên canh đạt 7 ha. Phong trào 

trồng rau màu trên đất 2 vụ lúa đạt 23 ha đã lan rộng toàn 

xã, tiêu biểu là phong trào trồng ngô đông tạo ra nguồn thu 

có giá trị kinh tế cao, thời gian ngắn, tăng giá trị thu nhập 

trên một đơn vị diện tích canh tác nông nghiệp. 

Diện tích trồng hoa là 3ha, chủ yếu là trồng phân tán 

trong các hộ gia đình. Mặc dù diện tích không nhiều nhƣng 

hiệu quả kinh tế đem lại là đáng kể. Các hộ gia đình trồng 

hoa có nguồn thu ổn định, cao gấp 2-3 lần so với trồng lúa 

và các loại rau màu khác. Cây chè đƣợc xác định là cây mũi 

nhọn trong phát triển kinh tế của địa phƣơng chiếm diện 

tích 216,2 ha trong đó diện tích chè mới nhập nội đạt 67,2 

ha, năng suất đạt 47 tạ/ha; tổng sản lƣợng đạt 800 - 1.000 

tấn. Diện tích cây lâm nghiệp toàn xã có591 ha, hằng năm 

khai thác bán trung bình 1.500m3 hình thành thị trƣờng 

hàng hóa có thu nhập khá từ kinh tế rừng, tăng thu nhập cho 

nông dân.  

Do ảnh hƣởng của dịch bệnh nên ngành chăn nuôi bị 

ảnh hƣởng. Tổng đàn gia súc, gia cầm không tăng, trong đó 

đàn trâu bò giảm hơn 200 con chỉ còn 90 con, đàn lợn luân 

chuyển từ 2.500 - 3.000 con, đàn gia cầm khoảng 20.000 

con. Sản lƣợng cá thịt đạt 3-5 tấn/năm. 



106 

Xã có 18 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung 

vào sản xuất vật liệu xây dựng, sản xuất chế biến chè, chế 

biến gỗ, xây dựng... đạt tổng giá trị sản lƣợng là hơn 3 tỷ 

đồng, tăng 50% so với nhiệm kỳ trƣớc. 

Dịch vụ thƣơng mại có hƣớng phát triển, tuy nhiên vẫn ở 

mức nhỏ lẻ với một số đại lý kinh doanh dịch vụ phục vụ cho 

sản xuất nông lâm nghiệp và tiêu dùng, hằng năm thu hút trên 

100 lao động tham gia kinh doanh, tạo ra nguồn thu nhập 

đáng kể cho các hộ gia đình góp phần quan trọng vào lĩnh vực 

phát triển kinh tế xã hội. Tổng giá trị sản lƣợng hằng năm đạt 

trên 3 tỷ đồng tăng 52% so với năm 2005. 

Trong 5 năm, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế bình quân đạt 11,62%. Cơ cấu kinh tế 

chuyển dịch theo hƣớng tích cực1. Thu nhập bình quân đầu 

ngƣời năm 2010 đạt 6,8 triệu đồng/ngƣời/năm. Đã xây 

dựng và nâng cấp 4 nhà văn hóa thôn theo mẫu quy định 

của thành phố, hoàn thành 80% hệ thống đƣờng liên thôn, 

liên xã, phƣờng đƣợc bê tông hóa với tổng mức đầu tƣ trên 

6tỷ đồng trong đó nhân dân đóng góp bằng tiền mặt và ngày 

công trị giá 1 tỷ đồng. Trƣờng Trung học cơ sở Tân Thịnh 

đƣợc đầu tƣ xây mới 08 phòng học, Trƣờng Tiểu học Tân 

Thịnh, Trƣờng Mầm non Ngọc Lan đƣợc khởi công xây 

dựng và nâng cấp. Chất lƣợng dạy và học của 3 nhà trƣờng 

từng bƣớc đƣợc nâng lên, tỷ lệ lên lớp đạt 95%.  

Thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW về “Công tác bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình 
                                                           

1
 Cơ cấu kinh tế: Nông lâm nghiệp, thủy sản: 60,5%; Công nghiệp, 

xây dựng: 20%, thương mại, dịch vụ: 20% 
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hình mới” và Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng Đảng (khóa IX) về “củng cố và hoàn thiện mạng lƣới 

y tế cơ sở”, trạm y tế của xã bƣớc đầu đáp ứng nhu cầu 

chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Các chƣơng trình y tế 

quốc gia đƣợc triển khai đồng bộ, tỷ lệ tiêm chủng, quản lý 

thai nghén, phụ nữ mang thai khám định kỳ đạt 100%. Tỷ lệ 

tăng dân số tự nhiên năm 2010 duy trì mức 0,67%; tỷ lệ trẻ 

em dƣới 5 tuổi suy dinh dƣỡng giảm còn 16,2%.  

Ngày 30/11/2005, di tích đền, chùa Rối đƣợc UBND 

tỉnh công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có 

nhiều tiến bộ. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn 

hóa” hằng năm đạt 89%, 02 thôn đạt thôn văn hóa.  

 Đi liền với những tiến bộ về kinh tế, văn hóa, xã hội 

vấn đề việc làm, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống 

Nhân dân, thực hiện chính sách xã hội của Tân Thịnh đã có 

nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo giảm so với 

nhiệm kỳ trƣớc. Số hộ nghèo giảm còn 7,2%. Đời sống vật 

chất của Nhân dân đƣợc cải thiện rõ rệt1.  

 An ninh - quốc phòng đƣợc xác định là nhiệm vụ 

trọng yếu, Đảng bộ tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết 

TW 8 (khóa IX) về chiến lƣợc bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới, Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về chiến 

lƣợc an ninh quốc gia, Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính 

phủ và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an 

                                                           
1
 Tỷ lệ hộ có nhà xây tăng 25% so với năm 2005, 100% số hộ có 

điện thắp sáng, 98% số hộ có phương tiện nghe nhìn, 85% số hộ có xe 

máy và điện thoại 
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ninh. Hằng năm, tổ chức diễn tập phƣơng án chiến đấu bảo 

vệ trị an đạt loại giỏi, tuyển quân đảm bảo 100% chỉ tiêu 

trên giao. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

tiếp tục đƣợc phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Ban Công 

an xã đã phối hợp với Công an thành phố triệt phá 01 tụ 

điểm mua bán ma túy... đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn. 

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 08-NQ/TU, của 

Ban Thƣờng vụ Thành ủy về tăng cƣờng sự lãnh đạo của 

Đảng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy 

lùi tệ nạn xã hội và phòng chống HIV/AIDS; Đảng ủy đã 

xây dựng chƣơng trình hành động thực hiện nghị quyết; huy 

động sức mạnh tổng hợp đẩy mạnh xã hội hóa công tác 

phòng chống ma túy và các loại tệ nạn xã hội.  Công tác tín 

ngƣỡng tôn giáo trên địa bàn thực hiện đúng theo Pháp lệnh 

tín ngƣỡng tôn giáo. Không có hiện tƣợng mê tín dị đoan và 

hoạt động tôn giáo trái phép.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Năm 2004, Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, nhiệm kỳ 

2004 - 2009 đã bầu Ông Bùi Đức Quang giữ chức Chủ tịch 

HĐND, ông Trần Văn Bái giữ chức danh phó chủ tịch 

HĐND;ông Bùi Xuân Tửu giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân; ông Nguyễn Văn Tĩnh giữ chức danh Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân; Ông Lê văn Chung - Trƣởng Công 

an xã, ông Nguyễn Văn Huy - Chỉ huy trƣởng Ban chỉ huy 

Quân sự xã là ủy viên Ủy ban nhân dân. 

Hội Chữ thập đỏ, Hội Ngƣời cao tuổi đã phát huy vai 

trò, góp phần tích cực cho công cuộc xây dựng đổi mới, 

củng cố vững chắc hệ thống chính trị ở địa phƣơng. Trong 
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nhiệm kỳ, đã phát triển thêm 398 hội viên, đoàn viên. Các 

đoàn thể hằng năm đều đƣợc cấp trên đánh giá cao. 

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10-CT/TW, các chi 

bộ duy trì sinh hoạt định kỳ; nội dung sinh hoạt chi bộ có 

đổi mới1. Trong nhiệm kỳ kết nạp 38 đảng viên mới tăng 

hơn so với nhiệm kỳ trƣớc 10 đảng viên. Đã  tổ chức 15 đợt 

kiểm tra giám sát; xem xét thi hành kỷ luật 5 đảng viên 

trong đó có 2 cấp ủy viên, xóa tên 1 đảng viên. Xếp loại 

hằng năm, 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó 

20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 30% chi bộ đạt trong 

sạch vững mạnh.  

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, của Bộ Chính trị và 

hƣớng dẫn của Thành ủy Yên Bái về thực hiện Cuộc vận 

động “Học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí 

Minh” Đảng  ủy xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị 

rộng lớn có ý nghĩa quan trọng không những trong công 

tác xây dựng Đảng mà còn có tác dụng quan trọng trên tất 

cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần khơi dậy và 

động viên sức mạnh đoàn kết và lòng tự hào dân tộc cũng 

nhƣ trách nhiệm của toàn dân trong việc thực hiện Di 

chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để có những 

đóng góp tích cực, xứng đáng vào việc xây dựng đổi mới 

quê hƣơng2. 

                                                           
1
 Tỷ lệ 90% đảng viên, 72% hội viên tham gia học tập nghị quyết 

2
 Trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2005 - 2010), ông 

Nguyễn Thành Đô, thôn 3 Lương Thịnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

tặng Bằng khen (Quyết định số 1332/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh). 
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Quá trình triển khai thực hiện các chính sách xã hội 

vẫn còn sai sót, tỷ lệ hộ tái nghèo vẫn còn. Công tác dân số 

kế hoạch hóa gia đình chƣa thực hiện tốt, vẫn còn tình trạng 

sinh con thứ 3 trở lên trái quy định. 

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng bị vi phạm. 

Vì nhiều lý do chủ quan, khách quan nên trong các năm 

2006, 2007, 2008 Đảng bộ chỉ đƣợc xếp loại hoàn thành và 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2009, Đảng bộ đƣợc công 

nhận hoàn thành nhiệm vụ. 

Sau 5 năm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2005 - 

2010, mặc dù vẫn còn có những tồn tại, hạn chế song những 

kết quả đạt đƣợc là cơ bản để Đảng bộ, chính quyền và 

nhân dân Tân Thịnh bƣớc vào thực hiện nhiệm vụ mới với 

nhiều thành tựu mới.   

II. HUY ĐỘNG MỌI NGUỔN LỰC, PHÁT HUY 

NỘI LỰC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI TOÀN DIỆN VÀ BỀN VỮNG (2010 - 2015) 

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 04/8/2009 của 

Bộ Chính trị; Kế hoạch 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. Ngày 13 - 14/6/2010, Đảng bộ 

xã tổ chức Đại hội lần thứ XXIV, nhiệm kỳ (2010 - 2015) 

với 135 đảng viên của 13 chi bộ trực thuộc tham dự. 

Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện những kết quả 

đã đạt đƣợc trong giai đoạn 2005 - 2010. Đồng thời xác 

định mục tiêu tổng quát của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015 

là: Phát huy sức mạnh tổnghợp của toàn Đảng bộ và Nhân 
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dân trong xã. Bám sát những mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết 

của đại hội Đảng bộ các cấp. Đảng bộ và Nhân dân Tân 

Thịnh đoàn kết thống nhất cao, tập trung đẩy mạnh phát 

triển kinh tế xã hội theo hƣớng công nghiệp hóa nông 

nghiệp nông thôn, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2010 - 2015 

và đến năm 2020, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 

Nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về mọi mặt của đời 

sống xã hội. Tăng cƣờng củng cố xây dựng hệ  thống chính 

trị trong sạch vững mạnh; giữ vững ổn định chính trị và trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đẩy nhanh tốc độ xây dựng 

kết cấu hạ tầng cơ sở, nâng cao trình độ quản lý quy hoạch, 

phấn đấu xây dựng xã Tân Thịnh có nền kinh tế xã hội phát 

triển, quốc phòng an ninh đƣợc giữ vững. 

Đại hội đã xác định 23 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đồng 

thời xây dựng giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, 

xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 15 ủy 

viên1, Ban Thƣờng vụ gồm 05 ủy viên. Đồng chí Nguyễn 

Xuân Ngọ đƣợc bầu làm Bí thƣ Đảng ủy, đồng chí Trần 

Văn Bái đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ Thƣờng trực, đồng chí 

Nguyễn Văn Tĩnh đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ Đảng ủy.  

