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KỶ NIỆM 91 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH  

CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA   

(16/7/1930 - 16/7/2021) 
----- 

I. CUỘC BIỂU TÌNH NGÀY 16/7/1930 Ở HUYỆN TÂN ĐỊNH (NAY LÀ 

THỊ XÃ NINH HÒA) - Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG ĐẤU 

TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH 

HÒA 

1. Tình hình và chủ trương về cuộc biểu tình lịch sử Ngày 16/7/1930 

Năm 1930, tình hình kinh tế khủng hoảng trầm trọng của chủ nghĩa tư bản 

lan đến nước ta. Để đối phó với những thiệt hại về kinh tế, thực dân Pháp áp 

dụng hàng loạt biện pháp nhằm tăng cường bóc lột, cướp bóc tài sản của nhân 

dân ta. Sưu cao, thuế nặng, quan lại cường hào áp bức hà khắc, địa chủ bóc lột 

tô tức nặng nề và khủng bố trắng tràn lan sau khởi nghĩa Yên Bái; những sự kiện 

ấy đã tác động làm cho mâu thuẫn giữa nhân dân ta với đế quốc Pháp và bọn 

phong kiến tay sai phát triển đến mức gay gắt. Trong hoàn cảnh đó, ngày 

03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo thống nhất phong trào 

cách mạng trong cả nước, là động lực tác động đến phong trào cách mạng trong 

nước phát triển mạnh mẽ.   

Ở Khánh Hòa, sống dưới ách áp bức nặng nề của thực dân phong kiến, với 

tình yêu quê hương xứ sở, lòng khát khao độc lập, tự do đã hun đúc cho nhân 

dân Khánh Hòa lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần đấu tranh kiên cường bất 

khuất. Truyền thống yêu nước đó là điều kiện thuận lợi để cho chủ nghĩa Mác - 

Lênin sớm bám rễ và phát triển. Sau sự kiện Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, 

ngày 24/02/1930, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa được chính thức thành lập. 

Nhân ngày Quốc tế Lao động (01/5/1930), Trung ương Đảng phát động 

ngay một phong trào đấu tranh cách mạng rộng lớn trong cả nước, được nhân 

dân cả ba miền hưởng ứng mạnh mẽ. Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã phát động 

nhân dân trong tỉnh tiến hành phong trào đấu tranh như treo cờ Đảng, treo biểu 

ngữ, rải truyền đơn đòi ngày làm việc 8 giờ, tăng tiền lương, giảm sưu thuế, 

phản đối chủ nghĩa đế quốc, ủng hộ Liên bang Xô Viết, tổ chức kỷ niệm Ngày 

Quốc tế Lao động; ý nghĩa ngày lễ được tuyên truyền và giải thích tương đối sâu 

rộng trong đảng viên, công nhân, viên chức và cơ sở quần chúng.  

Tiếp đến, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Xứ ủy Nam Kỳ 

phát động cuộc đấu tranh hưởng ứng, ủng hộ phong trào đấu tranh của công - 

nông Nghệ - Tĩnh, tháng 7/1930, Tỉnh ủy lâm thời Khánh Hòa chủ trương vận 

động tổ chức mít tinh biểu tình ở những nơi có cơ sở Đảng mạnh và treo cờ, rải 
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truyền đơn khắp nơi trong tỉnh. Trên cơ sở nhận định phong trào cách mạng ở 

huyện Tân Định (thị xã Ninh Hòa ngày nay) khá nhất, Tỉnh ủy chủ trương vận 

động quần chúng ở đây biểu tình đấu tranh phối hợp theo chủ trương của Trung 

ương Đảng. 

Lúc bấy giờ Đảng bộ huyện Tân Định có 20 đảng viên và trên 500 hội viên 

các đoàn thể quần chúng, có những nơi cơ sở cách mạng phát triển mạnh như 

Hòn Khói, Suối Ré, Xuân Hòa, Mỹ Hiệp. Trong đó Hòn Khói là một vùng làm 

muối lớn trong cả nước, sản lượng hàng năm 5 - 6 vạn tấn muối, công nhân tập 

trung lên đến mấy nghìn người, lại bị áp bức nặng nề, do ảnh hưởng của cuộc 

khủng hoảng kinh tế ở chính quốc thực dân Pháp tăng cường bóc lột bằng cách 

tăng thuế muối lên gấp 10 lần, giảm giá thu mua muối của người làm muối 

xuống còn 17 xu một tạ, làm cho đời sống nhân dân vô cùng khó khăn.  

