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Nhäm nêu bt nghia ljch si:r cüa qua trInh thành 1p và phát triên ci:ja Bang b 
tinh Yen Bái trong 77 näm qua; c vu dng vié Dãng bO và Nhân dn các dan tOe 
trong tinh Yen Bái noi chung,Nhãn dan thãnh pM Yen Bái nói riêng phát huy truyn 
thong va nhung thanh qua ma Bang va Nhan dan ta d dt duçic trong thcn ky mm, 
thi dua lao dung san xut, báo vO dt n1.ràc,gop phn thirc hiOn  thng lçri các miie tieu 
kinh te - xa h9i ma Ngh quyet Dai  hQl XIII cua Bang, Ngh4 quyet Dai h9l XIX Bang 
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b9 tmh, Ngh quyet Dai h9l XX Dang b9 thanh pho de ra; Ban Tuyen giao Thanh uy 
gCri eác Ca quan, dcrn vj D cxcing tuyen truyn k nim 77 näm Ngày thãnh 1p Bang 
bO tinh Yen Bi 30/6/1945 - 30/6/2022) do Ban Tuyên giáo Tinh üy biên son. 
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"DE cifli1r4 TUYEN TRUYEN 
KY NIM 77 NAM NGAY TI1ANH LAP OANG BO TINII YEN BA! 

- 30/6/2022) 

I. Sir ra dôi cüa Chi b Dãng Cong san du tiên r Yen Bái và thành 
lap Bang b tinh (30/6/1945) 

Ngay sau ngày Bang cong  san Vit Nani ra dM (3/2/1930), ânh huing và 
uy tIn ciia Bang dâ tác dung dn Yen Bái, thiic dy nhiu cuc du tranh chóng 
th%rc dan, phong kin, gop ph.n thüc tinhtinh thn yêu nuóc, chI du tranh vi 
doe lip, tr do cüa dng bào các dan tc. Du nhtmg nm 40 cüa th k' XX, 
nhing can b each m.ng cüa Xir üy B.c KS' duçc cir len Yen Bái hot dng và 
dã xây drng ducrc mOt  s co si each mng huyn Trn Yen và thj xã Yen Bái. 
V&i truvn th6ng yêu nuOc, tinh th.n quat  cuông chóng ngoi xâm cüa nhan dan 
cac dan tçc Yen Bai tix thang 10/1944 den dau nam 1945, nhieu co so each 
mng duqe xây drng, phát trin i các huyn trong tinh, các t chirc curu quc 
duçc thãnh l.p, t.p hçp hang ngàn hi viên. Sau ngày Nh.t dâo chInh Pháp 
(9/3/1945), khI th each mng cña qun chng 1chp noi trong tinh dãng cao. 
dy manh phong trao each mng, ngày 7/5/1945, Chi b cong san du tiên thxçic 
' , , - A n A , , thanh 1p  ci th xa Yen Bai gom 3 dang vien, dong chi Mai Van Ty dixçc cu lam 

BI thu, dã m ra sir chuyn hithng phong trào d.0 tranh cüa nhân dan sang mt 
giai don mdi. 

TInh th cách mng trong nuâc ngày càng l&n, phong trào du tranh cüa 
cong nOng v&i các t.ng lop nhân dan lao dng Yen Bái không ngrng phát trin. 
Ngày 30/6/1945, ti chin khu Vn - Hin Luo'ng, Xü ñy BcK5' dã quy& djnh 
thanh lap Ban can sr Bang lien trnh Yen Bai - Phu Th9 do dong chi Ngo Mmh 
Loan lam BI thu. Sr kin tr9ng di nay d m& ra mt buâc ngotméii cho phong 
trào d.0 tranh each mng i dja phi.xong. Ti'r day, phong trào each m.ng cüa tinh 
Yen Bái duçrc dt duói sr länh do, chi d.o trirc tip cña Ban can sir Bang. 