Năm 2011, Hội đồng nhân dân xã khóa XXII, nhiệm 

kỳ 2011 - 2016 đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh giữ chức 

                                                           
1 Quyết định số 843-QĐ/TU,ngày 30/6/2010 Thành ủy Yên Bái 

(Danh sách xem Phụ lục 3). 
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danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân; đồng chí Lê Quang Tuấn 

giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; bầu đồng 

chí Nguyễn Xuân Ngọ giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân; đồng chí Nguyễn Văn Huy giữ chức danh Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân; đồng chí Lê Văn Chung - Trƣởng 

Công an xã giữ chức danh Ủy viên, Ủy ban nhân dân. 

Tháng 4/2014, đồng chí Nguyễn Xuân Ngọ đƣợc nghỉ 

theo chế độ hƣu trí, đồng chí Nguyễn Trung Dũng đƣợc chỉ 

định tham gia Ban Chấp hành, giữ chức Bí thƣ Đảng ủy. 

Bƣớc vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các 

cấp trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, song 

Đảng bộ và Nhân dân trong xã đã đoàn kết, thống nhất vƣợt 

qua khó khăn, chủ động sáng tạo, hoàn thành cơ bản các 

mục tiêu đã đề ra.  

Diện tích canh tác lúa nƣớc 2 vụ đạt 130ha, năng suất 

đạt 46 tạ/ha. Tổng sản lƣợng lƣơng thực có hạt năm 2015 

đạt 598 tấn. Diện tích cây chè là 149,11 ha trong đó diện 

tích chè kinh doanh chiếm 91,8 ha. So với nhiệm kỳ trƣớc 

diện tích chè giảm do giải phóng mặt bằng xây dựng các 

công trình của tỉnh và thành phố, một số diện tích trồng chè 

không hiệu quả đã chuyển sang trồng rừng. Sản lƣợng hằng 

năm đạt 350 tấn chè búp tƣơi. Toàn xã có 601 ha diện tích 

rừng sản xuất. Trong nhiệm kỳ, đã trồng mới 156 ha, tổng 

sản lƣợng gỗ rừng trồng khai thác đạt 7.640 m3 trị giá 7 tỷ 

đồng. Nhiều hộ đã trồng xen canh cây sắn trên diện tích 

rừng trồng mới đạt 30 ha/năm. 

Đến năm 2015, Tân Thịnh đã thực hiện 68 dự án chăn 

nuôi lợn nái, lợn thịt, chăn nuôi gà, chăn nuôi bò đã đem lại 
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thu nhập từ 40 - 70 triệu đồng/dự án, tạo việc làn tại chỗ từ 

2 - 3 lao động cho các hộ gia đình, cung cấp nguồn thực 

phẩm an toàn cho ngƣời tiêu dùng. 

Toàn xã có 32 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập 

trung vào một số ngành nghề nhƣ sản xuất gạch bê tông, 

khung nhôm cửa kính, mộc dân dụng, chế biến chế biến gỗ 

rừng trồng, chế biến lƣơng thực, thực phẩm... Tổng giá trị 

sản xuất đạt gần 8 tỷ đồng, vƣợt 58% so với mục tiêu Nghị 

quyết đề ra. 

Với 34 cơ sở kinh doanh đã tạo việc làm ổn định cho 

50 lao động tập trung ở một số cơ sở kinh doanh hàng tạp 

hóa, thu mua vật liệu cũ, kinh doanh ăn uống... Tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 8 tỷ 

đồng, tăng 14% so với kế hoạch. 

Xây dựng cơ bản đã đạt kết quả quan trọng với mức 

đầu tƣ đạt hơn 8,3 tỷ đồng cho các công trình giao thông 

nông thôn, trạm y tế, hội trƣờng và nhà làm việc khối đoàn 

thể. Xã có 6 công trình của tỉnh và thành phố đƣợc quy 

hoạch với diện tích thu hồi, giải phóng mặt bằng là 120,6 

ha. Công tác giải phóng mặt bằng đƣợc giải quyết nhanh 

gọn, không để xảy ra tiêu cực, đƣợc tỉnh và thành phố đánh 

giá cao.  

Thu ngân sách trên địa bàn trong 5 năm đạt và vƣợt 

chỉ tiêu kế hoạch. Tổng thu ngân sách 5 năm đạt 18,7 tỷ 

đồng vƣợt 8 tỷ đồng so với kế hoạch. 

Thu nhập bình quân đầu ngƣời năm 2015 đạt 14,4 

triệu đồng/ngƣời/năm, vƣợt 4,1 triệu đồng/ngƣời/năm so 

với mục tiêu nghị quyết; 100% số hộ có điện thắp sáng, 
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76,6% số hộ có nhà xây kiên cố, 95% số hộ có phƣơng tiện 

nghe nhìn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,8%.  

Trong nhiệm kỳ, đã làm mới, sửa chữa 47 ngôi nhà 

cho các đối tƣợng nghèo, gia đình có công và những hộ gặp 

khó khăn về nhà ở với tổng giá trị là 1,35 tỷ đồng trong đó 

ngân sách Nhà nƣớc hỗ trợ là 826 triệu đồng, gia đình và 

cộng đồng đóng góp là 524 triệu đồng. Các đối tƣợng diện 

chính sách và hƣởng bảo hiểm xã hội đƣợc quan tâm, chăm 

lo ngày một tốt hơn.  

Các nhà trƣờng đƣợc đầu tƣ xây dựng đáp ứng nhu 

cầu dạy và học. Tỷ lệ trẻ em ra lớp đúng độ tuổi đạt 100%. 

Xã giữ vững kết quả phổ cập giáo dục và trƣờng chuẩn 

quốc gia. 

Thực hiện Nghị quyết chuyên đề số 05-NQ/TU, của 

Thành ủy Yên Bái về Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng 

trong việc xây dựng, thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh, 

xã đã tổ chức ký cam kết giữa Ban chỉ đạo của xã với Ban 

chỉ đạo các thôn ký cam kết xây dựng, thực hiện nếp sống 

văn hóa, văn minh đô thị. Xã xây dựng tuyến đƣờng văn 

minh thôn xóm không rác tại thôn Thanh Hùng 1, do chi 

Hội Phụ nữ tự quản. Nhiều hộ gia đình tự giác xây nhà vệ 

sinh tự hoại, làm hầm bi ô ga trong chăn nuôi để giảm ô 

nhiễm môi trƣờng. 

Trạm y tế của xã làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe 

ban đầu cho Nhân dân. Mỗi năm, trạm tiến hành khám chữa 

bệnh cho hàng trăm lƣợt ngƣời. Các chƣơng trình quốc gia 

về y tế đƣợc triển khai đồng bộ. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 

năm 2015 là 0,9%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dƣỡng là 11%. 
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Năm 2011, Hội Phụ nữ tổ chức thành công Đại hội 

XXIV, nhiệm kỳ 2011 - 20161. Các cấp hội đã tích cực 

tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hiện chuẩn 

mực gia đình “No ấm - Bình đẳng - Tiến bộ - Hạnh phúc”; 

cuộc vận động xây dựng gia đình “Năm không, ba sạch”... 

duy trì sinh hoạt câu lạc bộ “chia sẻ”. Hội thu hút 630 hội 

viên sinh hoạt ở 12 chi hội chiếm tỷ lệ trên 60% phụ nữ trên 

địa bàn. Trong nhiệm kỳ, Hội vận động chị em giúp đỡ gia 

đình hội viên phụ nữ nghèo 256 công lao động; xây dựng 

quỹ tiết kiệm 102 triệu đồng cho 39 hội viên vay vốn phát 

triển sản xuất; hỗ trợ 16 hội viên xóa nhà tạm. 

Hội Nông dân với 463 hội viên sinh hoạt tại 09 chi hội 

thôn. Trong năm  2012, Hội Nông dân đã tổ chức thành 

công Đại hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2012- 20172. Các hội 

viên đã tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi. 

Nhiều hộ trƣớc đây sản xuất nông nghiệp khép kín đã 

chuyển sang sản xuất tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh dịch 

vụ nông nghiệp. Hội là nòng cốt trong phong trào “thi đua 

lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa 

đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng”. Toàn xã có hàng 

chục mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu trong trồng trọt, 

chăn nuôi, trồng rừng đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Hội Cựu chiến binh, với 156 hội viên sinh hoạt tại 09 

chi hội đã phát huy tốt “phẩm chất bộ đội Cụ Hồ”, gƣơng 

                                                           
1 Bà Trần Thị Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; bà Lương 

Thị Bích Hợp được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội. 
2 Ông Lê Xuân Cường được bầu giữ chức Chủ tịch Hội, ông 

Nguyễn Văn Quân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội. 
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mẫu đi đầu trong các phong trào ở địa phƣơng tiêu biểu là 

phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, 

“phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm”, 

phong trào “giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm 

nghèo”, tham mƣu giúp cấp ủy, phối hợp với chính quyền 

hoàn thiện các thủ tục để hội viên đƣợc hƣởng chế độ tham 

gia kháng chiến, tín chấp giúp hội viên vay vốn. Năm 2012, 

Hội tổ chức thành công Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2012- 

20171. Hoạt động của tổ chức Hội thực sự là chỗ dựa tin 

cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phƣơng.  

Đoàn Thanh niên có 243 đoàn viên đƣợc hình thành từ 

13 chi đoàn trực thuộc. Trong nhiệm kỳ, lực lƣợng đoàn 

thanh niên đã năng động, sáng tạo, phát huy tinh thần xung 

kích, tình nguyện triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi 

trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác”, phong trào “đồng 

hành với thanh niên trên đƣờng lập thân, lập nghiệp”, 

phong trào “xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 

Tổ quốc” hiệu quả. Tháng 3/2012, Đoàn Thanh niên tổ chức 

thành công Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2012 - 2017. 

Đồng chí Bùi Thị Hồng đƣợc bầu làm Bí thƣ; đồng chí 

Phạm Nhƣ Quyên đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ. 

Mặt trận Tổ quốc đã phối hợp chặt chẽ với chính 

quyền, các tổ chức thành viên tạo dựng phong trào thi đua 

rộng khắp, trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền với 

                                                           
1 Ông Trương Công Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Hội; ông 

Nguyễn Tiến Công được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội. Năm 2013, ông 

Trương Công Bình nghỉ chế độ, ông Lê Quang Tuấn được bầu giữ chức 

vụ Chủ tịch Hội. 
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nhân dân. Các chƣơng trình ký kết, phối hợp giữa Mặt trận 

Tổ quốc, các đoàn thể với công an về phòng chống tội 

phạm, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Công tác từ thiện nhân đạo, 

ủng hộ quỹ “Vì ngƣời nghèo”, cuộc vận động “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cƣ” và các 

cuộc vận động khác đƣợc phối hợp triển khai hiệu quả. 

Năm 2014, tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2014 - 20191. 

Thực hiện tốt việc nâng cao chất lƣợng sinh hoạt chi 

bộ theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW, của Ban Bí thƣ, 

Hƣớng dẫn số 09-HD/BTCTW, của Ban Tổ chức Trung 

ƣơng và Đề án số 07-ĐA/TU, của Tỉnh ủy Yên Bái; các chi 

bộ trực thuộc đã duy trì tốt chế độ sinh hoạt, chất lƣợng 

sinh hoạt đƣợc nâng lên. 

Đảng bộ tập trung xây dựng tổ chức Đảng, đội ngũ cán 

bộ, đảng viên, đổi mới nâng cao chất lƣợng hệ thống chính 

trị. Trong nhiệm kỳ kết nạp 44 đảng viên mới. Tỷ lệ đảng 

viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 97%. Các chi bộ 

trực thuộc đã phát huy tốt vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính 

trị ở cơ sở, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 

đảng và đảng viên đƣợc nâng lên. Hằng năm, 100% chi bộ 

đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 30% đạt trong sạch 

vững mạnh tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ, đã cử 12 cán bộ chủ 

chốt, cán bộ kế cận đi học nâng cao trình độ; đã tiến hành 

kiểm tra 13 đợt giám sát theo điều 30, 32 Điều lệ Đảng.  

