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KE HOACH 
Tuyen truyen ky niem 70 nam Chien thang Tay Bac 

và Chiên thAng Nghia L (1952 - 2022) 

Thuc hin K hoach  s 147-KH!BTGTU, ngày 04/10/2022 cUa Ban Tuyên 
giáo Tinh üy Yen Bái ye tuyên truyên k5' nim 70 näm Chiên thang Tây Bäc và 
Chin thäng Nghia L (1952 - 2022), Thãnhüy Yen Bái xây dirng kê hoach  tuyên 
truyên nhix sau: 

I. MLJC DICH, Eu CAU 
1. Muc dIch 
- Khng dijnh và lam rô tm nhIn chin 1uçic, chü truong lath dao  dung dn, 

sang su&, khá nang diu hành chin tranh tài tInh, linh boat,  nhy ben cüa Trung 
uo'ng Dãng, Chü tjch Ho ChI Minh, Tong Qun üy và B Tong Tu 1nh khi quyêt 
dljnh ma Chin djch giái phóng Tây Bäc näm 1952; vai trô, dóng gop cUa lirc 
luçing vU trang, Nhn dn cã nuàc và dông bào, nhãn dan Yen Bái; thm vóc, 5' 
nghTa, nguyen than thang lçii, dUc rut nhüng bài h9c kinh nghim và bài hçc ljch 
sCr v lath dao, chi dao  chin krçic trong Chin thâng Tây Bc nói chung và Chin 
thang NghTa L nói riêng; sir phát triên cüa ngb thu.t quân sr; v.n dicing va phát 
huy vào sr nghip xây dmg và bão v To quôc Vit Nam xä hi chü nghia trong 
giai do?n  hin nay. 

- NNn nhn, dánh giá nhiing thânh tt.ru dat  duçic trong phát trin kinh t - xä 
hôi, cüng co quôc phông, an ninh cUa Dãng b, quân và dan cáe tinh Tây Bc noi 
chung, cUa tinh Yen Bái, thành phô Yen Bái nói riêng sau 70 näm Chiên thang Tây 
Bäc, chiên thang Nghia Lt. 

- Thông qua cac hoat  dng tuyên truyn k5' nim gop ph..n cCmg c& nang cao 
lông yêu nuâc, tinh than tr hào dan tc; giáo diic truyên thông cách m?ng,  5'chI tr 
lrc, tçr cuong Va tmh than dai  doan ket toan dan t9c; boi dap niem tm cua N1an dan 
vao sir nghip dôi mâi dat nuâc và hi nh.p quôc tê duOi sir länh dao  cUa Bang; c 
vU toàn Bang, toàn dan và toãn quãn ta ra strc thi dua thrc hin thng lçii nghj quyt 
dai hi dãng b các cap nhim kS' 2020 - 2025, Nghj quyt Dai  hi  dai  biu toàn 
quôc lan thir XIII cüa Bang. 

2. Yêu câu 
Quan trit sâu sac quan diem, tt.r tu6ng chi dao  cüa Trung uong, tinh, thãnh 

phô ye tuyên truyên k5' nim các ngày 1 iOn và s1r kin ljch sü quan trçng nm 
2022; các hoat dng tuyên truyn k5' nim cn da d?ng  v ni dung, hInh thirc, thit 
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thrc, hiu qua, dung quy djnh; tao  không khI phn khOi, thi dua trin khai thirc hin 
thang 1i miic tiêu, thim vi cüa dat niiOc, tinh, thành phô trong näm 2022. 

H. NQI DUNG, HiNH THU'C TUYEN TRUYEN 
1. Ni dung tuyên truyn 
Chiên thäng Tây Bäc nói chung và Chiên thang NghTa Lô nói riêng Co 

) P. 'I A 7 nghia to ion ca ye quan sij va chinh tn, khang dnh si,r tnrong thanh vixçit bac  cua 
quãn di ta. Ngày 14/10/20222, B Quoc phOng, Ban Tuyên giáo Trung uong và 
Tinh üy Yen Bái së phôi hcip to chi'rc Hi tháo khoa hpc cap quôc gia chü dê: 

A P. •A A Chien thang Tay Bac - tam voc 1ch six va bai hc kinh nghiçm tai  Trung tam Hçi 
ngh tinh. Theo do, cong tác tuyên truyên ye sir kin chia thành 3 dçt vói ni dung 
cu the nhix sau: 

1.1. Dtt1 (tirnay den frwó'c thoi diem diên raH3i thão) 
- Tuyên truyên, giáo diic truyên thong, ton vinh sirc mnh cüa trI tue, lông 

dUng cam và ' chi quit cuO'ng cUa dan tc, quan di nhan dan Via Nam nói chung, 
quân, dan các tinh Tây Bc, tinh Yen Bái và nhan danthanh phô Yen Bái noi riêng; 
du'ing lôi, chU trixong, sir 1nh dao,  chi  dao  dUng dan, sang tao  cüa Trung iiang 

7 7 A A P. 7 7 A A A A A Dang, Chu tch Ho Chi Mmh, Tong quan uy va Bc Tong Tu lçnh; sir chien thu hen 
cixàng, anh dUng, mixu trI, sang tto cUa quan và dan ta. 

- Kt qua cong tác xây dirng Dãng, chInh quyn, cong tác phát trin kinh 
t, xä hi, dan sinh; cCing c qu6c phông, an ninh, trt tir... cüa các tinh Tây Bäc 
nói chung, cUa tinh Yen Bái, thj xa Nghia L, huyn Van Chân và thành phô Yen 
Bái nói riêng tr sau Chiên thäng Tây Bäc, Chiên thang Nghia Lt 1952 den nay. 
Tir d, tiêp t1ic dUe rUt kinh nghim và xác djnh nhUng djnh hi.rOng chien hxçirc 
cho tucYng lai. 

- Tuyen truyn din bin, kt qua chin dich, tm voc, nghia, nguyen nhân 
thang Içn va nhi.mg bai hçc 1ch six, krnh nghiçm ye ngh thuat chi dao  xay dmg, to 
chirc chuãn bj và thrc hành tac chiên chin djch dê vn ding, phát huy trong sr 
nghip xây dirng vàbão v To quôc hin nay. 

- Tuyên truyén các hoat dng k' nim 70 näm Chiên thàng Tây Bic tai  các 
tinh vUng Tây Bäc, nhât là các hoat dng iOn, trcng tam diên ra tai  tinh Yen Bái nht.r: 

A A A 7 A 7 A 7 A 7 Le dang hi.rong, dang hoa tuong niçm Chu ttch  Ho Chi Mmh va vieng cac anh hung 
1it s; chuo'ng trInh thäm và tng qua mt so gia dInh ch.Inh sách; tham quan các 
gian hang tnrng bay, giói thiu và ban các san phãm OCOP, san phãm nông san dc 
san, hüu co tinh Yen Bái; Hi tháo khoa hoc; chiêu phim tài 1iu v sir kin... 

; Tuyen truyen chieu phim tir hçu tnroc, trong va sau Hi thao ye Chien thang 
Tây Bäc 1952. 