2. Kế hoạch tổ chức cuộc biểu tình Ngày 16/7/1930 

Ngày 12/7/1930, Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ thị chính thức cho Đảng bộ huyện 

Tân Định tổ chức cuộc biểu tình. Huyện ủy liền triệu tập các bí thư khu vực đến 

nhà đồng chí Lê Dung (nay là nhà số 214 đường Trần Quý Cáp, phường Ninh 

Hiệp, thị xã Ninh Hòa) họp từ nửa đêm 13/7 đến sáng 14/7. Đồng chí Đỗ Long, 

Tỉnh ủy viên được phân công về Tân Định để cùng với đồng chí Lê Dung chuẩn 

bị cho cuộc biểu tình. Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Long, Lê Dung truyền đạt 

chủ trương của Xứ ủy, của Tỉnh ủy và bàn biện pháp tổ chức cuộc biểu tình. Hội 

nghị thảo luận kỹ về các biện pháp tập hợp lực lượng quần chúng, địa điểm tập 

trung, ngày, giờ xuất phát, cờ, khẩu hiệu và người dẫn đầu cuộc biểu tình. Các 

biện pháp đối phó với địch cũng được hội nghị rất chú trọng. Hội nghị phân 

công đồng chí Dương Chước dẫn đầu cuộc biểu tình, đồng chí Nguyễn Thế phụ 

trách tự vệ và dự bị chỉ huy đề phòng trường hợp đồng chí Dương Chước bị địch 

bắt. 

Để đảm bảo thắng lợi, Hội nghị chủ trương huy động tất cả hội viên trong 

các hội quần chúng trên địa bàn toàn huyện tham gia, qua đó lôi cuốn đông đảo 

các tầng lớp nhân dân trong huyện hưởng ứng. Cuộc biểu tình sẽ được tổ chức 

vào ngày 16/7/1930. Theo kế hoạch, lực lượng quần chúng các khu vực bí mật 

tập trung về một địa điểm thống nhất là chân núi Ổ Gà phía Đông làng Cây Chò 

(thuộc làng Văn Định Thượng, xã Ninh Đông ngày nay) từ đó hợp thành lực 

lượng có tổ chức kéo vào phủ đường Tân Định. 

3. Diễn biến cuộc biểu tình Ngày 16/7/1930 

Theo kế hoạch đã dự định, đúng 5 giờ sáng ngày 16/7/1930, đông đảo đồng 

bào các vùng Hòn Khói, Suối Ré, Xuân Hòa, Mỹ Hiệp, Phước Đa, Quang 

Đông... đã tập trung tại vùng núi ổ Gà phía Đông làng Cây Chò (Văn Định 

Thượng) rồi xuống đường kéo vào huyện lỵ. Lúc xuất phát, đoàn biểu tình xếp 
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thành hàng 5, đi đầu là 5 phụ nữ: bà Nguyễn Thị Miến, Nguyễn Thị Chuột, 

Nguyễn Thị Thích, Mai Thị Tý và Huỳnh Thị Sương. Các bà thay phiên nhau 

cầm cờ, đánh trống lệnh. Đi sau là công nhân làm muối, đánh cá, nông dân, thợ 

thủ công, những người buôn bán nhỏ... Đoàn biểu tình mỗi lúc một đông thêm. 

Lúc đến huyện lỵ Tân Định số người đã trên 1.000 người. Khẩu hiệu với nội 

dung: “Đả đảo đế quốc Pháp và Nam Triều phong kiến”, “Đả đảo khủng bố”, 

“Giảm sưu, giảm thuế, bỏ thuế chợ, tăng giá lúa”, “ủng hộ phong trào công nông 

Nghệ - Tĩnh”, “ ủng hộ Liên bang Xô Viết” được hô vang và liên tục theo trống 

lệnh. Khi đi qua đồn lính khố xanh, bọn lính hoảng hốt không kịp ngăn chặn, 

đoàn biểu tình hùng dũng kéo vào bao vây huyện đường, phá nhà giam, thả tù 

chính trị, đưa yêu sách. Trước khí thế mạnh mẽ của quần chúng, tên tri huyện 

Đinh Bá Cẩn và bọn nha lại kinh hoàng, run sợ, không dám có hành động chống 

đối, phải cúi đầu chấp nhận ký vào bản yêu sách cách mạng của nhân dân. Thừa 

thắng, đoàn biểu tình tỏa về các ngã đường biểu dương lực lượng, một bộ phận 

tập trung trước chợ Dinh tổ chức mít tinh, chợ đang đông người cùng tập trung 

tới nghe. Đồng chí Dương Chước giải thích vắn tắt đường lối cách mạng, kể tội 

ác của thực dân phong kiến, kêu gọi đồng bào tiếp tục đoàn kết đấu tranh đòi lại 

quyền lợi đã bị chúng cướp đoạt. Khi dứt lời, tiếng trống lệnh phát ra, đoàn biểu 

tình hô vang khẩu hiệu, rồi hòa nhập vào dòng người trong chợ, kết thúc thắng 

lợi cuộc biểu tình. 