                                                           
1
 Bà Trần Thị Thanh được bầu giữ chức Chủ tịch, ông Nguyễn Đức 

Thuận được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBMTTQ xã. 
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Thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống 

chính trị theo Quyết định số 290-QĐ/TW, của Bộ Chính trị; 

xây dựng và thực hiện có hiệu quả Chƣơng trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng (khóa XI) về “Tăng cƣờng sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Công 

tác dân vận đã tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, gắn bó, 

đoàn kết giúp đỡ nhau xây dựng các mô hình “dân vận 

khéo” tập trung vào việc vận động đóng góp xây dựng giao 

thông nông thôn, làm nhà văn hóa, bảo vệ môi trƣờng, thực 

hiện nếp sống văn hóa văn minh. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khóa XI) của 

Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện 

nay”; Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị 

về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gƣơng 

đạo đức Hồ Chí Minh", đã đƣợc Đảng bộ triển khai một 

cách toàn diện, thu hút trrên 80% đảng viên, 70% quần 

chúng Nhân dân tham gia học tâp nghị quyết; các cơ quan, 

ban ngành, các tổ chức đảng và cá nhân đã tích cực tham 

gia góp ý cho tổ chức, cá nhân ngƣời đứng đầu nhiều ý 

kiến. Trong đợt sinh hoạt chính trị “Yên Bái học tập và làm 

theo lời Bác”, đồng chí Nguyễn Văn An, Bí thƣ chi bộ thôn 

Thanh Hùng 3 và đồng chí Nguyễn Thị Hà, Bí thƣ chi bộ 

trƣờng THCS xã đƣợc Tỉnh ủy tuyên dƣơng khen thƣởng1.  

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy, Đảng bộ, chính 

quyền, Nhân dân xã Tân Thịnh đã ký kết bản ghi nhớ kết 

                                                           
1
Quyết định số 227-QĐ/TU, ngày 21/6/2011 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Yên Bái. 
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nghĩa với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Dế Xu 

Phình1, huyện Mù Cang Chải nhằm tăng cƣờng mối quan 

hệ giữa các địa phƣơng, thƣờng xuyên lao lƣu, trao đổi học 

hỏi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành, dân vận của Đảng ủy, Chính quyền, MTTQ các đoàn 

thể…; đồng thời chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất giữa 

các đơn vị, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng xây dựng Đảng bộ, 

chính quyền trong sạch, vững mạnh. Trong thời gian kết 

nghĩa, Đảng bộ xã Tân Thịnh đã thành lập đoàn và tổ chức 

lên thăm xã Dế Xu Phình hai lần, tặng quà, ủng hộ giúp đỡ 

hộ nghèo phát triển kinh tế và Nhân dân bị ảnh hƣởng thiên 

tai số tiền là: 52.499.000 đồng. 

Qua 5 năm thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ chủ 

yếu đã nêu trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 

2010 - 2015, Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Thịnh đã đoàn 

kết, nêu cao ý chí tự lực, tự cƣờng, nỗ lực phấn đấu đạt 

đƣợc những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, bên cạnh những 

thành tích trên vẫn còn những hạn chế, yếu kém là: Công 

tác tuyên truyền, khuyến khích nhân dân phát triển sản xuất 

kinh doanh còn hạn chế. Kinh tế chƣa tạo đƣợc mũi nhọn 

đột phá, thƣơng mại, dịch vụ phát triển chậm, nhỏ lẻ, chƣa 

xứng với tiềm năng. Lĩnh vực quản lý quy hoạch, quản lý 

đất đai có thời điểm còn buông lỏng, tình trạng hộ dân san 

gạt, xây dựng không xin phép vẫn còn. Còn 4/20 chỉ tiêu2 

đề ra chƣa hoàn thành. 

                                                           
1
Xã kết nghĩa với xã Dế Xu Phình từ năm 2002. 

2 Các chỉ tiêu: Giá trị sản xuất nông - lâm thủy sản,  tỷ lệ hộ gia 

đình và thôn đạt văn hóa; tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tỷ lệ trẻ em suy 

dinh dưỡng. 
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Mặc dù vẫn còn có những hạn chế, bất cập, song 

những thành tựu vẫn là cơ bản. Đảng bộ và nhân dân  xã 

Tân Thịnh  đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi 

khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt 

động nên đã đạt đƣợc những kết quả đáng ghi nhận đó là 

những tiền đề quan trọng để xã Tân Thịnh tiếp tục vững 

bƣớc trên con đƣờng đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nƣớc 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

III. ĐẢNG BỘ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN QUYẾT 

TÂM ĐOÀN KẾT, HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC XÂY 

DỰNG XÃ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN ĐẠT DANH 

HIỆU NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO (2015 - 2020) 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 30/5/2014 của 

Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; ngày 12 -13/5/2015, 

Đại hội Đảng bộ xã Tân Thịnh lần thứ XXV, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 đƣợc tổ chức với 88 đại biểu tham dự. Đồng 

chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thƣ 

Thành ủy Yên Bái dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 

2015 - 2020 là: Phát huy kết quả đã đạt đƣợc trong nhiệm 

kỳ qua, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết đại 

hội đảng bộ các cấp. Đảng bộ chính quyền và Nhân dân xã 

Tân Thịnh phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự 

cƣởng và tinh thần sáng tạo trong công tác, lao động sản 

xuất và học tập; đẩy mạnh phát triển kinh tế, mở rộng dân 

chủ xã hội, từng bƣớc nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho Nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ 

về mọi mặt. Tăng cƣờng củng cố xây dựng hệ thống chính 
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trị trong sạch vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị và trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu hội đủ các tiêu chí 

để sớm trở thành phƣờng của Thành phố Yên Bái. 

Đại hội đã đề ra nhiệm vụ giải pháp đồng bộ trên các 

lĩnh vực phát triển kinh tế, xây dựng cơ bản và quản lý đô 

thị, tài nguyên và môi trƣờng, văn hóa xã hội, nhiệm vụ 

quốc phòng, an ninh, tƣ pháp, xây dựng chính quyền, Mặt 

trận Tổ quốc và các đoàn thể và công tác xây dựng Đảng. 

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 15 ủy viên1; 

kỳ họp thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu Ban Thƣờng vụ 

gồm 05 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Trung Dũng đƣợc bầu 

giữ chức vụ Bí thƣ Đảng ủy; đồng chí Trần Văn Bái, 

Nguyễn Văn Tĩnh đƣợc bầu giữ chức vụ Phó Bí thƣ Đảng 

ủy. Đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 06 

đồng chí. 

Tháng 8/2019, đồng chí Trần Văn Bái đƣợc nghỉ chế độ 

hƣu trí, đồng chí Nguyễn Đình Ninh đƣợc bầu làm Phó Bí thƣ 

Đảng ủy. 

Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Thịnh bƣớc vào thực 

hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV, nhiệm kỳ 

2015 - 2020 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, tình hình 

kinh tế - xã hội trong nƣớc, của tỉnh và thành phố có nhiều 

chuyển biến tích cực. Nhiều công trình hạ tầng đƣợc đầu tƣ 

tƣơng đối hoàn chỉnh và đồng bộ đã tạo ra diện mạo mới 

trong phát triển đô thị và tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng 

bộ xã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 
                                                           

1
 Quyết định số 856-QĐ/TU, ngày 20/5/2015 của Thành ủy Yên Bái 

(Danh sách xem Phụ lục 3). 
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phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, xã cũng gặp 

những khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hƣởng của thiên 

tai, thời tiết, dịch bệnh ở cây trồng vật nuôi. Song, với sự 

đoàn kết, quyết tâm chính trị cao, sự đồng thuận ủng hộ của 

Nhân dân, Đảng bộ xã Tân Thịnh đã lãnh đạo tổ chức thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV đạt đƣợc 

những kết quả: Nhân dân đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi và ứng dụng khoa học kỹ thuật theo Nghị quyết chuyên 

đề của thành phố, phù hợp với đặc điểm và thế mạnh của xã. 

Diện tích lúa nƣớc 2 vụ giảm còn 100ha do thu hồi đất xây 

dựng các công trình phúc lợi công cộng và chuyển đổi lúa 

sang các loại cây khác có giá trị kinh tế cao hơn. Diện tích 

giảm, song nhờ đƣa cácloại giống mới vào gieo cấy nên năng 

suất lúa đạt khá, bình quân 50 tạ/ha. Tổng sản lƣợng lƣơng 

thực có hạt hằng năm đạt 600 tấn. Diện tích rau mầu, cây 

dƣợc liệu (nghệ) đƣợc mở rộng đạt 80 ha đem lai giá trị kinh 

tế khoảng 4,6 tỷ đồng. Trên 20 ha bƣởi, cam... đƣợc đầu tƣ 

thâm canh, bƣớc đầu đem lại nguồn thu khá cho các hộ gia 

đình. 175 dự án chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy cầm với 

quy mô tập trung. Sản lƣợng thịt hơi xuất chuồng hằng năm 

đạt 1.450 tấn trong đó gia cầm đạt 250 tấn.  

Tháng 7/2019 và tháng 10/ 2020 trên địa bàn xã bùng 

phát 02 đợt dịch tả châu phi trên đàn lợn1. Mặc dù, ngay khi 

dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên một số xã, phƣờng của 

                                                           
1
 Đợt dịch năm 2019, xã đã phải tiêu hủy 35 con lợn với trọng 

lượng là 6.592 kg; đợt dịch tháng 10/2020 tiêu hủy 01 con trọng lượng 

290 kg. 
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thành phố Yên Bái, Đảng ủy, chính quyền đã có sự chỉ đạo 

sát sao về công tác phòng chống dịch nhƣ: Thành lập Ban 

chỉ đạo phòng, chống dịch tả lợn châu Phi, triển khai thống 

kê cụ thể số lƣợng lợn hiện có; triển khai phun khử trùng, 

tiêu độc trên toàn bộ diện tích đất chăn nuôi của các đang 

chăn nuôi; yêu cầu các hộ chăn nuôi ký cam kết thực hiện 

công tác phòng, chống dịch, lập 04 chốt kiểm tra việc lƣu 

thông và phun khử trùng toàn bộ các xe qua lại các chốt đặc 

biệt là xe chở lợn; thành lập tổ chống dịch lƣu động để sử lý 

việc mua bán lợn trái phép và bán thịt lợn rong trên địa bàn 

xã, vì vậy thiệt hại đã đƣợc giảm thiểu đáng kể. Tuy nhiên, 

tâm lý hoang mang, lo lắng cho Nhân dân vẫn còn, nhiều hộ 

chăn nuôi cầm chừng hạn chế vào đàn đã ít nhiều ảnh 

hƣởng tới sản lƣợng thịt lợn hơi xuất chuồng trong năm 

2020 của xã. Các hộ gia đình quản lý, khai thác có hiệu quả 

560 ha rừng, diện tích trồng mới hằng năm  khoảng 30 ha. 

Thƣơng mại - dịch vụ phù hợp với quy hoạch và lợi 

thế của địa phƣơng, bằng các giải pháp tăng cƣờng thu hút 

đầu tƣ, xây dựng các cửa hàng nhƣ Doanh nghiệp tƣ nhân 

kinh doanh đá Granit Dƣơng Bích; Công ty cổ phần ASC 

Thành An Yên Bái; Công ty TNHH ô tô ASC Yên Bái; Công 

ty quảng cáo - nội thất và ngoại thất Mạnh Lƣợng; nhà nghỉ 

Nhƣ Nguyệt 3... đã góp phần giải quyết việc làm tăng thu 

nhập cho ngƣời lao động. Tốc độ tăng trƣởng trong giai đoạn 

2015 - 2020 đạt cao, đầu nhiệm kỳ có 34 cơ sở kinh doanh 

dịch vụ tiêu dùng, doanh thu đạt 08 tỷ đồng, đến cuối nhiệm 

kỳ có 48 cơ sở, doanh thu đạt 18 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với 

đầu nhiệm kỳ. Tân Thịnh có 42 cơ sở sản xuất, một số ngành 
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có bƣớc phát triển mạnh và đạt mức doanh thu tăng cao. 

Năm 2020, đạt 29,6 tỷ đồng, tăng 3,7 lần so với năm  2015. 

Trong 5 năm đã giải phóng 11 công trình đặc biệt là 

công trình Vành đai II cầu Tuần Quán, tổng diện tích giải 

phóng mặt bằng trên 98 ha, gồm 349 hộ dân. Công trình 

trên địa bàn nhƣ đƣờng Nguyễn Tất Thành, đƣờng Âu Cơ, 

cầu Tuần Quán, đƣờng 7C, trạm biến áp thôn Trấn Thanh, 

Thanh Lƣơng đƣợc tỉnh và thành phố đầu tƣ góp phần thay 

đổi hạ tầng nông thôn theo hƣớng hiện đại. 

