
 

 

THÁI NGUYÊN XƯA VÀ NAY;  

HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN 

1. Đất và người Thái Nguyên 

Tên gọi Thái Nguyên đã có từ lâu đời nhưng chính thức được gọi là 

tỉnh Thái Nguyên dưới thời vua Minh Mạng từ năm 1831. Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra 

đời, cả nước tổ chức thành 12 khu, tỉnh Thái Nguyên thuộc Khu 1. Từ tháng 

11/1949, tỉnh Thái Nguyên thuộc Liên Khu Việt Bắc; từ tháng 7/1956 đến 

tháng 12/1975 thuộc Khu Tự trị Việt Bắc (trong đó, thị xã Thái Nguyên là 

Thủ phủ). Ngày 1/7/1965, tỉnh Thái Nguyên sáp nhập với tỉnh Bắc Cạn(1) 

thành tỉnh Bắc Thái.  

 

                                             Bản đồ hành chính tỉnh Bắc Thái (1965-1997) 

Từ 1/1/1997, tỉnh Thái Nguyên được tái lập trên cơ sở chia tách tỉnh Bắc 

Thái thành hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn theo địa giới như trước khi sáp 

nhập. Suốt quá trình dựng nước, giữ nước, trải qua những thăng trầm của lịch 

sử, với nhiều lần thay đổi tên gọi, địa giới hành chính nhưng mảnh đất Thái 

Nguyên ngàn năm văn hiến, địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, 

truyền thống yêu nước và cách mạng vẫn trường tồn và phát triển.  

                                                 
1 Tên gọi của tỉnh Bắc Kạn ngày nay. 
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                  Bản đồ hành chính tỉnh Thái Nguyên (từ 1997 đến nay) 

Dân số Thái Nguyên hiện có hơn 1,2 triệu người, thuộc 46 thành phần 

dân tộc, trong đó 8 dân tộc có số dân đông nhất là: Kinh, Tày, Nùng, Sán 

Dìu, Sán Chay, Dao, Mông và Hoa; dân tộc thiểu số chiếm 28% dân số(2). 

Nhân dân các dân tộc trong tỉnh vốn có truyền thống văn hóa lâu đời. Đặc 

điểm nổi bật trong đời sống văn hoá của Thái Nguyên là tính chất hội tụ, giao 

lưu giữa các vùng miền, các dân tộc. Truyền thống văn hóa được kết tinh 

trong tinh thần cộng đồng bền chặt, trong các hoạt động lễ hội, trong phong 

cách giao tiếp ứng xử và lối sống thuần hậu, mến khách. Bản sắc văn hóa của 

người Thái Nguyên gắn liền với nét đẹp của các làn điệu chèo, chầu văn, 

trống quân, cò lả,… của người Kinh; làn điệu then, lượn của đồng bào Tày, 

hát Sli của đồng bào Nùng, hát Sấng Cọ của đồng bào Sán Chay, Soọng Cô 

của đồng bào Sán Dìu, Páo Dung của đồng bào Dao,… Nhiều loại hình nghệ 

thuật đặc sắc của đồng bào Tày, Dao, Sán Dìu, Sán Chay, Nùng ở Thái 

Nguyên đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.  

                                                 
(2) Theo số liệu điều tra thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số Việt Nam 1/7/2015  
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Múa Tắc Xình của người Sán Chay (Phú Lương, Thái Nguyên) 

 

Xưa nay, Thái Nguyên vẫn được coi là nét gạch nối của vùng rừng núi 

Việt Bắc và vùng đồng bằng Bắc Bộ. Trong quá trình dựng nước và giữ 

nước của dân tộc có biết bao sự kiện lịch sử đã ghi dấu ấn trên mảnh đất này. 

Từ xưa, Thái Nguyên được coi là “phên giậu” che chắn phía Bắc kinh thành 

Thăng Long; thường xuyên phải đối mặt với các thế lực ngoại bang; là điểm 

xuất phát triển khai lực lượng chống giặc ngoại xâm nơi miền biên ải… 

Chính vì vậy, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã sớm hun đúc cho mình một 

bản lĩnh kiên cường, bất khuất, góp phần xứng đáng vào chiến công chung 

của đất nước.  

Thái Nguyên là quê hương của Lý Bí (quê gốc ở châu Giã Năng - nay là 

thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên), người lãnh đạo cuộc kháng 

chiến chống giặc Lương thành công (thế kỷ thứ VI) và trở thành vị hoàng đế 

đầu tiên của nước ta. Thái Nguyên  cũng là quê hương của Dương Tự Minh - 

Thủ lĩnh phủ Phú Lương thời Lý - người trực tiếp cầm quân dẹp giặc, bảo vệ 

vững chắc cả vùng biên viễn phía Bắc quốc gia Đại Việt. Cuộc đời và sự nghiệp 

của ông là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc trong xây 

dựng, bảo vệ quốc gia phong kiến Đại Việt. 

 

 

 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAa_T%E1%BA%AFc_X%C3%ACnh&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_S%C3%A1n_Chay
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            Di tích đền thờ vua Lý Nam Đế ở thôn Cổ Pháp, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên. 

 

 

Đền Đuổm, huyện Phú Lương - nơi thờ Dương Tự Minh. 
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Lễ hội Đền Đuổm (ngày Mồng 6 tháng Giêng hằng năm). 

Sau khi thực dân Pháp chiếm đóng tỉnh Thái Nguyên, không cam chịu 

sống cuộc đời nô lệ, nhân dân trong tỉnh liên tục hưởng ứng các cuộc khởi 

nghĩa, trong đó, Khởi nghĩa Thái Nguyên năm 1917 do Trịnh Văn Cấn và 

Lương Ngọc Quyến lãnh đạo là cuộc khởi nghĩa lớn nhất nổ ra ở Việt Nam 

trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất. 