II. Cháng throng 77 näm xây diyng và phát triên cüa Bang b tinh 
Yen Bái (1945 - 2022) 

1. Giai doan 1945 - 1975 

Bang b Yen Bái mói ra doi, s 1ung dãng viên It, song Bang b dä thrc 
hin dñng dn, sang to chñ truong cüa Trung uang Bang, cüa Chü tjchH ChI 
Minh và Xir üy Bc KS', lành  dao  phong trào du tranh each m.ng eüa quân 
cháng ngày mt phát trin, tin hành khài nghTa giài phóng cáe châu Van Chn, 
Luc Yen, Tr.n Yen, Yen BInh và thj xã Yen Bái. Yen Bái vinh d, t%r hào là 
mt trong nhüng da phixong tiêu bik sam gianh chInh quyn v tay nhân dan 
và It hao ton xuong máu. 
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Ngày 19/8/1945, tnthc sue mnh áp dào cà v chmnh trj và quãn sr, quãn 
Nht dãdu hang vo diu kin. Ngay 22/8/1945, tai  San Cng (nay là san vn 
dçng thanh pho Yen Bai), chmh quyen each mng lam thai da ra mat trong sir 
han hoan, phn kh&i cüa hang ngãn qun chiing nhãn dan. 

Sau thâng lçii cüa each mng tháng Tam, Dãng b, chmnh quyn tinh Yen 
Bái dung trithc muon van khó khn, th'x thách eüa nan  "gic dói", "gic d&" và 
gic ngoai xâm. Song, duói SI lânh dao  cia Dãng ma dung du là Chü tjch H 
CM Minh, Dãng bO tuth Yen Bái dã chèo lái con thuyn cách mng, vuçxt qua 
nhüng ghènh thác nguy him. Trong mt thvi gian ngAn, Yen Bái dä xây drng 
duçic he thng chfnh quyn tir tinh xu&lg Ca sO, cüng c lrc luçrng vu trang, 
tranh duçvc sr xo xat vai quan Tu&ng, co lap cao dQ b9n phai dung Viet Quoc, 
dui chling ra.khOi biên giói, chun bj mci mt d bithc vào CUC kháng chi&i 
chóng thirc dan Pháp xâm lixçic. 

• Tr nãm 1947, khi thrc dan Pháp m& rng phm vi xãm Krqc, thôn tmnh 
tinh tá, d.r&i sr lnh dao  clia fàng b tinh, quãn và dan Yen Bái dâ kiên fri. thrc 
hien dthng li kháng chin "toàn dan, toàn din, trithng kr, tier lrc cánh sinh" 
k& hçip 'vira kháng chin, vera kin quc", barn Mt, barn dan, huy dng sIre 
ngithi, sire cIra và phói hçrp vâi bO di chü .1irc mi nhiu chin djch nhu: Song 
Thao (1949), Lê Hong Phong (1950), L Thu?ing Kit (1951), loai khOi vöng 
chin du hang van  ten djch, tirng bithe mi rng vüng giài phóng. Dc bit 
trong chin djch Tây Bc (1952), cing vâi b dOi  chir lrc, quãn dii tlnh ta dã 
dp tan hoàn toàn phãn khu NghTa L, mr thông cánh clra sang phãn khu song 
Dà, giãi phóng qué huang khi ách chim dóng clia thc dthi Pháp. 

Ngay sau khi Yen Bái ducyc giâi phóng (10/1952), Dãng b, chinh quyn 
và than dan eác dan tc trong tinh tip tic dn sire thrc hin nhim viii cüa 
Dãng, Bác H và ChInh phil giáo phO là ma con duvng huy& mach  ni lin cn 
cli dja Vit Bc vai chMn truàrng Tây Bc. Dãng bO dâ huy dng g.n 5 van  krqt 
ngithi, gop 3,6 triu ngày cong, cung cp han 2.000 thn luang thirc, thc phm 
cho chien .dch Diçn Bien Phu, bao dam tuyen duang ti.x Yen Bai sang San La 
thông suót, trong dO cO nhiki trçng dim may bay dánh pha ác lit nhu bn Au 
Lâu, dèo Ltng Lô... gop phn ciing Ca nuóc lam nOn chin th.ñg ljth sIr Din 
BiOn Phir "lung 1y nàm châu, chn dng dja càu" nm 1954. 