Đảng bộ xã đã ban hành các chƣơng trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 28/8/2018 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về xây dựng và phát 

triển thành phố Yên Bái trở thành Đô thị loại II và Nghị 

quyết số 14-NQ/TU, ngày 02/12/2016 của Thành ủy Yên 

Bái về tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý đô thị giai đoạn 2016 -2020, định hƣớng đến năm 

2025. Hệ thống giao thông nông thôn ngày càng hoàn 

chỉnh, đƣợc đầu tƣ sửa chữa và xây dựng 37 công trình; xây 

dựng mới 49 tuyến đƣờng giao thông nông thôn, xây dựng 

33 tuyến đƣờng thắp sáng đƣờng quê với chiều dài 

31.850m, trồng đƣợc 15km đƣờng hoa và và 03 tuyến 

mƣơng nội đồng; trạm Y tế, trƣờng học đƣợc đầu tƣ nâng 

cấp. Nhà văn hóa và sân thể thao đƣợc xây dựng tại khu 

trung tâm. Tổng kinh phí đầu tƣ xây dựng kết cấu hạ tầng 

trong nhiệm kỳ là gần 59 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà 

nƣớc 34 tỷ đồng, Nhân dân góp tiền mặt, công lao động, 

hiến đất trị giá 25 tỷ đồng. Năm 2020, 100% số hộ dân 

đƣợc sử dụng điện lƣới ổn định, 5/5 thôn đều có Nhà văn 
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hóa; 100% các tuyến đƣờng từ thành phố đến trung tâm xã 

đƣợc nhựa hóa và bê tông nhựa Asphalt; đƣờng trục thôn, 

đƣờng liên thôn và đƣờng nội đồng, đƣợc cứng hóa, đảm 

bảo giao thông thuận lợi phục vụ tốt yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân. 

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp với 

Ủy ban nhân dân xã thành lập mới 01 hợp tác xã, phát triển 

39 hộ kinh doanh thƣơng mại - dịch vụ và vận tải hàng hóa; 

13 tổ hợp tác với 51 thành viên nhƣ tổ hợp tác nuôi ong lấy 

mật, cây dƣợc liệu nghệ, chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng 

rừng, trồng hoa…  

Thu ngân sách hằng năm đều đạt và vƣợt kế hoạch 

thành phố giao, từ 110-116% bằng 135% so với Nghị quyết 

đại hội đề ra. Công tác thu chi đảm bảo chi đúng, chi đủ và 

chi tiết kiệm, hiệu quả. 

Chính quyền, các tổ chức đoàn thể thực hiện vay ủy 

thác của ngân hàng chính sách xã hội và sử dụng vốn vay có 

hiệu quả phục vụ phát triển kinh tế góp phần tạo việc làm ổn 

định, giúp học sinh, sinh viên học tập, phát triển nguồn nhân 

lực, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân. 340 

hộ với 362 lƣợt ngƣời vay, tổng số dƣ nợ vay trong nhiệm kỳ 

gần 9 tỷ đồng. 

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 26/10/2011 

của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong việc triển khai, thực hiện xây 

dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị” và Nghị quyết số 

14-NQ/TU, ngày 02/12/2016; Đảng bộ, chính quyền và hệ 

thống chính trị luôn quan tâm tổ chức thực hiện tốt phong 
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trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cƣ”. Tỷ lệ số hộ, số thôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa 

tăng dần, đặc biệt trong 02 năm 2018, 2019, số thôn, đạt 

danh hiệu thôn văn hoá đạt từ 89%, số hộ đạt danh hiệu gia 

đình văn hoá 90%. Đảng ủy đã chỉ đạo thành lập, xây dựng 

mô hình “Tổ nhân dân tự quản về an ninh, trật tự, nếp sống 

văn minh đô thị”.  

Việc cƣới, việc tang thực hiện tiết kiệm, văn minh, 

phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. Chỉ đạo quán 

triệt nghiêm túc Chỉ thị 26/CT-TTg, ngày 05/09/2016 của 

Chính phủ về tăng cƣờng kỷ luật, kỷ cƣơng trong cơ quan 

hành chính Nhà nƣớc, chú trọng phát huy vai trò, trách 

nhiệm của ngƣời đứng đầu cấp ủy, chính quyền thƣờng 

xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ công chức, viên 

chức về tác phong, lề lối làm việc, thực hiện đúng chuẩn 

mực đạo đức, văn hóa công vụ trong giao tiếp và thực thi 

nhiệm vụ.  

Xã thƣờng xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá - văn 

nghệ, thể dục thể thao, chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ 

niệm lớn của đất nƣớc, đƣợc đông đảo Nhân dân tham gia, 

tạo dựng không khí vui tƣơi, phấn khởi trong sản xuất và 

xây dựng cuộc sống. 

Năm 2016, Tân Thịnh đã ký kết bản ghi nhớ kết nghĩa 

với Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phƣờng Xuân Tăng, 

thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai nhằm tăng cƣờng mối quan 

hệ giữa các địa phƣơng, thƣờng xuyên lao lƣu, trao đổi học 

hỏi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành, dân vận của Đảng ủy, Chính quyền, MTTQ và các 
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đoàn thể giữa các đơn vị, đoàn kết giúp đỡ nhau cùng xây 

dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Từ đó 

đến nay, hằng năm cùng với thành phố xã đã nhiều lần 

thành lập đoàn lên giao lƣu, học hỏi kinh nghiệm. 

Trƣờng TH&THCS đƣợc công nhận đạt chuẩn Quốc 

gia năm 2017, Trƣờng MN Ngọc Lan đƣợc tỉnh công nhận 

đạt chuẩn Quốc gia mức độ I năm 20181. Công tác khuyến 

học, khuyến tài đƣợc quan tâm. Toàn xã có 09 chi hội với 

trên 900 hội viên tham gia. 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên hằng nămlà 0,86%, tỷ lệ hộ 

sử dụng nƣớc hợp vệ sinh đạt 100%. Tỷ lệ tham gia bảo 

hiểm y tế đạt 87,3%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dƣỡng còn 6,7%. 

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch 

bệnh trên địa bàn thực hiện thƣờng xuyên và đạt kết quả 

cao. Xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Số lao động qua 

đào tạo nghề đạt 42,1%. Hằng năm, giải quyết việc làm mới 

cho hơn 100 lao động. 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,69% (112 hộ). 13 gia đình 

hộ nghèo và ngƣời có công đƣợc hỗ trợ xây dựng và sửa 

chữa nhà ở với tổng giá trị hỗ trợ là 510 triệu đồng. Phong 

trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, chính sách về an 

sinh xã hội đƣợc thực hiện công khai, dân chủ và mang tính 

xã hội hóa cao, đảm bảo đầy đủ quyền lợi và các chế độ cho 

các đối tƣợng trong diện hƣởng chính sách. 100% đối tƣợng 

chính sách và hộ nghèo đều có bảo hiểm y tế. 

                                                           
1
 Quyết định số: 2550/QĐ-UBND, ngày 29/11/2018 của UBND 

tỉnh Yên Bái 
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Năm 2016, Hội đồng nhân dân xã khóa XXIII nhiệm 

kỳ 2016 - 2021 đã tiến hành bầu cử các chức danh Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Trung Dũng đƣợc bầu làm Chủ 

tịch, ông Lê Quang Tuấn đƣợc bầu làm Phó chủ tịch HĐND 

xã, ông Nguyễn Văn Tĩnh đƣợc bầu làm Chủ tịch UBND, 

ông Nguyễn Văn Huy đƣợc bầu làm Phó chủ tịch UBND, 

ông Lê Văn Chung, Hoàng Đình Phƣợng đƣợc bầu làm Ủy 

viên Ủy ban nhân dân xã. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 20 

cuộc giám sát, ban hành 39 Nghị quyết, chất lƣợng các nghị 

quyết đều sát, đúng tình hình thực tế của địa phƣơng đƣợc 

Nhân dân đồng thuận và ủng hộ cao.   
Ngày 31/12/2018, bộ phận phục vụ hành chính công đi 

vào hoạt động, giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo 

nhanh chóng và đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho 

các tổ chức, cá nhân đến giao dịch và tạo đƣợc sự hài lòng 

của Nhân dân. Đã hoàn thiện việc xây dựng và áp dụng hệ 

thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

ISO 9001: 2015 vào hoạt động tại UBND xã năm 2019, 

thực hiện giao dịch chữ ký số.  

Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TU, ngày 30/11/2016 

của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Yên Bái về “Nâng 

cao chất lƣợng sinh hoạt chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở” 

và các văn bản của Trung ƣơng, tỉnh, thành phố. Hằng năm, 

Đảng bộ xã có trên 92% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 

87% chi bộ Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 50% chi bộ hoàn 

thành xuất sắc nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém. Thực hiện 

tốt công tác thi đua khen thƣởng với tổ chức Đảng và đảng 

viên  theo quy định của Đảng; đã có 23 tập thể chi bộ và 136 
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đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc khen thƣởng. 

Hằng năm, Đảng bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh 

hiệu trong sạch vững mạnh. Tong nhiệm kỳ số đảng viên 

mới đƣợc kết nạp đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Tổ 

chức trao Huy hiệu Đảng cho 49 đảng viên từ 30 đến 70 

năm tuổi Đảng. 

Triển khai tổ chức thành công công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân 

các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn. Chỉ đạo các 

chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm 

kỳ 2017 - 2020, và nhiệm kỳ 2020 - 2022; chỉ đạo Mặt 

trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tổ chức thành công 

Đại hội nhiệm kỳ1. 

 Tiến hành 24 cuộc kiểm tra, giám sát. Qua kiểm tra, 

giám sát các chi bộ trực thuộc đều thực hiện tốt quy định 

của Điều lệ Đảng, duy trì sinh hoạt đúng quy chế, thực hiện 

                                                           
1
Năm 2016, Hội Phụ nữ xã tổ chức Đại hội khóa XXV, nhiệm kỳ 

2016 - 2021. Bà Lương Thị Bích Hợp được bầu giữ chức danh Chủ tịch 

Hội; bà Nguyễn Thanh Vân được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội.  

Năm 2017, Đoàn Thanh niên CSHCM xã tổ chức Đại hội khóa 

XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Quân được bầu làm 

Bí thư; đồng chí Lò Thương Thương được bầu làm Phó Bí thư.  

Hội Cựu chiến binh xã tổ chức Đại hội khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 

2022. Đồng chí Nguyễn Tiến Công được bầu làm Chủ tịch Hội; đồng chí 

Hoàng Mạnh Hào được bầu làm Phó Chủ tịch Hội. 

 Năm 2018, Hội Nông dân xã tổ chức Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 

2018 - 2023. Bà Bùi Thị Hồng được bầu làm Chủ tịch Hội. 

Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức Đại hội khóa XI, nhiệm kỳ 

2019 - 2024. Bà Trần Thị Thanh giữ chức danh Chủ tịch, bà Hà Thị Kim 

Oanh giữ chức danh Phó Chủ tịch. 
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tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần phê bình 

và tự phê bình, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, kiên quyết 

đấu tranh với những biểu hiện sai trái, xây dựng củng cố tổ 

chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh. Đã thi hành kỷ luật 

đối với 02 đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, đề 

nghị cấp trên xóa tên 03 đảng viên dự bị. 

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 19/4/2018 

của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái về “Tăng 

cƣờng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong 

giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới và thực hiện 

nếp sống văn hóa, văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2020, 

định hƣớng 2025”. Đảng ủy xã đã chỉ đạo tổ chức triển khai 

thực hiện với phƣơng châm bám sát cơ sở, đi vào thực tiễn 

“Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, nhất là trong 

công tác tuyên truyền vận động Nhân dân gải phóng mặt 

bằng xây dựng các công trình đƣờng giao thông, thực hiện 

nếp sống văn minh đô thị. 

Trong nhiệm kỳ đã xây dựng đƣợc 35 mô hình “dân 

vận khéo”, các mô hình, điển hình hoạt động hiệu quả tốt, 

có tác động tích cực, tạo sức lan tỏa và sự đồng thuận 

trong Nhân dân. 

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 

18/02/2019 của Bộ Chính trị và Quy chế số 05-QC/TU, 

ngày 10/4/2018 về đối thoại giữa ngƣời đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền với cán bộ và Nhân dân, Đảng ủy xã đã tổ 

chức các cuộc đối thoại về thực hiện chƣơng trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; công tác quản lý 
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đất đai, xây dựng cơ bản; công tác vệ sinh môi trƣờng, đề 

án sáp nhập thôn và bố trí đội ngũ cán bộ không chuyên 

trách từ xã tới thôn. Thông qua các cuộc đối thoại, nắm 

bắt kịp thời tâm tƣ, nguyện vọng, những kiến nghị chính 

đáng, những vấn đề mới nảy sinh, các khó khăn vƣớng 

mắc liên quan đến quyền, lợi ích của công dân trong quá 

trình thực hiện.  