 

Đền thờ Đội Cấn ( thành phố  Thái Nguyên). 
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Năm 1936, tại xã La Bằng (huyện Đại Từ), tổ chức Đảng Cộng sản đầu 

tiên của Thái Nguyên được thành lập, đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng 

của phong trào cách mạng ở Thái Nguyên, góp phần tập hợp, động viên 

quần chúng tham gia các hoạt động cách mạng do Đảng Cộng sản Đông 

Dương lãnh đạo. Thái Nguyên là nơi ra đời Trung đội Cứu quốc quân II 

(15/9/1941), nơi Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân và các đội 

Cứu quốc quân đại diện cho các lực lượng vũ trang cả nước tổ chức lễ thống 

nhất thành Việt Nam Giải phóng quân (15/5/1945) - tiền thân của Quân đội 

nhân dân Việt Nam anh hùng.  
 

                     Rừng Khuôn Mánh - Nơi ra đời Trung đội Cứu quốc quân II, 

                          thuộc xã Tràng Xá (huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). 

Trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, 4 

huyện: Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) cùng với 

huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) và các huyện Sơn Dương, Yên Sơn (tỉnh 

Tuyên Quang) vinh dự được Trung ương Đảng, Chính phủ chọn làm An toàn 

khu Trung ương - Thủ đô kháng chiến của cả nước - trong đó huyện Định 

Hóa (tỉnh Thái Nguyên) là trung tâm. Từ đây, nhiều chủ trương, quyết sách 

quan trọng quyết định vận mệnh dân tộc được ban hành. Đặc biệt, ngày 

6/12/1953, tại Tỉn Keo, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, dưới sự chủ trì của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 

họp, thông qua kế hoạch tác chiến mùa Xuân năm 1954 của Tổng Quân ủy - 

Bộ Tổng Tư lệnh và quyết định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ…  
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Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt  

ATK Định Hóa, Thái Nguyên. 

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và chiến tranh bảo vệ biên giới, 

quân và dân tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng hậu phương vững mạnh, chi viện sức 

người, sức của cho tiền tuyến, góp phần vào chiến thắng chung của dân tộc.  

Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của đất nước, theo tiếng 

gọi của Tổ quốc đã có hàng chục vạn con em các dân tộc tỉnh Thái Nguyên lên 

đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến, trong đó có 10.821 người đã anh 

dũng hy sinh; hàng vạn người đã để lại một phần xương máu trên các chiến 

trường; hàng nghìn đồng chí là dũng sĩ, chiến sĩ thi đua, chiến sĩ quyết thắng 

trên các mặt trận chiến đấu và trong lao động sản xuất,…Hiện nay, toàn tỉnh 

có 7.189 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, 2.742 bệnh 

binh, trên 95.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc được tặng 

Huân chương, Huy chương Kháng chiến… Ghi nhận những đóng góp của 

Đảng bộ và nhân dân Thái Nguyên trong các cuộc kháng chiến, 81 tập thể, 21 

cá nhân trong tỉnh được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng 

Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; 575 bà mẹ được phong 

tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.  

Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên vinh dự được nhiều 

lần đón Bác Hồ về thăm. Kể từ sau khi chia tay với đồng bào các dân tộc tỉnh 

Thái Nguyên và đồng bào vùng Việt Bắc để trở về Hà Nội (năm 1954) cho đến 

khi cuối đời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 7 lần trở lại thăm hỏi, động viên 

nhân dân, chỉ đạo Đảng bộ tỉnh lãnh đạo nhân dân xây dựng cuộc sống mới. 
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Hồ Chủ tịch thăm gia đình bà Đỗ Thị Gái, nông dân ở làng 

Cốt Ngạch, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên (năm 1954) 

 

                           Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, dân công tham gia 

                          khôi phục đập Thác Huống, Thái Nguyên (25/1/1955) 
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Hồ Chủ tịch thăm công trình thủy lợi kè Lũ Yên, 

xã Đào Xá,huyện Phú Bình (2/3/1958) 

 

 

 

                      Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm công trường xây dựng  

                            Khu Gang thép Thái Nguyên, ngày 8/6/1959. 
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                                Bác Hồ đến thăm Bệnh viên Khu Tự trị Việt Bắc  

                  (nay là Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên), ngày 13/3/1960. 
 

 

Bác Hồ về thăm và nói chuyện với cán bộ, học sinh Trường Thanh niên       

lao động Xã hội chủ nghĩa huyện Phú Lương, Thái Nguyên (ngày 31/12/1962) 
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Bác Hồ nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, ngày 1/1/1964 

2. Tiềm năng, lợi thế 

Về lĩnh vực giao thông: Thái Nguyên có hệ thống hạ tầng giao thông 
đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu vận tải của xã hội với chất lượng ngày 
càng cao với ba loại hình: đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Toàn 
tỉnh có gần 5.000km đường bộ với trên 200km quốc lộ và đường cao tốc; trên 
1.300km đường tỉnh, đường huyện và trên 3.000km đường cấp xã. 

 

Đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên (tại nút giao Yên Bình) 
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Với vị trí địa lý thuận lợi, Thái Nguyên là đầu mối giao thông quan 

trọng, kết nối với các tỉnh vùng núi phía Bắc, vùng kinh tế trọng điểm Bắc 

Bộ và các tỉnh trong vùng quy hoạch Thủ đô; cách sân bay Quốc tế Nội Bài 

khoảng 50km, trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 80km, cảng Hải Phòng, 

Quảng Ninh khoảng 180km; biên giới Trung Quốc khoảng 200km. Tỉnh có 

các tuyến giao thông đối ngoại, như: Cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, đường 

Thái Nguyên - Chợ Mới, đường Hồ Chí Minh, các tuyến QL.3, QL.37, 

QL.17, QL.1B, QL.3C. 

Hệ thống đường sắt có tuyến Thái Nguyên - Hà Nội 75 km, Kép - Lưu Xá 

57km; hệ thống đường thủy trên sông Cầu, sông Công kết nối với Cảng Đa 

Phúc, có thể tiếp nhận tầu trọng tải hàng 1.000 tấn,... Bên cạnh đó, hệ thống 

đường gom, đường kết nối các khu công nghiệp, cụm công nghiệp với hệ thống 

quốc lộ, đường cao tốc đã được đầu tư cơ bản, đồng bộ theo hướng hiện đại. 

