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Tuyên triyén k ñim it I nàm thành Ip tinh Phi. Thy 

.(G8iM:9, -08/9/2021) 
(Gzi kèn2 Huóng d&i s. HD/BT 2', ngay31)/7/2021 ci'a Ban Tuyên giáo Tin/i zy) 

I. PHU THO QUA CAC THOI KY LICH SI 

Phü Thy là vüng dà c& dt phát tIch cüa dan tc Vit Nam, ncii cO b dày truyn 
thng ljch sü và van hin. Hang nghmn näm qua, ti. khi Vua Hung d1mg nu&c Van 
Lang cho dn ngày nay, dja bàn Phi. Thy dã trãi qua nhiu thay di v dja danh va dia 
gii hành chInh. 

Thvi Hung Vuung, Phi. Thy nm trong b Van Lang. Thi Thic An Drnmg 
Vucing, Phi. Thy nm trong huyn Me Linh. Dithi thñ Bc thuc (tr näm 111 truâc 
côngguyên dn th kS'  thi. X), Phi. Thy nm trong dja bàn các qun Me Linh, Tan 
Xucmg, Phong Châu. Thii kS'  phong kin dc lip, Phi. Thy thuc 1 Tam Giang. 
Triêu NgUyn, Phi. Thy nm trong hai tinh Hung Hóa và Sun Tây. 

Nàm Minh Mng thi. 12 (1831), nhà vua d tiên hành cài cách hành chInh, di 
tt cà các tr.n trong Ca nucc, diu chuyn mt s huyn tr tinh fly sang tinh kia, chia 
tách mt s huyn lan... O phm vi hai tinh Hung Hóa và Scm Tây, nàm 1831 chuyn 
huyn Tam Nông thuc tinh Sun Tây v tinh Hung Hóa; tách huyn Thanh Xuyên, phi. 
Gia Hung cüa tinh Hung Hóa thnh hai huyn Thanh Sun và Thanh Thu (nãm 1833). 

Sau khi dánh chim Bc KS',  xâm krgc toàn b Vit Nam, thiic dan Pháp tin 
hành diu chinh dja giOi, tinh Hung Hóa sau khi ct di 16 châu, 4 phi. và hai huyn 
Trân Yen, Van Ch.n dê thành 1p các tinh mâi Lao Cai, Yen Bái, Lai Châu, San La, 
nhp them mt s huyn cüa tinh Son Tây sang cong vâi mt s huyn con li d 
thành 1p tinh Hung Hóa mon 

Ngày 8/9/1891, bàn quyên hông Dwo'ng ra Ng/zj tinh thành 41p tin/i Hu'ng 
Hóa mái - tkn than cüa tinh Pith Thp ngày nay, Diêu I cüa Nghj djnh ghi 'tDja phn 
tinh Hung Hóa duçic thành 1p gm: (1) Các huyn Tam Nông, Thanh Thüy. Huyên 
Thanh Thüy bô tng Ci.r Thäng nhirng tang them tong Tinh Nhu cüa huyn Thanh 
Sun. (2) Các huyn San Vi, Thanh Ba và Phi. Ninh cüa phi. Lam Thao tinh Sun Tây". 
Nhu vây, tinh Hung Hóa mâi thành 1p  có 5 huyn, trong do cO hai huyn Tam Nông 
và Thanh Thüy là thuc tinh Hung Hóa ci. cOn ba huyn Son Vi, Thanh Ba và Phi. 
Ninh là chuyn ti. tinh San lay sang. 

Ngày 9/12/1892, Toàn quyn Dông Ducmg ra nghj djnh chuyn huyên Cm Khe 
näm trong dja bàn tiêu quân khu Yen Bái ye tinh Hung Hóa. Ngày 5/6/1893, huyên 
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Ha Hôa tách khói tiu quân khu Yen Bái ye rihp vào tinh Hung Hóa. Ngày 
17/7/1895, hai châu Thanh San và Yen Lp thuc khu quân sir Don Vàng chuyn ye 
tinh Hung Hóa. Ngày 24/8/1895, hai huyn Hung Quan và Ngc Quan cCia phñ Doan 
Hung tách khói tiu quân khu Tuyên Quang thuc dao  quan birth 3 (Yen Bái) nhp 
vào tinh Hung HOa. Näm 1900 thành 1p them huyn Hac  TrI. 

Ngày 5/5/1903, Toàn quyn Dông Ducmg k nghj djnh chuyn tinh ly cüa tinh 
Hung HOa len lang Phü Th9 thucc tng Yen Phii, huyn San Vi và tir day tinh Hung 
Hóa di ten thành tinh Phü Th9. Tinh Phñ Th9 näm 1903 có 10 huyn: Tam Nông, 
Thanh Thüy, San Vi, Thanh Ba, Phü Ninh, Cam Khê, Ha Hôa, Hac Tn, Hung Quan, 
Ngçc Quan và hai châu là Thanh San và Yen Lip. 

Tr nãm 1903 dn Cãch mng tháng Tam nãm 1945, ye ca bàn dan vj hành chInh 
trong tinh không Co nhüng thay di lan, chi có thay di ten gi mt s phü huyn và 

them mt s lang xà rnâi... Näm 1939, phU Doan Hang chuyn gi là châu Doan 
Hung vi là huyn min nüi. Cüng näm nay, huyn Thanh Ba dua len thành phü Thanh 

Ba. Dn nãm 1940, tinh Phü Th9 bao gm 2 phñ: Lam Thao, Thanh Ba; 6 huyn: Ha 
Hôa, Cm Khê, Hac  TrI, Thanh Thüy, Tam Nông, Phü Ninh; 3 châu: Thanh San, Yen 

Lip, Doan Hung; 2 thj xã: Phü Th9, Vit Tn và thj trn Hung Hóa. bàn tinh có 66 
Mng, 467 lang xã, 22 ph& 

Cách ming tháng Tam thành cong. v mt hãnh chinh, Nba nuac ta thng nht 
gi các phü, châu, huyn là huyn, bO cp tng và tin hành hcrp nht các lang nhó 

thành xä iOn. Dçt lien xâ du tiên, thiic hin näm 1946, tinh Phñ Th9 tr 467 lang cü 
hçTp nht thành 106 xä mOi. Nhung vi xã mOi qua iOn nên giüa näm 1947 'ai  diêu 
chinh tr 106 len 150 xã. Cüng näm 1947, 5 huyn hüu ngn song Thao là C.m Khê, 
Tam Nông, Thanh Thüy, Thanh San và Yen Lp sap thp vào khu 14, không thuc 
tinh Phü Th9. Dn tháng 2 näm 1948, khu 14 hcp nht vOi khu X thành Lien khu X, 5 
huyn hUu ngn song Thao 'a  trà v tinh Phñ Th9. Thii kS'  câi cách rung dt và süa 
sai (1955-1957), cac dan vj hãnh chfnh cp xa 'ai có sr diu chinh, chia tách, tr 150 
len 271 dan vi hành chInh cp xã. 

Thai kS'  thrc hin k hoch 5 näm ln thu nht (1961-1965), B Ni vi ra quyt 
djnh thành 1p 3 thj trn là thj tr.n nông tru&ng Van Hung thuc huyn Doan Hung, 

thj trn nông tru&ng Van LTnh thuc huyn Thanh Ba và thj tm nOng truOng Phü San 
thuc huyn Thanh San. Ngày 4/6/1962, Hi dng ChInh phü ra Quyêt dinE s 65 
thành 1p thành ph Vit TrI. 