HOa bInh 1p lai, dithi sir lânh dao clia Dãng b. tinh, Yen Bái dã bào v 
vtng chic thành qua each mng, khc phiic hu qua chin franh, xây drng kh6i 
di doan k& toàn dan, oâi tao cáo tp ti?c Ic hu, phát trin 1rc luçYng san xut, 
thit lap quan h san xut mâi, tp trung xây d%mg ca s& 4t chat to 
ra nhüng bin d6i quan trçngtrông diii s6ng xâ hOi a Yen Bái; trong do CO cong 
trinh Nba may thuy then Thac Ba, dua con dau long cua nganh thuy thcn Viçt 
Nam. Dé xây ding cong trInh nay, tinh ta dã phái di chuyén hang ngàn h dan 
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ra khói vling h, vic chuyn dan xây drng nhà may dâ din ra nhanh, gçn, 
thành cong va to si dàng thun cao trong than dan; tth thành mt kinh nghim 
t& cho cà nixâc và có ' nghTa chfnh trj, kinh t, quc phèng to 1&n, dnh du 
bixâc truâng thãnh vuqt bc ciia Dãng bO,  chInh quyn tinh Yen Bái trong cong 
tác lânh do, t chlrc thrc hin nhim vi chInh trj quan trçng, bão dam chInh 
sách dan tc, ton giáo cüa Dãng. 

Ngày 25/9/1958, Chü tjch H Chi Minh dn du phái doãn cüa Dãng và 
Chinh phü v thám Yen l3ái. Day là vinh dij to lan, c vu mnh me các phong 
trào each mng cña ding bào cac dan tc trong tinh. Nhttng liii cn dn clii tinh 
ciia Bác d dng viên, thôi thlic toàn Dãng bO,  toàn quân, toãn dan trong tinh thi 
dua phn du vtrçrt len khó khän, quyt tam thie hin Ru dy cüa Bác: Xây dirng 

. , , A A P. dm song van hoa mm, day mnh tang gia san xuat, thrc hanh tiet kiçm va khong 
ngrng phát huy sue mnh cüa kh6i dai  doàn k& toàn dan tc. 

Trong cuc khãng chin ch6ng M5 elm nuac, chng chin tranh phá hoi 
eüa d qu6c M5, Dãng b dä länh do, th chlrc the.hin t6t các phong trào "tay 
cay, tay sling", "tay büa, tay sling", "mi nguñ lam vic bang hai, vi min Nam 
rut thit"... Qua do d dng viên duçuc tinh th.n, kM th và sIre mnh cüa mci 
tng lcp  than dan tham gia chin du và phic vii chin du. Tronghai cute 
chien dau chong chien tranh pha hoi cua gic My, quan va dan Yen Bai da phoi 
hçip vài b di chli lre bn rcii 115 may bay, tiêu diet và bt g9n thiu toán gián 
dip, bit kIch. 

X A A P. A P. A Vrn tmh than 'thoc khong thieu mpt can, quan khong thieu mQt ngum, 
tinh Yen Bái dA huy dng cao d sIre nguui, sIre cia cho chi&i tru&ng min 
Nam, dóng gop 29 vn tn lucung thc, 15 vn tn thre phm; tin dua gn 
25.000 thanh niên tham gia nhp ngU, trong do có 4 tiu doãn mang ten Yen 
Ninh tham gia chin du trOn kh&p các chin trithng, gop phn cling cã nuàc 
lam nen di thang mua Xuan nam 1975, dmh cao la chien dch Ho Chi Mmli 
ljch sIr, giài phóng hoàn toàn min Nam, th6ng tht dt nithc. 

2. Giai doan 1975 dn nay 
Bithc vào giai don each mng xà hi chIr nghTa, tin hành hai nhim vi 

ehin luqc là xây drng và bào v T quc, Dãng b, quãn v dan tinh Yen Bái 
dà dtt duçuc mOt  s6 thành qua v linh vuc kinh t - xâ hOi,  ln luqt lam that bi 
am muuphá hoai,  xãm luc, gâymtn djnh eüa các th hrc phãn dng, bào v 
viing chac ehu quyen va bien gim quoc gia. 