 

                   Cảng Đa Phúc (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). 
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                Đường sắt Thái Nguyên - Hà Nội (tại Ga Lưu Xá, thành phố Thái Nguyên). 

Hạ tầng các bến xe khách, xe buýt đã và đang được tỉnh đầu tư hiện đại, 

trong đó Bến xe Trung tâm thành phố Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bến xe loại I, 

là một trong những bến xe hiện đại nhất khu vực phía Bắc Việt Nam, đáp ứng 

lưu lượng trên 1.000 lượt xe xuất bến/ngày đêm. Lực lượng vận tải đáp ứng nhu 

cầu vận chuyển hàng hoá, sự đi lại của người dân và doanh nghiệp với trên 

1.000 xe tuyến cố định và hợp đồng vận tải khách; gần 3.000 xe vận tải hàng 

hóa trên các tuyến nội tỉnh, ngoại tỉnh; trên 2.000 xe taxi; 100% các huyện, 

thành phố, thị xã đã có mạng lưới xe buýt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.  
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                             Bến xe khách Trung tâm thành phố Thái Nguyên 

 

Về nguồn nhân lực: Thái Nguyên là trung tâm giáo dục và đào tạo lớn thứ 

3 của cả nước với 9 trường đại học, 25 trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp 

(có 15 giáo sư, 150 phó giáo sư và 670 tiến sĩ), 52 cơ sở dạy nghề. Hằng năm 

đào tạo, bồi dưỡng gần 20.000 sinh viên có trình độ cao đẳng, đại học; trên 

2.000 học viên cao học và nghiên cứu sinh; cung cấp hàng chục nghìn cán bộ 

khoa học, công nhân kỹ thuật ở nhiều lĩnh vực phục vụ cho sự phát triển của 

tỉnh Thái Nguyên và cả nước. Nhiều cựu sinh viên của Đại học Thái Nguyên 

đã trở thành cán bộ lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; nhiều người là 

Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, giáo sư, 

tiến sỹ, nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú; nhiều đồng chí đã và đang giữ vị 

trí lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh Trung du miền núi 

phía Bắc. 
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                                                  Đại học Thái Nguyên. 

 

 

                                       Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. 

Hoạt động liên kết đào tạo hợp tác quốc tế được tăng cường; hằng năm 

tỉnh đã đào tạo được trên 2.000 học sinh, sinh viên của các nước Lào, 

Campuchia, Philippin,… 

 



16 

 

 

 

 

                   Sinh viên Khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên trong ngày ra trường. 

Hệ thống giáo dục phổ thông được quan tâm phát triển toàn diện, với 676 

trường mầm non, tiểu học, THCS và THPT, trong đó có 229 trường mầm non; 

224 trường tiểu học; 190 trường trung học cơ sở; 33 trường trung học phổ thông.  

Trên địa bàn tỉnh có Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, là trường 

dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhà trường có nhiệm vụ 

đào tạo con em của 32 dân tộc thiểu số thuộc 21 tỉnh miền núi từ Quảng Bình 

trở ra, trong đó có nhiều học sinh thuộc dân tộc ít người như: Ngái, Lự, 

Mảng, Sila, Clao, La Hủ, Cống, Pu Péo, Bồ Y,… Đây là trường duy nhất của 

cả nước có 3 hệ đào tạo, với quy mô trên 1.800 học sinh/năm. 

 

                  Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc, nơi đào tạo con em  

                  các dân tộc thiểu số thuộc 21 tỉnh miền núi từ Quảng Bình trở ra. 
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Thái Nguyên được xác định là trung tâm y tế vùng Đông Bắc, trên địa bàn 

tỉnh có trên 520 cơ sở khám chữa bệnh, trong đó có Bệnh viện Trung ương Thái 

Nguyên, Bệnh viện Quân đội 91, 5 bệnh viện chuyên khoa cấp tỉnh, 7 bệnh viện 

đa khoa cấp huyện có 1.728 bác sĩ (đạt 13,7 BS/10.000 dân), 5.270 giường 

bệnh (đạt 42 giường bệnh/10.000 dân); 100% các xã có trạm y tế, 92,2% xã 

đạt tiêu chí Quốc gia; 100% các xóm, bản, tổ dân phố có nhân viên y tế thôn, 

bản hoạt động hiệu quả.  

 

                                  Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên 

 

Nhiều dịch vụ kỹ thuật y tế cao và chuyên sâu đã được thực hiện tại các 

bệnh viện trên địa bàn tỉnh như: ghép thận, can thiệp tim mạch, thay khớp, 

phẫu thuật lồng ngực, phẫu thuật cột sống, phẫu thuật sọ não, điển hình là kỹ 

thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), đến nay đã có trên 200 trẻ chào đời 

bằng phương pháp này tại Bệnh viện A. 
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Bệnh viện A Thái Nguyên thực hiện thành công kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm. 

Về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản: Thái Nguyên được thiên nhiên ưu đãi 

cho nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng với trên 200 điểm mỏ, gồm nhiều 

loại khoáng sản như vonfram, than, sắt, titan, thiếc, chì, kẽm, vàng, thủy 

ngân… Đặc biệt, một số loại khoáng sản có trữ lượng lớn như vonfram đa kim 

trữ lượng khoảng 110 triệu tấn, lớn thứ hai thế giới tập trung chủ yếu tại Núi 

Pháo (huyện Đại Từ); than trữ lượng khoảng 90 triệu tấn, lớn thứ hai của cả 

nước tập trung chủ yếu tại Làng Cẩm, Núi Hồng (huyện Đại Từ), Phấn Mễ 

(huyện Phú Lương), Khánh Hòa (thành phố Thái Nguyên); quặng sắt trữ lượng 

khoảng 50 triệu tấn tập trung chủ yếu tại Trại Cau (huyện Đồng Hỷ)… cùng 

nhiều loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Đây là điều kiện tốt để tỉnh Thái 

Nguyên phát triển các ngành công nghiệp luyện kim và khai khoáng.  
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Nhà máy chế biến khoáng sản đa kim Núi Pháo 

(huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). 