- Thông tin, tuyén truyn miic dIch, nghia, ni dung chucing trmnh, kt qua 
buOi Hçp báo giOi thiu Hi thão khoa hpc cap quôc gia "Chin th.ng Tây Bc 
1952 - Tam vóc ijch scr và bài hc kinh nghim" do B Quc phông, Ban TuyOn 
giáo Trung isang, Tinh Uy Yen Bái phôi hçip tO chCrc (dién ra ngày 06/10/2022 tgi 
thành phó Ha N5i). 
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- Tuyên truyên cong tác näm bat tr tithng và dâu tranh, phãn bác thông tin sai 
lch, quan dim sai trái, thu djch lçii ding sir kin d xuyên ttc, cMng phá chü 
tnrclng, &ràng lôi cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nba nuóc, gay can tth phát 

A A A A P P 'I A trienkmhte-xahçivaanhhuongtieucrctcxianninhchmhtrjva&nsongNhan 
d, nht là nhan dan các vüng Tây Bc. 

1.2. 1)02 (trong thô'igian diên ra Hi thão) 
- Tuyên truyén dm net ye tam quan trong, ni dung, din biên, nghTa, két 

qua Hi thão. 
• A P 1¼ P - 7 P A A - Phat bieu cua cac dong clii lath dao  Dang, Nba nuoc, BQ Quoc phong, lath 

dao tinh Yen Bái; phát biêu khai mac,  be  mac  Hi thão; báo cáo, tham 1un cüa các 
cu quan, dan vj. 

1.3. Dn 3 (sau thoigian dien ra H3i tháo) 
A• A ., - Tuyen truyen ket qua cac hoat  d9ng cua h91 thao; nhin dinh,  danh gia cua 

lânh dao  Dãng, Nba nrnc, lath dao  các Ban, B, ngành Trung .rcmg v thành cong 
cUa Hôi thào. 

-Phã ng,thmtrng,tmnhcãmcüacá,dàngviênNhãndán 
thành phô, nhât là các nhân chrng tham gia Chiên djch Tây Bäc và Cbiên thang 
Nghia LO trên dja bàn. 

Ben cnh các ni dung theo dçit 3 tuyên tmyên cao diem nêu trén, trong qua 
trInh din ra các hoat  dng k nim 70 näm Chiên thang Tây Bc và Chin th.ng 
Nghia L 1952, các cci quan, don vj, dja phuung thuô'ng xuyên lam tot cong tác nm 
bat tu tixó'ng, tam trang,  du 1un xã hi; tuyên truyên dâu tranh chông các khuynh 
hu'âng 1ch lc, tu tuô'ng be phái, gay chia rê, mat doãn kêt ni b, các quan diem sai 
trái hoc thai d th?i a, thiu tinh th.n trách nhim, thiu thirc xây drng; tuyên 
truyên vic chap hành nghiêm k 1ut phát ngôn trong can b, dãng viên; dâu tranh 
phàn bác quan diem, thông tin sai trái, xuyên tac,  chông phá cüa các th hrc thu djch 
và các phãn tü co hti chInh trj 1i ding sr kiin ljch str quan trpng nay d xuyên tac, 
bôi nho, phü nhn chü nghia Mac - Lenin, tu tix6ng H ChI Minh. 

2. HInh thfrc tuyên truyên 
Day manh  các hoat dng tuyên truyên, k' nim vó'i nhiu hinh thrc phong 

phü, da d?ng  nhu: 
A 7 • •. , . - Hç thong thong tin, truyen thong (Trang Ban tin diçn tu thanh pho; Trang 

Thông tin din tCr thành phô và xã, phung; mng xA hi, fanpage Hoa Hirâng 
Duang, các trang fapage cüa phông, ban, doãn the thành phô và xa, phu?mg...); vn 
dng can b, dàng viên, Nhãn dan tang cu6ng tuyên truyên, chia sé v sir kin trén 
internet, mng xa hôi (Facebook, Zalo, Youtube, Viber, VCNET.vn...) 

Sü dvng  hiu qua h thông các kénh thông tin tuyên truyn, du tranh phàn 
bác các quan diem sai trái, thi djch trên mang xa hi cUa Ban Chi dao  35 các c.p. 

- Thông qua boat  dng tuyên truyên ming ccia di ngU báo cáo viên, tuyên 
truyén viên các cap. 

- Sith hoat Dãng, sith hoat cUa các doàn th chInh trj - xã hOi  các cap. 
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- Tuyên truyên cô dng 1rirc quan (pano, ap-phich, bng-rôn, khâu hiu, Irung 
bay, trin lam, xe ba hru dng, bang din tCr, man hmnh Led, ...) 

Ill. TO CHC ThTC HIN 
1. Ban Tuyên gião Thành üy 
- Tham miru chi dao,  djnh huOng Cong tác tuyên tmyên cho các chi, dãng b 

trrc thuc, cci quan, don vj, dja phuong, các co quan thông tin tuyên truyên, di ngü 
báo cáo viên, tuyên truyên viên cüa thành phô. 

- TIch circ day m?nh  phong trào thi dua yêu nijóc trong mi can b, dãng 
viên, hi viên, gan các ni dung tuyên truyên nêu trên vài vic thirc hin nhim viii 
chInh trj cüa trng dja phuong, Co quan, don vj.

A - Bien tap, disa nçi dung tuyen truyen ky niçm vao website Ban tin Dang bç 
thãnh phô, Trang thông tin din tCr thãnh phô, fanpage Hoa Htr&ig Throng. 

S A S A S S 9 A A S P - Chu dpng, thi.rong xuyen nam bat tmh hnih ttx thong, dir 1un xa hçi; phat 
huy hiu qua hot dng cüa Ban Chi dao  35 thãnh phô, Bô phn chi dao  thirc hin 
Nghj quyt S 35 0 co sâ trong vic du tranh, phãn bác cac quan dim sal trái, thu 
dich, cac phan tir co h9l chinh tr xuyen tc sir kiçn 1ch sir; lqpthoi bao cao Thuong 
trirc Thãnh Uy xii 1 nhCing tlnh hung nhay cam phát sinh. 

2. Phöng Vànhóa -Thông tin thành ph
A A - Chi do, hiscing dan to chuc tot cong tac tuyen truyen, co d9ng lrrc quan, 

A S A A A #5 #5 P P 9 A S I' trç)ng tam La tuyen truyen tren bang-ron, pa-no, ap-phich, bang diçn tu vot tmh than 
hiróng m?nh ye co sO. 

- Tang ctiô'ng quãn l chat ch và kiêm tra, thãm djnh Các hott dng tuyên 
truyên cô dng trirc quan trén dja bàn.

. S #5 -, - Thixong xuyen chi dao  viçc theo doi, hem tra Va xii ly nghiem nhung hanh 
vi vi ph?m, dua thong tin khong dung dinh  huong, xuyen tc, chong pha Dang, Nha 
rnrOc ta. 