Cling v&i toàn Dãng và nhn dan cà nithc, sau hcm 35 nm .thire hin 
dithng li di mai, Dãng b tinh âä lânh dao  nhan dan các d tc vuqt qua 
nhiMkhó khn, thlr thách, nht là cui nhthig nAm 80 clia the k3 XX, khi cáo 
nixóc xã hi chIt nghTa a Dông Au và Lien Xô siip d& các the lrc thIt djch 
ch6ng phá sr nghip each mng cia nithc ta quyet ha bang nhieu tlii don, bao 
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vây, cm vn bng kirih th. Han 30 nm k ttr khi tái ip tinh Yen Bái (10/1991) 
dn nay, Dãng b, ChInh quyn, than dan các dan tOe  trong tinh tip tic phát 
huy truyn th6ng each mng cüa qué htrang Yen Bái anh hung, ding tam, hip 
1irc, ti,r lirc, tir cut1ng, khai d.y tiêm náng, phát huy nOi  1irc, huy ctng myi ngun 
lirc phiic vii xây diving và phát trin que huang. 

.Dac biçt, ngay tu dau nhiçm ky thire hiçn Ngh quyet Dai  hi Dang toan 
quc 1n thr XLII, Ngh quyét Dai hOi Dãng bO tinh ln thu XIX, vói quyót tam, 
n 1irc ph&i du và sir nàng dng, sang tao,  di mâi không ngirng, Yen Bái dA 
dat duçic nhüng thành tiru vuçt bee; kinh t thng truông khá theo hizâng bn 
vtthg, g&i vâi bão dam an sirih, phi'ic lçvi xâ hOi  và thi& thrc nang cao dôi sng 
4t cht, tinh thn cho than dan; thu hçp nhanh khoãng each phát tri&i gifla 
yang th&p và ng cao, gitta do thj và nông thôn; vai ttô, vi th Yen Bái là trung 
tarn lien kt phát trin ng duçic khng dinh;  th%rc hin xây. d,mg nông thOn 
mti và giãm nghèo bn vftng tiáp tiic là dim sángcüa khu virc Tây Bc. 

Ndm 2021, tóc dO thng trixông GRDP dat  7,11%, dung thu 2/14 thihvàng 
Trungdu và min niui phIa Bc, di'rng thr 12/63 tinh, thành ph6; thu ngãn sách 
nhà nuâc trên dja bàn dat  trén 4.3 00 t dng, wçit rt cao so vâi d toán Trung 
uang giao và vuçit dir toán HOi  ding nhân dn tinh giao; thi so hnh pháe cüa 

e A • 0 A ngucn dan tren da ban tmh dt 58,11 /0; ty lç h9 ngheo theo chuan ngheo gial 
doan 2016 - 2020 giãmcôn 4,76%; cóthêrn 13 xadat chun nOng thôn mi 
trong do co 06 xa dac  biçt kho khan), nang tong so xa Irong toan tmh dat  chuan 

nông thôn rnói len 88/150 xà (trong do có 03 xA nOng thôn mi kiu mu, 17 xâ 
nông thôn mài nãng cao); toàn tith co 03 dan vj cp huyn là thành phO Yen 
Bái, huyn Tr&i Yen, thj xâ Nghia LO duçvc Thu tuâng Chfnh phii quy& djiih 
cong nhn dt chuan hoac hoan thanh nhiçm vi xay d%rng nong thon mm; chi so 
câi each hành chfiih xp th 2 1/63 tinh, thãnh phO, thng 3 bc so vài nm 2020; 
clii sO hài lông cüa ngithi dan (SIPAS) xp thr 14/63 tinh, thành phO, thng 2 bc 
so v&inm 2020... 

