
ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 

KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP 

CHI BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN ĐẦU TIÊN Ở TUY HÒA 

(24/11/1931-24/11/2022) 

----- 

I. Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tuy Hòa ra đời - dấu son mở đầu 

cho quá trình đấu tranh cách mạng anh dũng, vẻ vang của Đảng bộ và Nhân 

dân Tuy Hòa. 

Sự ra đời, quá trình xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ thành phố Tuy 

Hòa, tỉnh Phú Yên gắn liền với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. 

Đảng bộ Tuy Hòa luôn quán triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo, đường lối, chủ 

trương, phương pháp cách mạng của Đảng, để lãnh đạo và tổ chức Nhân dân 

tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng bền bỉ, liên tục, sâu rộng, vượt qua mọi khó 

khăn, thử thách, từng bước đưa phong trào cách mạng Tuy Hòa tiến kịp với 

phong trào cách mạng chung của cả tỉnh, cả nước; lập nên những chiến công oai 

hùng và kỳ tích vẻ vang, góp phần cùng cả nước đánh thắng kẻ thù, hoàn thành 

cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc. 

Vào nửa cuối những năm 20 của thế kỷ XX, với sự hoạt động của lãnh tụ 

Nguyễn Ái Quốc và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên trong việc truyền bá 

chủ nghĩa Mác - Lênin vào phong trào cách mạng Việt Nam, đã làm thay đổi tính 

chất cuộc đấu tranh của Nhân dân ta chống thực dân, phong kiến. Xu hướng cách 

mạng vô sản phát triển, giữ vai trò nòng cốt, trở thành dòng chủ lưu trong cuộc 

đấu tranh giải phóng dân tộc. Chỉ trong một thời gian ngắn (từ tháng 6/1929 đến 

tháng 01/1930) ở Việt Nam xuất hiện 3 tổ chức cộng sản: Đông Dương Cộng sản 

Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Từ ngày 

06/01 đến ngày 07/02/1930, ở Hương Cảng (Trung Quốc) lãnh tụ Nguyễn Ái 

Quốc thành lập một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Chi hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội đầu tiên được thành lập 

tại thị xã Tuy Hòa gồm các đồng chí Phan Thanh, Trần Chương, Võ Thị Trang, do 

đồng chí Phan Thanh làm Bí thư, ngoài hai nhiệm vụ chính là tuyên truyền tổ chức 

hội viên trong tầng lớp trí thức, học sinh, sinh viên, công nhân các xí nghiệp, trường 

học và sử dụng tài liệu do đồng chí Nguyễn Ái Quốc biên soạn để huấn luyện. Chi 

hội Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội còn tăng cường vận động thành 

lập “Hưng nghiệp Hội xã” để làm tài chính cho Chi hội. Qua một thời gian hoạt 

động, “Hưng nghiệp Hội xã” đã có chi nhánh khắp nơi trong thị xã, sau đó được 

mở rộng ra các địa bàn Phú Thứ, Bàn Thạch, Hòa Đa, Chí Thạnh, La Hai… 

Tháng 8/1930 đồng chí Phan Lưu Thanh được kết nạp vào Đảng Cộng sản 

Việt Nam tại Chi bộ Thị Nghè - Sài Gòn và được Chi bộ cử về hoạt động ở La 

Hai, Đồng Xuân, Phú Yên. Tại đây, đồng chí đã tập hợp được một số thanh niên 

tiến bộ để tổ chức tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, treo cờ đỏ búa liềm, rải truyền 

đơn ở La Hai, Tuy An, Tuy Hòa, tỉnh lỵ Sông Cầu… Những hoạt động đó đã gây 
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được ảnh hưởng trong quần chúng, tạo điều kiện cho quần chúng công nông tiếp 

cận với chủ trương của Đảng, khích lệ tinh thần yêu nước trong một số thanh niên, 

học sinh có ý thức dân tộc giác ngộ lý tưởng cộng sản và một số đồng chí ưu tú 

được kết nạp vào Đảng như Bùi Xuân Cảnh, Phan Ngọc Bích (Việt Hồng), 

Nguyễn Thạnh, Nguyễn Phục Hưng, Nguyễn Hữu Tánh, Nguyễn Diệp, Nguyễn 

Thị Hảo. 

Trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào cách mạng trong tỉnh, những 

người cộng sản ở Phú Yên nhận thấy cần phải thành lập ngay tổ chức cộng sản mà 

trước mắt là thành lập chi bộ cộng sản để lãnh đạo quần chúng Nhân dân đấu 

tranh. Ngày 05/10/1930, tại nhà của đồng chí Phan Lưu Thanh ở xóm Đồng Bé, 

thôn Phước Long, xã Xuân Long (Đồng Xuân), đã tổ chức cuộc họp toàn thể đảng 

viên, thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản, đồng chí Phan Lưu Thanh được tín nhiệm 

bầu làm Bí thư Chi bộ. Chi bộ Đảng đầu tiên ở Phú Yên ra đời, đã gây được tiếng 

vang lớn. Sau gần một năm hoạt động, phát triển các tổ chức cơ sở Đảng trong 

toàn tỉnh đã có đến 15 chi bộ với 50 đảng viên và hơn 400 hội viên Nông hội đỏ. 