 

Mỏ Núi Pháo, tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. 

Về lĩnh vực công nghiệp: Ngành công nghiệp Thái Nguyên sớm được 

hình thành từ những năm 60 của thế kỷ trước, với sự ra đời của Khu Liên hợp 

Gang thép Thái Nguyên, được xác định là cái nôi của ngành luyện kim Việt 

Nam và đến thập kỷ 70 hình thành Cụm công nghiệp cơ khí Gò Đầm (thành 

phố Sông Công) đã đưa Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm 

công nghiệp lớn của cả nước.  
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          Dây chuyền cán thép tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên. 

Trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp Thái Nguyên tiếp tục phát huy nhiều 

lợi thế và tập trung phát triển với 7 chuyên ngành công nghiệp lớn: công 

nghiệp công nghệ thông tin, điện tử và vi mạch bán dẫn; chế tạo máy, gia công 

kim loại và cơ khí lắp ráp; công nghiệp nhẹ, chế biến nông, lâm, thuỷ sản, thực 

phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng; công nghiệp hoá chất; sản xuất và phân phối 

điện, nước và xử lý chất thải; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng; công 

nghiệp sản xuất kim loại; công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản. Nhiều 

sản phẩm công nghiệp có khả năng chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước 

như: sản phẩm điện tử, linh kiện điện tử, sản phẩm cơ khí, may mặc, chè và 

nhiều kim loại quý (Vonfram, thiếc, đồng...). Trong đó, nổi bật là Tổ hợp Công 

nghệ cao Samsung, Nhà máy khai thác và chế biến khoáng sản đa kim Núi 

Pháo và hàng trăm nhà máy sản xuất công nghiệp phụ trợ. 
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Nhà máy SamSung Electronics Việt Nam tại Khu Công nghiệp Yên Bình, 

thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. 
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Nhà máy may TNG Sông Công, tại thành phố Sông Công 

Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG đã đầu tư trên 

1.000 tỷ đồng với 7 nhà máy và 14 chi nhánh trực thuộc; hằng năm tạo việc 

làm thường xuyên cho trên 14.000 lao động. Đặc biệt, Công ty đã áp dụng 

công nghệ sản xuất Sơmi Modal Bonding TNG và Bamboo Bonding TNG, 

đây là công nghệ ép dán nhiệt trên dây chuyền thiết bị tiên tiến nhất hiện nay. 

 

Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc và đồng chí Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên 

 tham quan Nhà máy TNG, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2018. 
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Khu công nghiệp Điềm Thụy, Thái Nguyên. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6 khu công nghiệp (diện tích 1.420ha), tỷ 

lệ lấp đầy đạt 65% và 35 cụm công nghiệp (diện tích 1.259ha), gần 13 nghìn 

doanh nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

đồng bộ đã thu hút được nhiều tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư lớn, những tập 

đoàn trong nước và quốc tế; tính lũy kế đến hết năm 2018 các doanh nghiệp 

trong các KCN đã nộp ngân sách 6.255,26 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu 26,5 tỷ USD; 

giá trị nhập khẩu 18,5 tỷ USD; tạo việc làm cho gần 170 nghìn lao động. 

Về lĩnh vực nông nghiệp: Tỉnh Thái Nguyên có điều kiện về đất đai, khí 

hậu rất thuận lợi cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Diện tích đất nông 

nghiệp chiếm 85,89% tổng diện tích đất tự nhiên. Trên địa bàn tỉnh có nhiều 

vùng sản xuất tập trung với một số cây trồng có giá trị kinh tế cao như: Lúa 

Nếp Thầu dầu là giống lúa nếp có hạt gạo to tròn, trắng đẹp, khi đồ lên có vị 

béo ngọt đậm đà, dẻo thơm đặc biệt mà không nơi nào có được; gạo Bao Thai 

Định Hóa, đã trở thành một loại đặc sản mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho 

vùng đất chiến khu xưa; Na La Hiên (Võ Nhai); Bưởi Tiên Hội (Đại Từ). 
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      Thu hoạch lúa đặc sản Bao Thai trên cánh đồng huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên). 

 Chăn nuôi gia súc, gia cầm đang phát triển mạnh theo hướng sản xuất 

tập trung, với những sản phẩm có thương hiệu như: Gà đồi Phú Bình, Định 

Hóa, Võ Nhai, Phú Lương là giống gà bản địa có sức đề kháng tốt, chịu được 

thời tiết khắc nghiệt, gà bay, chạy tự do trên diện tích đồi rộng cho thịt săn 

chắc, thơm ngon. Tỉnh đã xây dựng 26 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao với  trên 6.200 ha. Diện tích đất đồi rừng chiếm trên 50% diện 

tích tự nhiên là lợi thế phát triển trồng rừng và cây dược liệu mang hiệu quả 

kinh tế cao như Quế, Ba Kích, Đinh Lăng…). 
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Mô hình chăn thả gà Đồi, tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. 

Thái Nguyên được biết đến là quê hương của “Đệ Nhất Danh Trà”, nổi 

tiếng trong và ngoài nước bởi hương vị đặc trưng, độc đáo, ghi dấu ấn đậm nét 

trong văn hóa trà Việt. Đặc biệt, cây chè là cây trồng thế mạnh của tỉnh với 

diện tích lớn nhất cả nước (23.000ha, sản lượng búp tươi trên 230 nghìn tấn); 

có trên 200 làng nghề chè nổi tiếng thuộc 9 huyện, thành phố, thị xã trên địa 

bàn; 50 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, chế biến, xuất khẩu trà với những 

vùng chè đặc sản như Tân Cương, La Bằng, Trại Cài, Tức Tranh... gồm nhiều 

chủng loại sản phẩm đặc sắc, thơm ngon, không chỉ nổi tiếng trong nước mà 

còn có mặt tại nhiều thị trường quốc tế (như Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, 

Nga, Anh, Pakistan…). Hiện nay, sản xuất chè của tỉnh đang phát triển mạnh 

theo hướng nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm; nhiều thương hiệu, sản 

phẩm nổi tiếng đã đạt được giải thưởng lớn tại các cuộc thi chất lượng chè 

quốc tế do Hiệp hội chè Bắc Mỹ tổ chức như: Trà Đinh, Trà Long Vân, Tôm 

nõn Trà, Thiết bảo Trà, Trà tiến Vua,… Đặc biệt, sản phẩm trà “Tôm Nõn” 

của Công ty Cổ phần Chè Hà Thái đã vượt qua sản phẩm trà của nhiều nước 

đoạt giải Bạc trong cuộc thi trà đặc sản quốc tế tại Hoa Kỳ vào năm 2016. 
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Cánh đồng chè La Bằng, huyện Đại Từ. 

