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Ngày 16/7/1930, hưởng ứng chủ trương và Lời kêu gọi của Trung ương 

Đảng Cộng sản Việt Nam, phối hợp với phong trào đấu tranh của Nhân dân hai 

tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh (phong trào Xô viết - Nghệ Tĩnh), dưới sự lãnh đạo 

trực tiếp của Tỉnh ủy lâm thời Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, Nhân dân huyện Tân 

Định (nay là thị xã Ninh Hòa) đã xuống đường tiến hành cuộc biểu tình đấu 

tranh chống lại bọn thực dân, phong kiến tay sai. 

Vào những năm 1930, tình hình kinh tế của chủ nghĩa tư bản lâm vào 

khủng hoảng trầm trọng, để đối phó với tình hình, thực dân Pháp ở Đông 

Dương đã tiến hành áp dụng hàng loạt biện pháp kinh tế - tài chính nhằm tăng 

cường bóc lột, cướp bóc tài sản của Nhân dân Việt Nam, chúng đặt thêm nhiều 

thứ thuế mới và tăng các mức thuế đã có, đặc biệt là thuế thân. Ảnh hưởng của 

cuộc khủng hoảng kinh tế cùng với việc tăng cường bóc lột thuộc địa, áp đặt 

sưu cao, thuế nặng, áp bức hà khắc, nhất là việc thực hiện chính sách khủng bố 

trắng tràn lan sau khởi nghĩa Yên Bái… 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. 

Ngày Quốc tế Lao động 01/5/1930 có ý nghĩa đặc biệt đối với Đảng Cộng 

sản Việt Nam, một Đảng mới được thành lập và xây dựng cơ sở trong cả nước. 

Trung ương Đảng chủ trương kỷ niệm trọng thể ngày lễ này, tổ chức phát động 

một phong trào đấu tranh rộng lớn trong cả nước. 

Ngày 01/5/1930, ở Nghệ - Tĩnh (Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay) phong 

trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân được phát động một cách rầm rộ, địch 

phản ứng mạnh. Phong trào đấu tranh chính trị ở đây có khả năng chuyển 

thành khởi nghĩa vũ trang, Trung ương Đảng kêu gọi Nhân dân cả nước biểu 

tình, bãi công, hưởng ứng phong trào đấu tranh của Nhân dân Nghệ - Tĩnh. 

Thực hiện chủ trương đó, Xứ ủy Nam Kỳ phát động cuộc đấu tranh hưởng 

ứng và ủng hộ phong trào. Xứ ủy đặc biệt chú ý đến phong trào ở Khánh Hòa 

(lúc này, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trực thuộc Xứ ủy Nam kỳ), vì nơi đây có 

đảng bộ và cơ sở quần chúng phát triển khá mạnh. Xứ ủy Nam kỳ tổ chức in 

sẵn truyền đơn gửi cho Đảng bộ Khánh Hòa, nội dung truyền đơn kêu gọi anh 

chị em thợ thuyền, dân cày, binh lính, thanh niên, học sinh… những người bị 

áp bức, bóc lột đứng lên phản đối chiến tranh, đòi quyền dân sinh. Trong tỉnh, 

truyền đơn được rải ở nhiều nơi, cờ búa liềm được treo ở Tháp Bà, miếu Sinh 

Trung (Nha Trang), cây Dầu Đôi (Diên Khánh)… Ý nghĩa ngày lễ Quốc tế Lao 
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động được giải thích tương đối sâu rộng trong đảng viên và quần chúng lao 