Cuối năm 1931, Tỉnh ủy lâm thời cử đồng chí Phan Ngọc Bích (bí danh Việt 

Hồng) về hoạt động ở Tuy Hòa để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng và tổ chức 

cơ sở Đảng ở đây. Phong trào quần chúng lúc này vẫn ngấm ngầm phát triển để 

phản đối khủng bố và phản đối chiến tranh. Nhiều quần chúng tích cực tham gia 

phong trào được giác ngộ thử thách, rèn luyện tỏ rõ sự trung kiên với cách mạng. 

Đến đây, Tuy Hòa đã có cơ sở để thành lập chi bộ.  

Ngày 24-11-1931 tại chùa Bà (chùa Tàu) dưới chân núi Nhạn Tháp, nhân dịp 

Nhân dân viếng chùa rằm tháng 10 Tân Hợi, đồng chí Phan Ngọc Bích tổ chức 

thành lập chi bộ Đảng cộng sản đầu tiên ở Tuy Hòa gồm 5 người: Lê Tấn Thăng, 

Trịnh Ba, Trương Mộng Quyền, chị Tư Oẻn (đều ở Mỹ Thạnh, Tân Mỹ, xã Hòa 

Phong) và Trương Nở (ở thị xã Tuy Hòa). Đồng chí Trương Nở được cử làm bí 

thư chi bộ. Căn cứ báo cáo của đồng chí Việt Hồng, đồng chí Phan Lưu Thanh 

(đang bị tù ở Sông Cầu) thay mặt Tỉnh ủy lâm thời công nhận chi bộ Nhạn Tháp. 

Đây là chi bộ cộng sản đầu tiên của Tuy Hòa ra đời, đánh dấu bước ngoặt 

phát triển chung của thị xã. Chi bộ Nhạn Tháp ra đời trong hoàn cảnh khó khăn do 

địch khủng bố trắng, ác liệt càng chứng tỏ tinh thần yêu nước của Nhân dân, ý chí 

kiên cường của các chiến sĩ cộng sản dù trong hoàn cảnh nào cũng hướng về 

Đảng. Dù sự khủng bố của kẻ thù có tàn bạo đến đâu vẫn không dập tắt được 

phong trào cách mạng ở Tuy Hòa, không ngăn cản được lòng dân hướng về Đảng. 

Vừa thành lập, chi bộ Nhạn Tháp đã tổ chức in và rải truyền đơn đòi giảm sưu 

thuế, đòi thả tù chính trị, xây dựng cơ sở cách mạng. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế 

nước Pháp, do vậy chúng ra sức khủng bố nhằm khai thác triệt để tài nguyên vật 

lực của Việt Nam và đẩy mạnh sự bóc lột để phục vụ cho chính quốc, càng làm 

cho Nhân dân Việt Nam điêu đứng cùng cực. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam và 

thực dân Pháp trở nên sâu sắc hơn.  

Cuối năm 1935 phong trào cách mạng dần dần hồi phục trên phạm vi toàn tỉnh 
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và có nhiều chuyển biến tích cực. Tại Tuy Hòa, ở làng Phước Hậu đã thành lập chi 

bộ Phước Hậu với 3 đồng chí: Nguyễn Quốc Thoại, Nguyễn Chấn, Đỗ Tương, đồng 

chí Nguyễn Quốc Thoại được phân công làm bí thư chi bộ.  

Tháng 11/1935 chi bộ Nho Lâm được thành lập gồm 3 đồng chí: Trần Hào, 

Phan Thôi, Nguyễn Thanh Hương (Long Tường) do đồng chí Trần Hào làm bí thư 

chi bộ. Qua thời gian hoạt động chi bộ đã phát triển thêm một số đảng viên ở Nho 

Lâm, Hạnh Lâm và Mậu Lâm.  

Trong điều kiện địch khủng bố trắng, nhưng tổ chức Đảng ở Tuy Hòa vẫn tồn 

tại và phát triển, từ chi bộ Nhạn Tháp thành lập năm 1931, đến năm 1935 đã có 

thêm 2 chi bộ, là bước ngoặt mới đánh dấu sự phục hồi phong trào ở Tuy Hòa và 

Phú Yên. Chứng minh bước phát triển liên tục của tổ chức Đảng ở Tuy Hòa. Thể 

hiện ý chí kiên cường của Nhân dân Tuy Hòa, mà tiêu biểu là các chiến sĩ cộng sản 

kiên cường được tôi luyện trong nhà tù đế quốc.  

Việc thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tuy Hòa là sự kiện chính trị 

có ý nghĩa lịch sử quan trọng, là dấu son mở đầu cho quá trình đấu tranh cách 

mạng anh dũng, vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân Tuy Hòa. Từ đây phong trào 

đấu tranh của các tổ chức cộng sản ở Tuy Hòa ngày càng trưởng thành, đội ngũ 

đảng viên được rèn luyện qua thử thách và có kinh nghiệm vận động quần chúng 

đấu tranh. Do vậy, khi bị Pháp đàn áp dữ dội, tuy có tổn thất nhưng phong trào vẫn 

tồn tại và phát triển. Ý chí kiên cường của những đảng viên trong nhà lao là trung 

thành với cách mạng, kiên quyết dũng cảm chống lại kẻ thù, đã có tác động cổ vũ 

Nhân dân tin vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam. 