A A A A A a 5 thang dau nam 2022, toe d9 tang tong san pham tren da ban (GRDP) 
r A A ucic dat  7,57/o (tang 0,29 diem phan tram so vm kch ban tang trucing). Day la 

muc thng trixOng khá Ln tuclng trong bOi câiih bj ãnh huing bôi djch Covid-19; 
khng djnh tfnh kjp thi và hiOu qua cña các nhim vi, giài pháp chu yOu dà 
duçc bin hãnh dO thrc hin KO hoach  phát triOn kinh tO - xã hOi  nm 2022; sv 
.n lirc cüa cac ngành, các dja phiiang trong thirc hiOn miic tiOu tang tnxng. SO 
lucit khách du ljch dat  689.755 rçit, bang 62,7% kO hoach  nm, tang 37,8% so 
vâi c1ng k5r; doanh thu tir hoat  dOng du ljeh dat  443 t' dOng, bng 52,4% k 
hoach, tang 70,4/o so vm cung ky nain 2021. Tong thu ngan sach nha nuac tren 
djt bàn dat  1.615,2t5' dOng (bang 35,1% cl%r toán, thng 27% so vâi cüng kr). 
Tong von dau tu phat trien dat  6.6 16,2 ty dong, bang 34,8 /o ke hoach nam, tang 
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25,3 so vói c1ng kS'...  Tip tic thirc hin có hiu qua 3 dt phá chin lucre, to 
dng 1rc phát trin kinh t - xa hi bn vCrng, nht là cong tác eài each hành 
chInh, câi thin mOi tru?rng dI.0 tu kinh doanh, thu h(t dàu ttx ct phát friOn các 
thành phân kinh t. 

Hin nay, các tim nng, lçri thá eüa tinh duçrc khai thác thi da bng 
nh(tng chInh sách dâu tu uu vit, thông thoáng, cri mOr, irng dicing khoa h9c 
cong ngh, di m6i, sang tao, huy dng si'r ding mci ngun 1irc cho da phuang 
ngày cãng phát trin nhanh, bn verng theo hithng "xanh, hài hôa, bàn sc và 
hanh phüc"; van hóa - xà hi có nhiu tin bO mâi, xay dirng và phát huy hiu 
qua giá trj ban sc van hóa và con ngthi Yen Bái "than thin, nhãn ái, doãn kt, 
sang t.o, hi nhp"; cong tác giàm nghèo, an sinh xã hi tip tic duc quan tam 

- A I , ,. cham lo; cong tac doi ngoi khong ngung thrçrc mr rçng, quoc phong an nmh 
duçrc bào dam, trot tij an toãn xa hi duçrc giü vftng. 

Cong tác xây dirng Dáng dixçrc coi tr9ng Ca v chfnh tr, tu tithng và t 
chüc. Dàng b tinh dã khong ngmg di m&i, vuon len dáp üng yêu cu länh 
do thrc hin nhim vii trong tirng thri k' each mng. Tr chi b dãng cong san 
du tiOn ehi gm vài dàng viên, dn nay (hit tháng 5/2022), Dãng bQ tinh Yen 
Bái có 12 drãng b trçrc thuc, 498 t chirc Co si dãng (308 dãng bO co sir, 190 
chi bO Co sà), 2.730 chi b trirc thuc dãng üy co sâ vci gn 60.100 dãng viên. 
Chit luqng các chi, dang b và dàng viên không ngrng duqc.nãng len. Cong tác 
tu tuàng duçrc cáe C.PÜY dàng quan tam ehi do thirc hin; da tIch circ chi dao 
trien khai thrc hiçn vice h9c tLp va lam theo tu tixcYng, do due, phong each Ho 
CM Minh theo tinhthn Kt lun s 01-KL/TW cüa B ChInh tn v tip tic 
thrc hiçn Chi th1 so 05-CT/TW gan voi th%rc hiçn cac ngh quyet cua Trung 
uong ye xây dirng Dàng, nht là Nghj quyt Trung uong 4 khóa Xl, )UI, Kt 
lun 5ê 21-KL/TW ngày 25/10/2021 cüa Ban Chap hãnh Trung uang khóa XIII 
ye day mnh cong tac xay drng, chrnh don Dang va hç thong chrnh trl;  kien 

