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I. KHÁI QUÁT VÙNG ĐẤT VÀ CON NGƯỜI BẮC KẠN 

1. Điều kiện tự nhiên 

Bắc Kạn là tỉnh miền núi, nằm giữa trung tâm căn cứ địa Việt Bắc, phía Bắc 

giáp tỉnh Cao Bằng, phía Nam giáp tỉnh Thái Nguyên, phía Đông giáp tỉnh Lạng 

Sơn, phía Tây giáp tỉnh Tuyên Quang, một góc Tây Bắc gần với tỉnh Hà Giang. 

Địa hình Bắc Kạn mang những nét đặc trưng của khu vực miền núi phía Bắc. 

Đây là vùng có môi trường tự nhiên mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa và ít 

nhiều dấu hiệu chuyển tiếp từ tự nhiên nhiệt đới sang á nhiệt đới. 

Đặc điểm nổi bật nhất của khu vực này là cấu tạo địa hình dạng cánh cung. 

Bắc Kạn hiện ra bởi hai cánh cung Ngân Sơn, sông Gâm. Cánh cung Ngân Sơn trải 

dài gần 100km từ nam Cao Bằng đến đông Phú Lương với nhiều khối núi lớn. 

Cánh cung sông Gâm trải dài từ Chợ Rã đến tây Định Hóa theo hướng Tây Bắc - 

Đông Nam với nhiều ngọn núi cao, quanh năm mây mù che phủ. Dãy Phja Bjoóc 

hùng vĩ như một trường thành qua ba huyện Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn. Xen 

giữa những cánh cung là những giải trũng rộng với các dòng sông, tạo nên các bãi 

bồi, thềm đất xếp tầng thành dãy. Bắc Kạn là khu vực thượng nguồn của sông Cầu- 

con sông bắt nguồn từ huyện Chợ Đồn, chảy qua tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang rồi 

hợp với dòng sông Thương và sông Lục Nam, tạo nên hệ thống sông Thái Bình. 

Ngoài ra, Bắc Kạn còn có các sông Bắc Giang, sông Năng, thượng nguồn sông Phó 

Đáy và nhiều suối khác. Mạng lưới sông suối này là nguồn cung cấp nước dồi dào, 

phục vụ phát triển nông nghiệp, đồng thời còn là hệ thống giao thông vận tải quan 

trọng và nguồn tiềm năng thủy điện phong phú. 

Quốc lộ 3 là con đường giao thông huyết mạch nối liền Bắc Kạn với các địa 

phương khác trong khu vực. Ngoài ra còn có quốc lộ 279
1
, quốc lộ 3B

2
 và hệ thống 

giao thông liên huyện, tạo thành mạng lưới giao thông phục vụ dân sinh, phát triển 

kinh tế - văn hóa của nhân dân các dân tộc. 

                                           
1
 Quốc lộ 279: Là tuyến quốc lộ gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ Biên giới phía Bắc tháng 2 năm 1979, có 

chiều dài trên 600 km, điểm đầu từ thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) chạy qua 10 tỉnh Bắc Giang, Lạng Sơn, 

Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La và kết thúc tại cửa khẩu Tây Trang (tỉnh Điện Biên).  

Tại Bắc Kạn: Đoạn 1 qua các xã Cư Lễ, Lạng San, Lương Thành, Lương Thượng, Kim Hỷ (huyện Na Rì), xã 

Hương Nê, Lãng Ngâm (huyện Ngân Sơn). Đoạn 2 qua thị trấn Nà Phặc (huyện Ngân Sơn), Hà Hiệu, Phúc Lộc, 

Bành Trạch, Thị trấn Chợ Rã, Thượng Giáo, Cao Trĩ, Cao Thượng (huyện Ba Bể). 
2
 Quốc lộ 3B: Dài trên 200 km, nối giữa ba tỉnh Lạng Sơn - Bắc Kạn - Tuyên Quang. Điểm đầu tại cửa khẩu 

Pò Mã (tỉnh Lạng Sơn), điểm cuối giao với QL2C tại Tuyên Quang.  

Tại Bắc Kạn: Đoạn 1 qua các xã Cường Lợi, Văn Học, thị trấn Yến Lạc, Lam Sơn, Quang Phong, Hảo Nghĩa, 

Côn Minh (huyện Na Rì), phường Xuất Hóa (Thành phố Bắc Kạn). Đoạn 2 qua Thành phố Bắc Kạn, các xã Quang 

Thuận, Dương Phong (huyện Bạch Thông), Đông Viên, Phương Viên, thị trấn Bằng Lũng, Ngọc Phái, Yên Thịnh, Yên 

Thượng (huyện Chợ Đồn). 
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Vận động kiến tạo địa chất đã tạo nên cho vùng đất Bắc Kạn những kỳ quan 

thiên nhiên độc đáo. Hồ Ba Bể và vườn quốc gia Ba Bể là danh thắng nổi tiếng, di 

sản thiên nhiên quý giá. Ở đây có hệ thống rừng nguyên sinh trên núi đá vôi, có tới 

417 loài thực vật, 299 loài động vật có xương sống, trong hồ có 49 loài cá nước 

ngọt, trong đó có một số loài quý như cá chép kình, cá dầm xanh, cá chiên… 

Đất đồi rừng ở Bắc Kạn chiếm 85,05% diện tích. Thảm thực vật khá phong 

phú và đa dạng; có nhiều loại lâm sản, dược liệu quý. Trong lòng đất Bắc Kạn có 

khoáng sản dồi dào và đa dạng (vàng sa khoáng, bạc, kẽm, chì, măng gan…). 

Có thể nói thiên nhiên và môi trường Bắc Kạn đã tạo ra tiềm năng kinh tế to 

lớn. Trong quá trình lịch sử, nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã tích lũy được 

những kinh nghiệm quý giá để tạo nên truyền thống văn hóa dân tộc, gắn liền với 

sự nghiệp dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

2. Đặc điểm dân cư, văn hóa 

Địa danh Bắc Kạn chính thức xuất hiện trong các văn bản vào thế kỷ XVII. 