Những thắng lợi ở giai đoạn này, chứng tỏ Đảng bộ Tuy Hòa đoàn kết tốt các 

lực lượng quần chúng và xây dựng được những hạt nhân quan trọng chuẩn bị đưa 

phong trào đấu tranh của Tuy Hòa sang giai đoạn mới. 

 II. Thành tựu nổi bật của Đảng bộ thành phố Tuy Hòa qua 91 năm 

hình thành và phát triển 

1- Thời kỳ Đảng lãnh đạo phong trào cách mạng đấu tranh giành chính 

quyền (1931 – 1945)  

Ngay sau khi thành lập, hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, Chi bộ đã phát động Nhân dân Tuy Hòa tiến hành một phong trào đấu tranh 

rộng lớn chống thực dân, phong kiến và giành được những thắng lợi to lớn. Tháng 

11/1937, trên cơ sở phát triển của các chi bộ Đảng, đòi hỏi phải có sự lãnh đạo 

thống nhất và có hiệu quả hơn, Phủ ủy Tuy Hòa được thành lập, đồng chí Phan 

Văn Dự được cử làm bí thư Phủ ủy. 

Cuối năm 1938, đoàn thanh niên dân chủ ở Tuy Hòa được thành lập tại làng 

Nho Lâm. Hạt nhân của đoàn là các đảng viên Cộng sản ở hai chi bộ Nho Lâm và 

Long Tường - Phụng Tường.  

Ngày 14/7/1939, Tỉnh ủy tổ chức cuộc mít tinh lớn tại bến xe ngựa thị xã 

Tuy Hòa. Các tầng lớp Nhân dân thị xã Tuy Hòa ủng hộ chủ trương của Tỉnh ủy, 



4 

 

biến ngày lễ Quốc khánh Pháp (14/7/1939) thành cuộc biểu tình, công khai chống 

thực dân Pháp, đòi mở rộng các quyền dân sinh, dân chủ, thả tù chính trị. Lần đầu 

tiên cờ đỏ búa liềm tung bay ở thị xã Tuy Hòa giữa ban ngày trước sự bất ngờ, lo 

sợ của binh lính Pháp và trở thành ngọn cờ hiệu triệu toàn dân đoàn kết xung quanh 

Đảng cộng sản chống thực dân Pháp xâm lược. 

Những kết quả mà Nhân dân Tuy Hòa giành được trong cao trào 1936-1939 

là một thắng lợi cơ bản, khẳng định sức mạnh to lớn của quần chúng cách mạng, 

dưới sự lãnh đạo của Đảng, là vô cùng mạnh mẽ và đầy sáng tạo. Nó chứng tỏ đây 

là thời kỳ đấu tranh công khai hợp pháp nhưng thực sự là phong trào cách mạng 

của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng trong điều kiện lịch sử mới. 

Từ năm 1940 đến 1944, trong hoàn cảnh địch khủng bố gắt gao, tổ chức 

Đảng và quần chúng bị vỡ và đứt liên lạc. Song, phong trào cách mạng ở Tuy Hòa 

vẫn được duy trì, đa số Nhân dân đã nhìn thấy tội ác của các bọn Pháp, Nhật và 

bọn tay sai và càng hiểu rõ đường lối chủ trương của cách mạng. Đây chính là cơ 

sở quan trọng để Đảng lãnh đạo quần chúng bước vào trận mới góp phần quyết 

định cứu vận mệnh của dân tộc. 

Tình hình thế giới, trong nước ngày càng diễn biến khẩn trương, sôi động và 

đi đến bước ngoặt lớn. Ngày 15/8/1945 Phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng đồng 

minh. Bọn tay sai thân Nhật ở Việt Nam vô cùng hoảng loạn. Nhân dân ta đã 

chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng vùng dậy khởi nghĩa giành chính quyền. Đại hội quốc 

dân ở Tân Trào đã chủ trương phát động tổng khởi nghĩa. Giờ phút lịch sử đã đến, 

toàn dân hướng theo lời kêu gọi của Hồ Chủ Tịch “đem hết sức ta mà tự giải 

phóng cho ta” và “dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết 

giành cho được độc lập". 

Ở thị xã Tuy Hòa ngày 23/8/1945, Đảng bộ và Việt Minh thị xã chủ động 

lãnh đạo Nhân dân 7 phường và các làng của tổng Hòa Bình, Hòa Đa, Hòa Tường, 

Hòa Đồng tập trung trên 7.000 người tại sân bay thị xã biểu dương lực lượng, 

chiếm đồn Khố Xanh, hạ cờ bù nhìn, treo cờ đỏ sao vàng tuyên bố chính quyền về 

tay Nhân dân. Cuộc biểu tình mở đầu phong trào khởi nghĩa giành chính quyền thể 

hiện sức mạnh to lớn và tính chủ động sáng tạo của Đảng bộ và Nhân dân Tuy 

Hòa trong Cách mạng Tháng 8. Ngày 23/8/1945 thực sự là ngày hội lớn của Nhân 

dân thị xã Tuy Hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất tề vùng dậy phá bỏ mọi xiềng 

xích áp bức bóc lột. 