Thực hiện Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khóa XI, khóa 

XII) về tăng cƣờng xây dựng chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy xác 

định việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình là việc làm 

thƣờng xuyên, liên tục. Ngay sau kiểm điểm hằng năm, 

Đảng ủy từ xã đến các chi bộ trực thuộc đã xây dựng, ban 

hành kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm đƣợc chỉ ra 

qua kiểm điểm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, 

cá nhân chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện và yêu 

cầu cụ thể về thời gian hoàn thành, 98% cán bộ, đảng viên 

ký cam kết thực hiện.  

Đảng bộ duy trì 07 mô hình gồm: mô hình “Tổ chức 

Đảng tiên tiến” của chi bộ thôn Lƣơng Thịnh; mô hình 

“Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào 

thi đua của ngành gắn với học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” của chi bộ Trƣờng tiểu học 

và Trung học cơ sở Tân Thịnh; mô hình “Cán bộ, hội viên 

phụ nữ thực hành tiết kiệm làm theo lời Bác”... Ban chấp 

hành Đảng bộ đã khen thƣởng 12 mô hình tập thể và 38 mô 

hình cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 

số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. 
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Ngày 30/5/2019, tại Nhà văn hoá đa năng của xã, 

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tân Thịnh tổ chức 

Lễ đón bằng công nhận xã Tân Thịnh đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 20191.  

14/14 chỉ tiêu cơ bản do Nghị quyết Đại hội đề ra, đã 

hoàn thành và hoàn thành vƣợt mức; đặc biệt là hoàn thành 

Chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông mới; số thu 

ngân sách năm sau cao hơn năm trƣớc; tỷ lệ hộ nghèo giảm 

mạnh, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đƣợc nâng 

cao, thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 39,58 triệu đồng /năm, 

tăng 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,69%, 

giảm 10,55% so với năm 2015, hoàn thành công tác tổ chức 

diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tân Thịnh năm 2019, đạt loại 

giỏi; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị 

quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng, theo đó thực hiện tốt Đề án sáp nhập thôn 

và bố trí những ngƣời lao động không chuyên trách cấp xã và 

ở thôn theo đúng quy định. 

Thực hiện Đề án Điều động công an chính quy đảm 

nhiệm các chức danh công an xã, tháng 3/2020, Công an 

thành phố đã điều động 5 công an chính quy về công tác tại xã 

Tân Thịnh trong đó có 01 chức danh Trƣởng Công an, 01 

chức danh Phó Trƣởng Công an và 03 công an viên. Đây là 

bƣớc thay đổi quan trọng và đột phá về xây dựng lực lƣợng 

                                                           
1
 Quyết định số 874/QĐ- UBND, ngày 22//5/2019 của UBND 

tỉnh Yên Bái.  
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Công an xã đã đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, 

bảo đảm trật tự, an toàn xã hội tại địa phƣơng. 

Đầu năm 2020, Dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Đảng 

ủy xã thành lập Ban Chỉ đạo và phân công nhiệm vụ thành 

viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đƣờng hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút (nCoV) gây ra. Đã đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, thành lập chốt để kiểm tra thân 

nhiệt, truyên truyền, vận động Nhân dân, cơ sở kinh doanh, 

dịch vụ thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; 

tổ chức vệ sinh môi trƣờng tại các tuyến đƣờng trên địa 

bàn. Quản lý chặt các trƣờng hợp trở về từ ngoài địa 

phƣơng, giám sát các trƣờng hợp đang thực hiện theo dõi 

sức khoẻ, tự cách ly tại nhà. 100% hộ gia đình ký cam kết 

phòng chống dịch. Từ sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự 

vào cuộc quyết liệt của chính quyền, MTTQ, các Đoàn thể, 

sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân đến nay Tân Thịnh đã 

cùng với các địa phƣơng trong thành phố, trong tỉnh giữ 

vững vùng xanh an toàn, không có trƣờng hợp nào lây 

nhiễm bệnh trong cộng đồng. 

Những kết quả có ý nghĩa quan trọng kể trên là tiền đề 

vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tân Thịnh 

tiếp tục phấn đấu giành nhiều thắng lợi  hơn nữa. 

IV. ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ TÂN THỊNH LẦN 

THỨ XXVI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 

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, từ ngày14-15/5/2020, 
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Đảng bộ xã Tân Thịnh đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 

XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với 101 đảng viên tham dự. 

Đồng chí Đỗ Đức Minh - UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thƣ 

Thành ủy Yên Bái dự và chỉ đạo Đại hội. 

Đại hội đã kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ xã lần thứ XXV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) trong 

đó làm rõ khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân của những 

khuyết điểm hạn chế, đồng thời tổng kết một số bài học 

kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo điều hành của 

Đảng bộ và chính quyền xã. 

Đại hội đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đó xác định mục tiêu tổng 

quát là: Phấn đấu 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 thực hiện có hiệu quả 

mục tiêu xây dựng Tân Thịnh phát triển toàn diện, xã hội ổn 

định, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đƣợc cải 

thiện; nâng cao chất lƣợng các tiêu chí xây dựng xã đạt 

chuẩn nông thôn mới nâng cao và trở thành phƣờng trong 

nhiệm kỳ tới. 

Đại hội xác định 23 chỉ tiêu1 chủ yếu đến năm 2025. 

Đại hội cũng xác định những nhiệm vụ, giải pháp chính về 

                                                           
1
 (1)Thu ngân sách Nhà nước 10 tỷ đồng trở lên.(2) Giá trị sản xuất 

nông, lâm nghiệp, thủy sản: 64 tỷ đồng trở lên. (3) Tổng đàn gia súc chính 

4.560 con.(4) Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 1.513 tấn/năm trở lên. (5) 

Xây dựng nông thôn mới nâng cao và trở thành phường trước năm 2025. 
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phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; 

phòng chống tham nhũng, lãng phí, lãnh đạo xây dựng 

chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, tăng cƣờng 

xây dựng đảng về đạo đức, nâng cao năng lực lãnh đạo và 

sức chiến đấu của Đảng bộ, củng cố giữ vững niềm tin của 

Nhân dân. 

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 14 ủy 

viên1, Ban Thƣờng vụ gồm 05 ủy viên. Đồng chí Nguyễn 

Đình Ninh đƣợc bầu giữ chức vụ Bí thƣ Đảng ủy; đồng chí 

Lê Minh Hoàng, Nguyễn Văn Huy đƣợc bầu giữ chức vụ 

                                                                                                                                   
(6) Diện tích trồng rừng mới tập trung: 43 ha. (7) Giá trị sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm  đạt 93,6 tỷ đồng. (8) Tổng mức bán lẻ 

hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 113,3tỷ đồng. (9) Giữ vững 

chuẩn quốc gia 03 nhà trường trên địa bàn. (10) Lao động qua đào tạo 

2.035 người đạt tỷ lệ: 80,9 % trở lên. (11) Lao động qua đào tạo được cấp 

văn bằng, chứng chỉ 1.321 người đạt tỷ lệ: 64,9% trở lên. (12) Số lao động 

nông nghiệp chuyển dịch sang phi nông nghiệp 165 người. (13)Số lao động 

được tạo việc làm mới bình quân hàng năm đạt: 209 người trở lên. (14) Số 

hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 19 hộ đạt tỷ lệ 0,98%. (15) Dân số tham 

gia bảo hiểm y tế 3.527 người đạt tỷ lệ: 98,3% trở lên. (16) Số dân được 

dùng nước sạch cấp qua hệ thống cấp nước tập trung: 2.143 người, đạt tỷ 

lệ 55,8%. (17) Diện tích che phủ rừng 651ha. (18) Tỷ lệ rác thải sinh hoạt 

được thu gom, xử lý đạt: 100%. (19) Tỷ lệ đảng viên trong Đảng bộ hoàn 

thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 90% trở lên, 100% các chi bộ hoàn 

thành tốt nhiệm vụ. (20) Trong nhiệm kỳ kết nạp 20 đảng viên mới trở lên. 

(21) Hàng năm Đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ.(22) Hàng năm 100% 

các đoàn thể xã hoàn thành tốt nhiệm vụ. (23) Hàng năm chính quyền xã 

đạt danh hiệu vững mạnh. 
1
 Quyết định số 2661-QĐ/TU ngày 25/5/2020 của Thành ủy Yên 

Bái (DS Xem Phụ lục3). 
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Phó Bí thƣ Đảng ủy. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội 

Đảng bộ cấp trên gồm 07 đồng chí. 

Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại 

hội có ý nghĩa quan trọng, đặt ra cho Đảng bộ nhiệm vụ hết 

sức nặng nề và những khó khăn thách thức. Song với truyền 

thống đoàn kết, trách nhiệm, năng động, sáng tạo của đội 

ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, trong nhiệm kỳ 2020 

- 2025, Đảng bộ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hoàn 

thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 

lần thứ XXVI đề ra.  
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KẾT LUẬN 

 

Trải qua 75 năm phấn đấu, xây dựng và trƣởng thành 

(1945 - 2020), 68 năm dƣới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ 

và nay là Đảng bộ với chỉ vài đảng viên sinh hoạt ghép với 

các xã lân cận, đến nay Đảng bộ xã Tân Thịnh trở thành 

Đảng bộ lớn mạnh, với 08 chi bộ trực thuộc và trên 200 

đảng viên đã lãnh đạo Nhân dân Tân Thịnh có những bƣớc 

biến đổi kỳ diệu: Từ những cơ sở vật chất trong chiến tranh 

bị tàn phá nặng nề, đời sống Nhân dân còn nhiều thiếu thốn, 

nền sản xuất nông lâm nghiệp còn lạc hậu, văn hóa xã hội 

chƣa đƣợc phát triển, dân cƣ còn thƣa thớt, đƣờng xá, giao 

thông đi lại khó khăn, trở thành một trong những xã cƣ dân 

đông đúc, đời sống khá giả, giao thông đi lại thuận tiện, 

ngƣời Nhân dân trong xã đoàn kết cùng nhau xây dựng quê 

hƣơng giàu đẹp, văn minh, từng bƣớc vƣơn lên vững chắc 

cả về quy mô và sự phát triển tiến tới trở thành phƣờng 

trong thời gian tới. 

Phát huy truyền thống cần cù lao động, anh dũng 

trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm bảo vệ quê hƣơng 

đất nƣớc, Nhân dân Tân Thịnh đã có những đóng góp vào 

sự nghiệp cách mạng chung của huyện, của thị xã (thành 

phố), của tỉnh cũng nhƣ cả nƣớc, góp phần tạo nên thắng 

lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế 

quốc Mỹ và bọn bành trƣớng Trung Quốc bảo vệ Tổ 

quốc, xây dựng CNXH trên mảnh đất quê hƣơng đạt đƣợc 

nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới do Đảng khởi 

xƣớng và lãnh đạo. 
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Nhìn lại, những chặng đƣờng phấn đấu gian khổ đã 

qua, những thắng lợi vẻ vang đã giành đƣợc trong hơn nửa 

thế kỷ qua Đảng bộ và Nhân dân Tân Thịnh đã tự hào về 

những đóng góp hy sinh của mình cho quê hƣơng đất nƣớc. 

Trong mỗi bƣớc đi lên của sự nghiệp cách mạng Đảng bộ 

ngày càng trƣởng thành và xứng đáng với niềm tin yêu của 

Nhân dân. 

Từ thực tiễn lịch sử sinh động, với những thành công 

và cả những hạn chế, tồn tại, tổng kết thực tiễn 67 năm qua 

dƣới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ, Đảng bộ địa phƣơng 

đã rút ra đƣợc một số kinh nghiệm chủ yếu sau: 

Một là, trên cơ sở nắm vững lý luận của chủ nghĩa 

Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng bộ đã quán 

triệt và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương đường 

lối chính sách của Đảng và Nhà nước vào thực tiễn của địa 

phương chủ động đề ra biện pháp tổ chức thực hiện thắng 

lợi các nhiệm vụ. 

Để thực hiện các chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nƣớc không đƣợc cứng nhắc, 

giáo điều và phải vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp với 

điều kiện hoàn cảnh của địa phƣơng, có nhƣ vậy đƣờng lối, 

chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc 

mới đi vào lòng dân, trở thành phong trào quần chúng sâu 

rộng giành đƣợc những thắng lợi trƣớc mọi yêu cầu nhiệm 

vụ cách mạng. 