Trên khu vực các dãy núi đá vôi Bắc Sơn, Ngân Sơn, sông Gâm, từ rất sớm đã có 

con người cư trú. Đặc biệt gần đây, các nhà khảo cổ học đã phát hiện trống đồng 

ở thôn Sáu Hai (xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới), thị xã Bắc Kạn (nay là thành phố 

Bắc Kạn) và thôn Khau Bang (xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm). Điều đó góp 

phần khẳng định quá trình phát triển lâu dài và liên tục của con người trên đất 

Bắc Kạn trong tiến trình lịch sử Việt Nam. 

Trong các thung lũng hẹp vùng chân núi, những người Tày cổ đã sớm chinh 

phục tự nhiên, khai phá đất đai, trồng lúa nước, cùng với lớp cư dân Việt cổ tạo 

dựng nền văn minh đầu tiên trong sự nghiệp dựng nước của dân tộc Việt Nam. 

Bắc Kạn là một trong những tỉnh miền núi, đất rộng, người thưa, dân cư chủ 

yếu tập trung ở thị trấn, thị xã. Dân số toàn tỉnh năm 1932 là 53.040 người, năm 

1948 là 85.409 người, năm 1965 là 112.500 người. Đến nay, tổng dân số Bắc Kạn 

là 313.905 người (số liệu tổng điều tra thời điểm 01/4/2019). Ở Bắc Kạn hiện có 7 

dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông, Hoa, Sán Chay thuộc các ngữ hệ và các 

nhóm ngôn ngữ khác nhau. 

Dân tộc Tày chiếm 52,58% dân số, phân bố hầu khắp các địa bàn trong tỉnh. 

Người Tày sống tập trung thành làng bản trong các thung lũng lòng chảo hoặc dọc 

theo hai bờ sông, suối. Cùng với tiếng phổ thông, ngôn ngữ Tày đóng vai trò quan 

trọng trong giao tiếp giữa các dân tộc trong khu vực. 

Dân tộc Dao chiếm 17,86%, sinh sống chủ yếu ở vùng núi cao quanh chân núi.  

Trước đây, với tập quán du canh, du cư, kinh tế nông nghiệp chủ yếu dựa vào 

nương rẫy nên địa bàn cư trú của đồng bào thiếu ổn định. Những năm gần đây, 

đồng bào dân tộc Dao trên địa bàn tỉnh đã thực hiện cuộc vận động định canh, định 

cư, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.  
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Dân tộc Kinh chiếm 19% dân số, chủ yếu tập trung ở vùng thấp và đô thị. 

Người Kinh có mặt ở Bắc Kạn vào thời Nam - Bắc triều
3
 và được bổ sung vào đầu 

thế kỷ XX khi thực dân Pháp tiến hành khai thác khoáng sản ở đây. Từ sau cách 

mạng Tháng Tám năm 1945 và đặc biệt từ sau ngày hòa bình lập lại (1954), trước 

yêu cầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên miền Bắc và sự phát triển 

kinh tế - xã hội ở Bắc Kạn, số lượng người Kinh tăng lên nhanh chóng, làm phong 

phú thêm bức tranh đa dân tộc ở Bắc Kạn. 

Dân tộc Nùng có mối quan hệ lịch sử với người Tày, trải qua quá trình phát 

triển đã hòa nhập vào cộng đồng Tày. Người Nùng cư trú ở vùng thấp, xen kẽ với 

người Tày và người Kinh, trong đó tập trung đông nhất là ở huyện Na Rì.   

 Dân tộc Mông, Sán Chay (nhóm Sán Chỉ) có mặt ở Bắc Kạn muộn hơn với 

dân số ít. Người Hoa có mặt ở đây khá sớm.  

Mỗi dân tộc ở Bắc Kạn dù trình độ phát triển kinh tế - xã hội không đồng đều, 

số lượng nhiều ít khác nhau, nhưng đều có sắc thái văn hóa độc đáo, tạo nên bức 

tranh văn hóa nhiều sắc màu trên vùng đất này. Từ nếp nhà sàn truyền thống đến 

các bộ trang phục đậm đà sắc thái dân tộc, hàm chứa các giá trị lịch sử, văn hóa. Ở 

tất cả các dân tộc đều có kho tàng dân gian phong phú, từ thành ngữ, tục ngữ, 

truyện cổ tích đến các loại hình dân ca. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công 

nhận nhiều nghi lễ, làn điệu, nghệ thuật dân gian của đồng bào các dân tộc Bắc 

Kạn vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể. Có thể kể đến như: Chữ Nôm của 

người Dao; Lễ hội “lồng tổng” (xuống đồng); nghệ thuật múa khèn của người 

Mông; hát Páo Dung của người Dao; lượn Cọi, lượn Slương của người Tày; nghi lễ 

cấp sắc của người Dao; lễ cầu năm mới, cầu mùa của người Dao; nghi lễ mừng 

sinh nhật (Hát khoăn) của người Nùng; nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục 

của người Dao Đỏ… Những giá trị văn hóa mang đặc trưng dân tộc của vùng đất 

Bắc Kạn đã làm phong phú thêm truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam. 

3. Truyền thống yêu nước 

Bắc Kạn là một trong những địa bàn có vị trí quan trọng về chính trị - quân sự 

ở phía Bắc. Nhân dân Bắc Kạn đã xây dựng nên những truyền thống quý báu, đó là 

tinh thần cần cù trong lao động, bất khuất kiên cường trong đấu tranh, bảo vệ quê 

hương đất nước. Chính điều đó đã trở thành tiền đề để các tầng lớp nhân dân Bắc 

Kạn dấy lên phong trào cách mạng hào hùng và sôi động khi ánh sáng cách mạng 

rọi chiếu, đồng hành cùng cả nước vùng lên vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội 

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. 

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, nhân dân Bắc Kạn luôn sát 

cánh cùng nhân dân cả nước đánh bại nhiều đạo quân xâm lược hung hãn. Trong 

các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược phương Bắc từ Tần, Hán, đến Tống, 

Nguyên, Minh, Thanh… các thế hệ đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn luôn có mặt 

trong những đội quân chống xâm lược. Qua đó hình thành, hun đúc nên truyền 

thống yêu nước, đấu tranh bất khuất chống ngoại xâm của nhân dân Bắc Kạn ngay 

từ thời kỳ đầu dựng nước và giữ nước của lịch sử dân tộc. 