Tối ngày 01/9/1945, tại sân vận động Hội Ích Trí ở thị xã Tuy Hòa, hàng 

nghìn quần chúng đã tập trung với đội ngũ chỉnh tề trong rừng cờ đỏ sao vàng dự 

mít tinh mừng chiến thắng. Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời phủ Tuy Hòa do 

đồng chí Trần Suyền làm chủ tịch và ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời Khu  

Tuy Hòa do đồng chí Lê Văn Phú làm Chủ tịch ra mắt quần chúng giữa tiếng hoan 

hô vang dội của Nhân dân Tuy Hòa. 

 Thắng lợi rực rỡ của Cách mạng Tháng Tám ở thị xã Tuy Hòa đã thực sự 

đổi đời cho Nhân dân, từ nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước mình, làm chủ 

đời mình. Đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử lãnh đạo Nhân dân đấu 
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tranh của Đảng bộ thị xã Tuy Hòa nói riêng và Phú Yên nói chung. Đảng bộ có 

nhiều kinh nghiệm tạo tiền đề cho công cuộc giữ vững chính quyền và tiến hành 

kháng chiến sau này. 

2- Thời kỳ 1945 – 1954, Tuy Hòa xây dựng và bảo vệ chính quyền Nhân 

dân, chuẩn bị lực lượng kháng chiến lâu dài.  

Cách mạng Tháng Tám thắng lợi là thành quả vĩ đại của Nhân dân ta dưới 

sự lãnh đạo của Đảng. Từ một nước thuộc địa, bị xóa tên trên bản đồ thế giới, 

nước ta trở thành nước độc lập. Nhân dân ta từ thân phận tôi đòi khổ nhục đã trở 

thành người làm chủ đất nước. Song, cách mạng nước ta lại đứng trước muôn vàn 

khó khăn thử thách mới: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm đe dọa nghiêm trọng 

vận mệnh dân tộc như “Ngàn cân treo sợi tóc”. Tình hình phủ Tuy Hòa sau Cách 

mạng Tháng Tám diễn ra vô cùng phức tạp. Chính quyền cách mạng vừa ra đời đã 

phải đối phó với những khó khăn gay gắt về kinh tế - xã hội do hậu quả của thực 

dân phong kiến để lại. Trong lúc Đảng và Nhân dân ta đang giải quyết nhiều công 

việc khó khăn, phức tạp, thực dân Pháp ngày càng tỏ rõ mưu đồ khôi phục lại nền 

thống trị trên đất nước ta.  

Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ, chính quyền cách mạng phủ 

Tuy Hòa kịp thời thực hiện các quyền tự do, dân chủ cho Nhân dân. Xóa bỏ mọi 

thứ thuế bất công do chế độ cũ để lại, lấy ruộng đất công và ruộng đất tịch thu của 

bọn Việt gian để cấp cho dân nghèo.  

 Nhân dân cả phủ Tuy Hòa tích cực hưởng ứng phong trào “Quỹ độc lập” và 

“Tuần lễ vàng”; phong trào xóa nạn mù chữ, chỉ trong thời gian ngắn đã thu được 

nhiều kết quả thắng lợi. Công tác tuyên truyền giáo dục được đặc biệt coi trọng, đã 

có tác dụng trực tiếp nâng cao nhận thức và ý thức giác ngộ cách mạng của các 

tầng lớp Nhân dân, cổ vũ, động viên họ hăng hái đứng lên chống thực dân Pháp 

xâm lược để bảo vệ quê hương, bảo vệ thành quả cách mạng. 

Trải qua hơn một năm từ khi cách mạng Tháng Tám thắng lợi đến cuối năm 

1946, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy Phú Yên, Đảng bộ và 

Nhân dân Tuy Hòa đã đạt những thành tựu đáng kể. Đảng bộ ngày càng trưởng 

thành, tăng cường sự đoàn kết nhất trí. Công tác an ninh chính trị được bảo đảm; 

khối đại đoàn kết toàn dân được mở rộng; chính quyền Nhân dân và thành quả cách 

mạng Tháng Tám được củng cố và giữ vững, sản xuất phát triển, ổn định đời sống 

Nhân dân và chi viện cho các địa phương khác.  

Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến, cùng với Nhân dân cả nước, 

quân và dân thị xã Tuy Hòa đã viết nên trang sử hào hùng về lòng dũng cảm, ý chí 

kiên cường, tình đoàn kết chiến đấu của Nhân dân, cán bộ, đảng viên và các lực 

lượng vũ trang. Ta đã đập tan các cuộc tiến công lớn của thực dân Pháp đánh 

chiếm thị xã Tuy Hòa tạo điều kiện giữ vững vùng tự do Phú Yên và Liên khu V. 