Trong suốt quá trình thực hiện các nhiệm vụ Đảng bộ 

luôn coi trọng giáo dục bồi dƣỡng cho đội ngũ cán bộ về 

đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, chính sách, pháp luật của 
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Nhà nƣớc để vận dụng vào điều kiện cụ thể của địa phƣơng 

một cách sáng tạo, đồng thời tăng cƣờng giáo dục để cán bộ, 

đảng viên tổ chức thực hiện tốt các phong trào hành động 

cách mạng đƣợc đông đảo quần chúng tham gia nhất là trong 

cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, 

Đảng bộ đã lãnh đạo Nhân dân vừa trực tiếp tham gia đánh 

địch tại chỗ bảo vệ hậu phƣơng, vừa chi viện sức ngƣời, sức 

của cho tiền tuyến, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lƣợc là xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù có nhiều khó khăn phức tạp, 

nhờ có sự đi sâu, đi sát cơ sở của các cấp lãnh đạo Đảng và 

chính quyền, nắm chắc tình hình thực tế đẩy mạnh phong trào 

thi đua yêu nƣớc tạo nên những thắng lợi của phong trào cách 

mạng ở địa phƣơng. 

Hai là, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh 

ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai 

đoạn mới. 

Đây là bài học có tính chất xuyên xuốt trong quá trình 

toàn bộ tiến trình lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ. Một Đảng 

bộ vững mạnh là Đảng bộ đề ra đƣợc chủ trƣơng  đúng đắn 

và thể hiện sự thống nhất cao trong Đảng bộ, sự đồng tình 

hƣởng ứng của Nhân dân lấy nguyện vọng của Nhân dân để 

xây dựng. Phải chăm lo xây dựng Đảng trên cả ba mặt trận 

tƣ tƣởng, chính trị và tổ chức. Trong công tác xây dựng 

đảng cấp ủy Đảng đã chú trọng nguyên tắc tập trung dân 

chủ, đây là vấn đề quyết định đảm bảo cho sức mạnh thống 

nhất của Đảng, coi trọng đấu tranh phê bình, tự phê bình, đề 

cao kỷ luật tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần 

quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh “cán bộ là gốc của 

mọi công việc”, Đảng bộ luôn coi trọng công tác cán bộ, 
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đây là khâu then chốt có tính chất quyết định tới chất lƣợng 

lãnh đạo nâng cao sức chiến đấu của cấp ủy Đảng. Cán bộ 

lãnh đạo cũng phải kinh qua nhiều thực tế đề có thêm kinh 

nghiệm và mối liên hệ chặt chẽ với Nhân dân tạo ra đƣợc 

niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và uy tín của Đảng 

đƣợc nâng lên. Chính vì vậy, trong công tác cán bộ, Đảng 

bộ luôn thực hiện tốt chủ trƣơng trẻ hóa đội ngũ cán bộ, kết 

hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển. 

Coi trọng đổi mới công tác cán bộ từ khâu tuyển chọn, đào 

tạo, bồi dƣỡng, sử dụng hợp lý, chặt chẽ cán bộ là một việc 

làm cần thiết và cấp bách. Thực tiễn cho thấy dƣới sự lãnh 

đạo vững vàng đúng đắn của Đảng bộ cùng sự nỗ lực tiền 

phong gƣơng mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã cổ vũ 

mạnh mẽ phong trào cách mạng của quần chúng Nhân dân 

có những yếu tố quyết định cho mọi thành công của sự 

nghiệp cách mạng. 

Ba là, xây dựng và phát huy vai trò quản lý của bộ 

máy chính quyền đổi mới sự hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc và các đoàn thể Nhân dân. 

Đi đôi với công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh, 

Đảng bộ Tân Thịnh luôn coi trọng việc xây dựng và nâng 

cao hiệu lực quản lý của chính quyền, đây là thể hiện vai trò 

lãnh đạo Đảng đối với các cơ quan Nhà nƣớc, cấp ủy Đảng 

đặc biệt coi trọng phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, 

tập trung xây dựng, củng cố lực lƣợng vũ trang giúp chính 

quyền điều hành các hoạt động kinh tế xã hội giữ vững an 

ninh chính trị trên địa bàn. 

Trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo Đảng bộ luôn dựa 

vào quần chúng mọi chủ trƣơng, chính sách của Đảng và 
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Nhà nƣớc đều do quần chúng thực hiện, trong các giai đoạn 

của cách mạng, nhất là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ 

cứu nƣớc, ý Đảng lòng dân thống nhất, một số khu vực dân 

cƣ đã tạo mọi điều kiện nhà cửa, ruộng vƣờn để cho các cơ 

quan đầu não của tỉnh, quân đội, ở để lãnh đạo và chỉ huy 

chiến đấu. Cấp ủy thƣờng xuyên chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc 

và các đoàn thể nhân dân luôn đổi mới nội dung và phƣơng 

thức hoạt động tập hợp đƣợc đông đảo đoàn viên, hội viên 

và các tầng lớp trong xã hội. Từ thực tiễn cho thấy cấp ủy 

quan tâm xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể vững mạnh, sẽ phát huy đƣợc sức mạnh to lớn của 

Nhân dân vƣợt qua đƣợc những khó khăn thử thách và dành 

nhiều thắng lợi. 

Bốn là, đoàn kết chặt chẽ trong toàn Đảng bộ và trong 

Nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng 

lợi mọi nhiệm vụ của cách mạng. 

Đảng bộ luôn giữ vừng truyền thống đoàn kết, về bài 

học về không ngừng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa 

Đảng với Nhân dân, không ngừng xây dựng Đảng bộ trong 

sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ cách mạng là bài 

học có tính chất xuyên suốt, quyết định. Từ khi thành lập 

đến nay, hạt nhân của khối đoàn kết là sự đồng tâm nhất trí 

cao trong cấp ủy Đảng. Xây dựng khối đoàn kết thống nhất 

vừa là truyền thống vừa là bài học xuyên suốt quá trình lãnh 

đạo của Đảng bộ. Đảng bộ và Nhân dân luôn đoàn kết chặt 

chẽ thành một khối thống nhất, đó chính là cội nguồn của 

sức mạnh là động lực to lớn để Đảng bộ và Nhân dân vƣợt 

qua mọi khó khăn thử thách góp phần giành thắng lợi trong 
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cuộc kháng chiến cũng nhƣ trong công cuộc xây dựng chủ 

nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nƣớc mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh. 

Ghi lại những trang sử hào hùng về quá trình phấn đấu 

xây dựng, trƣởng thành của Đảng bộ xã, dƣới sự lãnh đạo 

của Đảng Cộng sản Việt Nam và gần 70 năm dƣới sự lãnh 

đạo trực tiếp của Đảng bộ huyện Trấn Yên, Đảng bộ thành 

phố Yên Bái. Đảng bộ và Nhân dân xã Tân Thịnh có quyền 

tự hào với những gì đã đóng góp vào thành tựu chung của 

thành phố, của tỉnh, của cả nƣớc trong cuộc đấu tranh bảo 

vệ và giữ vững chính quyền non trẻ, trong cuộc đấu tranh 

hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ Nhân dân và 

trong sự nghiệp đổi mới hôm nay. 

 Trên con đƣờng thực hiện mục tiêu dân giàu, nƣớc 

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, xây dựng 

thành công chủ nghĩa xã hội, vận dụng những kinh nghiệm 

đƣợc đúc kết từ thực tiễn, phát huy những tiềm năng, thế 

mạnh từ nội lực, khắc phục những hạn chế, yếu kém; Đảng 

bộ và Nhân dân Tân Thịnh phấn khởi tin tƣởng, tự hào về 

các thế hệ cha anh đã làm nên truyền thống tốt đẹp của quê 

hƣơng. Đó là tài sản tinh thần vô giá trong hành trang của 

các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp bƣớc cha anh, tiếp tục 

phấn đấu vƣơn lên thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng 

ở địa phƣơng, xây dựng Tân Thịnh trở thành một miền quê 

giàu đẹp văn minh. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƢ CHI, ĐẢNG BỘ 

QUA CÁC THỜI KỲ (1953 - 2020) 

 

TT Họ và tên Thời gian 

1 Đồng chí Đặng Văn Tháp 12/1953 - 11/1967 

2 Đồng chí Trần Phi Hải 12/1967 - 11/1973 

3 Đồng chí Nguyễn Văn Bảng 12/1973 - 10/1977 

4 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu 11/1977 - 6/1983 

5 Đồng chí Lƣu Thanh Hải 7/1983 - 4/1985 

6 Đồng chí Cù Chính Nhiễu 5/1985 -11/1989 

7 Đồng chí Nguyễn Thị Mai 12/1989 - 01/1991 

8 Đồng chí Bùi Đức Quang 02/1991 - 11/1994 

9 Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng 12/1994 - 11/1998 

10 Đồng chí Nguyễn Thị Tính 12/1998 - 4/2004 

11 Đồng chí Bùi Đức Quang 5/2004 - 4/2009 

12 Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọ 4/2009 - 3/2014 

13 Đồng chí Nguyễn Trung Dũng 4/2014 - 5/2020 

14 Đồng chí Nguyễn Đình Ninh 6/2020 - nay 



144 

PHỤ LỤC 2 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH ỦY BAN  

HÀNH CHÍNH, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUA CÁC THỜI KỲ  

(1953 - 2020) 

 

TT Họ và Tên Thời gian 

1 Đồng chí Đặng Duy Tôn 6/1953 - 1957 

2 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu 1957 - 1959 

3 Đồng chí Đặng Văn Tháp 6/1959 - 1961 

4 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu 1961 - 1977 

5 Đồng chí Chu Quốc Tráng 1977 - 1978 

6 Đồng chí Hoàng Văn Lai 1978 - 1988 

7 Đồng chí Nguyễn Thị Mai 01/1989 - 11/1989 

8 Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng 12/1989 - 11/1994 

9 Đồng chí Bùi Đức Quang 12/1994 - 4/2004 

10 Đồng chí Bùi Xuân Tửu 5/2004 - 4/2009 

11 Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọ 5/2009 - 3/2014 

12 Đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh 4/2014 - 6/2018 

13 Đồng chí Lê Minh Hoàng 7/2018 - 10/2021 

14 Đồng chí Trần Văn Kiên 15/10/2021 - nay 
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PHỤ LỤC 3 

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH 

ĐẢNG BỘ QUA CÁC THỜI KỲ (1953 - 2020) 

 

Khoá I (1953 - 1955) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Đặng Văn Tháp Bí thƣ Chi bộ 

2 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu Phó Bí thƣ 

3 Đồng chí Nguyễn Văn Hợi Ủy viên 

 

Khóa II (1955 - 1957) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Đặng Văn Tháp Bí thƣ Chi bộ 

2 Đồng chí Hoàng Văn Sách  Phó Bí thƣ 

3 Đồng chí Phạm Văn Thiệu Ủy viên 

 

Khóa III (1957 - 1959) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Đặng Văn Tháp Bí thƣ Chi bộ 

2 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBHC 

3 Đồng chí Nguyễn Văn Bảng Ủy viên 
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Khóa IV (1959 - 1961) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Đặng Văn Tháp Bí thƣ Chi bộ 

2 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

3 Đồng chí Hoàng Văn Sách Ủy viên 

 

Khóa V (1961 - 1965) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Đặng Văn Tháp Bí thƣ Chi bộ, Chủ nhiệm 

HTX 

2 Đồng chí Nguyễn Văn Bảng Phó Bí thƣ 

3 Đồng chí Nguyễn Văn Mậu Ủy viên 

 

Khóa VI (1965 - 1967)  

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Đặng Văn Tháp Bí thƣ Chi bộ, Chủ nhiệm 

HTX 

2 Đồng chí Nguyễn Văn Bảng Phó Bí thƣ 

3 Đồng chí Nguyễn Văn Kế Ủy viên 

 

Khóa VII (1967 - 1969) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Trần Phi Hải Bí thƣ Đảng bộ 
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2 Đồng chí Nguyễn Văn Bảng Ủy viên, Chủ nhiệm HTX 

3 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu Ủy viên, Chủ tịch UBND xã 

4 Đồng chí Nguyễn Thị Tròn Ủy viên, Hội trƣởng Hội 

Phụ nữ 

5 Đồng chí Nguyễn Văn Kế Ủy viên, Xã Đội trƣởng 

6 Đồng chí Vũ Văn Cấp Ủy viên 

7 Đồng chí Chu Quốc Tráng Ủy viên 

8 Đồng chí Nguyễn Thị Mai Ủy viên, Phụ trách Tuyên giáo 

9 Đồng chí Chu Viết Vĩnh Ủy viên, MTTQ 

 