 

Đ/c Nguyễn Xuân Cường, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT, Đ/c Trần Quốc Tỏ, Bí thư Tỉnh ủy và Đ/c Vũ 

Hồng Bắc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên tham gia hái chè  tại Lễ hội Chè đầu Xuân Mậu Tuất  

( xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên). 
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                        Xưởng chế biến chè tại Tân Cương, thành phố Thái Nguyên 

 

 

Đại biểu tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm Trà tại Hội chợ. 

Về lĩnh vực du lịch: Tỉnh có tiềm năng lớn về du lịch lịch sử, văn hóa, 

tâm linh và du lịch sinh thái. Toàn tỉnh hiện có gần 800 di tích được kiểm kê, 

trong đó có 1 di tích Quốc gia đặc biệt, 46 di tích quốc gia, 199 di tích cấp 

tỉnh, nổi bật như: Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt (ATK) Định Hóa 

được Chính phủ xác định là “Quần thể di tích quan trọng bậc nhất của dân 

tộc Việt Nam thế kỉ XX”, với 128 điểm di tích lịch sử, trong đó tiêu biểu như: 
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Địa điểm thành lập Việt Nam Giải phóng quân tại Định Biên; Địa điểm đồi 

Khau Tý, Tỉn Keo, Khuôn Tát - nơi ở và làm việc của Bác Hồ; Địa điểm 

Tổng Bí thư Trường Chinh và Văn phòng Trung ương Đảng ở và làm việc tại 

Phụng Hiển; Địa điểm nơi đặt Cơ quan Bộ Tổng Tư lệnh tại Bảo Linh; Địa 

điểm nơi thành lập Ủy ban Kiểm tra Trung ương tại  Điềm Mặc; Đồi Phong 

tướng, nơi Bác Hồ chủ trì Lễ phong quân hàm Đại tướng cho đồng chí Võ 

Nguyên Giáp tại Phú Đình,… 

 

           Lán Khuôn Tát, xã Phú Đình (huyện Định Hóa), nơi ở và làm việc của Bác Hồ 

                              trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. 
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             Nhà bia Di tích Đồi Phong Tướng, xã Phú Đình, huyện Định Hóa.  

       Nơi đây, ngày 28/5/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì Lễ công bố và  

                      trao quân hàm cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Khu di tích khảo cổ học Mái Đá Ngườm (xã Thần Sa, huyện Võ Nhai) đã 

được xếp hạng di tích cấp quốc gia. Năm 1980, các nhà khảo cổ học đã phát 

hiện ra dấu tích của người Việt cổ có niên đại khoảng 3-4 vạn năm. 

 

 Các nhà khoa học tham quan di chỉ Mái Đá Ngườm (xã Thần Sa, huyện Võ Nhai). 
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Thái Nguyên được biết đến với danh lam, thắng cảnh nổi tiếng Hồ Núi 

Cốc, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 9,5km. Đây là hồ nước ngọt nhân 

tạo lớn, diện tích mặt nước rộng hơn 25.000ha, có 89 hòn đảo lớn, nhỏ, có các 

loài động, thực vật phong phú, nối liền với vườn Quốc gia Tam Đảo. Đến với 

Hồ Núi Cốc, du khách sẽ được thưởng ngoạn một thiên nhiên tươi đẹp với 

phong cảnh non nước hữu tình, thấm đẫm màu sắc huyền thoại chuyện tình 

Nàng Công, Chàng Cốc và sau này đã đi vào ca khúc “Huyền thoại Hồ Núi 

Cốc”,… Hiện nay, Khu du lịch Hồ Núi Cốc đã được Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt là khu du lịch trọng điểm Quốc gia, nhiều hạng mục công trình đã 

và đang được triển khai đang được đầu tư để trở thành trung tâm du lịch sinh 

thái, vui chơi, giải trí cao cấp như: đường Bắc Sơn kéo dài, đường ven hồ, khu 

du lịch tâm linh, hệ thống nhà hàng, khách sạn, sân golf,… 

 

 

Phong cảnh Hồ Núi Cốc. 
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Thiết kế Dự án Sân Golf (36 lỗ) Hồ Núi Cốc. 

Đặc biệt, Dự án Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc đang được tích cực 

triển khai thực hiện với quy mô gồm: Khu Tam Tháp với Tháp chính cao 

150m, khu Tam Quan, Đền Mẫu, Bến thuyền,…để trở thành Khu du lịch tâm 

linh mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế kết hợp các loại hình du lịch mà đặc 

trưng cơ bản là lịch sử, văn hóa, tâm linh, sinh thái, tham quan, nghỉ dưỡng 

phấn đấu đến năm 2025 đón được khoảng 2,5 triệu lượt khách, trong đó 

khách quốc tế có lưu trú là 10.000 lượt; năm 2030 đón được 4 triệu lượt 

khách, trong đó khách quốc tế có lưu trú khoảng 20.000 lượt khách.  

 

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên tham dự 

Lễ động thổ xây dựng Khu Du lịch Hồ Núi Cốc. 
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Thiết kế công trình chùa Tháp thuộc Khu du lịch Hồ Núi Cốc 

 

Việc đầu tư xây dựng tuyến đường ven hồ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 

đối với việc phát triển du lịch Hồ Núi Cốc. 