động, tập trung vào công nhân, viên chức làm việc ở Viện Pasteur, Viện Hải 

Dương học, trong các xưởng cơ khí sửa chữa Charner, De Monfreid, Staca, 

Bourbon, trong các khách sạn… 

Vào tháng 7/1930, Tỉnh ủy lâm thời chủ trương vận động tổ chức mít tinh 

biểu tình ở những nơi cơ sở đảng mạnh, treo cờ, rải truyền đơn ở những nơi cơ 

sở đảng còn yếu. Trên cơ sở nhận định phong trào cách mạng ở huyện Tân 

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

động quần chúng đứng lên biểu tình. Lúc bấy giờ, Đảng bộ huyện Tân Định có 

20 đảng viên và trên 500 hội viên các đoàn thể quần chúng, có những vùng cơ 

sở cách mạng khá như Hòn Khói, Suối Ré, Xuân Hòa, Mỹ Hiệp. Đặc biệt, khu 

vực Hòn Khói là một vùng làm muối lớn trong nước, cơ sở đảng và cơ sở quần 

chúng tương đối phát triển, ở đây tập trung khá đông công nhân, có đến mấy 

nghìn công nhân nhưng bị kiểm soát khắc nghiệt và bị áp bức bóc lột nặng nề 

của bọn Tây đoan, đời sống vô cùng khó khăn. Ngoài ra, khu vực Suối Ré, 

Xuân Hòa cũng là nơi có cơ sở mạnh trong đông đảo nông dân, nên Huyện ủy 

rất chú trọng động viên Nhân dân ở các khu vực trên tham gia vào cuộc biểu 

tình. 

Ngày 12/7, khi nhận được chỉ thị của Tỉnh ủy, Huyện ủy liền triệu tập hội 

nghị gồm các bí thư khu vực để chuẩn bị cho cuộc biểu tình, bàn biện pháp tổ 

chức, thảo luận kỹ 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 quan tâm đề cập đến. 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. 

Cuộc biểu tình dự định bắt đầu lúc 5 giờ sáng ngày 16/7/1930. Địa điểm 

tập trung là vùng núi Ổ Gà, phía đông làng Cây Chò, Văn Định Thượng (Khu 

vực Công viên - Tượng đài 16/7 Ninh Hòa ngày nay), các khẩu hiệu đã được 

chuẩn bị sẵn, đòi vấn đề dân sinh, kêu gọi đồng bào đoàn kết đứng lên đấu 

tranh chống áp bức, bóc lột của bọn thực dân phong kiến, mở rộng cơ sở đảng 

viên, tổ chức lực lượng yêu nước. 

Đúng 5 giờ sáng ngày 16/7, đông đảo đồng bào các vùng Hòn Khói, Suối 

Ré, Xuân Hòa, Điềm Tịnh, Mỹ Hiệp, Phước Đa, Quang Đông… đã tập trung 

tại địa điểm đã định. Lúc xuất phát xếp hàng năm, đi đầu là 5 chị phụ nữ thay 

nhau cầm cờ, đánh trống lệnh, tiếp 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 một nghìn. Khẩu hiệu 

được hô vang và liên tục theo tiếng trống lệnh. Vừa thấy đoàn biểu tình rầm 
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rập tiến vào huyện đường, viên tri huyện Đinh Bá Cẩn và bọn quan lại kinh 

hoàng, không dám có hành động chống đối. Đoàn người biểu tình đứng trật tự 

giữa sân huyện, nhóm tự vệ cùng với đồng Dương Chước tiến vào công đường 

đưa yêu sách cho tri huyện. Đồng chí Dương Chước nói rõ đường lối, chính 

sách của Đảng, ý nghĩa cuộc biểu tình, viên tri huyện tiếp nhận các yêu sách. 

Một nhóm tự vệ phá cửa nhà lao phóng thích tù chính trị, họ vui mừng được 

giải phóng, có người tham gia ngay vào đoàn biểu tình. Rời huyện đường, đoàn 

biểu tình diễu hành qua các phố, cuối cùng tập trung giữa chợ Dinh. Dân phố 

và đồng bào mua bán trong chợ tập trung xung quanh 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 đoàn kết đấu tranh đòi lại quyền lợi. Khi dứt lời, tiếng 

trống lệnh phát ra, đoàn hô vang khẩu hiệu, rồi hòa nhập vào dòng người trong 

chợ, phân tán, rút lui. Kết thúc thắng lợi cuộc biểu tình. 

Bọn Pháp hoàn toàn bị bất ngờ. Đến 2 giờ chiều cùng ngày, bọn cai trị 

Pháp ở Nha Trang mới huy động hai ô tô chở đầy lính ra Tân Định, phối hợp 

với bọn quan lại ở huyện, mở cuộc khủng bố, lùng bắt hàng trăm đảng viên 

cộng sản và quần chúng đưa về nhà lao Nha Trang giam giữ, tra tấn. Về sự 

kiện trọng đại ngày 16/7, báo cáo hàng năm (6/1930 - 5/1931) của Công sứ 

Pháp tại Nha Trang ghi rõ: “Ngày 16/7/1930, từ 6 đến 7 giờ sáng, một đoàn từ 

700 đến 1.000 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”. 