A A S * P S A 3. Trung tam Truyen thong va Van hoa thanh pho, Trang Thong tin 
din tfr thành phô 

- Xây drng và triên khai các tuyên tin, bài, phóng sir tuyên truyên vói nOi 
dung, thOi hxçing phü hçp, có nghia tuyên truyn, giáo diic sâu sac v sij kiin; d 
cao vai trô, trách nhim cUa nguOi kiêm duyt ni dung. 

- Dim tin v hoat dng cüa Ban Chi do Hi tháo thãm vá tng qua các gia 
dInh chInh sách. 

- To chiIrc dçn dep,v sinh sach Se Khu di tIch bjch sr Quc gia San v.n dng 
thanh pho Yen Bat; chuan b1 hoa, le vieng va cac dieu kiçn de phic vç Le dang 
huong tirOng nim Chü tjch HO ChI Minh cüa Tinh üy vá Ban Chi dao hOi thào vào 
14h30' ngày 13/10/2022. ThOi gian hoàn thành cong tác chun bj frjthc 16h00' 
ngày 12/1 0/2 022. 

4. Mt trn T'i quc và các doàn th chinh tij - xa hi thành ph6 

A A

m?nh phong trao thi dua 1p  thãnh tIch chào mUng sr kin; tuyêntruyên, 
vn d9ng, khuyen khich doan vien, h9l vien tich circ dang tai, chia se thong tin ye sir 
kiên. 
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5. CIc chi, däng b trirc thuc 
Chi dao,  huâng dan cap üy, to chüc clang, doãn the t41c thuc tO chirc, triên 

khai thirc hin có hiu qua các hoat dng tuyên truyn nêu trong Ké hoch; xácdjnh 
day Ia mpt trong nhi.rng nhiçm vii quan tr9ng can co sçr quan tam lanh dao,  chi  dao 
sau sat cua cap uy, to chi.rc clang. 

IV. MOT SO KHAU HIEU TUYEN TRUYEN 
1. Nhit 1it chào mrng 70 näm Chiên thäng Tây Bäc (10/12/1952 - 

10/12/2022)! 
2. Nhit 1it chào müng 70 näm Chiên thing Nghia L (18/10/1952 - 

18/10/2022)! 
3. Dãng b va Nhãn dan các dan tc tinh Yen Bái quyt tam thçrc hin t& läi 

dycüaBác! 
4. Quyet tam thrc hin thang 1ci Nghj quyêt Dai  h)i Dâng b tinh Yen Bái 

lan thir XIX, nhiêm kS'  2020-2025! 
5. Quyêt tam xây dirng tinh Yen Bái phát triên nhanh, ben v&ng theo his&ng 

"xanh, hài hOa, ban sac và h?nh  phüc"! 
6. Xây drng con ngi.rài Yen Bái "than thin, than ái, doàn kit, sang t?o,  hi nhp"! 
7. Quyet tam dua Yen Bái trâ thành tinh khá trong vng Trung du và mien 

nUi phIa Bäc vào näm 2022! 
8. Toàn Dãng, toãn dan, toàn quãn ra strc thi dua thrc hin thâng lç'i nhim v 

phãttriênkinh tê - xã hi näm 2022! 
9. Day mnh h9c tp và lam theo tu tuâng, do dirc, phong each HO ChI Minh! 
10. Toàn Dãng, toàn dan, toãn quân phãn dâu thirc hin thang igi Ngh.j quyêt 

Dai hOi d?i biêu toan quôc lan thir XIIJ cüa Däng! 
11. Tat cá vi miic tiêu dan giàu, nuOc mnh, dan chU, cong bang, van minh! 
12. Dãng Ctng san Vit Nam quang vinh muon nãm! 
13. Nuâc Cong hOa xa hi chU nghia Vit Nam muOn näm! 
14. Chü tjch HO CM Minh vi di sng mãi trong sir nghip cüachüng ta! 
Tren day la ke hoach  tuyen truyen ky niçm 70 nam Chien thang Tay Bac va 

Chién thang Nghia LO (1952- 2022). Dê nghj cac chi, clang b trirc thuc, co quan, 
dcrn vi nghiêm tic triên khai thrc hin./. 

(Gzi kern D curing tuyên fruyn) 

Ncii nhân: 
- Thuing tWc  Thành u, 
- UBND thành ph6, 
- Các chi, dãng bô tlVc thuOc, 
- Các Cu quan tham muu, giüp vic Thãnh 
üy, U ChInh trj TP, 
- MTTQ và các doàn th CT-XH TP, 
- PhOng Van hOa-Thông tin TP, 
- Ban Biên tp Ban tin, 
- Trung tam TF&VH TP, 
- Trang Thông tin din tü TP, 
- Ltru BTG/TU. 

TRIXONG BAN 



DE CUONG TUYN TRUYN 
K nim 70 näm Chin thng Tây Bc và Chin thing Nghia L (1952 - 2022) 

(Kern theo Ké hoçzch so 
31-KJI/BTGTU, ngày 07/10/2022 

cza Ban Tuyên giáo Thành uj) Yen Bái,) 

I. BOI CANH, lIEN BIEN vA KET QUA CHIEN DICH TAY BAC 
1. Bi cãnh ljch sfr 

Sau Chin djch Biên giói• 1950, cuic kháng chin chng thirc dan Pháp xãrn 
P A A A . r A • A A . hrçc cua Nhan dan ta dien ra trong boi canh tlnh hlnh Co nhieu bien doi 1cm. Tren 

th giói, cac nuc xã hi chii nghia, dan chü nhân dan ngày cãng ducc cing có, phát 
trin và ion minh v mi mat.  Trong do Lien Xô giành duçic nhiu th.ng lçii quan 
trvng trong xây drng, phát trin dtrnthc, Co ãnh huOng iOn dói vOi sr phát trin 
cua cuçc dau tranh giai phong dan tçc a chau A, chau Phi, khu virc My La-tinh va 
i'ing h CUC kháng chin chng thrc dan Pháp cüa Nhãn dan ta v mci mat.  Phong 
trao bão v hOa bInh th gith ngày càng phát trin m?nh  me. Hi dng hôa bInh th 
giOi tai  Viên (Ao) dä ban hành nhiunghj quyk trong do Co ngh qUy&V Vit 
Nam, dat  van de dam phan de dInh chien va quan d91 Phap phai rut khoi Viçt Nam. 