Với vẻ đẹp hoang sơ vốn có, việc đầu tư xây dựng tuyến đường ven Hồ 

Núi Cốc với chiều dài khoảng 35,151 km và đường Hồ Núi Cốc (đường Bắc 

Sơn kéo dài) dài 9,5km có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kết nối hạ 

tầng giao thông, đây là tuyến đường rộng nhất trên địa bàn tỉnh (có lộ giới 

61m) và cũng là tuyến đường huyết mạch kết nối trục Đông - Tây của thành 

phố Thái Nguyên từ trung tâm thành phố Thái Nguyên vào khu du lịch Hồ 
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Núi Cốc. Dự án hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ khai thác triệt để tiềm năng 

du lịch của bức tranh sơn thuỷ nơi Thủ đô gió ngàn, dự án được kỳ vọng sẽ 

tạo tiền đề cho phát triển khu du lịch Hồ Núi Cốc theo quy hoạch đã được 

phê duyệt. 

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, thành lập năm 1960, nằm giữa 

trung tâm thành phố Thái Nguyên; là 1 trong 5 bảo tàng Quốc gia Việt Nam. 

Đây là một công trình kiến trúc quy mô, tầm cỡ mang nhiều tính nghệ thuật, 

với các không gian trưng bày đã tái hiện một cách chân thực cảnh quan cư trú 

và đời sống văn hóa của 54 dân tộc anh em. Điểm nhấn đặc biệt cả Bảo tàng 

là hệ thống trưng bày ngoài trời bao gồm 6 vùng văn hóa: Vùng núi cao phía 

Bắc; Thung lũng; Trung du - Bắc Bộ; miền Trung - Ven biển; Trường Sơn - 

Tây Nguyên và Đồng bằng Nam Bộ. Đây là địa chỉ du lịch văn hóa, trải 

nghiệm hấp dẫn du khách. 

 

 

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (tại thành phố Thái Nguyên). 
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Phòng trưng bày trong Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam 

(tại thành phố Thái Nguyên). 

Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Địa điểm các TNXP Đại đội 915 hy sinh tại 

khu vực ga Lưu Xá, cách trung tâm thành phố Thái Nguyên 5 km về phía Nam. 

Nơi đây, đã ghi lại sự kiện đêm Noel 24/12/1972, 60 TNXP Đại đội 915, Đội 91 

Bắc Thái (trong đó có 23 nam, 37 nữ; 38 đồng chí là người dân tộc thiểu số, 

hầu hết có độ tuổi từ 16 đến 20 tuổi; 52 đồng chí chưa kết hôn; có 1 đồng chí 

theo đạo Thiên chúa) đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ vận chuyển hàng 

cho tiền tuyến tại khu vực ga Lưu Xá, thành phố Thái Nguyên. Câu chuyện bi 

tráng và hành động anh dũng của các chị, các anh đã được vinh danh sử sách. 

Và ngày nay, tại địa điểm diễn ra sự kiện lịch sử này một công trình ý nghĩa đặc 

biệt đã được xây dựng để tưởng nhớ và trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền 

thống yêu nước cách mạng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. 

 

 
Nhà Tưởng niệm 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái. 
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               Hầm tái hiện không gian trưng bày tài liệu, hiện vật của 60 liệt sĩ TNXP Đại đội 915. 

 

         

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu tượng 60 liệt sĩ  TNXP hy sinh ngày 24-12-1972 
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               Hình ảnh tái hiện đoàn tàu tại ga Lưu Xá, nơi 60 TNXP hy sinh ngày 24-12-1972 

Thái Nguyên còn được biết đến với nhiều địa điểm di tích lịch sử, danh 

lam, thắng cảnh như: Di tích địa điểm thành lập Đội Cứu Quốc quân II tại 

rừng Khuôn Mánh, xã Tràng Xá, huyện Võ Nhai; Khu Di tích Lịch sử Quốc 

gia 27/7; Khu du lịch Quốc gia Núi Văn - Núi Võ (Đại Từ); Đền Mục, nơi 

thờ vua Lý Nam Đế (thị xã Phổ Yên); Đền Đuổm thờ Dương Tự Minh (Phú 

Lương); Đền Thờ Lưu Nhân Chú (Đại Từ); Chùa Hang (thành phố Thái 

Nguyên); Đình, Đền, Chùa Cầu Muối (Phú Bình); Khảo cổ học Thần Sa, 

hang Phượng Hoàng - Suối Mỏ Gà (Võ Nhai), sườn Đông Tam Đảo, Thiền 

viện Trúc lâm Tây Trúc (Đại Từ),... Và nhiều vùng du lịch sinh thái, trải 

nghiệm như: không gian văn hóa trà Tân Cương, khu bảo tồn Làng nhà sàn 

dân tộc sinh thái Thái Hải và các vùng chè đặc sản như: La Bằng (Đại Từ), 

Tân Cương (thành phố Thái Nguyên), Trại Cài (Đồng Hỷ), Vô Tranh, Tức 

Tranh (Phú Lương), Điềm Mặc (Định Hóa),… cùng nhiều danh lam thắng 

cảnh, hằng năm đón hàng triệu du khách. Hiện nay, hệ thống khách sạn, nhà 

hàng chất lượng cao đạt tiêu chuẩn, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của 

du khách trong nước và quốc tế.  

Thái Nguyên có nhiều giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của đồng bào 

các dân tộc vùng ATK, như: Múa Tắc Xình, hát Then, Đàn Tính, rối Tày 

Thẩm Rộc. Những ngày đầu xuân, về với mảnh đất của Thủ đô gió ngàn, 

chúng ta sẽ được tham gia nhiều lễ hội đặc sắc quy tụ những sắc thái văn hóa 
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của đồng bào các dân tộc. Các hoạt động được người dân lưu truyền từ nhiều 

đời với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng 

bội thu, nhân dân nơi nơi no ấm, như: Lễ hội Lồng Tồng ATK Định Hóa - 

(mùng 9 và mùng 10 tháng Giêng hằng năm) tại sân Lễ hội Đèo De, xã Phú 

Đình, huyện Định Hóa. 