Ngày 26/1/1968, U' ban Thu&ng vii Qutc hi ra Nghj quyêt 504 ye vic hçp 
nht 2 tinh Vinh Phüc va Phü Tho thành tinh VinE Phü và quyêt djnh thành phô Vit 
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TrI là tinh ly cüa VTnh Phü. Trong thi gian là tinh VTnh Phü, ngày 5/7/1977, Hôi 
dng ChInh phñ ra Quyt djnh s 178 "V vic hçTp nht the huyn trong tinh VThh 
Phü". O dja bàn Phii Th9, chi có huyn Thanh Soii là gill nguyen, cOn the huyën khác 
du hçip nht: Tam Nông hçp nht vth Thanh Thüy thành huyn Tam Thanh bao gm 
34 xã; Lam Thao hcTp nhât vói Phü Ninh thành huyn Phong Châu gm 34 xã; Cm 
Khê, Yen Ltp và 10 xã hifu ngn song Thao cüa Ha Hôa hqp nht thành huyn Song 

Thao gm 58 xã; Thanh Ba, Doan Hung và các xà cOn li cña Ht HOa cüng vâi 7 xã 

cüa Phü Ninh, hcip nhât thành huyn SOng Lô gôm 82 xà. Ngày 22/12/1980, Hi dng 
ChInh phü ra Quyt ctjnh s 377 "Vi vic si'ra di mt s don vj hành chInh c.p huyn 
thue tinh Vinh Phü", theo quyt djnh, Song Thao tách thành Song Thao và Yen Lap; 
Song Lô chia thành Thanh Hôa và Doan Hung. Näm 1979, Hi dng ChInh phü ra 

quyt djnh thành 1p thj trn Phong Châu thue huyn Phong Châu. Tháng 10/1995, 2 
huyn Thanh Ba và H. Hôa tái lap; tháng 11/1995, ChInh phü ra nghj djnh thành lap 

thl tr.n Thanh Ba là huyn ly cüa huyn Thanh Ba và thj trn Doan Hung cia huyin 
Doan Hung. 

Sau 29 nAm hcp nht, tinh Phü Th9 duçic tái 1p tir ngày 01/01/1997 theo Nghj 
quyt ki h9p thi1r 10, Quc hi khoá IX, khi dt nuâc buóc vào thai k' cong nghip 
hoã, hin di hoá. Vic hçip nhât Phñ Th9 vói Vinh Phüe ciing nhu vic tái ltp tinh cu 

là do yêu cu khách quan cüa ljch sü và chü truong chung cüa Dâng va ChInh phü 
trong phm vi toàn qu&. Tinh Phü Th9 tái l.p (1997) có din tIch tir nhiên 3.465km2, 
dan s trên 1,2 triu nguai, mt d dan s trung blnh 373 nguài/km2. 

Sau khi tái lap, ngày 28/5/1997, ChInh phü ra Nghj djnh s 55 v vic thành 1p 

6 thj tr.n: Thj trn Yen L.p (Yen L.p); thj trân H Hôa (H. HOa); thj trn Hung Hóa 
(Tam Thanh); thi tr.n Lam Thao và PhU H (Phong Chau); thj trn Thanh Son (Thanh 
Son). Tip dn ngày 24/7/1999, ChInh phü ra Ngh dnh s 59 chia tách hai huyn 
cuoi ciing cüa tinh Phü Th9 là Phong Châu và Tam Thanh d tái 1p 1i các huyn cii 

là Lam Thao, Phü Ninh, Tam Nông và Thanh Thüy. Ngày 9/4/2007, ChInh phü ban 

hành Nghj djnh s 61/2007/ND-CP ye vic diu chinh dja giai huyn Thanh Son d 
thành 1p huyn Tan Son. Dn näm 2013, sau khi diêu chinh dja giói mt s don vj 
hành chInh cap xã, toàn tinh có 277 dan vj hãnh chInh cp xã. Nãm 2019, theo Nghj 

quyêt so 828/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 cüa Uy ban Thixang vu Quc hôi v 

viêc sp xp don vi hành chInh cp xã thuc tinh Phü Thp, toàn tinh giãm 52 xà, con 

225 don vi hành chinh cap xà. 

Hin nay, tinh Phü Ph9 Co din tich tr nhiên 3.534,6 km2, gm 13 dan vj hành 
chInh cp huyn (trong do có 01 thành phd, 01 thj xã và 11 huyn) vai 225 don vj 
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hành chinh cp xã; dan s trén 1,4 triêu nguii, gm 34 dan tc anh em. Dâng b tinh 
Phü Tho cO 18 dàng bt trirc thuc (trong do cO 13 dthng b5 cap huyn, 02 dáng b5 
khi, 02 dáng b5 lc ling vu trang và 01 dáng bó doanh nghip,), vói 693 chi, dâng 
b cci s& và trén 106 nghIn dãng viên. 

II. TRUYEN THÔNG L!CH  SIX, VAN HOA VA CACH M4NG 

Tinh Phü Th9 duçxc thành 1p dn nay trôn 130 näm, nhirng dat và ngithi Phü 
Th9 dã tn ti hang nghIn näm, in dam bitt bao bin c cüa th&i gian, cüa ljch a 

nhtTrng chin cong trong xây dirng và bão v qué h.rcmg, dt nuâc. Qua trInh xây 
dirng, tru&ng thành, dc bit là tir khi có Dâng lãnh dao  den nay, nhing phm chat và 
truyn thng cUa con ng.thi Phñ Th9 không ngrng ducic phát huy, bi dip, tao  thành 
ci r tr nhiên lam nên sue manh  d Dãng b và nhân dan Phñ Th9 vugt qua mi khO 
khän d xay thrng quê hi.rcing ngày càng m no, hanh  phüc, gop phn quan tr9ng vào 
qua trInh phát trin cUa dan tc, dt nithc. 

1. Truyên thông yêu quê hirong, dat nuthc 

Ngui dan Phü Th9 vn có lông yéu qué hucrng, dt nuâc và chI kiên cung 

bt khut trong du tranh chng gic ngoi xâm. Ngay tü nhüng näm 40 du cong 
nguyen, trong cuc khii nghTa do Hai Ba Trung lAnh dao  chng  'a  ách thng tn cña 
nba DOng Han, Phü Th9 dà có han ba chiie tuàng lTnh tham gia cuc khài nghia. Ten 
tui cüa cae tuàng linh, nhir: Thiu Hoa, Bat Nan, Xuân Nuang, Nàng Ni, Ha Ta, 
Ha Liu, Nguyt Cu, Son Dung... dn nay vn dirçic hru truyn trong nhân dan qua 
truyn thuyt, thn tich, dn thai. 

Trong cuc khãng chin chng quân Nguyen Mông the k thir XIII, Nga ba Hac 
là noi huAn luyn quân dti nhà Tr.n và tai  day quân di nhà trân do Tr.n Nh.t Dut 
chi huy dà chin du dung cam, ngàn dixcc buuc tin cüa quân gic. Nhân dan các dan 
toe trong tinh dã tIch C%TC tham gia dánh gic do Ha Bng, Ha Dc, Ha Chuang, 
Phüng Lc H (Un H Hu) chi huy, 1p nén các chin cong xut sc trong các trn 
Quy Hóa (Yen Lip), Cir Dà (PhU Ninh), Bach Hac (Vit TrI)... 