                                           
3
 Thời Nam - Bắc triều (vào thế kỷ 16, từ năm 1533- 1592). 
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Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta. Sau khi chúng hoàn tất việc 

chiếm đóng và đặt ách cai trị lên phạm vi cả nước, ngày 19/3/1884, thực dân Pháp 

đánh chiếm thành Thái Nguyên. Từ đó quân Pháp đánh tỏa ra các châu huyện 

trong tỉnh. Trước sự kháng cự mạnh mẽ của nhân dân ta, mấy năm sau quân Pháp 

mới đặt chân được lên vùng đất Bắc Kạn. 

Trong những năm đầu thế kỷ XX, để đẩy mạnh cuộc khai thác thuộc địa một 

cách có hệ thống trên quy mô lớn, thực dân Pháp đã tăng cường bộ máy thống trị. 

Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân các dân tộc Bắc Kạn đã dấy lên phong trào 

kháng Pháp mạnh mẽ. Mặc dù các cuộc đấu tranh trong những thập kỷ đầu của thế 

kỷ XX không giành được thắng lợi, nhưng tinh thần đấu tranh kiên cường bất 

khuất của nhân dân Bắc Kạn vẫn tiếp tục được hun đúc, nuôi dưỡng... 

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo nhân dân Việt 

Nam đấu tranh giành độc lập. Trong quá trình vận động cách mạng, Bắc Kạn vinh 

dự là tỉnh nằm trong khu giải phóng Việt Bắc. Khi Cách mạng Tháng Tám năm 

1945 nổ ra, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân các dân tộc Bắc Kạn được giác 

ngộ đã sớm giành được chính quyền. 

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tỉnh Bắc Kạn được Trung ương 

Đảng chọn xây dựng thành khu an toàn (ATK). Với vai trò là căn cứ địa cách mạng, 

Bắc Kạn ra sức bảo vệ lãnh tụ, bảo vệ các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hết 

lòng cưu mang, đùm bọc, giúp đỡ bộ đội, cơ quan, xí nghiệp, kho tàng của Trung 

ương sơ tán… Trong chiến dịch Việt Bắc (Thu - Đông năm 1947), nhiều tấm 

gương chiến đấu anh dũng, nhiều tên núi, tên sông đã trở thành địa danh lịch sử, 

gắn với những chiến công hiển hách như Phủ Thông, Đèo Giàng… 

Trải qua nhiều biến động, đổi thay cùng với sự chia tách, sáp nhập về địa giới 

hành chính, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn luôn phát 

huy truyền thống quê hương cách mạng, lao động cần cù, sáng tạo, đoàn kết, vượt 

qua khó khăn, thách thức để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

II. BẮC KẠN - CHẶNG ĐƯỜNG 120 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT 

TRIỂN (1900 - 2020) 

1.  Giai đoạn từ 1900 đến 1945 

Lợi dụng thời cơ giai cấp phong kiến Việt Nam suy yếu, năm 1858, thực dân 

Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Sau khi đánh chiếm xong các tỉnh Nam Bộ và các 

tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, thực dân Pháp cho quân đánh chiếm các tỉnh trung du Bắc Kỳ.  

Đến năm 1895, chúng mới đặt được chân lên vùng đất Bắc Kạn.  

Dưới sự lãnh đạo của Phùng Bá Chỉ (tức Bá Kỳ), nhân dân Bắc Kạn đã giáng 

cho chúng những đòn thích đáng. Trong trận Chợ Mới, ngày 17/01/1889, nghĩa 

quân đã tiêu diệt gần 100 tên địch. Tiếp theo đó là phong trào của đồng bào Dao do 

Mã Sinh Long (Mã Mang) chỉ huy, đánh địch nhiều trận, trong đó có trận phục 

kích đoàn vận tải ngược sông Cầu lên Chợ Mới. 
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Khi đã hoàn thành công cuộc chinh phục và bình định căn bản khu vực miền 

núi phía Bắc, để thống trị và bóc lột nhân dân các dân tộc miền núi, ngày 

11/4/1900, toàn quyền Đông Dương ra Nghị định tách một phần đất thuộc tỉnh 

Thái Nguyên thành lập tỉnh Bắc Kạn gồm bốn châu: Bạch Thông, Chợ Rã, Thông 

Hoá (sau đổi thành Na Rì) và Cảm Hoá (sau đổi thành Ngân Sơn). Sau khi đặt 

được ách thống trị lên Bắc Kạn, thực dân Pháp  đẩy mạnh cuộc khai thác thuộc địa 

một cách có hệ thống trên quy mô lớn. Cùng với nhân dân cả nước, nhân dân Bắc 

Kạn đã dấy lên phong trào kháng Pháp mạnh mẽ. Năm 1904, người Dao hai xã Tân 

Sơn và Cao Sơn (Bạch Thông) đã nổi dậy chống chính sách sưu thuế nặng nề của 

đế quốc, phong kiến. Năm 1914, tại thị xã Bắc Kạn, các tù nhân yêu nước cùng các 

lính khố xanh có tinh thần dân tộc đã nổi dậy phá nhà lao, cướp vũ khí của địch, 

tiến hành vũ trang làm chủ thị xã. 

Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và lãnh đạo phong trào cách 

mạng cả nước. Bắc Kạn là vùng sâu, xa, núi rừng  hiểm trở, dân cư thưa thớt, lại bị 

thực dân Pháp kiểm soát chặt chẽ, gây khó khăn cho việc tuyên truyền và phát triển 

phong trào cách mạng ở Bắc Kạn trong buổi đầu mới thành lập Đảng. Sau thời kỳ 

khó khăn, trên cơ sở phong trào cách mạng trong toàn quốc dần hồi phục và phát 

triển, các cuộc đấu tranh hợp pháp của nhân dân Bắc Kạn đã diễn ra (tiêu biểu là 

cuộc đấu tranh của dân phu bị bắt đi làm sân bay và cuộc đấu tranh chống việc 

bắt phu làm đường trong những năm 1935 - 1939). 

Ngày 27/9/1940, cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn nổ ra giữa lúc tình hình thế giới 

và trong nước có nhiều khó khăn, thời cơ cách mạng chưa tới nên bị kẻ thù đàn áp 

khốc liệt. Tuy vậy, tiếng súng Bắc Sơn đã có sức cổ vũ mạnh mẽ phong trào cách 

mạng cả nước, trong đó có Bắc Kạn. Cuối năm 1942, phong trào Việt Minh phát 

triển mạnh, là cơ sở cho sự ra đời Ban Việt Minh liên xã Cao Minh gồm ba xã: Cao 

Tân, Cao Thượng và Cổ Linh. Trong các làng bản: Chẻ Vành, Nặm Đăm, Lủng 

Nghè, Khưa Dầy, Mảy Sào, Thẳm Tảo… hầu hết đồng bào đã tham gia Việt Minh. 