Trong khu vrc, sau ngày thanh 1p (0 1/10/1949), Chmnh phü nuOc Cong  hOa 
A A n A A A P 1 • • P. A I than dan Trung Hoa tuyen bo la m9t ntrac dan chu•mcn, thrc hiçn chuyen chrnh 

1% P A A A A A A A A A , dan chu nhan dan do giai cap cong nhan lath dao;  dong thai, tuyen bo doan ket vai 
tt cà cac nuOc va dan tc yéu chung hOa binh, tr do trên th giOi, cüng cac dan 
tQc dau tranh chong chien tranh xam luçic cua de quoc cte giu gin nen hoa bmh lau 
dài. Ngay 18/01/1950, Via Nam và Trung Quc chinh thüc thth lap quan h ngoi 
giao; Trung Quoc da gui nhieu co van sang giup ta va viçn trçi cho ta vu khi, luang 

A , A thrc, quan ao, thuoc men. 
A ,. . . . A Ve tinh hlnh nuac Phap, quan vien ch.mh Phap tal  Dong Di.rcing dang lam 

A , A A , . A A . A • vao tInh the kho khn, mat quyen chu d9ng chien luqc tren thi.en trLrang. T.i nuoc 
Pháp, phong trao chng "cuc chin tranh bn thiu" cüa thc dan Pháp 0 Dông 
Di.rcrng ngày. cãng dâng len mnh me. Trong khi do, M5' thng them vin trg cho 
Pháp và can thip sau han vào cuc chin tranh Dông Duang. Duçc M5' giüp süc, 
ngày 06/12/1950, ChInh phü Pháp Cu Dai tuOng D0lát DO Tátxinhi, tu 1nh hic 
quãn khi Tây Au sang lam ttng chi huy quãn di vin chinh, hem chirc Cao üy 
Pháp a Dông Duong. Ngay sau khi dn Dông Duang, D0lát .dã nhanh chong dim ra 
k hoach nhiu dim, trong do có chü truang 

tap trung quan Au - Phi xay dirng lc 
luçmg co dng chin luçic math  và. ra sue phát trin ngiiy quãn; tin hãnh chin 
tranh tng lrc, bmnh dnh yang tçim chim, dánh phá ác 1it các can Cu h3u phuong 
cüa ta, dy manh thrc hin chmnh sách "dung nguOi Vi dánh nguOi Via, 1y chiAn 
tranh nuôi chin tranh" 
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là tinh Van Nain), phIa Nam giáp vth tinh Hôal3mnh, thông vói Lien khu 3 và Lien 
khu 4. Song Thao, song MA, song Ba là ba con song lan, quanh näm nuâc chày 

A * t I xiet va chia cat Tay Bac thanh cac khu c. Ducmg vao Tay Bac chi co hai tric 1cm 
là dithng s 41tr Hàa Bmnh di MOc  Châu (San La) và ducng s 13 tir YênBái vào 
Nghia L. Các cong dng tOe  ngithi yang Tây Bc chü yu là MOng, Dao, Thai, 
Mung va Kinh có ljch sir phát trin lâu c1i, có truyn thóng yêu nuac, cách mang 
nhung kinh t phãn tan, vn hóa xA hOi chain phát trin. 

NghTa LO - Yen Bái là dja bàn có vj trI chin 1uc quan tr9ng thuOc  yang cira 
ngO phIa Bong di vào vüng Tây Bc cüa T quc. Là dja danh không nhng có 
truyn thong ljch si'r và ban s&c vn hóa dan tOe  din net ma can có truyn thong yêu 
nixâc va each mng. Tiêu biu là cuOc  chin du ehng gic Ci Vàng do thii lThh 

A A A .( A Cam Hanh dung dau Va cupc khang chien chong Pháp do Tuan phu Nguyen Quang 
BIch lthh clao cing the nghia quãn cIA thy NghTa LO - Mi.rmg Là lam can cü chin 
du, anh dfing ch6ng thirc dan Pháp xãm 1uçc vào nhQng nAm cui th k XIX. 

Ngay tr nhQng nam du the k' XX, xác djnh NghTa U) có vj trI chien luçic 
quan trQng trong khu vrc min niii Tây Be, th%rc dan Pháp cIA thng cuèng 1irc 
lucmg ehiem dóng, dy mnh xây digrng bO may cai frj tay sai tha chng i vüng dat 
này.Den tháng 10/1947, sau khi hoãn thãnh dánh chiem 1i NghTa U) (1n 2), th%rc 
dan Pháp cIA khôj phic ngay h th6ng cai tn cCia chüng, xây drngNghTa Lo trâ 
thanh phan khu quan s%r mnh that trong 4 phan khu cua dch an ngu cua ngo phia 

* - A A A * A 9 A Bong vung Tay Bac. Phan khu Nghia LQ gom 4 tieu khu Ia Nghia LQ, Ba Khe, Gia 
HOi, Than Uyên; Tieu khu Nghia U) là non dt so eM huy phan khu cUa djch có h 
theng dn b6t dày dc, san bay, hm ngm kiên. c vói cü diem NghTa LO phe Va 
cüdi&n Pu Chng (Nghia Lô dài) bao quát thung lung .Mu&ng Là vOi g.n 1.000 
quan chiem glu. 

DuOi sr lath do cüa Bang, trirc tiep là Tinh üy Yen Bái, thrc hin l&i dy 
cüa Chü tjch H ChI Minh "Thà by sinh tt cà chü th.t djnh không chju rnt nuOc, 

A A A 9 A A IS * A I that dinh  khong lam no lç , Dang b9 huyçn Van Chan cIa lath do than dan cac 
dan tOe  NghTa LO - Van Ch&n tht t dung dy di theo Bang, Bác He xây d%mg con 
sO each mng, phat tnien phong trào kháng chien cheng th%rc d Pháp xãm krçic 0 
khap vung thap, vung caotrong huyçn. 

b. S chuan bj cüa Ia 
Th%rc hin chü trucmg chuyen huOng tien Cong ehien hrqc, tü tháng 4/1952, 

BO ChInh trj và Chü tjch Ha ChI Minh cIA chi thj toàn quãn va toàn dan ta xuc tien 
cong tác chun bj chien djch yOi quyet tam tieu diet djeh, giài phóng Tây- Bc. 

Ngay 06/9/1952, Bc Tong Tu lçnh mci h9l ngh can b9 pho bien quyet tam 
chin djch. Ngày 09/9/1952, Chü tjch He ChI Minh den thain;  dng viên và nói 
chuyn v0i HOi  nghj pha bien ke hoach  chien djch Tây Bc, Ngu0i can -den "Trung 
ucing Bang và Tang Quãn üy cIA can nMc k5 ch d, ch khó cCia chien tnthng s.p 
den và quyet tam là ehien djch nay phài dánh cho thng lçii", "gap  thun lçii thI 
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85, 87, 97, bi di dja phuong dA dn duàrng dua quãn báo cüa Dai  doàn 308 vào 
vmg djch và bâo v an toàn các con dung tt'r vüng tir do vào Nghia L nhu dung 
13A, di.thng tü Mu A qua dèo Kh, deo Khau Vác, nm tInh Mnh djch 6 các dn 
Ba Khe, Ca Vjnh, Sài Luang, Thuçmg Bang La, Dng B. Các cp iXy clang va 
chmnh quyn ô ving t%r do dã vn dung duçic 5.428 ngithi di dan công; huy dng 
duçc 730 t.n gao, 622 con trau, 386 con 1qr,72thnmui, 16 thn d& 

lac, vrng cho 
bp dpi. Dan cong Yen Bai cung cac don v bp dpi da khac phic kho khan, vucct qua 

A A 9 A A A deo cao, sau, mua ret va born dan  cua dch van chuyen hang van  tan clan cbrc, 
A 9 A A A A A lucing thrc, thrc pharn vao mat tran. Rieng khoi hrcrng van  chuyen qua song Hong 

A tcn 47.309 tan. 
A 9 A A 9 I A - 9 9 - Thirc hiçn chu trixang de ra, can bp chnih trl va cac dpi vu trang cua tmh da 

barn sat các dja bàn, xây drng duqc hang bat  co sâ & vüng thp NghTa Lô - Than 
Uyên va a h.0 kh&p các lang yen dix&ng vào NghTa L. Du&ng day lien lac  qua co 
sâ trong nhân dan tr vllng tr do vào vüng djch d duçic thông su6t. K& qua nay 
tao them thun lçii cho quandan Yen Bái trong Chin djch Tây B&c. 