Khóa VIII (1969 - 1971) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Trần Phi Hải Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND xã 

3 Đồng chí Nguyễn Thị Mai Ủy viên, Phụ trách Tuyên 

giáo 

4 Đồng chí Nguyễn Văn Bảng Thƣờng trực Đảng 

5 Đồng chí Nguyễn Văn Kế Ủy viên, Xã Đội trƣởng 

6 Đồng chí Nguyễn Văn An Ủy viên 

7 Đồng chí Chu Quốc Tráng Ủy viên, Trƣởng Công an xã 

8 Đồng chí Phùng Thị Mậu Ủy viên, Hội trƣởng Hội 

Phụ nữ 
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9 Đồng chí Nguyễn Thị Cúc Ủy viên, Bí thƣ Đoàn 

Thanh niên 

 

Khóa IX (1971 - 1973) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Trần Phi Hải Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND xã 

3 Đồng chí Nguyễn Thị Mai Ủy viên, Phụ trách Tuyên 

giáo 

4 Đồng chí Nguyễn Văn Bảng Ủy viên, Phụ trách Kiểm 

tra Đảng 

5 Đồng chí Hoàng Văn Lai Ủy viên, xã Đội trƣởng 

6 Đồng chí Phùng Thị Mậu  Ủy viên, Hội trƣởng Hội 

Phụ nữ 

7 Đồng chí Nguyễn Văn Kế Ủy viên, Trƣởng Công an xã 

8 Đồng chí Chu Viết Vĩnh Ủy viên, Phụ trách kinh tế 

9 Đồng chí Nguyễn Thị Cúc Ủy viên, Bí thƣ Đoàn 

Thanh niên 

 

Khóa X (1973 - 1975) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Nguyễn Văn Bảng Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND xã 
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3 Đồng chí Nguyễn Thị Mai Ủy viên, phụ trách Tuyên 

giáo 

4 Đồng chí Hoàng Văn Lai Ủy viên, xã Đội trƣởng 

5 Đồng chí Chu Quốc Tráng Ủy viên, Trƣởng Công an 

6 Đồng chí Nguyễn Văn Kế Ủy viên 

7 Đồng chí Phùng Thị Mậu Ủy viên, Hội trƣởng Hội 

Phụ nữ 

8 Đồng chí Trần Phi Hải Ủy viên, Kiểm tra Đảng 

9 Đồng chí Cam Thủy Lai Ủy viên, Phụ trách Đoàn thể 

 

Khóa XI (1975 - 1977) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Nguyễn Văn Bảng Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND xã 

3 Đồng chí Hoàng Văn Lai Ủy viên, xã Đội trƣởng 

4 Đồng chí Chu Quốc Tráng Ủy viên, Trƣởng Công an 

5 Đồng chí Trần Phi Hải Ủy viên, Kiểm tra Đảng 

6 Đồng chí Nguyễn Thị Mai Ủy viên, phụ trách Tuyên 

giáo 

7 Đồng chí Phùng Thị Mậu Ủy viên, Hội trƣởng Hội 

Phụ nữ 

8 Đồng chí Nguyễn Đức Hinh Ủy viên, MTTQ xã 

9 Đồng chí Nguyễn Văn Kế  Ủy viên 
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Khóa XII (1977 - 1979) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Chu Quốc Tráng Phó Bí thƣ, Chủ tịch UBND xã  

1/2 khoá 

3 Đồng chí Hoàng Văn Lai Ủy viên, Chủ tịch UBND xã ½ 

khoá 

4 Đồng chí Trần Phi Hải Ủy viên, Kiểm tra Đảng 

5 Đồng chí Nguyễn Văn Bảng Thƣờng trực Đảng 

6 Đồng chí Ngô Văn Hiến Ủy viên, Trƣởng Công an xã 

7 Đồng chí Nguyễn Văn Kế Ủy viên, Xã Đội trƣởng 

8 Đồng chí Nguyễn Thị Mai Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 

xã 

9 Đồng chí Phùng Thị Mậu Ủy viên, Hội trƣởng Hội Phụ 

nữ 

 

Khóa XIII (1979 - 1981) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Hoàng Văn Lai Phó Bí thƣ, Chủ tịch UBND xã  

3 Đồng chí Nguyễn Thị Mai Ủy viên 

4 Đồng chí Nguyễn Văn Ngọ Ủy viên 

5 Đồng chí Ngô Văn Hiến Ủy viên 

6 Đồng chí Trần Phi Hải Ủy viên 

7 Đồng chí Phùng Thị Mậu Ủy viên 
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8 Đồng chí Nguyễn Văn Tùng Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã 

9 Đồng chí Nguyễn Văn Kế Ủy viên 

 

Khóa XIV (1981 - 1983) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Nguyễn Văn Chiểu Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Hoàng Văn Lai Phó Bí thƣ,  Chủ tịch 

UBND xã 

3 Đồng chí Nguyễn Văn Đối Thƣờng trực Đảng 

4 Đồng chí Nguyễn Văn An Ủy viên, Chủ nhiệm Hợp 

tác xã 

5 Đồng chí Nguyễn Thị Mai Ủy viên, Hội trƣởng Hội 

Phụ nữ 

6 Đồng chí Vũ Văn Cấp Ủy viên, Trƣởng Công an 

7 Đồng chí Nguyễn Văn Ngọ Ủy viên, Bí thƣ Đoàn Thanh 

Niên 

8 Đồng chí Nguyễn Văn Kế Ủy viên, Chủ tịch 

UBMTTQ 

9 Đồng chí Nguyễn Văn Tùng Ủy viên, Phụ trách Công 

nghiệp 

10 Đồng chí Ngô Văn Hiến Ủy viên 

11 Đồng chí Phùng Thị Mậu 
Ủy viên, Chi hội trƣởng Phụ 

nữ Thanh Hùng 

12 Đồng chí Lƣu Thanh Hải Ủy viên, Chủ nhiệm HTX 
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Trấn Ninh 

13 Đồng chí Nguyễn Thị Bồng Ủy viên, Phụ trách Giáo dục 

 

Khóa XV (1983 - 1985) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Lƣu Thanh Hải Bí thƣ (4/1984 xin nghỉ) 

2 Đồng chí Cù Chính Nhiễu Thƣờng trực Đảng (từ 

5/1984 - Bí thƣ Đảng bộ) 

3 Đồng chí Hoàng Văn Lai Phó Bí thƣ, Chủ tịch UBND xã 

4 Đồng chí Nguyễn Văn Đỉnh Ủy viên, Phụ trách kinh tế 

5 Đồng chí Nguyễn Văn An Ủy viên, Chủ nhiệm Hợp tác xã 

6 Đồng chí Nguyễn Thị Mai  Ủy viên, Hội trƣởng Hội Phụ 

nữ 

7 Đồng chí Nguyễn Văn Đối Ủy viên, Kiểm tra Đảng  

8 Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên, Bí thƣ Đoàn Thanh 

Niên 

9 Đồng chí Trƣơng Công Bình Ủy viên, Xã Đội trƣởng 

10 Đồng chí Hà Văn Ứng Ủy viên, HTX mua bán 

11 Đồng chí Hà Ngọc Ký Ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ 

12 12. Đồng chí Tống Văn Sàng Ủy viên, Chủ nhiệm HTX 

Trấn Ninh 

13 Đồng chí Ngô Văn Hiến Ủy viên, Phụ trách Tuyên 

huấn 
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Khóa XVI (1985 - 1987) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Cù Chính Nhiễu  Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Hoàng Văn Lai Phó Bí thƣ, Chủ tịch UBND xã  

3 Đồng chí Nguyễn Văn An Ủy viên, Chủ nhiệm Hợp tác xã 

4 Đồng chí Nguyễn Thị Mai Ủy viên 

5 Đồng chí Nguyễn Văn Đỉnh Thƣờng trực Đảng 

6 Đồng chí Nguyễn Thanh 

Tùng 

Ủy viên, Bí thƣ Đoàn Thanh 

niên  

7 Đồng chí Nguyễn Thị Tính Ủy viên, Hội trƣởng Hội Phụ 

nữ  

8 Đồng chí Phùng Thị Mậu Ủy viên, Phụ trách Tín dụng 

9 Đồng chí Ngô Văn Hiến Ủy viên, Trƣởng Công an 

 

Khóa XVII (1987 - 1989) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Cù Chính Nhiễu  Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Hoàng Văn Lai Phó Bí thƣ, Chủ tịch UBND xã 

3 Đồng chí Nguyễn Văn An Ủy viên, Chủ nhiệm Hợp tác xã 

4 Đồng chí Nguyễn Văn Đối Thƣờng trực Đảng  

5 Đồng chí Nguyễn Văn Đỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND xã 

6 Đồng chí Ngô Văn Hiến Ủy viên 
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7 Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng Ủy viên 

8 Đồng chí Nguyễn Thị Mai Ủy viên 

9 Đồng chí Trƣơng Công Bình Ủy viên 

10 Đồng chí Trần Phi Khanh Ủy viên 

11 Đồng chí Phùng Thị Mậu Ủy viên 

12  Đồng chí Nguyễn Văn Tuân Ủy viên, Phụ trách Mua bán 

13 Đồng chí Hoàng Văn Sách Ủy viên 

14 Đồng chí Trần Thị Thuyết Ủy viên, Hội Trƣởng Hội 

Phụ nữ 

 

Khóa XVIII (1989 - 1991) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Nguyễn Thị Mai  Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng  Phó Bí thƣ, Chủ tịch UBND xã 

3 Đồng chí Bùi Đức Quang Ủy viên, Chủ nhiệm Hợp tác xã 

4 Đồng chí Nguyễn Tuyên Thƣờng trực Đảng  

5 Đồng chí Ngô Văn Hiến Ủy viên 

6 Đồng chí Ngô Văn Tiêu Ủy viên 

7 Đồng chí Nguyễn Phƣơng Đông Ủy viên 

8 Đồng chí Nguyễn Thị Tính Ủy viên 

9 Đồng chí Đặng Văn Thả Ủy viên 

10 Đồng chí Hoàng Văn Mai Ủy viên, xã Đội trƣởng 

11 Đồng chí Trần Phi Khanh Ủy viên 
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Khóa XIX (1991 - 1993) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Bùi Đức Quang Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Nguyễn ThanhTùng  Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND xã 

3 Đồng chí Nguyễn Văn Đỉnh Thƣờng trực Đảng 

4 Đồng chí Tống Văn Sàng Ủy viên 

5 Đồng chí Nguyễn Thị Tính Ủy viên 

6 Đồng chí Phạm Thị Thìn Ủy viên 

7 Đồng chí Ngô Văn Tiêu Ủy viên 

8 Đồng chí Nguyễn Phƣơng Đông Ủy viên 

9 Đồng chí Lê Xuân Tài Ủy viên 

 

Khóa XX (1993 - 1996) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Bùi Đức Quang 
Bí thƣ Đảng bộ (12/1994 

làm Chủ tịch UBND) 

2 Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng  

Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND xã (12/1994 - Bí 

thƣ  Đảng bộ) 

3 Đồng chí Nguyễn Xuân Kiểm Thƣờng trực Đảng 

4 Đồng chí Nguyễn Thị Tính Ủy viên 

5 Đồng chí Nguyễn Lâm Tới Ủy viên  
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6 Đồng chí Bùi Xuân Tửu Ủy viên 

7 Đồng chí Nguyễn An Ủy viên 

8 Đồng chí Phạm Thị Thìn Ủy viên 

9 Đồng chí Lê Xuân Tài Ủy viên 

 

Khóa XXI (1996-2000) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Bùi Đức Quang Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND xã 

3 Đồng chí Nguyễn Thị Tính Thƣờng trực Đảng 

4 Đồng chí Lê Xuân Tài Ủy viên 

5 Đồng chí Phạm Thị Thìn Ủy viên 

6 Đồng chí Bùi Xuân Tửu Ủy viên 

7 Đồng chí Nguyễn Thị Tiền Ủy vięn 

8 Đồng chí Cù Chính Nhiễu Ủy viên 

9 Đồng chí Nguyễn Xuân Kiểm Ủy viên 

 

Khóa XXII (2000 - 2005)  

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Nguyễn Thị Tính Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Bùi Đức Quang Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND xã 
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3 Trần Văn Bái Thƣờng trực Đảng 

4 Đồng chí Trần Thanh Bình Ủy viên 

5 Đồng chí Lê Xuân Tài  Ủy viên 

6 Đồng chí Nguyễn Quang Huy Ủy viên 

7 Đồng chí Hà Ngọc Hợp Ủy viên 

8 Đồng chí Phạm Thị Thìn Ủy viên 

9 Đồng chí Bùi Xuân Tửu Ủy viên 

 