Đây là tổ chức cách mạng đầu tiên được thành lập ở vùng cao Chợ Rã và cũng là tổ 

chức cách mạng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn.  

Tại Ngân Sơn, từ năm 1942 đã có cơ sở Việt Minh ở Thượng Ân và Cốc 

Đán, được sự giúp đỡ trực tiếp và mạnh mẽ của đội Nam tiến, phong trào đã có 

bước phát triển mới. Chỉ trong một thời gian ngắn, ở hầu khắp Ngân Sơn đã xây 

dựng được các cơ sở cách mạng. Cán bộ Nam tiến đi đến đâu cũng được nhân dân 

các dân tộc Ngân Sơn nhiệt tình giúp đỡ và hưởng ứng. Đến tháng 9/1943, các xã 

Thượng Ân, Cốc Đán, Tô Khê, Đức Vân, Vân Tùng, Thuần Mang đã thành lập 

Ban Chấp hành Việt Minh xã. Cùng với sự lớn mạnh của các tổ chức chính trị 

trong phong trào đấu tranh của quần chúng, các hình thức tổ chức vũ trang cũng 

bắt đầu ra đời. Dưới sự chỉ đạo, tổ chức của các đội Nam tiến, hàng chục cuộc mít 

tinh đã được tổ chức ở Thượng Ân, Cốc Đán, Đức Vân, Vân Tùng, Thuần Mang… 

Trong đó, đáng chú ý hơn cả là hai cuộc mít tinh ở Diều Phon và Khưa Vài, xã 

Thượng Ân. Cuộc mít tinh ở Diều Phon mừng thắng lợi “Đại hội liên hoan các dân 



 6 

tộc Cao - Bắc - Lạng” đã tập hợp hầu hết các hội Việt Minh trong toàn huyện Ngân 

Sơn. Đến giữa tháng 9 năm 1943, tại Khưa Vài lại tổ chức cuộc mít tinh lớn. Ngay 

sau cuộc mít tinh này, với sự có mặt của đồng chí Võ Nguyên Giáp, chi bộ Nam 

tiến đã tổ chức kết nạp những đội viên trung kiên vào Đảng và tuyên bố thành lập 

chi bộ Chí Kiên
4
. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt trong phong trào cách mạng 

Bắc Kạn. Chi bộ Chí Kiên là chi bộ đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương ở 

Bắc Kạn. 

Ngay sau khi Nhật đảo chính Pháp, ngày 9/3/1945, Ban Thường vụ Trung 

ương Đảng đã họp và ra Chỉ thị lịch sử “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của 

chúng ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, các tổ chức cứu quốc đã tổ chức 

nhân dân các dân tộc Bắc Kạn chớp thời cơ vùng dậy giành chính quyền về tay 

nhân dân. Chi bộ Chí Kiên đã lãnh đạo các đội tự vệ chiến đấu tiến hành tiễu trừ 

Việt gian, tước súng lính dõng ở một số nơi. Trong khi đó, một bộ phận của Việt 

Nam tuyên truyền giải phóng quân đã chia làm nhiều mũi tiến về phía nam hoạt 

động. Một trung đội do đồng chí Hoàng Văn Thái chỉ huy tiến qua Thượng Ân, 

Cốc Đán, Hà Hiệu sang Chợ Rã. Một trung đội do đồng chí Đức Long chỉ huy từ 

xã Thịnh Vượng (Nguyên Bình) tiến qua Đức Vân, Thượng Quan, Thuần Mang 

xuống Phủ Thông. Cho đến ngày 21/3/1945, 16 xã thuộc Ngân Sơn đã được giải 

phóng, nhân dân ta đã giành được chính quyền từ tay địch. Ở phía bắc Chợ Rã, 

ngày 19/3/1945, tự vệ Cao Minh phối hợp với lực lượng vũ trang và nhân dân đã 

chặn đánh một toàn lính địch khi chúng cướp bóc nhân dân và nổ súng vào lực 

lượng vũ trang ta, buộc chúng phải đầu hàng, quân ta thu được 30 súng các loại. 

Trên đà thắng lợi, nhân dân Chợ Rã tiến lên đánh chiếm đồn Pác Nặm, xóa bỏ 

chính quyền địch ở các xã phía bắc. Ngày 21/3/1945, bộ phận đi trước của Việt 

Nam tuyên truyền giải phóng quân tiến vào Chợ Rã. Ngày 23/3/1945, châu lỵ Chợ 

Rã hoàn toàn giải phóng. Ngày 24/3/1945, trước đông đảo quần chúng dự mít tinh 

ở châu lỵ Chợ Rã, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã tuyên bố xóa bỏ chính quyền và 

ách áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến toàn châu Chợ Rã. Ngày 30/3/1945, 

đồng chí Võ Nguyên Giáp  đã quyết định thành lập Ủy ban nhân dân lâm thời châu 

Chợ Rã. Đây là chính quyền cách mạng cấp huyện đầu tiên trong cao trào khởi 

nghĩa kháng Nhật cứu nước năm 1945. Khoảng giữa tháng 4 năm 1945, tại khắp 

các xã thuộc năm tổng: Thượng Giáo, Nam Mẫu, Quảng Khê, Hà Hiệu, Giáo Hiệu 

đã thành lập chính quyền cách mạng cấp xã và tổng. 

Những thắng lợi dồn dập và to lớn ở Ngân Sơn, Chợ Rã đã có tác động mạnh 

mẽ tới phong trào ở Chợ Đồn, Bạch Thông, Na Rì… Ngày 23/8/1945, quân Nhật 

chính thức rút khỏi thị xã Bắc Kạn. Ngày 25/8/1945, một cuộc mít tinh lớn được tổ 

chức tại thị xã Bắc Kạn. Đại diện Tỉnh bộ Việt Minh tuyên bố chính thức xóa bỏ 

toàn bộ chính quyền địch ở Bắc Kạn, chính quyền cách mạng đã được thành lập và 

giới thiệu thành phần Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh. 