Cuối năm 1953, NaVa quyết định mở chiến dịch ÁtLăng (Atlante) để nhanh 

chóng chiếm toàn bộ vùng tự do Liên khu V, từ đó tập trung toàn lực tiến công 

chiến lược ở miền Bắc giành thắng lợi quyết định kết thúc chiến tranh vào đông 
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xuân 1954-1955. Trước tình hình đó, thế trận chiến tranh Nhân dân của quân và 

dân thị xã và trên toàn huyện Tuy Hòa 2 đã được chuẩn bị chu đáo sẵn sàng đối phó 

với thực dân Pháp đánh ra vùng tự do; hàng ngàn dân công nam nữ các xã Hòa Kiến, 

Hòa Trị, Hòa Thắng, Hòa Định, Hòa Quang hăng hái lên đường vận chuyển lương 

thực thực phẩm, đạn dược tiếp tế cho các đơn vị chủ lực ở chiến trường Tây Nguyên. 

Cả thị xã Tuy Hòa và tỉnh Phú Yên hừng hực khí thế bước vào cuộc chiến đấu 

quyết liệt nhất. 

Tháng 7/1954, chiến dịch ÁtLăng – chiến dịch lớn nhất của thực dân Pháp ở 

Nam Trung Bộ nhằm chiếm đóng toàn bộ vùng tự do 4 tỉnh, bị thất bại hoàn toàn. 

Đây là thắng lợi của bộ đội chủ lực, của quân dân Phú Yên trong 9 năm kháng 

chiến chống Pháp, đồng thời cũng là thắng lợi của Đảng bộ và quân dân thị xã Tuy 

Hòa, góp phần xứng đáng vào thắng lợi to lớn của Nam Trung Bộ trong Đông - 

Xuân 1953-1954. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh quân đội Nhân dân 

Việt Nam đã gửi điện: “Khen ngợi cán bộ chiến sỹ ở Tuy Hòa và vùng địch hậu 

Liên Khu V đã tích cực hoạt động tiêu hao và diệt nhiều sinh lực địch, bảo vệ tính 

mạng và tài sản của Nhân dân”. 

3- Thời kỳ 1954 – 1975, Tuy Hòa cùng cả nước - trường chinh chống 

Mỹ cứu nước 

 Sự khủng bố tàn bạo của Mỹ-Diệm và bọn phản động tay sai sau hiệp định 

Giơnevơ (ngày 20-7-1954), đã làm cho tình hình thị xã Tuy Hòa vô cùng căng 

thẳng. Hầu hết tổ chức Đảng ở cơ sở bị bể vỡ. Nhiều nơi không còn sự lãnh đạo 

của chi bộ Đảng. Hoạt động của Đảng bộ vô cùng khó khăn.  

Từ giữa năm 1955, Mỹ - Diệm phát động các đợt “tố cộng”,“Bài phong, đả 

thực, diệt cộng”, chính quyền địch ở Tuy Hòa mở nhiều đợt tấn công, khủng bố 

Nhân dân rất dã man. Chúng đặt ra hệ thống pháp luật tàn bạo để uy hiếp, bóp nghẹt 

quyền tự do dân chủ của Nhân dân. Chúng xóa bỏ hoàn toàn quyền lợi về ruộng đất 

mà Nhân dân ta đã được cách mạng đưa lại trong 9 năm kháng chiến chống Pháp. 

Mặc dù bị địch uy hiếp, o ép và khủng bố, song Nhân dân Tuy Hòa vẫn kiên 

cường đấu tranh bằng lý lẽ đanh thép, biến các buổi “tố cộng” của địch thành nơi 

vạch tội ác của chúng và là dịp tuyên truyền cho cách mạng, biểu thị lòng tin của 

quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng.  

Thực hiện nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Trung ương, Khu ủy V và Tỉnh 

ủy giao là phải bằng mọi cách giải thoát Luật sư Nguyễn Hữu Thọ, Thị ủy Tuy 

Hòa đã huy động lực lượng tổng hợp bộ đội, công an, đặc công, trinh sát cùng với 

sự hỗ trợ tích cực của các cơ sở quần chúng; được sự giúp đỡ của cơ sở và với tinh 

thần dũng cảm, kiên trì, khôn khéo, ngày 30/10/1961, lực lượng công tác đã hoàn 

thành nhiệm vụ giải thoát Luật sư Nguyễn Hữu Thọ từ vùng địch trở về căn cứ an 

toàn. Đây là một thành tích to lớn của Đảng bộ và Nhân dân thị xã Tuy Hòa. 