Dâu th k XV, trong cuc kháng chin chng quán Minh, nhân dan PhU Th9 lai 

dung len cüng vâi nghia quãn Lam Son chtng gic, Ip nên chin cOng xut sac trong 
trn c.0 Xa Lc, thành Tam Giang (Lam Thao) 

Cui th k XIX, duài ách thcng tnj ha khc cüa thirc dan Pháp, phát huy truyn 

thng yêu nuâc nhãn dan tinh PM Thç dA hang Mi tham gia nghia quân cüa các s 
phu yeu nuâc, nhu: Tan Dt 1p can cü & Thach San (Lam Thao), B chInh Nguyn 
Van Giáp can c'ir i Thanh Mai - Thanh DInh (Lam Thao), Tun phñ Nguyn Quang 
BIch a Hung Hoá (Tam NOng), kh&i nghTa cüa Dc Ngu; bao  dng a thj xâ Phü Th9 
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(näm 1915) do Vit Nam Quang phic hi 1nh d.o; bo dtng Hung Hoá va Lam 
Thao (nam 1930) do Viêt Nam Quc dan Dâng lãnh djo... 

Trong 9 näm kháng chin chông thirc dan Pháp xâm lurçic (1946-1954), quãn vã 

dan Phü Th9 d dánh 614 trn; tiêu diet, b.t sng hcm 5.000 ten, thu và phá hu nhiu 
vu khI, thit bj quân sr cüa djch, gop phn báo v can cr dja Vit B.c; lap nên nhng 
chin cong yang dci, nhu: Chin thng SOng Lô I (näm 1947), Song Lô II (näm 

1949); Tu Vu (nãm 1951); Tr?m Than - Chân Mng (tháng 11-1952), gOp phn cüng 

quân dan câ nithc lam nên chin thng ljch si'r Din Biên Phü 1&ng 1y nãm châu, ch.n 

dng dja câu... 

Trong slr nghip chng M5', cüu nrnfc, v6i tinh than "Thóc không thiu môt can, 
quân không thiu mt ngithi", Dáng b, nhân dan các dan tc trong tinh dà huy dcng 
cao nh.t src ngithi, süc cüa chi vin cho tin tuyn min Nam. Trong chin du và 

phic vi,j chin du, hrc hrqng dan quân, du kIch và tir v tinh Phü Th9 dã phi hcTp vi 

bO di dja phucmg, b di chü lirc dánh djch hang tram trn lan nhO, 1p nhiu chin 
cong oanh 1it. Quãn và dan Phü Th9 dã trirc tip chin du 783 trn, bn rcyi nhiu may 

bay M, gop phn cüng Ca nuâc giãi phóng hoãn toàn min Nam, thng nht T qu&, 
dua Ca nixâc buOc vào k'i  nguyen mâi - k nguyen cüa dc 1p dan tc và CNXH. 

Chüng ta cO quyn tr hào v truyn thng yêu quê hucing, dt nrnc cüa ngu?ii 
Phü Thç và càng thy rö hn trách nhim cüa mInh, quyt tam nguyen di theo Dãng, 

cüng gop sirc xây drng quê hrnmg D.t T giàu dçp, van minh; luOn xurng clang vâi 
niêm tin yêu, 1ôi dy cüa Chü tjch Hi ChI Minh kInh yêu: "Các Vua HIing dã có cong 
dng nwàc/Bác cháu ta phái cing nhau gifr lay nwó'c ". 

2. Truyn thông doàn kêt, trrng than, tiro'ng áî 

Trong qua trInh dãu tranh quyt lit vâi thiên nhiên, du tranh chng gi.c ngoi 
xâm tü th k nay qua th k khác, tü thai dijng nithc Van Lang - Au Lac  dn nay dà 
hInh thãnh và phát trin sr c kt cong dông, truyn thng doàn kt gn bó, tuong 
than, tung ái cUa nguai Phü Th9. ' thirc du tiên v sr c kt cong dng cüa nguai 

Phii Th9 nOi riêng và Vit Nam nói chung dà duc dan gian huyên thoi hóa bang 

thiên truyn thuyt "Lac Long Quân và Au Co" vâi hInh ãnh "B9c tram tthng" (cüng 

b9c mc - nghTa dng bào) chüa dirng trit 1 nhãn van säu s.c d l giãi ngun côi con 
cháu Rng Tiên. Nghia "dng bào" luOn là sirc mnh ni 1irc có sue lan tOa mãnh liêt 

d c kt mM dai  doàn kt toàn dan tc chüng ta hr qua khi'r tai hin ti va tuong lai. 

Trong tiên trinh ljch sfr drng nuac và gi nuac, Gi T Hung Vuong và Dn 

Hung hr bao dai nay là biêu tung âà an sâu vào tam khàm thiêng liêng cüa mi 
nguai dan d.t Vit: "DU ai di ngl.rçYc ye xuôi, nhâ ngày gi t müng muai tháng ba", 
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"Dü ai buôn ban gAn xa, nhâ ngày gi t tháng ba müng mui", "Dü ai hru 1tc quê 
nguôi, nh& ngày gi th müng mu?i tháng ba"... Tin ngrOng th c(ing Hung Vuang - 
tii ngun tir tin ngumg thO' c1ng t tiên truyn thng cña dan tc Vit Nam vâi trit l 
"con nguâi có t cO tong" và "ung nuâc nhâ ngun" di.rcic trao truyn tü di nay 
sang diii khác dä khAng dljnh s1rc sng cüa biu tuqng ci nguOn dan tc, tr hào ye 

do l "Ung rnxâc nhâ ngun" cüa dan tc Vit Nam, tao  sirc  manh  cho vic xây 
dirng, cCrng c khi dai  doàn kt dan tc i Vit Nam. 

3. Truyn thông van boa 

Ngrii Phü Tho có di sang van hóa, tinh thAn khá phong phU, giàu bàn sac, to 
them truyn thng van hóa Vit Nam ngàn nãm van hin. Diu do duqc mirth chirng 
qua mt khi hrçrng Ian các di san van hóa vt th và phi vt th dang dirçic km giC, 
bào tn và phát trin. Nliüng di chi kháo c van hoá Son Vi, Phüng Nguyen, Lang Ca, 

Xóm Rên, GO Mun và nhiu dInh, chüa, lang, tAm con lai  quanh vüng nUi Nghia Linh 
cho thAy dAt Phong Châu là mt trung tam van boa. Toàn tinh hin cO 318 di san van 
hOa v.t th dã ducic xp hang di tIch ljch sü van hóa. Trong do có Khu di tIch ljch sir 

Dn Hung duçic xp hang là di tIch d.c bit Quôc gia; 73 di tIch Ijch sü van hóa CA 

Quôc gia và 244 di tIch ljch sü van hOa cAp tinh. 

V di san van hóa phi vt th& tinh Phli Th9 có 314 l hi, trong do có 311 l hi 

dan gian và 3 l hi van hóa, th thao, du ljch. Nhiu l hi dâ trâ thành biu tuqng 
van hóa tam linli, dQc dáo, nhu: L hi Dn Hung, L hi Dn MAu Au Ca, hi Trô 
Tram Tü Xã, hi Pht Hin quan, hi Boi chãi Bach Hac, hi Xoan Kim Due, Phiigng 
Lâu, hi rLrâc voi Dào Xá, hi giã bánh dAy M Chu Ha,  hi nAu com thi Gia Dii... 

Ph Th9 cOn có các loi hInh di san van hóa phi v.t th ni ting, nhu: Hat Xoan, 

Ghço, Trông quân, VI ng, TrInh ngh& Chàm thau, Dam duông, müa Tüng di, müa 
MOi, müa Chuông,...; truyn k dan gian, nhr: truyn thuyt Hung Vi.rang, chuyn 

cithi Van Lang... Dc bit, Phñ Th9 cO 2 di san duçc cong nhn là di san van hóa phi 
vat th dai diên cUa nhãn loi là Hat Xoan và TIn ngiiô'ng tha cling Hung Vuong. 

Nliitng di san trên dã khng djnh nhng dAu tIch van hóa, tin nguo'ng, cuc sng, 

phong tiic t.p quán vô cling phong phü, bi dAp cho tam hn ngu?i Phü Th9 qua 
hiuthh. 