                                           
4
 Chi bộ Chí Kiên được thành lập ngày 22/9/1943, gồm 3 đảng viên: Đồng chí Dương Mạc Hiếu, đồng chí Đồng 

Văn Bằng và đồng chí Doanh Hằng, do đồng chí Dương Mạc Hiếu làm Bí thư chi bộ. 
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Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám ở Bắc Kạn năm 

1945 đã diễn ra nhanh chóng và hoàn thành thắng lợi, đánh dấu sự trưởng thành 

vượt bậc trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của Đảng bộ, Mặt trận Việt Minh 

và toàn thể nhân dân Bắc Kạn. Thắng lợi đó đã chấm dứt ách thống trị của đế quốc 

xâm lược trên nửa thế kỷ và ách thống trị phong kiến gần một nghìn năm. 

2.  Giai đoạn từ 1945 đến 1975 

Trước những khó khăn sau ngày tuyên bố độc lập, thực hiện chỉ thị của Trung 

ương, Tỉnh ủy đã kịp thời đề ra những chủ trương, biện pháp để xây dựng, đấu 

tranh bảo vệ và củng cố chính quyền cách mạng; chuẩn bị điều kiện cần thiết, xây 

dựng an toàn khu cho các cơ quan Trung ương lãnh đạo cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp xâm lược. Cùng với nhân dân Việt Bắc, quân và dân Bắc Kạn đã 

chiến đấu đánh tan cuộc tấn công lên Việt Bắc năm 1947, bảo vệ an toàn, vững 

chắc cơ quan đầu não kháng chiến. Trong cuộc chiến đấu giải phóng quê hương, 

quân và dân Bắc Kạn đã giành được nhiều thắng lợi. Ngày 09/8/1949, thị xã Bắc 

Kạn - thị xã đầu tiên của cả nước được giải phóng trong cuộc kháng chiến chống 

Pháp. Ngày 24/8/1949, tỉnh Bắc Kạn được giải phóng. Đây là mốc son lịch sử hào 

hùng, là động lực vô cùng lớn lao cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh 

đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến, kiến quốc.  

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, dù là một tỉnh miền núi, kinh tế 

còn nghèo, dân số ít, nhưng Bắc Kạn đã có những đóng góp đáng kể. Từ năm 1950 

đến năm 1954, tỉnh Bắc Kạn đã huy động trên 400.000 công, có lúc cao điểm tỉnh đã 

huy động tới 4.000 người trên tổng số 7 vạn dân và 1.400 con trâu kéo ra mặt đường. 

Ngoài  huy động công sửa chữa cầu đường, nhân dân  trong tỉnh còn đóng góp cho 

cuộc kháng chiến chống Pháp 3 vạn công xay giã thóc ra gạo, dùng nhiều phương 

tiện thô sơ vận chuyển 1.000 tấn thóc, gạo, muối phục vụ các chiến dịch; huy động 

hàng trăm nhân công sửa đường dây điện thoại phục vụ thông tin liên lạc của Trung 

ương Đảng, Chính phủ, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.  

Sau chiến thắng Biên giới 1950, tuyến Quốc lộ 3 (Thái Nguyên - Bắc Kạn - 

Cao Bằng) được khôi phục; lực lượng thanh niên xung phong (TNXP) thuộc Trung 

ương Đoàn được cử bám trụ những nơi hiểm yếu. Ngày 20/3/1951, Bác Hồ đã đến 

thăm đơn vị TNXP 312 đóng quân tại khu vực cầu Nà Cù, thôn Nà Tu, xã Cẩm 

Giàng, huyện Bạch Thông (Bắc Kạn). Tại đây, Bác đã ân cần thăm hỏi động viên 

các thanh niên và tặng tuổi trẻ 4 câu thơ bất hủ: “Không có việc gì khó/ Chỉ sợ lòng 
không bền/ Đào núi và lấp biển/ Quyết chí ắt làm nên”. 

5
  

Từ sau năm 1954, Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân tiến lên chủ nghĩa xã hội 

và góp phần đấu tranh thống nhất đất nước. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, 

mặc dù phải đương đầu với các cuộc phá hoại bằng không quân của kẻ thù nhưng 

năm 1963 Bắc Kạn được Chính phủ công nhận là tỉnh đã thanh toán nạn mù chữ 

                                           
5
 Ngày 18/3/1996, Bộ Văn hóa- Thông tin đã công nhận di tích Nà Tu là khu di tích lịch sử cấp 

quốc gia. 
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với tỷ lệ 92% dân số, cũng trong năm 1963 với tinh thần cảnh giác cao và phương 

án chiến đấu sát thực tế, lực lượng vũ trang và đồng bào tỉnh Bắc Kạn đã truy lùng 

diệt, bắt sống gọn toán biệt kích của ngụy quyền Sài Gòn gồm 5 tên, ngăn chặn 

được mọi âm mưu xây dựng cơ sở phản động ở vùng cao, kích động nhân dân 

chống chế độ, phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc.  

Đặc biệt trong chiến tranh phá hoại miền Bắc xã hội chủ nghĩa lần thứ nhất của 

đế quốc Mỹ, tháng 9/1965, quân dân thị xã Bắc Kạn đã bắn rơi chiếc máy bay ném 

bom F.105 của không lực Hoa Kỳ khi chúng ném bom xuống công trường quân sự 

Mai Hiên (kho A3) nằm trên địa bàn thị xã Bắc Kạn. Với thành tích là nơi đầu tiên 

trong khu tự trị Việt Bắc bắn rơi máy bay Mỹ, thị xã Bắc Kạn được Chủ tịch Hồ Chí 

Minh tặng cờ “Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”. Riêng trong cuộc chiến 

tranh phá hoại lần thứ nhất, tỉnh Bắc Thái đã bắn rơi gần 40 máy bay Mỹ, khoảng 

100 giặc lái bị chết hoặc bị bắt, nhiều tấm gương dũng cảm bắt giặc lái Mỹ xuất hiện 

như chị Hoàng Thị Cắm, Hoàng Thị Tơ dân tộc Tày ở huyện Chợ Đồn.  

 Trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, ngày 21/4/1965, Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn việc hợp nhất hai tỉnh Bắc Kạn và Thái 

Nguyên thành tỉnh Bắc Thái. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Thái mở 

rộng họp sau ngày hợp nhất hai tỉnh đã xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo 

của Đảng bộ trước tình hình mới để đề ra các chủ trương phát triển kinh tế. Toàn 

tỉnh tập trung vào phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, đảm bảo giao thông thời 

chiến, chú trọng công tác giáo dục, y tế, văn hoá thông tin, góp phần chi viện sức 

người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Năm 1972, đế quốc Mỹ leo thang 

đánh phá ác liệt miền Bắc. Nhiều con em của nhân dân Bắc Kạn đã tham gia Đại 

đội 915 và anh dũng hi sinh vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước 
6
. Cuộc tổng tiến 

công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 kết thúc thắng lợi đã mở ra một kỷ nguyên 

mới cho đất nước - kỷ nguyên của độc lập, tự do.  

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Bắc Kạn đã 

có 9.021 thanh niên xung phong ra mặt trận. Trong chiến đấu, nhiều đồng chí đã lập 

công xuất sắc, được tặng danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ”.  Đặc biệt Đảng và Nhà nước 

ta đã tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho 3 đồng 

chí Nguyễn Văn Tấn, Hà Văn Vấn và liệt sỹ Nguyễn Văn Thoát; hơn 2.000 con em 

đồng bào các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã anh dũng hy sinh để đổi lấy độc lập, tự do và 

thống nhất đất nước. Toàn tỉnh hiện nay có 99 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. 

                                           
6
 Đại đội 915 có 102 cán bộ, đội viên là con em nhân dân thuộc 8 huyện: Chợ Rã, Chợ Đồn, Bạch 

Thông, Na Rì (nay thuộc tỉnh Bắc Kạn), Đồng Hỷ, Phổ Yên, Đại Từ và Phú Bình (nay thuộc tỉnh Thái 

Nguyên), ở lứa tuổi từ 17 đến 25, được biên chế thành 7 tiểu đội. Nhiệm vụ của đại đội là sửa chữa, nâng 

cấp những trọng điểm giao thông thường xuyên bị ném bom và giải tỏa hàng hóa chi viện cho chiến 

trường miền Nam tại Ga Lưu Xá và ga Quán Triều (thành phố Thái Nguyên). Đúng vào đêm Noel năm 

1972, tại khu vực ga Lưu Xá, trên địa bàn xã Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, bom đạn của Đế quốc 

Mỹ đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân, trong đó có 60 thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 

91 Bắc Thái đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa chi viện cho chiến trường miền Nam.  
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Như vậy, trong suốt thời kỳ từ kháng chiến chống thực dân Pháp đến những 

năm tháng xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà, Đảng 

bộ tỉnh Bắc Kạn đã làm tròn nhiệm vụ của mình, lãnh đạo nhân dân các dân tộc 

trong tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, chi viện cho tiền tuyến, góp phần quan trọng 

vào sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước. Với những thành tích đã đạt được, 

Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Bắc Kạn cùng 6/8 huyện, thành phố 

vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân 

dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và nhiều phần thưởng cao quý 

khác do Đảng, Nhà nước trao tặng cho các tập thể, cá nhân.  

3. Giai đoạn từ 1975 đến 1996 

Ngay sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tỉnh đã phát động 

đợt thi đua “Mừng đất nước Việt Nam hoàn toàn giải phóng” từ tháng 5 - 9/1975, 

các cơ quan, đơn vị, trường học đã động viên cán bộ, công nhân viên chức, lực 

lượng vũ trang, nhân dân tổ chức lao động xã hội chủ nghĩa, mua tư liệu sản xuất 

gửi tặng đồng bào miền Nam, trong đó có nhân dân hai tỉnh kết nghĩa Kon Tum, 

Khánh Hòa. Toàn tỉnh đã ủng hộ được trên 500 con trâu, hơn 100.000 đồng, 1.200 

tấn thóc và nhiều phương tiện, vật tư, thiết bị, văn hóa phẩm. 

Trong thời kỳ từ 1975 - 1986, Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực 

hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện vô cùng 

khó khăn. Do hậu quả của cuộc chiến tranh lâu dài và cuộc chiến tranh phá hoại 

nhiều mặt của các thế lực thù địch. Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn 

quốc và Đại hội Đảng bộ tỉnh, quân và dân Bắc Kạn đã phát huy truyền thống cách 

mạng, cố gắng khắc phục mọi khó khăn, vươn lên, tìm tòi, sáng tạo phương thức 

quản lý, cách làm ăn mới trong điều kiện chuyển từ cơ chế quản lý bao cấp sang 

hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa và đạt được những kết quả nhất định trong 

phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh thổ 

quốc gia. 

 Theo Nghị quyết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa VI (29/12/1978) đã phê chuẩn 

việc phân vạch lại địa giới hành chính một số tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Bắc 

Thái. Do vậy, hai huyện Ngân Sơn, Chợ Rã (Ba Bể) thuộc Bắc Thái được tách ra 

và nhập vào tỉnh Cao Bằng. 

 Năm 1979, trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, tỉnh Bắc Kạn 

đã đóng góp sức người, sức của cùng với quân, dân cả nước chiến đấu, kề vai sát 

cánh cùng nhân dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, bảo vệ toàn 

vẹn độc lập, chủ quyền biên giới quốc gia. Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới 

phía Bắc, tỉnh Bắc Kạn vừa là hậu phương trực tiếp, vừa là tuyến đầu phòng thủ,vì 

vậy tỉnh đã chi viện lực lượng cho tuyến trước và chiến đấu anh dũng; vận động 

nhân dân sản xuất chông tre, bàn chông và quả chông dứa bằng sắt chi viện cho hai 

tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn rào biên giới; giúp đỡ, ủng hộ cho đồng bào các vùng 

chiến sự sơ tán đến tỉnh.  