A A I A I A Q A . A quyet ngan chn, day lui, xu ly nghiem can .b, dang vien suy thoai ye tu tuong 
chinh trj, do dt'rc, li sng, nhng biu hin "tix din bin", "tix chuyn hóa" và 
các quy djnh cüa Ban Thithng vii Tinh ñy v trách thim nêu guong. Qua do 
tao sue lan tOa, chuyên biên quan trçng trong nhn thüc và hãnh dung cña cap 

t A I A I A I A ) A A A uy, chrnh quyen cac cap, cac nganh va dong diao can b9, dang vien, nhan dan. 
T churc b may cüa h thng chInh trj tip tiic duçrc sp xptinh gun, hoat 
dung hiu 1irc, hiu qua, là mtt trong nh[ing dim sang din hInh cüa Ca nithc, 
duçrc Trung uong dárth giá cao. Mt trn T quc và các doãn th nhãn dan dä 
có nhiu di mói v phucng thirc hoat  dng, hu6ng v co s0, nh.t là thtng dja 
bàn khó khàn, vüng sâu, vüng xa, vüng dan tOe  thiu s quyen lam chü cüa 
nhan dan dirge phát huy, khi di doàn kt toàn dan tOe  duçrc cong cô, tang 
cu&ng; cOng tác nOi  chInh, tu pháp, phOng, chng tham nhüng, lang phi, giái 
quyt khiu n.i, t cáo duçrc thre hiOn  theo quy dijnh... t.o sçr thng nh.t, quyt 
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tam trong Bang b và nim tin, dàng thu.n trong nhân dan; to th và 1irc mi 
cho huing phát trin d.y trin vQng cüa tinh Yen Bái. 

Ghi nhn cong lao to lan trong sr nghip du tranh each mng, chng ké 
thu xâm krçic và trong sir nghip &i mài cüa quân và dan Yen Bái, Bang, Nhà 
nu&c cia phong tng danh hiu cao qu "Anh hñng 1irc lucng vii trang nhan 
dan", Huân chucing H ChI Mirth, Huân chuong dOe  1p hang Nht; han 290 mc 
duçic phong t.ng, trüy tng danh hiu "Ba Mc Vit Nam Anh hung"; gn 40 tp 
th& cá than duçc tng danh hiu "Anh hiing lrc luçing vii trang nhân dan"; 
nhiu tp th và cá than duçic phong t.ng danh hiu "Anh hang lao dOng trong 

• A P A A - P A A A - A thai ky doi mm , hang ngan tp the, ca than duçic nhin huan, huy chucing va rat 
• P P. - P P A A A nhieu phan thixcrng cao qui khac vi cia co thanh tich xuat sac trong sir nghiçp xay 

d%rng và bào vO T6 quc. Day là nim vinh dir, tir hào, là ngun c vii, c1ng 
viên, khich l to kin cl6i vci Dãng bO,  chInh quyn, hrc luqng vii trang và Nhãn 
dan tinh Yen Bái; là tài san vô giá d các th h hOrn nay và mai sau gin giU và 
tip tic phát huy. 

K' niOm 77 nám Ngày thành 1p Bang bO tinh (30/6/1945 - 30/6/2022) là 
dp d Bang bO va nhân dan các dan tOe  trong tinh on 1i ljch sCi truyn th6ng và 
khc ghi lôi d.y cüa Bác khi Ngithi v thàm Yen Bái (25/9/195 8); tip tic giáo 
dic can bO,  dãng viên và nhãn dan lông tr hào và bit an sâu sc truic cong lao 
to l&n cüa Chñtjch H ChI Mirth vT dai. 

"Ljch sCr là dông chày, truyn thng là hãnh trang", chng duô'ng each 
mng ye yang 77  nam qua cua Bang bQ tmh la niem tr hao ye nhung chien 
công, nhIng thãnh tIch cia dat duçic. Phát huy.truyn thng yêu nurc, vuçit khó 
yuan len cüa quê huang each m.ng, Bang bO,  chInh quyn và nhân dn cacdãn 
tçc tmh Yen Bai quyet tam phan dau, doan ket, ra sue thi dfla, h9c- tap, lao dçng, 
sang tao,  xây dirng Yen Bái ngày cãn giàu dçp, van minh; ph.n du thirc hin 
bang circe mic tieu xay d%rng Yen Bai tra thanh tinh phat trien kha trong vung 

•A ,. , Trung du va Mien nui phia Bac./. 

BAN TUYEN GIAO TINH UY 
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