4. Truyn thông can cü, sang to trong lao dng - san xuãt 

Truyn thng lao dng cAn cü, sang tao,  vuqt qua khó khän, gian kh& dAu tranh 
khOng mt mOi v&i thiên nhiên bin vi'rng dAt hoang thành rung dông t& tuoi. Ngoài 
trOng trç)t krcxng th%rc, thirc phAm d an và chän nuOi gia sue, gia cAm, nguO'i dan Phü 
Th9 dã biêt khai thác các loi lam th san d phi1c vii sinh boat và trao di hang hóa. 
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Trên nhttng bi bM yen song và nhflng vat  dM duçc trng rau màu và cay an 

qua, cay cOng nghip tao  ra nhQng san v.t ni ting thrçic truyn tiing cá trong và 

ngoài tinh t 1Rau song B&a, d&a Tam NOng, hOng huyn Hgc/BirO'i C'hI Dam, qut Dan 

Hà/Cà phê Phi HO, di trà Thai Ninh... 

CUng vâi phát triên nghê nông, nguñ dan Phil Th9 con lam ra hang tram loi san 

phm thu công, m5 ngh phiic vi cho sinh hoat và trao dôi khp các vilng; hInh thành 

lang ngh truyn thng nhu rèn nông ci, lam d gm, dt mc, dan lát, lam non, i.rom 
ta, dt vài... Tir nhftng nguyen 4t 1iu sn có, dufci bàn tay kheo leo cüa nguYi dan 

Phü Th9, dà tao nên nhftng san phm có giá trj cOn luu truyn dn ngày nay "NMt 

sOng Cao Xá/Nhá't rá Ice Dê'n/Nhat dn Hing Viroiig /NMt hutrng Son Thj... 

5. Truyn thông hiu hQc 

Trong các giai doin ljch sü, Phü Thç dä san sinh ra mt s danh nho cO ten tui, 
có cong lOTi vth qué hucmg, dt nuOc. Theo thng kê ban dâu, k tü th&i Trn dn thai 

Lê Trung Hung, PhU Th9 cO 26 vj do dai  khoa, trc là tr hang tiên s tr& len, trong do 

có 1 trng nguyen, 2 bang nhän, 6 hoâng giáp và 17 tin si. Tiêu biu, nhu: Trng 

nguyen Vu Due, ngii?i lang TrInh Xá, xã Vinh Lai,  huyn Lam Thao (1490); Bang 

nhàn Nguyen Mn Doe ngui lang Xuân Lung, huyn Lam Thao (1518); Bang nhãn 

Trn Toai, ngui xâ Phucmg Lâu, thành ph Vit TrI (1538)... Ngoài ba vj d hang 

tam khôi trén, các vi du hoàng giáp, tin si khác cüng cO thiu dOng gop vâi qué 

hucmg, Mt nuOc. 

Phát huy truyn thng y, ngày nay Phil Th9 là dja phucTng CO phong trào h9c t.p 

phát trin manh  me. H9e sinh Phü Th9 vin gift viing truyn thng hiu h9c, h9c giOi. 

Hang näm, trong các k' thi quc gia & các c.p, h9c sinh Phü Th9 luôn dat  giâi cao, t' 

l d vào các trir&ng dai  h9c, cao Mng luOn a tp Mu cüa Ca nu&c. 

Nhftng truyên thng t& dçp dO là dng lrc tinh thn to l&n d lap lap th h 

ngu&i Phü Th9 horn nay và mai sau tip tic phát huy, quyt tam xây dirng quê hucing 

Phü Th9 ngày càng giàu manh,  van minh. 

III. PHU THQ SAU 130 NAM XAY DI)'NG VA PHAT TRIEN 

Cu& th k XIX, du&i ách thng trj ha khc cüa thiic dan Pháp, phát huy truyn 

thng yêu nuâc than dan tinh Ph Th9 a hang hái tham gia nghi'a quân cOa các s5' 

phu yêu nuâc, nhu: Tan Dt 1p can cil & Thach Scm (Lam Thao), B chInh Nguyn 
Van Giáp can cü & Thanh Mai - Thanh DInE (Lam Thao), Tu.n phü Nguyn Quang 

BIch a Hung Hoá (Tam Nong), khài nghia cüa Dôc Ngft; bo dng & thj xã Phü Thç 

Lang Cao Xá truâc day lam gâu song tat ntróc có tiêng; ké Den (lang Dc M5 - Cao Xá) lam rO, i-a ben và dçp; 
San Thj (Cao Mai)  lam htrong den có chat 1u- ng cao. 
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(1915) do Viêt Nam Quang phiic hti lành do; bo dng Hung Hoá và Lam Thao 
do Vit Nam Qu6c dan Dàng lành do. Các cuc khii nghTa, bo dng nhanh chóng 
bj dp tt nhung cüng dä gay cho thijc dan Pháp nhiu thit hai và to th.m them 
truyn thng yeu nuàc, tinh thin dung cam, kiên cithng cüa nhãn dan tinh Phui Thç. 

Ngày 3/2/1930, Dâng Cong san Vit Nam ra diii. Ti tinh Phü Th9, qua nhiêu 
mi lien h, can b xir u Bc k' và mt s can b Dàng a vñng xuOi dã dn hot 
dng, gay cc sâ, can bt xtr u dã kt n.p duçic mt s hi viên, doàn viên vào M chirc 
Mt trn phân d và Thanh niên phàn d. Dn cui näm 1939, trên cu sâ mt so dãng 
viên là ngixOi dja phuong mói chrcc kt nap, các can b x1r üy dã thành 1p dugc bn 
chi bô Dãng trong tinh, do là các chi b: Cat Ti-u - Thch Dê, cOn gçi là chi b D9i 
Den (C.m Khê), Thai Ninh (Thanh Ba), Phü Ht (Phü Ninh) và Nba may giy Vit 
TrI. Ca bn chi b nay du do Xiir u Bc KS'  tnrc tip lành do. Trên ca si nh&ng chi 
b Dáng mói ducic thành 1p và nMng t chuic cách mng dà có, tháng 3 näm 1940, 
xi.Ir uS' Bc k5' dã quyt djnh thành 1p Ban can sii (t&c Tinh uj' Lam th&i) tinh Phii 
Th9. Day là sir kin dánh du mt buàc ngot quan tr9ng cüa phong trào each mng c 
tinh Phil Tho. Tü day, moi phong trào du tranh each mng cüa tinh ducc thông nhât 
thành mt mi do Tinh uS' triic tip lãnh do và cO buâc phát trin mOi ye chat, dan 
dn vic giành chmnh quyn trong toàn tinh ngày 25/8/1945, gop phn quan trçng lam 
nén cách mng tháng Tam thành cOng trong cà nuOc. 

Trong 9 näm kháng chin cMng thirc dan Pháp xâm hxcie (1946-1954), quãn và 
dan Phil Th9 dA dánh 614 trn; tiêu diet, bt sng hcm 5.000 ten, thu và phá huS'  nhiêu 
viii khI, thit bj quân sir cüa djch, gop phn bào v can cü dja Vit B.c; dng viên han 

4 vn thanh niên tInh nguyen gia nhp bô di chü hrc, 15 nghIn ngui tham gia b di 

dja phuang, hang chiic vn ngu?i tham gia dan quân du kich, chin d.0 b v quê 

huang, dóng gop hang triu ngày cong phiic vii trén các chin truàng; tiêp tic 1p nên 
nhUng chin cong yang di nhu: Chin thâng SOng LO II (näm 1949), Tu Vu (nm 
1951), C.0 Hai - Chân Mng (tháng 11-1952), gop phn cilng quân dan ca nuàc lam 
nén chin thng ljch si:r Din Biên Phil, kt thiic thng lçri cuc kháng chin trumg k5' 
chng thirc dan Pháp xãm lucxc. 