Về sự kiện trọng đại ngày 16/7/1930, báo cáo hàng năm (6/1930 - 5/1931) 

của Công sứ Pháp tại Nha Trang thú nhận:  

“Ngày 16/7/1930, từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, một đoàn từ 700 đến 1000 người 

bắt giữ tại huyện đường viên tri huyện Tân Định (Ninh Hòa). Họ thả người bị 

bắt duy nhất ấy, sau khi bắt buộc ký vào bản bãi bỏ các sắc thuế. Cuộc biểu tình 

gồm một số lớn người Bá Hà. Đi đầu cuộc biểu tình là trống và cờ đỏ búa liềm. 

Một số tương đối lớn phụ nữ đi đầu cuộc biểu tình”1. 

4. Ý nghĩa lịch sử Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng 

bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa 

Cuộc biểu tình Ngày 16/7/1930 của nhân dân huyện Tân Định (thị xã Ninh 

Hòa ngày nay) chống thực dân Pháp và bọn phong kiến tay sai là cuộc biểu tình 

có tính chính trị và quy mô lớn đầu tiên ở tỉnh Khánh Hòa và Nam Trung Bộ, 

dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy lâm thời Khánh Hòa, nhằm thực hiện chủ 

trương của Trung ương Đảng và của Xứ ủy Nam kỳ, đã giành được thắng lợi; 

nối tiếp cuộc đấu tranh nhân Ngày Quốc tế Lao động 1/5 của công nhân Trường 

                                        
1 Lịch sử Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (1930 - 1975), trang 67 - 68 
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Thi, Bến Thủy (tỉnh Nghệ An), góp phần châm ngòi nổ cho cao trào cách mạng 

trong những năm 1930 - 1931.  

Thắng lợi của cuộc biểu tình Ngày 16/7/1930 đã giáng đòn bất ngờ làm xáo 

động bộ máy thống trị của đế quốc và quan lại ở đây, đánh dấu bước phát triển 

của phong trào cách mạng trong tỉnh, hòa vào trào lưu chung của phong trào 

cách mạng cả nước, mở ra thời kỳ đấu tranh mới của Đảng bộ và nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa. 

Cuộc biểu tình chứng minh ý thức chấp hành chủ trương của Trung ương 

một cách nghiêm túc, sự năng động, sáng tạo trong lãnh đạo và tổ chức quần 

chúng đấu tranh cách mạng của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa - một Đảng bộ vừa 

mới thành lập chưa đầy 5 tháng. Đồng thời cũng chứng minh tinh thần yêu nước 

và cách mạng của nhân dân Khánh Hòa, ngay từ khi có Đảng đã đi theo con 

đường cách mạng của Đảng. 

Cuộc biểu tình Ngày 16/7/1930 tuy diễn ra trên địa bàn huyện Tân Định 

nhưng do Tỉnh ủy lâm thời Khánh Hòa lãnh đạo, tổ chức và thực hiện, khẩu hiệu 

đấu tranh có tính chất chính trị rộng lớn vừa hướng tới mục tiêu chung, lâu dài 

của cách mạng, vừa đề cập những vấn đề mang tính cụ thể, cấp bách trước mắt. 

Vì vậy đã đáp ứng những đòi hỏi bức thiết của quần chúng, đó là chống lại ách 

thống trị tàn bạo, khắc nghiệt của bọn thực dân, phong kiến, đòi cải thiện dân 

sinh, thực hiện dân chủ… nên thu hút đông đảo nhân dân lao động tham gia. 

Tinh thần cách mạng cuộc biểu tình Ngày 16/7/1930, gương chiến đấu của 

những người đảng viên Đảng Cộng sản và quần chúng giác ngộ luôn được tỏa 

sáng và có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng 

viên, nhân dân hiện nay và các thế hệ mai sau.  

Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện lịch sử này, ngày 17/12/2002, 

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã quyết định lấy 

ngày 16/7 hàng năm là Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 

và nhân dân tỉnh Khánh Hòa. 

 II. PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG, ĐẢNG BỘ VÀ 

NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA CÙNG CẢ NƯỚC TIẾN HÀNH HAI 

CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC, 

HOÀN THÀNH CUỘC CÁCH MẠNG DÂN TỘC DÂN CHỦ NHÂN DÂN, 

XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ QUÊ HƯƠNG, ĐẤT NƯỚC 

Phát huy tinh thần Ngày 16/7/1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa tiếp tục cuộc chiến đấu chống thực dân, phong kiến và đế quốc 

xâm lược. Cuộc chiến đấu trải qua những chặng đường khó khăn phức tạp, đầy 

gian khổ, hy sinh. Vượt qua những mất mát, đau thương, quân, dân Khánh Hòa 

vẫn một lòng, một dạ theo Đảng, kiên cường, bền bỉ chiến đấu, và đã góp phần 
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xứng đáng cùng với cả nước, làm nên đại thắng Mùa Xuân năm 1975, hoàn 

thành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Sau ngày giải phóng, đặc biệt, sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới do 

Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, dân, quân Khánh Hòa đã 

nêu cao bản lĩnh, khí phách anh hùng của vùng đất, con người Khánh Hòa, đã 

đạt được thành tựu quan trọng, nổi bật về phát triển kinh tế, trong 10 năm trở lại 

đây, giữ vững nhịp độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng 

tích cực, tiềm năng, lợi thế, các nguồn lực xã hội được khai thác, phát huy hiệu 

quả. Cơ sở vật chất kỹ thuật được đầu tư phát triển, bộ mặt đô thị, nông thôn và 

miền núi có nhiều khởi sắc. 

Giai đoạn 2016 - 2020, quy mô GRDP của Khánh Hòa xếp thứ 24/63 tỉnh, 

thành phố trong cả nước (trong đó, quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 12/63), xếp 

thứ 4/14 tỉnh, thành phố thuộc vùng khu vực miền Trung2 (quy mô ngành dịch 

vụ xếp thứ 4/14), xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Nam Trung 

Bộ3 (quy mô ngành dịch vụ xếp thứ 2/8, sau thành phố Đà Nẵng); GRDP bình 

quân đầu người xếp trong khoảng từ 14-17/63 tỉnh4, thành phố; xếp thứ 3/14 

tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung và xếp thứ 3/8 tỉnh, thành phố khu 

vực duyên hải Nam Trung Bộ; tiếp tục duy trì là một trong 16 tỉnh có đóng góp 

vào ngân sách Trung ương5. Hệ thống các đô thị trên địa bàn tỉnh từng bước 

được đầu tư đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại; cơ cấu kinh tế chuyển 

dịch theo hướng tăng tỷ trọng khu vực phi nông nghiệp, giảm tỷ trọng khu vực 

nông nghiệp; phát triển các ngành dịch vụ có hàm lượng tri thức và công nghệ 

cao; thu nhập bình quân đầu người tăng và không ngừng chăm lo sức khỏe, 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; chất lượng giáo dục - đào 

tạo tăng lên, khoa học - công nghệ được quan tâm; công tác bảo tồn và phát 

huy các di sản văn hóa, di tích lịch sử được tăng cường; triển khai tốt nhiệm vụ 

xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh, bảo đảm hài hòa 

phát triển kinh tế đi đôi với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; Khánh 

Hòa được các bộ, ngành Trung ương, các tổ chức trong và ngoài nước thường 

xuyên lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch, hội nghị, hội thảo 

khoa học mang tầm quốc gia và quốc tế. 

6 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến hết 

sức phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân, nhất là ở 

những vùng, và những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh gặp 

nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Tỉnh ủy, sự 
                                        
2
 14 tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền Trung tính từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. 

3 8 tỉnh, thành phố khu vực duyên hải Nam Trung Bộ tính từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. 
4 GRDP bình quân đầu người của Khánh Hòa so với cả nước qua các năm: xếp thứ 15/63 (năm 2016), 14/63 (năm 

2017); 16/63 (năm 2018); 17/63 (năm 2019). 
5 Năm 2016, 2017 xếp thứ 11; 2018 xếp thứ 12; 2019 xếp thứ 13. 