Th&i gian din ra chin djch, nhãn dan các xã mâi duçic giài phóng dA vn 
cong duçTc 1.000 luqt dan Cong di mt tháng, 2.312 1uçt dan Cong di bay ngày, huy 
dng duçic 250 tn gao và hang chic van  tn lucmg thrc cho b di. S%r dóng gop 
to lan v src ngu&i, cüa cai cia quân dan Yen Bái d gop ph.n bãO dam cho Chin 
djch Tây Bäc giành di.rqc thàng 1i. 

.X .A • A ., 3. then bien va ket qua chien dch 
a. Diln bun chiin djch (diên ra ba dçit, tzr ngày 14/10 dIn 1 0/12/1952) 
- Dat 1 (tz ngày 14-23/10), tiln cong tiêu diet phán khu Nghia L5, dp tan 

tuyln phOng thu vành dai ngoài Táy Bac cza djch ('Ghiln tháng Nghia L) 
Ngày 14/10/1952, chin djch m& man. D tao  th cho Dai  doãn 308, Trung 

doàn 174 (Dai doàn 316) tin cong truóc vi tn Ca Vinh;  Trung doàn 141 (Dai doàn 
312) dánh trtthc vj tn Sài Lucmg, b trI lrc luqng dánh vin birth trên du&ng Gia 
Hi. Do bj dánhbt ng&, djch nhanh chóng rat v Ca Vnh, Sài Luong, Lang Nhl 
va dieu dpng Tieu doan 3 le throng tu cong bang len Na San, Tieu doan du so 6 
xung Tü L d chn du&ng tip t cia ta, giO Son La và giài tôa cho Nghia L. 

Ngày 17/10/1952, Dai  doàn 308 sfr diving 2 trung doàn. (88 và 102) dánh 
Nghia LO ph và NghTa LO di, san b&ng mOt  boit vi trI then ch&, pha vi mt bO 
phn tuyn phông thu vung ngoài cüa djch, tiêu diet toãn bO s& chi buy djch tai 
phãn khu Nghia L và tiêu diet hoàn toàn Nghia L ph, diet hon 400 ten, bt 412 
ten, thu nhiu vU khI, quân trang, quãn diing, buOc  djch phài rut Tiu doàn dü 
thuOc dja s 6 a Tü L v Na San. 

Dêm 18/10/1952, Trung doàn 36 (Dai doàn 308) tin cong tiêu diet djch & 
Caa NhI, diet và bt 214 ten. Tir ngày 19/10 dn 23/10/1952, Dai  dóãn 312 dä tin 
hành truy kIch, dánh tan quân djch rut chay, dánh thit hai  n.ng Tiu doãn dü s 6, 
dipt va bat gan 200 ten, thu nhieu vu khi. 
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A . .A Thc hin ke hoch nghi binh ngay 07/11/1952 Tieu doan 910 (Trung doan 

148) tin cong m du dánh tan tiu doan ngiiyâ N.m DIn. Ngày 16/11/1952, Tiu 
ctoàn 910 tin cong Tiu doàn dü Nm DIn, tiêu hao3 di di. Ngày 17/11/1952, 
cac tieu doan 910, 542, 564 to chuc vuqt song Da tien cong vao Lai Chau. Tieu 

S 9 5 I A A I A A doan 542 danh dch a Nong Bo, Cha Mong, diçt 1 di di thuQc Tieu don 56 
I A S A A A I A A I A A • A ng1iy, sau do th9c sau vao N.m Din, qua Thun Chau tien ye. Diçn Bien Phu, to 

I A I I S A A S A F chuc tp kich, truy quet tan binh den dem ngay 30/11 bat 726 ten, thu 600 sung. 
Tiu doan 564 t6 chi'rc dánh chn, truy kIch dlch,  diet và bt g.n thu toàn bO 4 di 

A. I • . n• . -A A. ,. .A dQ1 a Mucmg Sai va 2 dai  dQ1 a Mucing Pieng, phoi hcip vai Tieu doan 115 truy 
kIch djch dn tn San La, buOc  dch ô San La phái ri'it v Na San, ta tip quãn 
Thi4n Châu, thj xâ San La, lung quét, bt g.n 400 ten. 

Vâi tinh th&n tin cong lien t%ic và cách dánh tao bo, trên huâng ph& hçrp bO 
di ta dA phá vc h th6ng phông ngr phia nam Lai Châu, diet và bt han 1.400 ten 
dch. Tmh ca dqt 1 tren huang Lai Chau, quan va dan ta diçt 12 di dQi djch, bat 
sang 1.750 ten, thu thiu v[I khI, giài phóng huyn Than Uyên, Qurnh Nhai, Thn 

P 5 A P. 1 A A 1 . A A 2 5 A Giao, Mucing La, Thuan Chau, Diçn Bien Phu, rung tren 3.000 km va 10 vin dan. 
+ Trên hu&ng chü yau: 

Dêm ngày 17/11, Trung doàn 209 (Dai doãn 312) duqc thng curng tin cong 
Ban Hoa, diet hon 300 ten. 

A S S S S 5 •A . , 
Dem ngay 18/11, Trung doan 141 (Dai doan 312) dung 2 tieu doan danh Ba 

• A A A 5 5 5 S I A A • A . , . Lay diçt gan 1 tieu doan dch. Cung thai gian, Dat  doan 308 tien cong nhieu vl fri a 
P 5 A S I 1 S A . A S A S A A Hat Tieu, Muang Lim, 1oti khoi vong chien dau 98 ten, diçt va bat song 149 ten, 

có 69 11th Au -. Phi. 
A 5 A I S P 5 . . A Dem ngay 19/11 den 2 gia 15 phut ngay 20/11/1952, Dal  doan 316 tien cong 

Mc Châu, loai khôi vông chin du 309 ten, thu toàn b vil khI, giài phóng han 
A • P 5 F A A 1.000 dan b dch bat giani. Sau khi cac vl tn then chot a tuyen phong ngr cao 

nguyen MOc  Châu bj tiêu diet,  djch i Ching Pan, song Con, Ta Say, Sa Pit, Ta 
Khoa... tht chay, ta tip tic truy kIch diet và b&t s6ng han 1 tiu doàn djch. Bj tin 
cong mnh, djch a Ching D6ng, Co NOi, Yen Châu phài rtit v Na San. Nhüng 
trn dánh vào tuyn phOng thu MOe  Châu cüa ta dà giành thâng lçri lan. 