Su& chng du&ng 21 näm (1954-1975) viira xây dimg CNXH, vira kháng chin 

chng M9 ciru nuàc, Dâng b và nhân dan Phü Th9 dã không chi lam trOn nhim vii 

xây dimg và bão v qué huang, ma cOn lam trOn trách nhim cila "hu phuang Ian", 

buy dng cao nht silc nguOi, sue cila cho kháng chin. Chi tinh 10 nãm, tir näm 1965 
dn nàm 1975, tinh Phü Tho có 92.782 thanh niên vào bi dci, 4.000 ngui tham gia 
lirc h.rcmg tharih niên xung phong. Trong chin du và phic vi1 chin du, lire luçmg 
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dan quân, du kIch và tir v tinh Phü Th9 dà phi h'p vi b di dja phuang, b di 
chU 1c dánh djch hang tram trn lan nhô, l.p nhiu chin cong oanh lit. Quân và dan 
PhU Thç cia trirc tiêp chin dâu 783 trn, ban roi nhiu may bay, diet va bt sng 

nhiu gi.c lái M; dng thii bâo dam giao thông vn tãi thông su& d phiic vi cho 

san xut và dOi sng cüa nhân dan, gop phn cüng quân dan cà nuâc giãi phóng hoàn 

toàn mien Nam. 

Ngay sau ngày dt nuac thng nhAt, nhân dan Phü Thç !ai tip ti1c cñng ca nuâc 

trong cuc chin tranh bão v biên giói T qu&, giü gin toàn vçn lânh th& cüng cà 

nithc di len chü nghTa xã hi. 

Tng kt qua các cuc kháng chin, tinh Phü Th9 cia có hang van  thanh niên dà 

tinh nguyen gia nhp bt di chü 1ic, my chi1c ngàn ngithi tham gia b di dja 

phucing, hang chc van  ngui tham gia dan quan du kich, hang vtn ngui cli dan 

công, thanh niên xung phong, chiên du và phiic vi chin du trên khp các chin 
truang; trong s do cO trên 18 ngàn ngui con uu tü cia anh dung hy sinh trong khi 

clang lam nhim vi và hang van ngthi con dã d 1aj  mt ph.n than th cüa minh ncli 

chin trn vi dc 1p, tr do cUa T quôc, vi hanh  phüc cüa nhãn dan. 

Trong sir nghip xây dimg chü nghTa xã hi, Dãng b và nhãn dan tinh Phü Tho 

lien tiic phn du, khc phic mci khO khän, vuçlt qua m9i thir thách, tao  nên nhüng 

chuyn bin ht sirc quan tr9ng trên tt cà các linh virc kinh t, xä hi, an ninh, quc 

phông, xây dirng Bang. DO là nhüng thành tiru trên mt trn cài tao  quan h san xut, 

tt, chüc 1ai  lao dng, xây dung cc cu kinh t4 mài, tao  cc s& cho sr phát trin toàn 

din trén lTnh virc Nông - Lam nghip, cà v trng trot, chàn nuôi, ngh cá, ngh rrng, 

ngh thu cong. tao  th và lirc cho ch d mài t'r dja bàn nông thôn rng l&i, dam bào 

chInh sách hu phuo'ng quân dci, dü süc chng thiên tai và sir phá hoai cüa ké djch. 
Ti'r ch hu nhu không cO cci s& cOng nghip nào clang k& tii nhung näm 60, Phü Th 

dã trâ thành mt trong nhüng trung tam cong nghip ian cüa Ca nuic vài các khu 
cong nghip Vit TrI, Lam Thao, Bãi Bang, Dng Xuân...; lirc lugng lao dng cOng 

nghip len tâi hang chiic van  nguäi. Sir nghip van boa, giáo diic, y t, xä hi dat 

ducic nhüng thãnh ti.ju quan trçng, gop phn xây drng con nguii mói xa hi chü nghTa 

trén qué huong Dt T& 

Trong nhing näm thrc hin cluOng 1i d& mâi do Bang ta khi xuOng và lành 

dao, trong diu kin CO nhiu khó kbän, thách thuc, song vai sir phn du n 1irc to 

Ian cüa Bang b và nhân dan các dan tc trong tinh, chüng ta cia dat ducic nhiu thành 

tiru CO ngha rt quan tr9ng và toàn din trên tat ca các linh virc. 
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Tir mt tinh nghèo, thun nông, c sô ha thng do thj thp kern; cong nghip, 
thixong rnai, djch vii phát trin châm, c cu kinh t nông nghip chiêrn t5' tr9ng kn, 

dn nay, kinh t cüa Phü Th9 Iuôn duy trI tc d tang truOng cao hcm bInh quân trung 
cia cã nuOc. V kinh t, thc d tang trrnrng nãrn sau cao hcm nám trudrc, bInh quân 5 
nãm (20 16-2020) d.t 7,86%. TInh riêng trong 6 tháng du näm 2021, mc dü chju tác 
dng rt nng n cUa dai  djch Covid- 19 nhiing tng san phm trong tinh (GRDP) vn 
tang 6,22% so vyi cüng k' nãrn tru6c, trong do khu virc nông, lam nghip và thüy san 
tang 3,78%; khu virc cong nghip và xây dirng tang 7,25%; khu vrc djch vçi tang 
6,28%. Cci cu kinh t tip ti1c chuyn djch theo hu&ng tin b, phü hçip vói djnh 
htn9ng phát trin cüa tinh; trong 6 tháng du näm 2021, t trng trong khu vrc nông, 

lam nghip và thUy san chim 27,34%; khu virc cong nghip và xây dimg chiêm 
3 1,01%; khu viIc djch vi chim 41,65%. 

San xut nông, lam nghip, thüy san phát trin khá toàn din; dã thirc hin tt rà 

soát, diu chinh, b sung cãc quy hoach chuyên ngành, chinh sách h trg phát trin 
nông, lam nghip, thüy san; dy manh  cc cu 'ai  ngành nOng nghip theo huàng san 
xut hang hóa; co cu nôi bO ngành tCrng bithc chuyn djch theo hi.ràng tIch clrc. 
Chucrng trInh xây drng nông thôn mói hoàn thãnh mic tiêu d ra truót 3 näm, dn 
näm 2020 toàn tinh cO duçc 122 xã dat  chun nông thôn mài. Huyn Lam Thao và 
huyn Thanh Thüy dã drnyc cOng nhn d.t chu.n nông thôn mdi, thành ph Vit Tn 

và thj xä Phü Tho di.rcic cOng nhn hoàn thành thim vii xây dijng nOng thôn mâi. 

San xut cOng nghip tang tnr&ng khá; c cu các nhórn ngành cong nghip 
chuyn djch theo huo'ng tIch c1rc, tang t tr9ng các ngành cong nghip ch bin, ch 
tao, cong nghip phii trçl, chim t trçng 26% GRDP; t.p trung diu chinh, bt sung 
quy hoach các kim, c%lm cong nghip, tao  qu d.t sach  dé thu hut du tu; 1p quy 
hoach các khu cong nghip Ha HOa, Tam Nông; nâng t l thp dy cãc khu cOng 
nghip trên dja bãi tinh (Thiiy Van, Trung Ha, Phü Ha, Cm Khê). 