Khóa XXIII (2005 - 2010) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Bùi Đức Quang  
Bí thƣ  (4/2009 - chuyển 

về MTTQ TP) 

2 Đồng chí Bùi Xuân Tửu Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND xã 

3 Trần Văn Bái Phó Bí thƣ Thƣờng trực 

4 Đồng chí Lê Văn Chung Ủy viên 

5 Đồng chí  Nguyễn Văn Tĩnh  Ủy viên  

6 Đồng chí Nguyễn Thành Đô Ủy viên 

7 Đồng chí Nguyễn Phƣơng Đông Ủy viên 

8 Đồng chí Nguyễn Văn Huy Ủy viên 

9 Đồng chí Trần Phi Khải Ủy viên 

10 Đồng chí Hà Thị Mai Ủy viên 

11 Đồng chí Lại Hoài Nam Ủy viên 
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12 Đồng chí Phạm Thị Phƣơng Ủy viên 

13 Đồng chí Nguyễn Thị Thiếu Ủy viên 

14 Đồng chí Hoàng Văn Sơn Ủy viên 

15 Đồng chí Trần Thanh Vân Ủy viên 

         Bổ sung trong nhiệm kỳ 

1 Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọ Bí thƣ, Chủ tịch (5/2009) 

 

Khoá XXIV (2010 - 2015) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Nguyễn Xuân Ngọ 
Bí thƣ, Chủ tịch UBND 

(đến 3/2014  nghỉ hƣu) 

2 Đồng chí Trần Văn Bái 

Phó Bí thƣ Thƣờng trực, 

Chủ tịch HĐND (từ 

4/2014) 

3 Đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh 

Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND (Chủ tịch UBND 

từ 4/2014) 

4 Đồng chí Nguyễn Văn Huy Ủy viên Ban Thƣờng vụ 

5 Đồng chí Lê Văn Chung Ủy viên Ban Thƣờng vụ 

6 Đồng chí Nguyễn Thị Thiếu Ủy viên 

7 Đồng chí Trần Thanh Vân Ủy viên 

8 Đồng chí Nguyễn Thành Đô Ủy viên 

9 Đồng chí Trần Thị Thanh Ủy viên 

10 Đồng chí Hoàng Văn Sơn Ủy viên 
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11 Đồng chí Lê Xuân Cƣờng Ủy viên 

12 Đồng chí Lê Quang Tuấn Ủy viên 

13 Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Ủy viên 

14 Đồng chí Trần Phi Khải Ủy viên 

15 Đồng chí Nguyễn Phƣơng Đông Ủy viên 

         Bổ sung trong nhiệm kỳ 

1 Đồng chí Nguyễn Trung Dũng Bí thƣ (01/4/2014) 

 

Khoá XXV (2015 - 2020) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Nguyễn Trung Dũng 
Bí thƣ Đảng bộ (đến 

5/2020 nghỉ hƣu) 

2 Đồng chí Trần Văn Bái Phó Bí thƣ Thƣờng trực 

3 Đồng chí Nguyễn Văn Tĩnh 

Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND (7/2018 chuyển 

Hội Nông dân TP)  

4 Đồng chí Hoàng Đình Phƣợng Ủy viên 

5 Đồng chí Trần Thị Thanh Ủy viên 

6 Đồng chí Nguyễn Văn Huy Ủy viên 

7 Đồng chí Lê Quang Tuấn Ủy viên 

8 Đồng chí Lê Văn Chung Ủy viên 

9 Đồng chí Bùi Thị Hồng Ủy viên 

10 Đồng chí Lƣơng Thị Bích Hợp Ủy viên 

11 Đồng chí Nguyễn Đức Thăng Ủy viên 
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12 Đồng chí Nguyễn Thành Đô Ủy viên 

13 Đồng chí Trần Phi Khải Ủy viên 

14 Đồng chí Nguyễn Văn Lƣơng Ủy viên 

15 Đồng chí Đoàn Quốc Vệ Ủy viên 

         Bổ sung trong nhiệm kỳ 

1 Đồng chí Lê Minh Hoàng 
Phó Bí thƣ, Chủ tịch 

UBND  (7/2018) 

2 Đồng chí Nguyễn Đình Ninh 
Phó Bí thƣ Thƣờng trực 

(01/02/2020) 

 

Khoá XXVI (2020 - 2025) 

TT Họ và Tên Chức vụ 

1 Đồng chí Nguyễn Đình Ninh Bí thƣ Đảng bộ 

2 Đồng chí Nguyễn Văn Huy Phó Bí thƣ Thƣờng trực 

3 Đồng chí Lê Minh Hoàng 

Phó Bí thƣ - Chủ tịch 

UBND (10/2021 chuyển 

lên làm Phó Tƣởng phòng 

Quản lý Đô thị TP) 

4 Đồng chí Trần Thị Thanh Ủy viên 

5 Đồng chí Trần Tiến Thành Ủy viên 

6 Đồng chí Ngô Thị Hoa Ủy viên 

7 Đồng chí Bùi Thị Hồng Ủy viên 

8 Đồng chí Lê Quang Tuấn Ủy viên 

9 Đồng chí Lƣơng Thị Bích Hợp Ủy viên 
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10 Đồng chí Hà Thị Kim Oanh Ủy viên 

11 Đồng chí Hoàng Đình Phƣợng Ủy viên 

12 Đồng chí Nguyễn Văn Quân Ủy viên 

13 Đồng chí Nguyễn Đức Thăng Ủy viên 

14 Đồng chí Nguyễn Thành Đô Ủy viên 

         Bổ sung trong nhiệm kỳ 

1 Đồng chí Trung Hải Sâm 
Ủy viên - Phó Chủ tịch 

UBND (6/2020 - nay) 

2 Đồng chí Trần Văn Kiên 
Phó Bí thƣ - Chủ tịch 

UBND (10/2021 - nay) 

 

 

PHỤ LỤC 4 

 

DANH SÁCH 

CÁN BỘ TIỀN KHỞI NGHĨA XÃ TÂN THỊNH 

 

STT Họ và tên Thời kỳ Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Chúc CB tiền KN Thôn Thanh Hùng 

2 Lƣơng Thị Mùng CB tiền KN Thôn Thanh Lƣơng 
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PHỤ LỤC 5 

 

DANH SÁCH 

LIỆT SỸ XÃ TÂN THỊNH TRONG HAI CUỘC  

KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP, CHỐNG MỸ VÀ  

CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI 

 

STT HỌ VÀ TÊN 

Quân 

Binh 

chủng 

Thời 

kỳ 
Ghi chú 

1 Cù Minh Hữu 
Bộ 

binh 

Chống 

Pháp 
 

2 Nguyễn Văn Thung 
Bộ 

binh 

Chống 

Pháp 
Thôn Thanh Hùng 

3 Trà Văn Ất 
Không 

quân 

Chống 

Mỹ 
Thôn Lƣơng Thịnh 

4 Nguyễn Văn Bình 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 
Thôn Thanh Lƣơng 

5 Đinh Ngọc Cƣơng 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 
Thôn Thanh Lƣơng 

6 Lê Văn Chiến 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 
Thôn Thanh Hùng 

7 Lƣơng  Duy Đạt 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 
Thôn Lƣơng Thịnh 
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8 Nguyễn Văn Khanh 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 

Hiện thuộc phƣờng 

Yên Thịnh 

9 Hoàng Đình Khả 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 
 

10 Nguyễn Văn Lợi 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 
Thôn Lƣơng Thịnh 

11 Nguyễn Văn Phƣơng 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 

Hiện thuộc phƣờng 

Yên Thịnh 

12 Vũ Văn Sửu 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 

Hiện thuộc phƣờng 

Yên Thịnh 

13 Lƣơng Năng Tài 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 
Thôn Lƣơng Thịnh 

14 Nguyễn Văn Thái 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 

Hiện thuộc phƣờng 

Yên Thịnh 

15 Nguyễn Văn Thành 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 
Thôn Thanh Hùng 

16 Nguyễn Văn Toan 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 

Đặc phái viên Quân 

sự 

17 Nguyễn  Văn Tuyên 
Bộ 

binh 

Chống 

Mỹ 
Hy sinh tại Lào 

18 Đoàn Quốc Quang  
Chống 

Mỹ 
Thôn Lƣơng Thịnh 

19 Nguyễn Phúc Hào 
Bộ 

binh 

Biên 

giới 
Thôn Thanh Hùng 
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20 Bùi Văn Hoàn 
Bộ 

binh 

Biên 

giới 

Hiện thuộc phƣờng 

Yên Thịnh 

21 Hoàng Văn Hồng   

Thƣơng binh ¼ chết ở 

địa phƣơng đƣợc công 

nhận liệt sỹ 

22 Nguyễn Văn Kế 
Bộ 

binh 

Biên 

giới 

Lính thông tin mới đƣợc 

công nhận 14/3/2001 

23 Hoàng Đình Thả  
Biên 

giới 
Thôn Thanh Hùng 

24 Vũ Đình Liễm  
Biên 

giới 
Thôn Trấn Ninh 
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PHỤ LỤC 6 

DANH SÁCH 

THƢƠNG BINH XÃ TÂN THỊNH 

 

STT Họ và tên Thời kỳ Ghi chú 

1 Nguyễn Văn Chúc Chống Pháp  

2 Nguyễn Văn Riệu Chống Pháp  

3 Nguyễn Văn Công Chống Mỹ Ở Thanh Hùng 

4 Nguyễn Văn Công Chống Mỹ Con ông Học ở Quần Hào 

5 Nguyễn Văn Bách Chống Mỹ  

6 Nguyễn Văn Chƣơng Chống Mỹ  

7 Bùi Văn Đoan Chống Mỹ  

8 Nguyên Văn Hiển Chống Mỹ  

9 Nguyễn Thế Học Chống Mỹ  

10 Trần Văn Hồng Chống Mỹ  

11 Trần Phi Khanh Chống Mỹ  

12 Nguyễn Văn Khăng Chống Mỹ Con ông Phúc ở Quần Hào 

13 Nguyễn Thế Lợi Chống Mỹ  

14 Trần Đức Nghị Chống Mỹ  

15 Lƣơng Duy Ngọc Chống Mỹ  

16 Trần Văn Phúc Chống Mỹ  

17 Trần Văn Sáng Chống Mỹ  

18 Hoàng Văn Soan Chống Mỹ Bị địch bắt đi nhà lao Phú Quốc 
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19 Nguyễn Văn Sơn Chống Mỹ  

20 Nguyễn Hữu Thà Chống Mỹ  

21 Hoàng Văn Thái Chống Mỹ  

22 Trịnh Xuân Thắng Chống Mỹ  

23 Lê Văn Tiến Chống Mỹ  

24 Nguyễn Tuyên Chống Mỹ  

25 Nguyễn Đình Cần Biên giới  

26 Lê Xuân Tài Biên giới  
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LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ XÃ TÂN THỊNH 

Tập I (1945 - 2020) 

 
 

Chỉ đạo nghiên cứu và biên soạn 

BAN THƢỜNG VỤ ĐẢNG ỦY 

 

Chịu trách nhiệm tái bản, bổ sung 

NGUYỄN ĐÌNH NINH 

 

Ban biên soạn lần đầu 

VŨ LƢƠNG QUYẾN              NGUYỄN VĂN KHANG 

BÙI ĐỨC QUANG              NGUYỄN THỊ MAI 

NGUYỄN VĂN AN              NGUYỄN XUÂN KIỂM 

CÙ CHÍNH NHIỄU   
 

Ban biên soạn tái bản, bổ sung  

NGUYỄN ĐÌNH NINH 

NGUYỄN VĂN HUY 

TRẦN VĂN KIÊN 

LƢƠNG THỊ BÍCH HỢP 

 

Ảnh 

TƢ LIỆU 

Tham gia ý kiến và chỉnh sửa nội dung 

  Cù Chính Nhiễu, Nguyễn Thị Mai, Bùi Đức Quang,  

Nguyễn Thị Tính, Nguyễn Xuân Ngọ, Nguyễn Trung Dũng,  

Đào Văn Hạnh, Hà Thị Ngọc Lan… 

 
In: 250 cuốn; khổ 14,5x20,5cm, tại  Công ty CP phát triển Công 

nghệ in Nguyên Khang. Lô C5-D5-12; cụm sản xuất làng nghề tập 

trung xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. ĐT: 0986.936.836. 

Giấy phép xuất bản số146/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền 

thông cấp ngày 29 /12/ 2021. Nộp lưu chiểu tháng 02/2022. 

SÁCH KHÔNG BÁN 
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