+ Trên huóng Phü Th9 (hau 
phuong cüa chin djch) 

Ngày 17/11/1952, d dánh tan cuOc hành binh Loren, Trung doàn 36 (Dai 
doàn 308) ph,ic kIch djch trén du0ng Chân MOng - Näng Yen, Tram Than, tiêu diet 
và bt sang trên 400 ten, phá hüy 27 ô to, 17 xe tang, xe bQc thép. 

Dém ngày 23, rang sang ngày 24/11/1952, Trung doàn 36 tian cOng djch 
A A A • A A I P A A 1 A I A Nui Quyet (gan Co Tiet thuçc tmh Phu Thç), diçt them 1 dat  d91, lam thiçt hi nng 

binh ctoàn co dung s6 4 cüa djch. 
Sau gân 1 tháng dánh len Phü Th9, cuOc, hãnh quân cUa djch phãn kIch vào 

A A - A . A , ' S 5 A - hau phuong chien dch cua ta da khong dem la'  ket qua va b thiçt hal  nng: 1.800 
tOn bi loai khôi vOng chin du, 173 tOn bj bAt, 60 xe co giói bj phá huy. 
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dthng giao thông quc t tr Trung Quc sang Lao Cai Vit Nam, tCr Vit Nam 
sang Lao, tr Tây Bc, Via B&c xung Lien khu 3, Lien khu 4 vào Nam d dàng, 
thuãn lcii hon. 

II. NGUYEN NHAN THANG LVI  vA ' NGHIA L4CH stY 
1. Nguyen nhân tháng Içri 

A

Chin thng Tây Bc 1952 dA divào ljch sir cuc khang chin ch6ng thirc 
dan Phap cua dan tçc, La m9t trong nhung chien cong oanh het, co y nghia chien 
luçic, lam chuyn bin cic din chiên tranh theo huóng có lçii cho ta, gop ph&n tao 
th và 1irc mói tin tói giãnh th&ng lçii cuái cüng trong chin cuc Dông Xuãn 1953 
- 1954. Chin th.ng do duçic xut phát ttr thiu nguyen nhãn, trong do có nhftng 
nguyen co ban sau: 

A A A ._. - Thang lçn cua Chien dch Tay Bac trixoc het la do sir lath dao  dung dan, 
sang su6t, tài tInh cüa Trung uong Dãng và Chü tjch H CM Minh, tr%rc tip là 
Tng Quân üy. Do là chit truong: Tránh ch m?nh,  dánh ch yu, tim noi so ha 
cüa djch ma dãnh và phucmg chain tác chin là "Dánh dim, dia vin". Xác djnh 
rö mic tiêu cüa chin djch là tiêu diet mOt  b phn sinh hgTC djch, tranh thu than 
dan, giai phong m9t phan dat dai va xay drng can cu da Tay Bac. 

, A A , . A , - Cac cap uy dang, chrnh quyen, quan va dan cac da phucmg, trrc tiep la cac 
tlnh tren dja ban Tây B&c dä phát huy tinh thn yêu nuOc, mt lông tin tuâng vào 
sr länh dao,  chi  dao  cüa Trung uong Bang, Chi tjch H CM Minh và Tng Quãn 
i'iy, doãn kt, khc phic khó khn, vüa tIch circ dánh gic bâo v hu phtrcing, vra 
tham gin phiic v khang chin, cung c&p süc nguôi, süc cüa bão dam cho chin 
dch thng lvi. 

- Th.ng lçi xut phát tr tài thao krçic, chi dao  tác chin cüa Tng Quân iy và 
B Chi huy chin djch, sr doàn k&, quy& tam chin du cao ciia các lrc hrcing 
tham gia chin djch ma nOng c& là các dai  doãn chü lc. 

- Cong tác huy dng lrc luqng phic vii, bào dam hu cn chin djch duçie 
tin hành chu dáo, khn tnxong vOi quy mô lan; hoat dung  phi hqp tác chMn gicia 
các chin truô'ng nht là chin truông sau lung djch vOi chin trithng Tây Bc ducrc 
tin hành dng bO,  gop phn tao  thành süc manh  tng hqp d giàth chin th&ng... 

2. '' nghia 1ch sfr 

2.1. 1nghia Ijch sfr cüa Oiiin thing Tây Bc 

A A 

 Thü nht, Chin th&ng Thy Bc 1952 dà di vao ljch sr kháng chingiãnh 
dcc lap  dan tc, La thang lçn co y nghia chien hrçc ca ye quan sir, chinh frj, kmh te, 

A • A • A . A A A A A tao ra the va lirc mat de tien •hanh cuçc tien cong chien hrçic Bong Xuan 1953 - 
1954, k& thi'ic cuOc  kháng chin chng th%rc dan Pháp xâm luçic. 

V quãn sir, Chin thng Tây Bc dâ hoàn thãnh xu.t sc thim vi, tiêu diet 
duçic nhiu sinh lrc djch (diet, bt sng và lam bj thuccng trên 6.000 ten dch), thu 
thiu vu khI trang bj. Dp tan th b trI lirc lucing cüa djch tai  vüng Tây Bc và 
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Bc; lam tin d thu.n 1i cho cae chin djch tip theo; tao  th và 1irc cho trn 
quyêt chin, quyêt thng a Din Biên Phü sau nay. 

Chin thng NghTa LO là mt me son trong ljch s each mng Via Nam 
nói chung và tinh Yen Bái, Nghia Lvi, huyn Van Chn nói riêng. Tr day nhân dan 
các dan tc Nghia Lô và tith Yen Bái duçrc giâi phóng khôi ách kIm kç.p cüa ch 
d thrc dan bao diii nay, lam tht bai  am mi.ru cüa djch hông chia rê khói dai  doàn 
kát cac dan tc. 

ifi. PHAT HIJY TINH THAN CHIEN THANG TAY BAC 1952 
TRONG SY NGHIP XAY DVNG  VA BAO VT TO QUOC fflN NAY 

70 nm dA trôi qua, song nMng bài hçc kinh nghim qu báu cüa Chin 
thng Tây Bc 1952 vn con nguyen giá trj, cn tip tiic duçic phát huy trong sir 
nghip xây dimg và bào v T quc hin nay. Do là: 

- Không ngmg phát huy siic manh  kh&  dai  doàn k& toãn dan tc g&i vai 
sue mnh thi dai  trong diu kin mói, thrc hin thing 1çi cong cuc di mói do 
Dãng ta khii xuâng va lanh dao,  vi miic tiêu dan giàu, .nuac mnh, dan chU, cong 
b&ng, van minh. 