Thắng lợi của cuộc biểu tình ngày 16/7 đã chứng minh ý thức chấp hành 

chỉ thị của Trung ương Đảng 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, 

cuộc biểu tình cũng chứng minh tinh thần yêu nước và cách mạng của Nhân 

dân Khánh Hòa, ngay từ khi có Đảng, Nhân dân Khánh Hòa đã đi theo con 

đường cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. 

Thắng lợi của cuộc biểu tình ngày 16/7/1930 là một đòn bất ngờ, giáng 

xuống uy thế chính trị của bộ máy thống trị tàn bạo của bọn thực dân và tay sai 

phong kiến huyện Tân Định nói riêng, và tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ nói 

chung. Lần đầu tiên, bộ máy thống trị đầy quyền uy, được xây dựng nhiều 

chục năm bị khuất phục trước sức mạnh áp đảo của lực lượng quần chúng nhân 

dân, và cũng là lần đầu tiên những người cộng sản công khai đứng trước đồng 

bào mình kêu gọi quần chúng nhân dân theo Đảng, đánh đuổi quân xâm lược, 

giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, ngay trước họng súng của quân thù. 
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Thắng lợi của Cuộc biểu tình có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, đối với 

Đảng bộ và phong trào đấu tranh cách mạng trong tỉnh, cũng như trong huyện. 

Trước hết, đây là cuộc đấu tranh do Tỉnh ủy lâm thời Khánh Hòa lãnh đạo và 

tổ chức thực hiện, có quy mô lớn đầu tiên của tỉnh ta, và cũng là cuộc biểu tình 

đầu tiên của các tỉnh Nam Trung bộ, giành được thắng lợi sau khi Đảng Cộng 

sản Việt Nam thành lập, nối tiếp cuộc đấu tranh nhân Ngày Quốc tế Lao động 

1-5 của công nhân Trường Thi, Bến Thủy (tỉnh Nghệ An), góp phần xứng đáng 

vào Cao trào cách mạng Xô Viết - Nghệ Tĩnh trong những năm 1930 - 1931. 

Thắng lợi của Cuộc biểu tình, đánh dấu bước phát triển cao của phong 

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

cả nước, mở ra thời kỳ mới cho phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng 

của tỉnh; thời kỳ từ đấu tranh yêu nước trên tinh thần dân tộc, chuyển sang thời 

kỳ đấu tranh yêu nước và cách mạng trên lập trường, quan điểm của giai cấp 

công nhân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thắng lợi của Cuộc biểu tình đã làm nức lòng Nhân dân trong huyện Tân 

Định, trong tỉnh, nó chứng minh sức mạnh to lớn của nhân dân lao động khi 

được tổ chức lại và đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, càng củng cố lòng tin của 

Nhân dân vào Đảng, vào sức mạnh đoàn kết của quần chúng nhân dân. 

Tinh thần cách mạng của cuộc biểu tình ngày 16/7/1930, với những tấm 

gương chiến đấu hy sinh kiên cường, bất khuất của đảng viên cộng sản và quần 

chúng cách mạng, đã in một dấu son sáng ngời trong lịch sử truyền thống đấu 

tranh yêu nước và cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân huyện Tân Định, cũng 

như tỉnh Khánh Hòa; là niềm tự hào, là sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn, 

giúp cho Nhân dân Tân Định, Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vượt qua mọi khó 

khăn, thử thách, đi đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân 

tộc, giải phóng giai cấp. 

Cuộc biểu tình đã có tiếng vang và ảnh hưởng sâu rộng ra ngoài phạm vi 

của tỉnh Khánh Hòa. Thực dân Pháp buộc phải tăng giá lúa, bỏ thuế chợ, cách 

chức tên tri huyện Đinh Bá Cẩn, bãi nhiễm viên tri phủ Phạm Ngọc Đường, 

thay thế tên chỉ huy đồn khố xanh và điên cuồng đàn áp, khủng bố tàn bạo, dã 

man vào lực lượng đảng viên, cơ sở nòng cốt và cả người dân vô tội. 