 Thời kỳ 1986 - 1996, nhất là khi bước vào thực hiện công cuộc đổi mới, tình 

trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội ngày càng trầm trọng, đời sống đồng bào các 
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dân tộc trên địa bàn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Trước tình hình 

đó, Đảng bộ tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương và biệp pháp từng bước giải quyết 

những khó khăn, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện đổi mới tư 

duy và cơ chế quản lý; khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong xã hội, xây dựng 

nếp sống văn hóa mới; hình thành cơ bản cơ chế quản lý mới; ổn định và phát triển 

sản xuất; phấn đấu thực hiện tốt các chính sách xã hội; tăng cường công tác quân 

sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chỉnh đốn và đổi mới sự 

lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và vai trò của các tổ chức 

đoàn thể nhân dân. Qua 10 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ và nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh vượt qua muôn vàn khó khăn và thách thức gay gắt, kiên trì 

sự nghiệp đổi mới của Đảng, vượt qua thời kỳ suy thoái về kinh tế, giữ vững ổn 

định về chính trị, từng bước phát triển kinh tế với nhịp độ tăng trưởng cao. 

Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và 

nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, phấn đấu, kiên trì vận dụng đường lối 

đổi mới của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương, tạo ra sự chuyển biến toàn 

diện. Những thành tựu đó đã tạo ra thế và lực mới, nhân tố mới cho bước phát triển 

ổn định vững chắc những năm cuối của thế kỷ XX. 

4.  Giai đoạn từ 1997 đến nay  

Ngày 06/11/1996, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội (khóa IX) ra Nghị quyết chia 

tỉnh Bắc Thái để tái lập tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, chuyển 2 

huyện Ngân Sơn, Ba Bể của tỉnh Cao Bằng trở về tỉnh Bắc Kạn. Bộ Chính trị đã ra 

Quyết định thành lập Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời 

Đảng bộ tỉnh gồm 35 đồng chí; Ban Thường vụ Tỉnh ủy lâm thời 11 đồng chí. 

Ngày 01/01/1997, lễ tái thành lập tỉnh Bắc Kạn được tổ chức long trọng tại thị xã 

Bắc Kạn. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới 

của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn. Việc tái lập tỉnh là cơ hội tốt 

để Bắc Kạn phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần của nhân dân. 

Khi mới tái lập tỉnh Bắc Kạn gặp rất nhiều khó khăn: Tình hình kinh tế - xã 

hội kém phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm do đặc trưng là kinh tế thuần 

nông; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chưa phát triển. Thu ngân sách thấp, chưa 

đáp ứng 10% nhu cầu chi toàn tỉnh. Cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng thấp kém, nhà 

cửa, phương tiện làm việc, đi lại thiếu thốn, đường giao thông khó khăn. Toàn tỉnh 

có 5 huyện, 1 thị xã và 112 xã, phường, thị trấn, trong đó có 16 xã chưa có đường ô 

tô, 16 xã khác ô tô chỉ đến được trong mùa khô; 2 huyện và 102 xã chưa có điện 

lưới quốc gia, 93 xã chưa có điện thoại. Trình độ dân trí thấp với 36% số xã chưa 

đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học và xóa mù chữ; đời sống còn 

nhiều khó khăn, nhiều tập tục và canh tác còn lạc hậu, tỷ lệ đói nghèo trên 50% số 

hộ dân. Bộ máy tổ chức các cơ quan mới bắt đầu củng cố, sắp xếp đi vào hoạt động 

vừa thiếu, vừa không đồng bộ. Trong 112 xã, phường, thị trấn có 103 xã thuộc diện 

đặc biệt khó khăn. 
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 Thực hiện Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH13, ngày 11/3/2015 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 02 phường Xuất Hóa, Huyền Tụng và thành 

phố Bắc Kạn, toàn tỉnh có 08 đơn vị hành chính cấp huyện (01 thành phố, 07 

huyện) và 122 đơn vị hành chính cấp xã (110 xã, 06 phường, 06 thị trấn). Từ 

01/02/2020, sau khi tiến hành sắp xếp lại theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, 

tỉnh Bắc Kạn sẽ giảm từ 122 xã, phường, thị trấn xuống còn 108 đơn vị hành chính 

cấp xã (gồm 96 xã, 6 phường và 6 thị trấn) 
7
.  

Sau 23 năm tái lập, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, 

ngành Trung ương, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong 

tỉnh phát huy truyền thống quê hương căn cứ địa cách mạng, đoàn kết nhất trí, vượt 

qua mọi khó khăn gian khổ, lao động cần cù, sáng tạo, nỗ lực vươn lên đạt được 

nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng- an 

ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể.  

 Tuy nhiên, do điểm xuất phát thấp, điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý không 

thuận lợi, Bắc Kạn vẫn là một trong những tỉnh khó khăn của cả nước. Trước yêu 

cầu nhiệm vụ mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh không 

ngừng đoàn kết, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  

III. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG QUÊ HƯƠNG CÁCH MẠNG, 

ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC BẮC KẠN 

QUYẾT TÂM XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN 

  Trải qua 120 năm hình thành và phát triển, cùng với cả nước, đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đã vượt qua nhiều khó khăn, phát huy 

mọi nguồn lực, tìm hướng đi mới với những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực 

tiễn của địa phương. Đặc biệt, từ khi tái thành lập tỉnh năm 1997 đến nay, được sự 

quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và sự giúp đỡ của 

các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh bạn nên Bắc Kạn đã có những đổi thay 

toàn diện.  

                                           
7
 Trong đó, huyện Ngân Sơn sẽ thành lập xã Hiệp Lực trên cơ sở sáp nhập hai xã Hương Nê và 

Lãng Ngâm. Huyện Na Rì sẽ có các xã mới gồm Văn Lang, Trần Phú, Sơn Thành, Văn Vũ, thị trấn Yến 

Lạc. Sau khi sắp xếp, huyện Na Rì có 17 đơn vị hành chính cấp xã. Huyện Bạch Thông sẽ sáp nhập xã 

Quân Bình và Hà Vị thành xã Quân Hà; sáp nhập xã Phương Linh vào thị trấn Phủ Thông; thành lập xã 

Tân Tú trên cơ sở hai xã Tân Tiến và Tú Trĩ. Huyện Chợ Đồn sẽ sáp nhập hai xã Đông Viên và Rã Bản 

thành xã Đồng Thắng; sáp nhập một phần xã Phong Huân vào xã Bằng Lãng; phần còn lại của xã Phong 

Huân sáp nhập với xã Yên Nhuận thành xã Yên Phong. Huyện Chợ Mới sẽ thành lập thị trấn Đồng Tâm 

trên cơ sở sáp nhập thị trấn Chợ Mới và xã Yên Đĩnh; sáp nhập xã Nông Thịnh và Thanh Bình thành xã 