- Tip tic gifi vüng dc lap, tir chü; tang cumg tim lirc qu6c phông, an 
ninh; kiên quyt, kiên fri bâo v vtng chic dc lap, chü quyn, thong tht, toãn 
v?n lânh thO, bin dáo, vüng tthi cüa TO quOc; gii vttng môi trixang hOa bInh,6n 
dlnh de phat trien dat nuoc. Tap  trung chain lo xay drng Quan dQ1 than dan each 
m?ng, chrnh quy, tmh nhue, tung buoc hiçn dat,  mçt so quan chung, bmh chung, 
1ire lucing tin th*ng len hin dai.  Dn nam 2025, co ban xây dirng Quãn di tinh, 
gçn, manh, tao tin d vng ch.c, ph.n d.0 näm 2030 xây d%mg Quãn dOi  than 
dan each mng, chinh quy, tinh nhu, hin dai. 

4 A A A A - Chu trong cung co, xay drng nen quoc phong toan dan, the trn quoc 
phOng toàn dan gn th trn an ninh nhân dan rCrng ch&c, cOt lôi là xây dirng "th 
trn• lông dan" vftng chc; hoàn thin va nãng cao hiu qua cci ch quãn 1, diàu 
hành va phát huy vai trO, sir ph6i hcip, hip dOng cüa các tO chie, lirc luçmg trong 
tác chin khu vrc phOng thi'i; nãng cao tinh th.n cãnh giác, phOng nga, xr l hiu 
qua cáo tInh hu6ng v quOc phOng, an ninh, không dO bj dng, bt ng trong mi 
tmh huong. 

- Thtthng xuyen chäm lo xây drng 1rc krqng vu trang nhê1n dan, nOng cOt là 
Quân di than dan, Cong an an dan each mng, chInh quy, tinh nhu, tirng buâc 

hin dai,  thirc hin th&ng lqi nhim vi bão v TO quOc trong tInh hInh mói. Trong 
do, tp trung nãng cao chit luqng tOng hqp, sue mtnh chiOn du cüa Quân di; 
tiên hin dai  hóa mt sO quãn chüng, binh chüng và lirc luqng; to chüc, sap xêp 

biên chO Quân di theo huàng: tinh, g9n, manh, linh hoat. 
- TiOp tiic nghiên cüu tOng kOt kinh nghim chiOn du trong các cuOc chiên 

tranh vita qua, vn diing nghiên cüu, phát triOn ngh thut quan sr trong tmnh hinh 
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quyn, 1rc luçmg vu trang va nhan dan the dan te tinh Yen Bái dä và dang phát 
huy cao dO truyn th6ng anh hung cáchmng, n 1rc di mâi sang tao, frin khai 
dông bO cac nhóm nhim viii, giài pháp, quy& tam hoàn thành thng lqi ng quyt 
Dai hOi Dãng các cp dA d ra. Cii th là: 

Thu nhãt, 41p frung trin khai e1Eng b 3 d3t phá chiin ltr(Ic theo tinh 
thin Nghj quyil Dcii hi lin 1háXJXI)áng b(3 tinh, 4w cusô,.nn tang, d3ng 4cc 
dwa tinh Yen Báiphdt trk4z nhanh, bn vfrng. 

(z) Chü dong di mài, hoàn thin cci ch chmnh sách, tao cci sá chInh trj, cc 
thpháp l• j quan trQng nhcm huy dong, quán l và str dung hiu qua mpi nguôn lu-c 
cho phát 1rIn. Cu th hóa, ban hành dy dü, dng bO các nghj quyt, chi thj, d an, 
chInh sách cña Tinh üy, Ban Thuing vi TiIIh üy, HDND, UBND tlnh vói tu duy 
di mói, bao quát toãn din trén các lTnh vrc; tp trung th chirc trinkhai 1p Quy 
hoa.ch tlnh va cac quy hoach  nganh, lmh vrc. Thrc hiçn phan cap, phan quyen hcip 
lb', hiu qua gn vói kim tra, giám sat cht chê, nhm giài tôa ách tc, khcii thông 
dim nghn, thüc dy phát trin. Quy& lit cài each hành chInh, cài thin môi 
trithng dâu tu kinh doanh, nãng cao nang lijc c?nh  tranh, hiu qua quãn trj và hành 

A A A A. A chmh cong cap tinh; day manh  chuyen doi so tren cà 03 tri cpt: xay drng chrnh 
A A . A A . . A •A . . quyen so, krnh te so va xa hçn so, thiet thrc nang cao muc dç hai long cua ngum 

dan và doanh nghip. 

(ii) Nâng cao chat lwcing nguôn nhân 4c dáp z-ngyêu cáu dói mài, h$i nháp 
và phát rin; trQng tam là nâng cao cMt lu-cing nhán lirc khu vtc nông nghiêp, 
nông thôn, vIingdáng bào dan 45c thMu 5d va xáydwng dôi ngi can ho, cong chi-c, 
vien chwc cac cap, cac nganh dap wngyeu cau nhzçm vy. 

Quan thm d.y minh dào tao  ngh, giài quyt vic lam và chuyn djch c cu 
lao dng nông thôna,  phn du dn nm 2025 t' 1 lao dng qua dào tao dat 70%, 
trong do lao dung cO bng cp, chüng chi dat  40%; chuyn djch lao dng nông 
nghip sang phi nông nghipbInh quân 2%/näm; tc dO tang nng sut lao dng xâ 
hOi bInh quãn giai don 2021 - 2025 dat  6,2%/nám. Tp trung cd c.0 'ai dOi ngO 
can bO,  Cong chic, viên chc trong h thong chinh trj g.n vi tuyn ding, dào tao, 
bM duong, luân chuyn, sir ding, bào dam tiêu chun chInh trj, chuyên mon 
nghip vi và khung nang lrc vj trI vic lam; ban hành và thrc hin các chInh sách 
thu hut ngun nhãn l%rc cht luvng cao, tht là dOi  ngü chuyên gia thuOc các 
ngành, 11th v1rc trQng dim cUa tinh, gop phn nang cao cht hrqng dOi  ngü can hO, 
cOng chrc, viên chüc. 

(iii) Huy dOng, king ghép, th dung hiu qua các ngun lwc du twphát frién 
ha tang kinh te - xa h3i theo hzthng dng b3, hin dqi, dáp z'ngyêu ciuphát 1rin, 

Ban gm 11 nghj quyt chuyn d cüa Tinh üy; 53 nghj quyét, chi thj, quy djnh, dè an cüa Ban Thumg 
vz Tinh üy; 44 nghi quyt, 23 d an, chlnh sách cüa HDND, UBND tlnh. 

a Nm 2021, d dào tao  nghè cho 20.3 86 lao dung, vuclt 16,4% ké hoach; giai quy& vic lam mâi cho 20.462 
lao dung, vixçt 13,7% ké hoach, dung thi.r3/l4tinh hong khu vrc.T' l lao dng qua ctào tao  hin nay dat  gAn 65%. 
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ljch; trin khai thuc hin cac quy ho.ch, d an, chlnh sách phát trin du ljch. Wi 
rung, da dung hóa các san phm và loai  hith du ljch, xây dmg hInh ãnh "Yen Bái - 
Nai hói tu sac màu Tây Bc ", tr& thành thuong hiu du lich,  dim dn an toàn, 
than thin, dc sac, hp dn, n tucing. Nàm 2022, thuong mai,  djch vii, du ljch có 
sr phuc hi va phát trin nhanh chóng sau di djch Covid-19, dóng gop tIch ciic 
vào thng trueing kinh t cüa tinh. 