 

                        Du khách tham gia lễ hội lồng tồng tại ATK Định Hóa. 

    

Thi cấy trong Lễ hội xuống đồng tại thị xã Phổ Yên. 
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Lĩnh vực thông tin, truyền thông: Phát triển theo xu hướng truyền thông 

hội tụ, đa phương tiện, với các loại hình báo chí từng bước tiếp cận và ứng 
dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 bắt kịp xu thế báo chí hiện đại. Đài 
Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên với 2 kênh truyền hình TN1, TN2 
chuẩn HD và kênh phát thanh phát sóng qua hệ thống vệ tinh, truyền hình cáp 
Việt Nam, MyTV với thời lượng từ 16-24h/ngày; diện phủ sóng bao gồm toàn 
bộ lãnh thổ Việt Nam, các nước Đông Nam Á, một phần Liên bang Nga, 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản và một số khu vực lân cận. Báo 
Thái Nguyên điện tử, trang thông tin điện tử www.thainguyen.gov.vn, 
www.thainguyentv.vn... được xây dựng hiện đại, nội dung phong phú, thông tin 

cập nhật, góp phần quảng bá hình ảnh, lan tỏa những thành tựu đổi mới của 
Thái Nguyên tới bạn bè trong nước và thế giới. 

 

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên thăm Trung tâm 

Truyền dẫn phát sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên (năm 2016). 
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Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền 

thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cùng bấm nút khai trương 

trang thông tin điện tử http://daidoi915.vn, ngày 14/12/2018. 

Về lĩnh vực quốc phòng, an ninh: Thái Nguyên có vị trí quan trọng về 

quốc phòng, an ninh; địa bàn đóng quân của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 và 25 đơn 

vị quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1.  

 

                                   Nhà làm việc Sở Chỉ huy Quân khu 1. 

3. Thái Nguyên hội nhập và phát triển 

Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là sau hơn 

20 năm tái lập tỉnh, cùng với cả nước tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều 

thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Năm 1997, từ tỉnh nghèo, chậm 

phát triển, tốc độ tăng trưởng kinh tế 8,5%; thu nhập bình quân đầu người 2,5 

http://daidoi915.vn/
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triệu đồng, thu ngân sách 204,7 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp 2.127 tỷ 

đồng; giá trị xuất khẩu 22,5 triệu USD. Đến nay, Thái Nguyên đã vươn lên 

trở thành tỉnh phát triển trong khu vực trung du miền núi Bắc Bộ. Cơ cấu 

kinh chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, 

thương mại và dịch vụ; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đã có bước phát triển 

vượt bậc; diện mạo từ thành thị đến nông thôn có nhiều đổi thay.  

 

 

Trung tâm thành phố Thái Nguyên. 

Sau 4 kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh các khóa XV, XVI, 

XVII, XVIII, nhất là sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến nay đã có 19/19 chỉ tiêu đều đạt về 

tiến độ theo thời gian, trong đó có 12/19 chỉ tiêu đạt vượt mang tính bứt phá; 

riêng năm 2018 có 16/16 chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế 

hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 13,15%; tổng sản 

phẩm (GRDP) bình quân đầu người năm 2018 đạt 77,7 triệu đồng. Công 

nghiệp có bước phát triển vượt bậc; giá trị sản xuất công nghiệp bình quân tăng 

21,1%; riêng năm 2018 đạt trên 670 nghìn tỷ đồng, tăng 13,4% so với năm 2017 

(đứng thứ 04/63 tỉnh thành trong cả nước). Giá trị xuất khẩu bình quân tăng 

16,3%; riêng năm 2018 xuất khẩu đạt trên 25,06 tỷ USD, tăng 10,2% so với năm 

2017 (đứng thứ 4/63 tỉnh thành trong cả nước). Tổng nguồn lực đầu tư đạt trên 

113 nghìn tỷ đồng (chỉ tiêu Nghị quyết trong cả nhiệm kỳ là 128 nghìn tỷ 

đồng). Thu ngân sách: năm 2015 thu 7.300 tỷ đồng; năm 2016 thu 9.600 tỷ 

đồng; năm 2017 thu 12.643 tỷ đồng (vượt 40,3% so với kế hoạch; vượt trên 

3.600 tỷ đồng so với năm 2016; vượt trên 5.300 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ 

2015-2020, đứng thứ 18 cả nước); riêng năm 2018 ước đạt 14.000 tỷ đồng 
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(vượt trên 6.700 tỷ đồng so với năm 2015, tăng 6,8% so với dự toán). Tỉnh 

phấn đấu tự cân đối thu - chi ngân sách vào năm 2019. Chỉ số hiệu quả quản 

trị - hành chính công cấp tỉnh năm 2017 đứng thứ 17/63; chỉ số năng lực cạnh 

tranh cấp tỉnh năm 2011 đứng 57/63 tỉnh, thành đến năm 2017 đứng thứ 

15/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ số hài lòng của người dân năm 2017 

là một trong ba tỉnh dẫn đầu cả nước (tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Vĩnh Phúc và 

tỉnh Ninh Bình). Môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, công 

khai, minh bạch, đã thu hút được nhiều nhà đầu tư lớn.  