Thanh Thịnh; Huyện Ba Bể nhập toàn bộ diện tích xã Cao Trĩ vào Thượng Giáo. 
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- Kinh tế của tỉnh có bước chuyển biến theo hướng tích cực. Kết thúc năm 

2019, kinh tế tăng trưởng 5,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 38,6 triệu đồng, 

tăng 6,8 triệu đồng so với năm 2018. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 714,2 tỷ 

đồng, tăng 10,09% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 16%, vượt 3% 

kế hoạch. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 6,5 triệu USD. Có 105 sản phẩm 

OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, làm cho diện mạo 

cảnh quan môi trường đô thị, nông thôn ngày càng khởi sắc. Hoạt động xúc tiến 

đầu tư, thu hút, vận động vốn đầu tư nước ngoài được tăng cường. Trong năm 

2019, tỉnh đã thu hút được 09 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 595 tỷ 

đồng. Tỉnh đã phối hợp với Tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và 

các nhà đầu tư triển khai một số dự án kết cấu hạ tầng đô thị, du lịch sinh thái trên 

địa bàn tỉnh. Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt được những kết quả quan trọng. Từ 

một nền kinh tế thuần nông, tỉnh đã từng bước hình thành sản xuất nông nghiệp 

gắn với chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm, hình thành một số diện tích cây 

trồng tập trung mang lại hiệu quả kinh tế cao, đã có 5 sản phẩm được công nhận 

chỉ dẫn địa lý
8
, chứng nhận nhãn hiệu tập thể 

9
. Sản xuất lâm nghiệp có bước phát 

triển mạnh, diện tích trồng rừng bình quân đạt trên 6.000ha/năm. Với tỷ lệ che phủ 

rừng duy trì 72,6%, Bắc Kạn trở thành một trong những tỉnh có độ che phủ rừng 

cao nhất cả nước. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo 

thực hiện, đến nay, toàn tỉnh có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hoạt động thương 

mại, dịch vụ được duy trì ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng 

của nhân dân. Cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư làm cho diện mạo cảnh quan 

môi trường, nông thôn, đô thị ngày càng có nhiều khởi sắc, đổi thay. Đời sống vật 

chất, tinh thần của nhân dân kể cả đồng bào ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng 

dân tộc thiểu số được cải thiện rõ rệt.  

- Văn hóa, xã hội có bước phát triển mới: Lĩnh vực giáo dục, đào tạo có nhiều 

chuyển biến tiến bộ. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được duy trì; 

chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao; toàn tỉnh hiện có 96 trường đạt 

chuẩn quốc gia, chiếm 30,2% tổng số trường học trên địa bàn tỉnh. Công tác khám 

chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm; công suất sử dụng giường 

bệnh đạt trên 110%; có 108 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ người tham 

gia bảo hiểm y tế đạt 98%. Bệnh viện đa khoa với quy mô 500 giường bệnh được 

khánh thành, đưa vào sử dụng với trang thiết bị hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

khám, chữa bệnh của nhân dân. Hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao diễn ra sôi 

nổi ở các địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” 

tiếp tục phát triển cả về quy mô và chất lượng. Các cơ quan thông tin, truyền thông 

đã tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, định hướng dư luận, tạo sự 

đồng thuận trong xã hội. Công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, giảm 

nghèo được quan tâm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm gần 5 lần so với năm 1997. 

                                           
8
 Sản phẩm được công nhận chỉ dẫn địa lý: Hồng không hạt, quýt Bắc Kạn. 

9
 Sản phẩm được chứng nhận nhãn hiệu tập thể: miến dong Bắc Kạn, gạo bao thai Chợ Đồn, gạo Khẩu nua lếch. 
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- Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, thế trận quốc phòng toàn 

dân và an ninh nhân dân được xây dựng, củng cố vững chắc. Tình hình an ninh 

chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định tạo môi 

trường lành mạnh để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

- Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố: Công tác xây dựng Đảng 

được coi trọng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Công tác phát triển đảng được 

đẩy mạnh, đặc biệt là ở các thôn, bản vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Từ 

03 đảng viên đầu tiên của Chi bộ Chí Kiên được thành lập cách đây 77 năm, Đảng 

bộ tỉnh đã trưởng thành vượt bậc với 34.720 đảng viên (chiếm gần 11% dân số). 

Chất lượng các chi, đảng bộ và đảng viên không ngừng được nâng lên. Công tác tư 

tưởng được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo thực hiện. Trong những năm qua, 

cấp ủy các cấp đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sức lan tỏa, chuyển biến quan trọng 

trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và đông 

đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác cải cách hành chính tiếp 

tục được các ngành, các cấp từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo mạnh mẽ, chỉ số 

PAPI của tỉnh năm 2018 đạt được 44,36/80 điểm, đứng thứ 28/63 tỉnh, thành phố 

trên cả nước. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển đảng hiện nay được 

cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện, có nhiều đổi mới, chuyển biến. Tỉnh ủy 

đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai thực hiện việc đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức 

bộ máy, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế. Bộ máy chính 

quyền, đoàn thể thường xuyên được củng cố, kiện toàn, đáp ứng được yêu cầu thực 

tế của địa phương. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã có nhiều đổi mới 

về phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, nhất là những địa bàn khó khăn, vùng 

sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. 

Với những thành tích đạt được, tỉnh Bắc Kạn đã vinh dự được Đảng, Nhà 

nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân (năm 2000); Huân chương Lao động hạng Nhất (năm 2006), Huân 

chương Độc lập hạng Nhất (năm 2016)… Đây là thể hiện sự quan tâm, ghi nhận 

của Đảng, Nhà nước đối với nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, nhân 

dân các dân tộc Bắc Kạn trong thời gian qua. 

 Chặng đường 120 năm với bao công sức, tâm huyết của các thế hệ cha anh đã 

xây dựng nên một trang sử vẻ vang, đáng trân trọng, tự hào của tỉnh Bắc Kạn.  

Phát huy truyền thống yêu nước, vượt khó đi lên của quê hương cách mạng, đảng 

bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn quyết tâm phấn đấu, đoàn 

kết, ra sức thi đua, học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng Bắc Kạn ngày càng giàu 

đẹp, văn minh./. 

 