A A Khong ngtmg no 1rc cal thiçn mm truong dau tu krnh doanh; day manh  thu 
A A , A . , . . A , . A hut dau tu; khuyen khich doi mcii, sang tao,  ho trq phat trien cac thanh phan kinh 

A A A A A 9 S P A A . A te, nhat la khu vrc kmh te tu nhan de tro thanh m9t dQng 1rc quan trçng phat trien 
A - • A A A S S A S A krnh te - xa hçi. Quan tam phat trien kmh te - xa hQi vung cao, vung dong bao dan 

tc thiu s6 .n voi thyc hin hiu qua Chuang trInh rnc tiéu quc gia phát triôn 
krnh te - xa h91 vung dong bao dan tçc thieu so va mien nut. 

(ii) Quan tam phát trkn c1ng bç, toàn din linh vwc van hóa- xà hi, thiètt 
thwc nang cao chat lu?ng CUQC song va chi so hcnh phuc cua nhan dan. 

Th%rc hin linh hoat, hiu qua các bin pháp phàng, chng va thIch img an 
toàn v9i djch bnh Covid-19 theo chi dao  cüa Trung uxing. Nãng cao cht li.rcmg 
cong tác bào v và chäm soc süc khOe nhãn dan; chü trçng cUng c& phát trin h 
thong y t d phOng, y t cci s&. Tip tiic di mói cn ban, toãn din giáo dic và 
dào tao.  Thirc hin s&p xp quy mô, mng luói tnthng lOp bce tinh gçn, hçip 19. 
Lam t& cong tác an sinh, phüc lçxi xä hi, thc hin dy dü, kjp thôi ch d chinh 
sách d6i vói ngu1i có cong và các các di tucnig bão trcl x hOi.  Huy dng sr vao 
cuc cia cà h thong chfnh trj, cong dng doanh nghip và than dan thrc hin miic 
tiêu giãm nghèo bn ving, phn du giai doan 2022 2025 t' 1 h nghèo giãm 
blnh quan 3,3%/nam, khu vrc dong bao dan tçc thieu so giam bmh quan tren 
6,5%/nm2. 

Quan tam chãm lo di song vn boa, tinh th.n cho than dan; gitr gin, bào 
tOn và phát huy ban s.c vn hóa tOt dçp các dan tOc  g&i vói phát trin du ljchli;  

khcii d.y truyn thOng doàn k&, ' chi tr 1irc, t%r clthng và khát vcng yuan len cüa 

Trong nm 2021, toàn tlnh den 793.700 hrcct khách, dat  gân 90% ké hoach; 8 tháng du nm 2022, toàn 
tinh d don trOn 1.046.000 hxcvt khãch, bang 95% k hoachnäm, gp 2,03 lan so vii c1ng ks'. 

Den hét nm 2021, toàn tlnh d cO 147 x dt tiOu chf qu6c gia ye y té, bang 85% t6ng so xa toàn tlnh; sO 
bác sl trOn 1 van  dan  dat  10,4 bác si, sO giuOrng bnh trën 1 van  dan  dat  34,4 giuông (cao han so bmnh quftn chung 
vâi cã nirâc). 

1Thrc hin Dé an sAp xép quy mO, mng hrài trithng lap hQc bac giáo dic main non và trung h9c phO 
thông giai doan  2016 - 2020, toàn tlnh dA s&p xOp giàm 130 truông, 478 diem truäng; tAng 29 lOp, tAng 24.687 hçc 
sinh, tAns 1 .061 hQc sinh bàn trü; toàn tlnh da cO 289 tru?mg dt chuán quOc gin, bAng 65,1% tOng So trtrng. 

Giai doan 2016 2021 giam blnh quân tr8n 5%/nAm (ri8ng tai  2 huyn 30a giam blnh quk 8,32%/nAm; t 
1 h nghèo trong dOng bào dan tQc thiéu sO giàm blnh quân 7,66%/nAm, cao hm nhièu so vOi bInh quân chung cá 
nuOc) dua t 1 h nghto (theo chua.n nghèo iai doan  2010-2020) tr 32,21% nAm 2016, giàm xuOng con 4,76% vào 
nAm 2021. T1 hO nghêo toàn tlnh theo chuán ngheo giai doan 2021-2026 den cuOi nAm 2021 là 18,07% (gidm hon 
14% so v&i ddu nhim Ic)) trw&c), d kién den hét 2022, giAm cOn dirâi 14%. 

'- Rung bac  thang Mu Cang Chài duqc xép hang Danh lam, thang cAnh QuOc gia dc blat; ngha thu8t XOe 
Thai duqc UNESCO cong nhan  là di san vAn hOa phi vat  the  dai dian cOa nhan loai; hian dang lap hO so khoa hçc di 
san vAn hOa phi vat  the Le Xên Dong (Ii cung rirng) cia ngithi Thai, xA Hanh  San, thj xA Nghla LO,  L  hOi  den 
DOng CuOng, huyan VAn Yàn, tlnh Yen Bái. 
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theo phucing châm "Giao nhiêm vy, khoán san phá'm ". Nâng cao chit luqng, hiu 
qua hoat  dng cüa Mt trn T quc va cac t chüc chInh trj - xâ hi trong vic xây 
d%mg, cüng c khi di doãn k& dan tc, tuyên truyn, 4n dung, tp hçip doãn k& 
doàn viên, hOi  viên và qun chuing than dan tIch circ tham gia các phong trào thi 
dua yêu rnthc, các cuc vn dOng, thrc hin th.ng lçñ thim vii chInh tn ciia Ca 
quan, don vj, dja phuong. 

* 

* * 

Cüng vói cac tinh trong khuv\rc Thy Bc, Yen Bái horn nay dangdirng 
truac nhung thai co, vn hQ1 phat trien moi. Vrn tix duy va tam nhm mcii, ke thua 
nhmg thành tim to lan dà dat  duqc, phát huy truyn thong anh hang each mang, 
tinh thn Chin thng Tây Bc, cüng vói tinh th.n doãn kt, nim tin và ' chI, khát 
vng yuan len math  m; Dãng b, chInh quyên, 1c luçing vu trang và nhân dan 
các dan tc tinh Yen Bái quy& tam vuçit qua khó khn, thách thüc, th%rc hin thng 
1çi miic tiêu Nghj quyt Dai hOi Dãng b tinh ln thu XIX d ra, dua Yen Bái phát 
trin nhanh, bn ving theo huâng "Xanh, hai Ma, ban sac, hgnh phüc ", trâ thành 
tinh kha vao nam 2025 va thuçc thorn cac tmh phat trien hang dali cua vung Trung 

A • A I t t A du va mien nui Bac Bo vao nam 2030, dap ung long mong moi cua quan va dan 
trong tinh, dng thài gop ph*n hin thc hóa khát vçng phát trin dt nuäc phn 
vinh, hnh phüc theo tinh than Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dãng./. 

BAN TUYEN GIAo T!NH UY YEN BA! 
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