Năm 1961, bộ máy kìm kẹp của địch tăng cường gom dân lập ấp chiến lược 

kiểu 2 sông, 3 núi. Lớp ngoài cùng của ấp là hàng rào kẽm gai dày từ 3 - 5 mét, tiếp 

đó là một hào rộng 3 mét sâu hút đầu người. Ở giữa là hàng rào bằng cây đẽo nhọn. 
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Kế tiếp lại là hào sâu, dưới đáy có thả chông dày đặc. Phía trong cùng là lớp rào cọc 

sắt có dây thép gai bao quanh và cao sát mái nhà. Địch còn tăng cường củng cố bộ 

máy kìm kẹp ở thôn, xóm như ấp trưởng, liên gia và tổ chức mỗi xã một trung đội 

thanh niên cộng hòa, một trung đội dân vệ. Đảng bộ Tuy Hòa đã phát động quần 

chúng chuẩn bị lực lượng bên trong, kết hợp với các đội vũ trang công tác tiến 

công từ bên ngoài theo kiểu “nội công, ngoại kích” để phá tan các ấp chiến lược.  

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, có ý nghĩa to lớn. Chỉ 

trong một thời gian ngắn quân và dân Tuy Hòa đã làm thay đổi cơ bản về thế trận, 

đưa chiến tranh cách mạng vào tận hang ổ kẻ thù và tạo thế mới có lợi cho ta về 

sau. Quân và dân Tuy Hòa đã góp phần quan trọng vào đánh bại chiến lược “chiến 

tranh cục bộ” buộc Mỹ phải xuống thang chiến tranh, ngồi vào bàn đàm phán với 

ta ở Hội nghị Paris.  

Những ngày đầu tháng 3/1975, quân dân Tuy Hòa, Phú Yên được tổ chức học 

tập quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ mới. Từ ngày 21 đến ngày 24/3/1975 các 

đơn vị bộ đội chủ lực tỉnh Phú Yên tổ chức phục kích đánh tiêu diệt lực lượng 

địch từ Tây Nguyên tháo chạy xuống Củng Sơn (Sơn Hòa) buộc chúng phải tháo 

chạy ra Thành Hội qua sông xuống đường 5 về Tuy Hòa. Đúng 7 giờ 30 phút, 

ngày 1/4/1975, thị xã Tuy Hòa được hoàn toàn giải phóng. Cờ Mặt trận dân tộc 

giải phóng miền Nam Việt Nam tung bay trên đỉnh núi Nhạn Tháp. 

Trải qua hơn 20 năm kháng chiên chống Mỹ cứu nước (1/9/1954 đến 

1/4/1975) quân và dân Tuy Hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chịu đựng biết bao 

gian khổ hy sinh nhưng thắng lợi cuối cùng cực kỳ to lớn và hết sức vẻ vang ngày 

1/4/1975 đã đi vào lịch sử của quân dân thị xã Tuy Hòa. Đây là ngày mà sau 7.200 

ngày đêm liên tục đánh giặc vượt qua mọi gian khổ hy sinh cuối cùng cán bộ và 

chiến sĩ thị xã Tuy Hòa đã đặt được chân lên núi Nhạn biểu tượng của quê hương 

anh dũng kiên cường; góp phần cùng với quân và dân cả nước giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.  

Qua hai cuộc kháng chiến, thành phố Tuy Hòa có hàng nghìn người con ưu 

tú xung phong ra trận và trong số đó có 1.309 người con anh dũng hy sinh, 796 

cán bộ, chiến sĩ để lại một phần thân thể nơi chiến trường; có 84 mẹ Việt Nam 

Anh hùng. Với những đóng góp to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và những 

thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành phố Tuy 

Hòa đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân 

chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Lao 

động hạng Nhất. Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố và 4 phường, xã (xã 

Hòa Kiến, Bình Kiến, An Phú, Phường 9) được phong tặng danh hiệu Anh hùng 

Lực lượng vũ trang Nhân dân. 

4- Thời kỳ từ năm 1975 đến nay, Tuy Hòa cùng cả nước thực hiện công 

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa 

Cùng với sự kiên cường trong chống giặc ngoại xâm, Đảng bộ và Nhân dân 

Tuy Hòa còn kiên cường vượt qua những vết thương chiến tranh, tiếp tục phát huy 

truyền thống cách mạng, đoàn kết từng bước đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu, ra sức 
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khôi phục và đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, 

cải thiện đời sống Nhân dân.  

Ngày 3/11/1975 Bộ Chính trị, Nhà nước và Chính phủ quyết định sáp nhập 2 

tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa thành tỉnh Phú Khánh nhằm đáp ứng yêu cầu xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Trải qua 15 năm (tháng 

4/1975 - 6/1989), được sự lãnh đạo của Đảng bộ, Nhân dân Tuy Hòa đã vượt qua 

bao khó khăn, thử thách đạt được những thành tựu hết sức to lớn trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ quê hương, xứng đáng là trung tâm của phía Bắc tỉnh Phú 

Khánh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa IX (1989- 1991) đánh giá: “Nhiệm kỳ 

vừa qua, toàn Đảng hộ, các cấp, các ngành và Nhân dân trong thị xã đã phấn đấu 

đạt được những thành tích đáng kể trên các mặt trận công tác. Thành tích đã đạt 

được là cái mốc quan trọng, bắt nguồn từ các nghị quyết của Đảng, từ sự chỉ đạo 

của Tỉnh ủy, sự đóng góp xây dựng của các ngành, các đơn vị thuộc Thị - Tỉnh - 

Trung ương đóng trên địa bàn thị xã; và bằng sự đóng góp sức lực, sự lao động cần 

cù, sáng tạo, không mệt mỏi của các tầng lớp Nhân dân”. 