 6 

điều hành quyết liệt, chủ động của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự đồng lòng đoàn kết, 

nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đạt được một số kết quả tích cực. GRDP của 

tỉnh tăng 0,49%, đây là mức tăng trưởng dương đầu tiên kể từ khi dịch Covid-19 

xuất hiện từ đầu năm 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

tăng 7,8%; thu nội địa đạt 6.286,7 tỷ đồng bằng 54,6% dự toán và tăng 11,4% 

cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội, bảo vệ và 

chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội ổn định, quốc phòng được giữ vững.  

Cùng với đó, công tác chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng  hệ thống chính 

trị đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa 11, khóa 12) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 

ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, góp phần  nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. 

Đặc biệt, cấp ủy và chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành 

công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng 

quy định, an toàn, tiết kiệm; ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, trong 

bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa qua, càng khẳng định niềm tin của cán bộ, đảng 

viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước. 

III. THỊ XÃ NINH HÒA - QUÊ HƯƠNG CỦA CUỘC ĐẤU TRANH 

CÁCH MẠNG - NGÀY 16/7/1930 

Thị xã Ninh Hòa có vị trí quân sự quan trọng trong tỉnh, là địa phương có 

bề dày truyền thống lịch sử yêu nước và đấu tranh cách mạng rất kiên cường. Từ 

những năm 1885, đã có phong trào Cần Vương do các ông Trần Đường, Trịnh 

Phong, Nguyễn Khanh lãnh đạo nhân dân cầm vũ khí đánh Pháp trong cuộc xâm 

lược đầu tiên của chúng vào Ninh Hòa. Những năm đầu của thế kỷ 20, ở Ninh 

Hòa đã diễn ra nhiều phong trào yêu nước như phong trào Duy Tân của Trần 

Quý Cáp, phong trào đấu tranh đòi thả cụ Phan Bội Châu, để tang cụ Phan Chu 

Trinh của thanh niên, học sinh. Đáng kể hơn cả là cuộc vận động phong trào yêu 

nước chống Pháp của Đảng Tân Việt. Đầu năm 1928, tổ chức cơ sở Đảng Tân - 

Việt đầu tiên ở  huyện Tân Định được hình thành6. 

Trên nền tảng yêu nước ấy, cơ sở cách mạng và tổ chức Đảng ở Ninh Hòa 

ra đời rất sớm. Ngày 24/2/1930, Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh cũng là ngày 

                                        
6 Lịch sử Đảng bộ huyện Ninh Hòa (1930 – 1975), trang 33. 
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Đảng bộ huyện được công nhận thành lập. Ninh Hòa lúc ấy được đánh giá là cái 

“nôi cách mạng” trong tỉnh.  

Tiếp bước truyền thống Ngày 16/7/1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân 

dân Ninh Hòa tiếp tục cuộc chiến đấu chống thực dân, phong kiến và ngày 

17/8/1945 đã đứng lên khởi nghĩa giành chính quyền thành công trong huyện, 

góp phần cùng với nhân dân trong tỉnh và cả nước làm nên thắng lợi của Cuộc 

Cách mạng tháng Tám năm 1945 lịch sử. 

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược, quân và dân Ninh Hòa bằng 

vũ khí thô sơ: cung, tên, giáo mác... vẫn anh dũng đứng lên đương đầu mạnh mẽ 

và tự tin với đội quân xâm lược nhà nghề đông đảo và thiện chiến của thực dân 

Pháp. Cuộc chiến đấu trải qua một chặng đường vô cùng khó khăn phức tạp, đầy 

gian khổ hy sinh. Phong trào kháng chiến của huyện phát triển thành cao trào 

toàn dân đánh giặc, dân và quân Ninh Hòa cùng với các lực lượng của tỉnh trên 

địa bàn liên tục tấn công đập tan gần như toàn bộ hệ thống công sự phòng thủ 

của địch ở nông thôn góp phần cùng toàn tỉnh và cả nước đánh thắng thực dân 

Pháp xâm lược.  

Suốt 21 năm chống Mỹ cứu nước, chiến trường Ninh Hòa là nơi kẻ thù tập 

trung lực lượng quân sự đông đảo và tinh nhuệ, dân và quân Ninh Hòa đã vượt 

qua biết bao gian khổ hy sinh, mất mát đau thương, chiến đấu kiên cường, bằng 

nhiều cách đánh sáng tạo, lập công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào thắng lợi 

của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.  