 

                           Trung tâm thương mại Vincom Plaza Thái Nguyên 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 6.500 doanh nghiệp với tổng số vốn 

đăng ký 80.822 tỷ đồng; 129 dự án FDI, với vốn đăng ký trên 7,5 tỷ USD; 

nhiều dự án lớn, có sức lan toả cao đã được thực hiện, nổi bật: Dự án 

Samsung với tổng mức đầu tư gần 6,4 tỷ USD, thu hút gần 70.000 lao động, 

trong đó có gần 30% là người Thái Nguyên; dự án khai thác và chế biến 

khoáng sản đa kim Núi Pháo với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD; dự án Khu 

du lịch quốc gia Hồ Núi Cốc và các dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống 

lũ lụt Sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ Sông Cầu.  
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Tháng 7/2018, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư, với 
tinh thần đổi mới về tư duy, phương pháp, cách làm và mô hình tổ chức, tại 
Hội nghị đã có 38 nhà đầu tư đăng ký thực hiện 50 dự án với tổng mức đầu tư 
trên 46 nghìn tỷ đồng. Tiếp sau thành công của Hội nghị có thêm nhiều nhà 
đầu tư lớn trong nước, quốc tế đến tìm hiểu cơ hội và ký biên bản ghi nhớ đầu 
tư. Đến nay, đã có 43 nhà đầu tư, 63 dự án, tổng vốn đăng ký đạt trên 113.000 

tỷ đồng. Các hoạt động sau Hội nghị xúc tiến đầu tư đã và đang được triển 
khai khẩn trương, đúng quy trình, quy định và có nhiều đổi mới, kết quả ban 
đầu được Đảng bộ và nhân dân đồng tình ghi nhận, tin tưởng và kỳ vọng. 

 

                   Cầu Bến Tượng, thành phố Thái Nguyên thông xe kỹ thuật ngày 21-12-2018. 

 
            Các đại biểu dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư chụp ảnh lưu niệm cùng 

                    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, năm 2018. 
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Hiện nay, tỉnh đang tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư để thực hiện tái 

cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền 

vững gắn với xây dựng nông thôn thôn mới. Tính đến hết năm 2018 toàn tỉnh 

có 87/100 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 87% so với mục tiêu Nghị quyết 

đề ra); 3/9 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Văn hoá - xã 

hội có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc 

 

                              Lễ ký kết hợp tác đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên 

 

      Lễ Khởi công đường Bắc Sơn kéo dài (đường Hồ Núi Cốc), thành phố Thái Nguyên. 
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được bảo tồn, phát huy; giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ tiếp tục 

được quan tâm đổi mới, phát triển. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 

sức khỏe nhân dân được nâng lên; các chính sách phúc lợi xã hội và an sinh 

xã hội được tăng cường; hỗ trợ 34/34 hộ nghèo có thành viên là đảng viên từ 

50 tuổi Đảng trở lên sửa chữa và xây mới về nhà ở; hoàn thành đúng kế 

hoạch xóa 33/33 phòng học tạm, xóa 35/35 xóm, bản chưa có điện lưới quốc 

gia trên địa huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ. Hằng năm, thực hiện “Tuần cao điểm 

Tết vì người nghèo”, các tổ chức, cá nhân trong tỉnh đã đóng góp, hỗ trợ 

được nhiều tỷ đồng cho các hộ gia đình nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn 

trên địa bàn. 

 
Tỉnh Thái Nguyên với phong trào quyên góp vì người nghèo năm 2018. 
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Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên thăm hỏi gia đình chính sách, năm 2017. 

 

 

Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND 

tỉnh tặng quà người nghèo, năm 2018. 
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Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu  

Quốc hội tỉnh và đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh cắt băng khánh thành Dự án đưa điện về các thôn, bản chưa có điện 

tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ năm 2017. 

 

    Các đại biểu tại Lễ khởi công xây dựng công trình cấp bách để xóa phòng học tạm  

               tại Điểm trường tiểu học Khe Rịa, xã Vũ Chấn (Võ Nhai) năm 2017. 
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Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong khu vực Trung du miền núi Bắc Bộ có 

dịch vụ an táng theo mô hình công viên nghĩa trang đáp ứng tiêu chí “sáng - 

xanh - xạch - đẹp” và thân thiện với môi trường. Dự án An Lạc viên tại xã 

Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng (giai 

đoạn I), với nhiều công trình hiện đại như: Khu đón tiếp, bãi xe trung tâm, Nhà 

dịch vụ - điện địa táng; Nhà tang lễ - hỏa táng, Tháp cốt bài vị; nhà tâm 

linh,…nằm trên diện tích 27,8ha; là mô hình công viên nghĩa trang kiểu mẫu 

được thiết kế rất bài bản, đồng bộ, hoàn chỉnh khép kín, sự hoàn mỹ của nhân 

tạo kết hợp với tự nhiên, cùng với hệ thống lò hỏa thiêu hiện đại, công nghệ 

tiên tiến nhất hiện nay đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ tang lễ văn minh. Đây 

là Dự án an sinh xã hội quan trọng, có ý nghĩa, thiết thực đáp ứng nguyện 

vọng của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh trong 

vùng nói chung.   

 
            Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh tham quan Công trình An Lạc Viên năm 2017. 

Quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường; an ninh 
chính trị được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường 
thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công 
tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và 
tăng cường. 

Những kết quả đạt được của tỉnh Thái Nguyên hôm nay đã thể hiện quyết 
tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, sự điều hành quyết liệt của chính quyền, 
tinh thần đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thách thức của nhân dân các dân tộc 
trong tỉnh. Đây cũng chính là sự tri ân, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ 
nguồn” của người dân Thái Nguyên đối với các anh hùng, liệt sĩ, trong đó có 

60 liệt sĩ Thanh niên xung phong Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái anh hùng. Phát 
huy truyền thống quê hương cách mạng, anh dũng, kiên cường trong đấu tranh 
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chống giặc ngoại xâm, tinh thần cần cù, năng động, sáng tạo trong lao động 

sản xuất, sự thân thiện, mến khách của người dân Thái Nguyên, hy vọng trong 
thời gian tới Thái Nguyên sẽ là điểm đến của du khách, đồng thời cũng là địa 
chỉ tin cậy của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. 

Nối tiếp truyền thống, phát huy những kết quả đạt được, cùng các tiềm 
năng lợi thế sẵn có, sự đoàn kết, ổn định an ninh chính trị, tỉnh Thái Nguyên 
tiếp tục chủ động hội nhập, tích cực huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn 
lực để sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, xứng đáng với vị 
trí trung tâm Vùng Trung du miền núi phía Bắc, quyết tâm xây dựng tỉnh “... 
trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta” 
như lời căn dặn của Bác Hồ khi Người về thăm tỉnh Thái Nguyên./. 

  

 