Các ngành djch vi phát trin da dng, phong phü, thu hut nhiu thành ph.n kinh 
t tham gia; giá tn xut khu nãm 2020 dat  4,2 t USD, tang 2 lan so v&i nàm 2019; 
ha tng thuang mai,  chit krqng dch vii trng buOc phát trin theo huóng chuyên 
nghip, hiu qua. Các ngành djch vi nhu vin thông, ngãn hang, bão him, pháp l, 

lao dng - vic lam phát trin, dáp rng nhu c&u ngày càng cao cua tt chüc, cá nhân. 
Dã tich crc chi dao,  du tu xây drng Khu Di tIch ljch sir Quc gia dc bit Dn Hiing 
tr& thành Khu Du ljch Qu& gia gn vài phát huy giá trj hai di san van hOa phi 4t th 
cüa nhân loai là Hat Xoan Phu Th9 và Tin nguOiig th cáng Hang Vucmg a Phü Th9; 
Khu Du ljch sui ni.rac nóng Thanh Thüy và Khu Di tich Dn Mu Au Cc - Ha HOa 
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tr& thành khu, dim du Ijch dja phucmg; thành ph Vit TrI 11mg buâc tth thành Thành 
pM I hi v vi ci ngMn dan tc Vit Nam... 

D.0 tu kt cu ha thng then ch& d4t kt qua quan tr9flg; dã tp trung huy dng 
t& các ngMn hrc, nh.t là ngMn vn ti~ khu vlzc kinh t tu nhân d du lir, xay dirng 
hoàn thin h tMng ca s ha tng. Kt cu ha t.ng kinh t - xã hi có buâc phát trin; 
ha t.ng giao thông, các khu, cm cong nghip dugc quan tam du tu, hoàn thành 
thiu cOng trInh quan tr9ng, vói hn 1.100 km di.r&ng cao tc, qMc 1, tinh lo, lien 

xã; 03 nut giao (IC7, IC9, IC 11) và hoàn thin toàn b giao thông k& Mi vâi thrng 
cao tc Ni Bài - Lao Cai; cu Van Lang, câu M Lung... 

V van hóa - xã hi có nhiu tin b. Sir nghip giáo dijc và dào t?o  tip tiic phát 
trin, quy mO, mng ludri trithng, lap h9c thrcc mr rng, co sà 4t chit duoc tang 

cuang và s.p xp tinh gun, 11mg buót clixçic chu.n hóa, dáp 1rng nhu cu hoc tap cüa 
nhân dan các dan tc trong tinh; t3 1 kiên c hóa trung lap h9c dat  89,7%. Ch.t 
liiçing giáo djc i các cp h9c, bac  h9c có nhiu tin b; tip tic duy tn chit luçing 
giáo dc dai trà, chü tr9ng giáo djc müi nh9n, s hrcmg, cht hrcmg hçc sinh giOi qMc 
gia, hang näm du dtrng trong tp 10 cã nuóc. Cong tác xä hi hóa các ngMn krc d 
du tu cho giáo diic, xây dirng truang h9c dat  chun quOc gia dat kt qua tIch circ. 

Cong tác chäm soc sirc khoé nhân dan dugc chü tr9ng. H tMng y t tCr tinh dn 

xâ khOng ngüng dugc cüng c và phát trin, dáp 1mg ngày câng t& ho'n nhu cu bão 
v, chãm soc slrc khOe than dan. Cong tác xã hi boa v y t dutic dy manh, t lê 
giung bnh xã hi hóa chim 51,6%. Bnh vin San Nhi ducic du tu theo hInh thlrc 
xã hi boa dã di vào hoat dng n dlnh  vci quy mO 560 giithng bnh. Cht luçing 
khám chUa bnh duçic nâng len cà v chuyên môn, nghip vi, tinh thAn, thai d ph'ic 
vi và chàm soc nguai bnh. T 1 nguai dan tham gia bâo him y t dn Mt näm 
2020 uac dat  93%; 100% xã, pFnthng dt tiêu chI quôc gia ye y tê den näm 2020. Các 

chucing trinh y t qMc gia duqc thirc hin có hiu qua. Cong tác y t dir phOng duc 
quan tam chi dao, boat dng giám sat các bnh truyn thim, bnh djch nguy him 
ducc chü dng thirc hin thu?mg xuyên, dc bit trong cong tác phOng, cMng dai  djch 
Covid-1 9 dã cüng Ca nuâc kMng cM thành cong không d dai  djch büng phát. 

Hoat dng van boa, thông tin - truyn thOng, tM thao CO nhiu khi sic. Thrc 
hin tt cOng tác bão tn, phát huy giá trj ljch sIr, van hoá dan tc; xây dimg va bão v 
thành cOng hai di san van hoá phi vat  the "Hat Xoan Phü Th9" và "TIn nguOng Th 
cling Hung Vucng Ir PhO Th9" dugc UNESCO cong nh3n và vinh danh; dam bão 
100% khu d cu có nhà van hoã. Hoat dng thông tin, báo chi, van hoc ngh thuat, 
phát thanh, truyên hInh cO nhiu tin b; s báo phát hành tang; phü song 100% diên 
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tIch và dan s& Chi tr9ng du tu các thit ch van hóa, th thao theo huâng xã hi 

hóa, nhiu cong trinh van hóa, th thao hoàn thàith, dua vào sr diing dà gOp phn 
nâng cao diii sng 4t chit, tinh thin cüa nhân diii. 

Cong tác giãi quyt vic lam và bão dam an sinh xã hi, cong tác dan tc, tOn 
giáo d.t kEt qua tIch cue. Các chInh sách, chtrnng trmnh, dr an giàm nghèo duc trin 
khai có hiu qua; t l h nghèo giãm bInh quân 1,5%/näm. Cong tác giài quyt vic 

lam, xut khu lao dng duçic trin khai có hiêu qua, g.n dào to ngh vâi giãi quyt 

vic lam, nâng cao cht hrqng ngun nhân hic; xut khu lao dng 2,8 nghIn 
ngu?iilnàm. Th1rc hin dy dü, kjp thai, dung ch d chInh sách di vâi thucmg binh, 
gia dInh 1it s5, ngui có cong vâi cách mng va chinh sách hu phuang quân dci. 
Cong tác dan tc thrçic chü tr9ng; các chucmg trmnh, dir an, chInh sách h trçr phát trin 
kinh th - xa hi min ni11, v1ng ding bâo dan tc thiu s ducic trin khai thirc hin. 

Quc phông, an ninh duçic tang cuäng, trt tir an toàn xã hi có chuyn biM tIch 
ciic. Chü dng nm chic, phát hiên và x1r l kjp thai các van dé phirc tp ye an ninh 
trt tir. Tang cu&ng kim tra, xü l quyt liêt, 1p li trt tr trong khai thác khoáng 

san; kim ch và lam giám s vi, s ngithi cht do tai nn giao thông. Tich circ trin 

khai các bin pháp phông ngra, tp trung thanh tra, kim tra, giárn sat nhng lThh vrc 
d phát sinh tham nhüng, lang phi. 

Cong tác chInh tij, tu tu&ng cO nhiu di m6i, gop phn tang ctthng si,r doãn kit, 
thng nht trong Dãng, sr dng thun trong xã hi. Nghj quyt Trung uang 4 (khóa 

XII) v tang cu&ng xây dmg, chinh dn Dàng gân vOi Chi thj s 05-CT/TW cüa Bô 
ChInh trj v "D.y manh  h9c t.p va lam theo tu tir&ng, dao  dirc, phong each H ChI 
Minh" duçic chi do trin khai thirc hin nghiêm tüc, dng b. Cong tác lãnh cto, chi 
dao cüa cp üy các cp, nh.t là nguai dung du có nhiu dM mai, tp trung giãi quyt 

có hiu qua các v.n d ni cm, phirc tap; hng näm duy tn và thirc hin t& cong tác 

di thoi trirc tip giUa ngi.thi dung du cp üy, chInh quyn các c.p vOi nhân dan. 