Sau ngày giải phóng, thống nhất đất nước đến nay, nhất là trong thời kỳ đổi 

mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ninh Hòa đã phát huy truyền thống anh 

hùng cách mạng, nêu cao bản lĩnh, khí phách của con người Ninh Hòa, được 

hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, đồng tâm, hiệp lực, vượt qua mọi khó khăn, 

thử thách, làm nên những thành tích quan trọng trong sự nghiệp đổi mới. Với 

những thành tựu đó, năm 2010 nhân dân và cán bộ thị xã Ninh Hòa vinh dự 

được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động 

trong thời kỳ đổi mới. Năm 2020 thị xã Ninh Hòa vinh dự đón nhận Huân 

chương Độc lập hạng Nhì, do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là niềm tự hào, là 

động lực để toàn hệ thống chính trị và nhân dân thị xã tiếp tục phát huy, phát 

triển nhanh hơn trong thời gian đến.  

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa đã lãnh đạo hệ thống 

chính trị hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII đề ra. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - 

xây dựng, dịch vụ - du lịch; giảm dần tỷ trọng nông nghiệp - lâm nghiệp - thủy 

sản. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng tăng bình quân hằng năm 

13,2%, chiếm tỷ lệ hơn 72% trong cơ cấu kinh tế thị xã. Giá trị ngành dịch vụ - 
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du lịch - thương mại tăng bình quân hằng năm 14,7%, chiếm tỷ lệ hơn 12% 

trong cơ cấu kinh tế thị xã. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và 

thủy sản tăng bình quân 4,2%, chiếm 15% trong cơ cấu kinh tế thị xã. Tổng thu 

ngân sách của thị xã đạt khá, cơ bản bảo đảm cho kế hoạch chi thường xuyên và 

đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển 

biến tích cực, đời sống người dân được cải thiện, quốc phòng - an ninh được giữ 

vững. Đối với công tác xây dựng Đảng, các tổ chức đảng ngày càng được củng 

cố, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng cao. Đảng bộ thị xã hằng năm được 

xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên. Số tổ chức cơ sở đảng hằng năm 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 85% đến 98%, trong đó, bình quân có trên 21% tổ 

chức cơ sở đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; đảng viên “Hoàn thành tốt 

nhiệm vụ” trở lên hằng năm chiếm tỷ lệ trên 88%, trong đó, bình quân đảng viên 

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” đạt trên 13%. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo để thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. 

Đảng bộ xác định tiếp tục thực hiện phát triển thị xã thành vùng kinh tế động lực 

phía Bắc của tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các nghị quyết và chương trình về phát 

triển kinh tế - xã hội, sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu cơ bản 

đạt các tiêu chí đô thị loại III. Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

các cấp; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng 

trong sạch, vững mạnh. 

Trong thời gian tới, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn nhiều khó 

khăn, thách thức, trong đó dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến hết sức phức 

tạp, nguy hiểm hơn trước, tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống xã hội, 

đời sống của nhân dân. Do đó, nhiệm vụ đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói chung, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã 

Ninh Hòa nói riêng là rất lớn. Vì vậy, hơn lúc nào hết, tất cả cán bộ, đảng viên, 

toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy mạnh mẽ truyền thống đấu tranh cách 

mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân Khánh Hòa trong cuộc đấu tranh giải 

phóng dân tộc trước đây, vào công cuộc xây dựng quê hương Khánh Hòa giai 

đoạn hiện nay, tăng cường khối đại đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, đẩy mạnh 

phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh 

tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh, để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, góp phần xây dựng quê 

hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Thời gian sẽ trôi qua, nhưng những âm hưởng hào hùng và những bài học 

lịch sử rút ra từ truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ, nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa mãi vang vọng và giữ nguyên giá trị cho đến hôm nay và mai sau. 
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Dưới chân núi Ổ Gà - địa điểm tập trung của cuộc biểu tình lịch sử Ngày 16/7 

năm xưa, nay trở thành khu trung tâm văn hóa của thị xã. Tượng đài 16/7 - Biểu 

tượng sáng ngời của lòng quả cảm, của ý chí quyết chiến, quyết thắng của Đảng 

bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói chung, thị xã Ninh Hòa nói riêng - nơi mà 

mỗi người dân Khánh Hòa tự hào về truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang, 

anh hùng của quê hương, mãi mãi là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các thế 

hệ nối tiếp nhau, giương cao ngọn cờ của Đảng đi đến mục tiêu cuối cùng là xây 

dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên quê hương, đất nước thân yêu.  

       

                                         BAN TUYÊN GIÁO TỈNH UỶ KHÁNH HÒA 

 

 

 

 

 

 

 