Theo chủ trương của Trung ương Đảng và Nhà nước, ngày 01/7/1989 tỉnh Phú 

Khánh được tách ra thành 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, thị xã Tuy Hòa trở về với 

vai trò là tỉnh lỵ và trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa của tỉnh Phú Yên. Đảng bộ 

thị xã Tuy Hòa đã tập trung lãnh đạo Nhân dân vượt qua mọi thử thách, thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội một cách toàn diện theo đường lối đổi mới của 

Đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ IX (1989- 1991) và lần thứ X 

(1991-1993) là mốc quan trọng trong thời kỳ đổi mới đưa nền kinh tế thị xã đi vào 

ổn định và phát triển vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước 

theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Phát huy truyền thống cần cù, bất khuất, thông minh và sáng tạo, Đảng bộ,  

Nhân dân Tuy Hòa đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, nêu bật chủ nghĩa anh hùng 

cách mạng, đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn, thách thức, huy động mọi 

nguồn lực đầu tư chỉnh trang đô thị, nhiều dự án lớn trên địa bàn được đưa vào 

hoạt động làm thay đổi diện mạo đô thị, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, 

được đông đảo Nhân dân, du khách đánh giá cao.  

Với sự phát triển toàn diện, tháng 8/2002, Thị xã Tuy Hòa được Bộ Xây 

dựng công nhận là đô thị loại III. Ngày 05/01/2005, Chính phủ đã ban hành Nghị 

định số 03/2005/NĐ-CP về việc thành lập thành phố Tuy Hòa thuộc Tỉnh Phú 

Yên; điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Tuy Hòa. Tháng 

3/2013, Chính phủ ban hành Quyết định công nhận thành phố Tuy Hòa là đô thị 

loại II trực thuộc Tỉnh. Từ khi được công nhận là đô thị loại II, thành phố không 

ngừng phát huy nội lực, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị phấn 

đấu trở thành đô thị loại I trước năm 2025.  

Sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và đặc biệt là những năm 

gần đây, Đảng bộ, quân và dân Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã phát huy truyền thống 

anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua các khó khăn, thử thách và 

giành được những thành tựu khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật: 
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 Nền kinh tế của Thành phố tiếp tục phát triển ổn định và tăng trưởng khá. Cơ 

cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và nhanh theo hướng Thương mại, Dịch vụ, Công 

nghiệp và Nông nghiệp sạch. Bộ mặt đô thị có nhiều đổi mới, khởi sắc, tốc độ đô thị 

hoá của Thành phố phát triển nhanh, lưới điện chiếu sáng công cộng nội thành 

được đầu tư tốt, nhiều tuyến đường được đầu tư cải tạo, nâng cấp bằng bê tông 

thảm nhựa, hệ thống công viên, cây xanh công cộng ở các khu dân cư ngày càng 

nhiều. Đến nay hơn 90% các trục đường chính của đô thị đã được trải nhựa. 100% 

các trục đường chính hoàn chỉnh hệ thống chiếu sáng, 95% các hẻm phố được 

chiếu sáng. Các khu đô thị mới ở phía Nam, phía Bắc hình thành tạo điểm nhấn 

cho bộ mặt đô thị. Nhiều công trình công cộng được cải tạo, nâng cấp và xây dựng 

mới, các công trình, dự án của Trung ương và tỉnh được đầu tư xây dựng trên địa 

bàn như: kè biển xã An Phú và phường Phú Đông; chỉnh trị cửa sông Đà Diễn, 

Cầu vượt đường sắt Nam Tuy Hòa, cầu Đà Rằng, cầu Sông Chùa bắc qua hạ lưu 

sông Ba; Tháp Nghinh Phong, tuyến đường đi bộ, công viên biển; một số khu du 

lịch sinh thái, khách sạn, nhà hàng, Trung tâm thương mại cao cấp do doanh 

nghiệp đầu tư đã hoàn thành đưa vào hoạt động đạt tiêu chuẩn đón khách quốc tế 

như: Khách sạn Cendeluxe, KaYa, khu du lịch sinh thái – khách sạn Sao Việt, 

Rosa Alba Resort; Vincom Plaza, Sala, Gozo Brew House, Pytopia, Pymephaco; 

Dự án nhà ở xã hội Nam Hùng Vương và nhiều công trình khác với kiến trúc đẹp, 

hiện đại đã tạo cho thành phố Tuy Hoà một vóc dáng mới văn minh và hiện đại. 

Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân thành phố 

không ngừng được cải thiện, trình độ dân trí được nâng cao. Sự nghiệp giáo dục 

đã có bước phát triển đáng tự hào. Trên địa bàn Thành phố có 02 trường Đại học, 

03 trường Cao Đẳng, Học viện, hàng năm tổ chức đào tạo và cung cấp nguồn nhân 

lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và khu vực. Đến 

nay có 29/42 trường tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn 

diện, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi được chú trọng. Sự nghiệp y tế phát 

triển đã đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân, đã “thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Công tác an sinh xã hội, chăm 

lo cho các đối tượng chính sách, người có công luôn được quan tâm đúng mức. Hoạt 

động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao đạt nhiều thành tích đáng khích lệ; 

phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đang đi 

vào chiều sâu. Nếp sống mới sôi động trong thời mở cửa hội nhập Quốc tế và kinh 

tế thị trường với nhiều thành phần, nhưng người dân Tuy Hòa vẫn giữ được bản 

sắc văn hóa với những giá trị truyền thống tốt đẹp; đến cuối năm 2021, toàn thành 

phố có 96,9% gia đình đạt chuẩn văn hóa; 100% thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 

75% phường, xã đạt phường văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 

77,7% cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đạt văn hóa. Quốc phòng và an ninh 

được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Công tác 

xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể luôn được quan 

tâm. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-

KL/TW khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự 
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suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự 

chuyển hóa" trong nội bộ và các Quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước 

hết là cán bộ chủ chốt các cấp.  

Đến cuối năm 2021, toàn thành phố có 44 chi, đảng bộ trực thuộc, 323 chi 

bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; với tổng số 8.405 đảng viên (năm 1995: 2.132 đảng 

viên); 100% thôn, khu phố và các trường học từ mầm non công lập trở lên đều có 

chi bộ. Đây thực sự là hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi ở 

mức cao nhất các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra.  

Trong 9 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh, tình hình thế giới và trong 

nước có những diễn biến mới, nhanh chóng và phức tạp, gây ra không ít khó khăn, 

thách thức, nhưng do có sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ 

lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Tuy Hòa đã thực hiện thắng lợi, 

khá toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ: Vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch 

bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị vững mạnh. Nổi bật là: Các ngành, các lĩnh vực chủ yếu của nền 

kinh tế đều phục hồi, có bước phát triển mạnh. Tổng giá trị sản xuất đạt 

24.122.320 triệu đồng, tăng 9,95% so cùng kỳ năm trước; hoạt động thương mại 

cơ bản ổn định, phát triển. Các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị, cửa 

hàng bán lẻ hoạt động hiệu quả trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt. Tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 19,07% so cùng kỳ. Khu 

vực du lịch, dịch vụ phát triển sôi động trở lại, nhất là từ sau khi kiểm soát được 

dịch bệnh, thành phố Tuy Hòa đón 900.000 lượt khách, tổng doanh thu đạt 1.125 

tỷ đồng. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng đầu tư phát triển. An sinh xã 

hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; đã triển khai thực hiện kịp 

thời các chính sách xã hội, nhất là chính sách đối với người có công với cách 

mạng, chính sách bảo trợ xã hội và các chính sách, biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, 

người lao động, người dân bị ảnh hưởng nặng bởi đại dịch COVID-19. Nhiều sự 

kiện văn hoá, thể thao, giải trí quy mô lớn đã được tổ chức rất thành công, như: 

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; Đại hội Thể dục thể thao 

lần thứ VIII; ký kết giao ước kết nghĩa với thành phố Biên Hòa và thành phố Quy 

Nhơn; tổ chức Ngày hội Du lịch kết nối Tuy Hòa với Pleiku, Buôn Ma Thuột, Kon 

Tum, Gia Nghĩa tại các tỉnh Tây Nguyên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, 

tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 7 phường, xã đúng theo kế hoạch, 

bảo đảm chất lượng, kết quả; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. 

Công tác kiểm tra, thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cưc̣ 

góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Chế độ. Qua 

đó, uy tín và vi ̣ thế của Thành phố ngày càng đươc̣ khẳng điṇh, nâng cao. Đây là 

nền tảng vững chắc để thành phố Tuy Hòa hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục 

tiêu, nhiệm vụ năm 2022.  
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Trong chặng đường phát triển mới, Đảng bộ và Nhân dân Tuy Hòa tiếp tục 

phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường và truyền thống anh hùng, quyết 

tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian đến với mục tiêu tổng quát: “Tăng 

cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của 

hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân; bảo đảm quốc phòng 

- an ninh; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để 

phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; 

phấn đấu xây dựng thành phố Tuy Hòa thành đô thị loại I trực thuộc Tỉnh 

trước năm 2025”. 

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Tuy Hòa, 

tự hào với những thành tựu đã đạt được, Đảng bộ và Nhân dân Thành phố tiếp tục 

phát huy tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt qua mọi 

khó khăn, thử thách, ra sức đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ Thành phố lần thứ XVI đề ra. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết 

sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh 

đoàn kết của Nhân dân, phấn đấu xây dựng thành phố Tuy Hòa trở thành Đô thị 

loại I trước năm 2025. 

Phát huy quá khứ vẻ vang, mảnh đất và con người Tuy Hòa đang vươn tới 

tương lai bằng cả trí tuệ, lao động niềm tin và nghị lực để xây dựng thành phố thật 

sự là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa và xã hội của tỉnh Phú Yên./. 

BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY TUY HÒA 
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