COng tác t chüc xay drng Dãng, xây drng h thng chInh trj dugc quan tam chi 
dao thu&ng xuyên và dt nhiu kt qua tIch circ. T chirc b may co quan trong h 
thng chinh frj tir tinh dn cci so duçc sp xp, kin toân theo huOng tinh gçn. Cong 
tác can b duçic coi trçng, nhiu chü truang, giài pháp v cOng the can b duçic cii th 

boa bang quy ch, quy djnh, bão dam dan chü, chat chë. Chit h.rçing di ngfl can b, 
nht là can b lânh do chü ch& cac cp tip tic ducic náng len, dáp lrng yeu can 
nhim vi cüa tinh trong tInh hmnh mOi. 

Cong the kim tra, giám sat duçc tAng cumg, tirng buOc sit chit k cuortg, k 

lu.t trong Dãng, gop ph.n lam chuyn bin, nâng cao chAt krçmg cOng tác cüa các cAp 
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üy, t chiTrc dãng, git gin sir trong sach,  doàn kit, thng nht trong Dáng bQ tinh. Các 
cap iy quan tam InJi dao, chi dao và trirc tip thirc hin các nhim vii kiêm tra, giárn 
sat theo diing quy dinh cüa Diu 1 Dg. Uy ban kim tra các cAp thirc hin darn bâo 

giám sat m rông, kim tra có tr9ng tam, tr9ng dim. 

Cong tác dan vn duqc các cAp üy tp trung lanh dao.  Cong tác dan 4n chInh 
quyn có nhiu dM mâi, các chrcrng trInh phi hcTp duçic trin khai thirc hin có hiu 

qua. thit thirc, huthig dn phiic v11, vi 1ci Ich cña nhân dan. Vic t chüc di thoai 

gita nguài d(rng dAu cAp üy, chfnh quyn v&i nhân dan duçic duy trI nn nip, gOp 
phAn giãi quyt tt nhüng vrnfrng mAc, phát sinh t ca s&, dng thii tip nhn duçic 
các kin gop vào các nhim vii phát trin kinh t - xä hi, xây dirng h thng 

chInh trj, tao  dixcc sr dng thun trong nhân dan. 

Hoat dng cüa HQi dng nhân dan, Uy ban nhân dan có nhiu dM mâi thit thiic. 

ChAt hrçing các k' h9p Hi dng nhân dan tip tiic duqc nâng cao; hoat dng chAt vAn 

va trâ Ryi chAt vAn tip tic dixgc di mâi, thit thire, hiu qua, phát buy dan chü, trách 

nhim cüa các dai  biu Hi dông nhân dan. Hoat dng cüa Doàn dai  biu Quc hôi 

tinh dà tIch ci1c dóng gop nhiu kiên và tham gia quyt djnh nhüng vAn d quan 

trçng cüa dAt nurc. Hoat dng cüa üy ban nhan dan các cAp tip tic duçic di mOi 

manh m; hiu hrc, hiu qua. quãn 1 nhà nuàc duçc nâng len. 

Hoat dng cüa Mt trn T quc và các t chi'rc ehInh trj - xà hi có nhiu 

chuyn bin thit thrc, hiu qua.. Barn sat duing lôi, chü tnrcYng cüa Dãng, chInh sách 

pháp 1ut cüa Nba nuàc, Mt trn T quôc và các t chirc chInh trj - xã hi tIch cue 

di mth ni dung, phucing thüc hoat dng, nâng cao chAt 1ung các linh viic cong tác 

theo huâng rö chüc näng, nhim vii, huàng v co sec. TIch crc tuyên truyn, vn 

dng, tp hqp doàn viên, hi viên và các tAng lap nhân dan th%rc hin các chü truang 

cüa Dàng, chInh sách pháp 1ut cüa Nhà nrnfrc... 

Tuy nhiên ben canh  nhüng thành tiru dã dat  duqc, Phü Th9 vn cOn nhng tn 

tai, hn ch, do là: Kinh t - xà hi phát trin chua tuong xüng vâi tim näng, loi th 
và thiu ben vng. Cong tác xüc tin, thu hut dAn tu và môi truàng dAn tu chua cO dot 
phá, chua th%rc sir hAp dn, chua thu hut duçrc nhiu dr an iOn và nhà dAu tu có nang 

lrc. TInh trng ô nhim mOi tnthng tai  mt so doanh nghip, co sO san xuAt chua 

dtrçic khAc phiic trit d. Cong tác xä hi hOa, buy dng các ngun lrc dAu tu xay 
dimg, quan 1, khai thác các thit ch trong lTnh virc van boa, th thao cOn 0 mirc thAp. 

TInh hInh an ninh trt tr 0 mt s dja bàn co sO, ti phm và té nan xã hi cOn tim An 

y&i t phüc tap.  Vic ci th hóa chU truong, nghj quyêt cüa Dãng tai  mt s t chrc 

dàng chua sat vOi tInh hInh thrc tin cüa dja phuong, don v. Xây dirng t chirc dãng, 
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phát trin clang viên i doanh nghip ngoài khu virc nhà nuâc cOn nhiêu khó khän. 
Vic nm b.t tInh hInh va tham muu giài quyt nhüng vn dê phát sinh lien quan tâi 

nhân dan & mt s dja phucing có viéc chisa kip th&i. Vai trO phân bin xã hi cüa Mtt 
tr.n T qu& và các t chirc chInh trj - xã hi hiu qua chua cao... 

Vâi nhüng thành tru xut sac dt duçic trong nhüng nãm qua, nhân dan và can 
bô tinh Phü Tho thrcic Dâng và ChInh phü tang nhiu phAn thu&ng cao qu: Huán 
chicoiig Sao yang, Huán chzroiig H ChI Minh, Huán chuvng d(3c lap, th.rçyc phong 
tng danh hiu "Don vi anh hung ltc lu'çrng vu trang n/ian dan"; nhiêu tp the, cá 
nhân duçc phong danh hiu "Anh hung luc lu'crng vu trang n/ian dán","Anh hing lao 
d5ng"; hang van  ctng bào chin s5 trong tinh dugc tng thu&ng huân, huy chucing và 
các phn thu&ng cao qu khác. Do vera là nim tr hào, vüa là ngun c vu, dng viên 
Dàng b và nhan dan các dan tc trong tinh tip tiic ph.n dAu giành k& qua to lan hcxn 
trong giai do?n mth. 

IV. PHAT HUY TRUYEN THONG, TIEP TUC xAY DV'NG PHU THQ 
TR THANH MQT TRONG NIIUNG T!NH PHAT TRIEN HANG DAU CUA 
VUNG TRUNG DU VA MIEN NUT PHfA BAC 

Phát huy truyn thng ljch s1r, van hóa, each mg cüa quê huong, va thi.rc tin 
phát trin trong 130 näm xây dirng và truang thành, quyt tam dua Phü Th9 Viian len 
phát trin nhanh va bn vQng. Nghj quyt Dii hi Dãng b tinh ln thir XIX, nhim 
k' 2020-2025 dâ xác djnh phuung huàng chung là: Nâng cao nàng lire länh dao, s&c 

chin du cüa Dàng bô và hiu lire, hiu qua hoat dng cüa h thng chInh trj; xây 
drng di ngü can b nht là di ngü can b chü cht các cp dü ban lThh, phm cht, 
nàng lirc và uy tIn, dam nghi, dam lam, ngang t.m nhim vv; phát buy truyn thng 

doàn kit, tInh nang dng và chI tir cu&ng, khãt vng phát trin cüa nhân dan; dy 

manh di m&i sang tao, 1mg ding manh me khoa h9c và cong ngh; khai thác t& tim 
näng, hi th, giá trj ljch s&, van hóa vüng Dt T, sü diing hiu qua các ngun lic, 
lien kt vüng; tp trung thirc hin khâu dt phá v cái thin mgnh me mói fru'&ng dcu 
tw va kinh doanh; chü tr9ng phát trin kinh t gn vâi phát trin van hóa - xA hi, bâo 
v môi tru&ng, nâng cao d&i sng vat ch.t và tinh than cho nhàn dan; giü vung n 
dnh chinh trj, trat tir an toàn xâ hi; xay drng Phii Th9 là tinh phát trin hang du cUa 
vüng Trung du và min nüi phia B.c. 

Miic tieu ph.n du giai do?n 2020 -2025 dixcic Ngh quyt dâ xác djnh ciii th: ye 
kin/i te Tc d tang tru&ng kinh t (theo giá so sánh) tang binh quãn 7,5%/näm tr& 
len; tng san phm trên dja bàn binh quân d.0 ngu&i dn näm 2025 dat trén 65 triu 
dng; co cu kinh t nam 2025 (Cong nghip - xây drng 40,5%; djch vii 4 1,5%; Nông 
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- lam nghip - thüy san 18%); tng vn dtu ti' toàn xà hOi  5 näm dat  trên 160 nghIn t 

dng; tng thu ngân sách nba nuâc trên dja bàn näm 2025 dat  trên 10 nghIn t)' dng; 

ti l do thj boa dn nãm 2025 dat  22% trâ len. V van hóa - xa hi: T' trçng lao dng 

nông nghip trong tong lao dng xà hi den näm 2025 duâi 40%; tT  1 lao dng qua 

dào tao và truyn ngh dn näm 2025 dtt tü 72% tth len, trong do dào tao  cO bng 

cap, chng chi, chüng nhn dat  tr 30% tth len; t9 l hO nghèo giãm bInh quân hang 

nàm 0,4% (theo chun nghêo 2016- 2020); dn näm 2025, có 15 Bác s5/1 van  dan và 

50 Giuô'ng bnhI1 vn dan; t9 1 tham gia bão him y th dn nãm 2025 dat  93% tth 

len; dn näm 2025, s dcm vj cp huyn dat  chun nông thôn mOi/hoãn thành rthiêm 

vu xây drng nông thôn mâi dat  45% tri len (06 dan vj cap huyn), 65% s xã hoàn 

thành nhim vii xay dimg nOng thôn mâi (trong do, s xà dt chun nông thôn mOi 

kiu mu, nâng cao dat  20% tr len). V Mói frztôig. T9 l dan cu nông thôn duçc sü 

dung nuc sach,  nuc hçrp v sinh dn näm 2025 dat  98% tr& len. T9 1 dan cix thành 

thj duçic si:r dng nuâc sach,  nuc hqp v sinh dat  100%; t9 l thu gom và xü 19 chAt 

thai ran sinh hoat do thj và khu dan cix tp trung den näm 2025 dat  70% trô len; giü 

n dinh t9 l che phü thng dn nàm 2025 dat  3 8,8%. Vé xáy dyng Dáng. TS' 1 to chüc 

ca s& dãng hoàn thành tt thim vii hang näm tth len dat  trên 80%; t9 l t chiic ca s 

dãng không hoàn thânh nhim vi duOi 1%; t9 l dãng viên hoàn thânh tht nhim vi 

hng näm tth len dat  trên 80%; t9 1 dãng viên không hoan thành nhim vii dui 0,5%. 

Mic tiêu dà th hin 9 chI quyt tam, khát vçng yuan len manh  me và sr doàn 

k&, nhAt trI cao, dng slrc, dng lông, viiçit qua mi kho khàn, thách thrc cia Dãng 

bO va nhân dan tinh Phit Thç, Nghj quyt dã xác djnh 8 nhim vii cii th va các giâi 

pháp chü yu, do là: (1) Xây dirng, b sung CáC ca ch& chinh sách tao  môi trung du 

tu thun lqi cho san xuAt kinh doanh và phát trin kinh t, xà hOi.  Tp trung xay d%mg, 

hoàn thin, trin khai có hiu qua Quy hoach tinh giai doan 2021 - 2030, t.m nhIn dn 

näm 2050; trin khai quy hoach các vüng, phát triên các ngành, linh virc, lien kt gifra 

cac dja phuang trong tinh và trong vüng; nghiên cu, si'ra di, hoàn thin ca ch& 

chInh sách trong các linh vrc. (2) Tp trung thc hin cãi thin manh  me môi tru&ng 

du tu và kinh doanh, quan tam phát triên các thãnh phn kinh t; huy dng t& da cac 

nguôn hrc cho du tu phát trin, tr9ng tam là ca s& ha t.ng then ch&, CáC ngành, linh 

virc, da bàn có tim näng, lçii the dê thüc dAy kinh té - xà hôi phãt trin nhanh va bn 

vCrng. (3) Di mi mô hInh tang tri'&ng, tang t9 tr9ng ngành cong nghip, dich vu; tap 

trung phát trin các ngành, linh vrc và nâng cao näng suAt, chAt lucing, hiu qua, süc 

canh tranh cüa nén kinh tê. (4) Tiêp tiic dOi mài, nâng cao chAt luqng giáo diic dào 

tao; 1rng diing khoa h9c và cong ngh; xay drng và phát huy giá trj van hOa vông DAt 
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T; phát trin s1r nghip th diic th thao, nâng cao chtt h.rcmg thông tin và van h9c 
ngh thut. (5) Nâng cao cht Iuçing cong tác y t; giâi quy& t& các vn d lao dng, 
vic lam và bão dam an sinh xà hi. Thrc hin t& chInh sách dan tc, ton giáo. (6) 
Tang cu&ng xây ding tim Iirc quc phông, giCt v€tng an ninh, chInh trj, trt tir an toàn 
xa hi; ngän chän, xü l kip thyi hot dng chng phá cüa các the 1irc thu djch; tip 
tic y m?nh  cái each .i pháp, tIch circ phOng ngira và kiên quyt du tranh chng 
tham nhüng, lang phi. (7) Tang cuông xay dirng Dáng bO trong sch, vüng m?nh  toàn 
din. Tip tilc thirc hin nghiêm tüc, có hiu qua Nghj quyt Trung 1.wng 4 (khóa XII) 
v tang c1xing xây dirng, chinh &n Dáng g.n vài Chi thj s 05-CT/TW cüa B ChInh 
trj v h9c tp va lam theo tii tithng, do due, phong each H ChI Minh. (8) Nng cao 
hiu 1iic quàn l nhà nuâc; phát huy vai trô cüa M.t trn T quc và các t chüc chIrih 
trj - xa hi; th11c hin có hiu qua cong tác dM ngoi. 

* 

* * 

K nim 130 näm thành 1p tinh Phü Tho (08/9/189 1 - 08/9/202 1) là dp d toàn 
Dâng bô, toàn quân, toàn dan, con em Phü Thç trên mi min T quôc Va nuâc 

ngoài nhIn li, phn khii và tr hào vdi nMng kt qua dt duqc trong chng dithng dâ 

qua. Phát buy nhCng thành tru và kinh nghim tIch lily d'izçic, vói quyt tam, và trI, 

nghj 1irc, tinh than dung cam, sang tao, Dãng b và nhân dan các dan tc trong tinh sê 
tip tic vit nên nMng trang sü mOi lam rang r tmyn thng Dt T Anh hung; phan 
dAu xây drng quê huang Phü Th9 thành tinh phát trin hang dau cüa vüng Trung du 
và min nüi phia B.c nhu m11c tiêu Nghj quy4t Bang b tinh ian thir XIX dä d ra. 