Từ ý nghĩa to lớn của cuộc biểu tình ngày 16/7/1930, Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh đã quyết định lấy ngày 16/7 hàng năm làm Ngày truyền thống đấu 

tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa. Đây là dịp để tỏ lòng 

tri ân sự hy sinh và những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước, đồng 

thời đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng cho cán bộ, 

đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hôm nay và mai sau. 
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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 

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 45 năm giải phóng, đặc biệt, gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới 

do Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo, Đảng bộ, chính quyền, quân, dân trong tỉnh, 

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

đã đạt được thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế, trong những năm gần 

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. Mục tiêu xây dựng Khánh Hòa giàu đẹp đã được quan tâm triển khai thực 

hiện, và đạt được những kết quả tích cực, từng bước đưa tỉnh ta trở thành một 

trong những trung tâm kinh tế động lực và trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả 

nước. Giai đoạn 2016-2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 

7,7%/năm; tuy nhiên, từ đầu năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 

Covid-19, kinh tế của tỉnh đã giảm sút đáng kể, tốc độ tăng trưởng kinh tế 

(GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 là 6,1%/năm (mục tiêu Nghị quyết đề 

ra từ 7,5-8%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tiếp tục tăng tỷ 

trọng của các ngành dịch vụ, du lịch và công nghiệp, các nguồn lực huy động 

cho đầu tư phát triển tăng nhanh; cơ sở vật chất kỹ thuật được tăng cường. Tập 

trung phát triển 3 vùng kinh tế trọng điểm (thành phố Nha Trang, khu kinh tế 

Vân Phong và khu vực vịnh Cam Ranh), phát huy hiệu quả 4 chương trình 

kinh tế - xã hội, đã góp phần làm thay đổi diện mạo của các địa phương, đặc 

biệt thành phố Nha Trang phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại, trở 

thành trung tâm du lịch lớn của quốc gia. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, 

đời sống Nhân dân được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 

giữ vững, quốc phòng được tăng cường; năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ 

chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các 

cấp được nâng lên. 

Công tác chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, nhất là 

việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về 

đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã 

được triển khai bài bản, thường xuyên, qua đó góp phần nâng cao năng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện thắng lợi 



 6 

nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị trong tỉnh và xây dựng tổ chức 

đảng trong sạch, vững mạnh. 

Ninh Hòa, là địa phương có tổ chức đảng ra đời đầu tiên của tỉnh, có 

truyền thống đấu tranh cách mạng lâu đời, có căn cứ địa cách mạng của tỉnh 

trong 2 thời kỳ kháng chiến. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển 90 

năm qua, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa đã 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 các cuộc đấu tranh cách mạng bền bỉ, liên tục, sâu 

rộng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần cùng với phong trào cách 

mạng chung của tỉnh lập nên những thành tích vẻ vang, tô thắm thêm trang sử 

vàng của dân tộc. Trong 02 cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ, Đảng bộ đã 

lãnh đạo Nhân dân toàn thị xã kiên cường, bền bỉ vượt qua những chặng đường 

đầy gian lao, thử thách, hy sinh, anh dũng chiến đấu với quân thù, lớp trước 

ngã xuống, lớp sau đứng lên, tiếp tục lập nên nhiều chiến công hiển hách, được 

đánh dấu bằng thắng lợi vẻ vang vào ngày 02/4/1975, quê hương Ninh Hòa 

được giải phóng.  

Ghi nhận những chiến công, thành tích to lớn của Đảng bộ và Nhân dân 

Ninh Hòa trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, 

Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang 

nhân dân cho Nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Ninh Hòa; Ban 

An ninh huyện Ninh Hòa (nay là Công an thị xã); Dân quân du kích xã Ninh 

Thọ; 17 xã, phường và 05 cá nhân. Phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự 

Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 396 mẹ. Đảng và Nhà nước đã trao 

tặng trên 1.350 huân, huy chương các loại, cho tập thể và cá nhân có nhiều 

thành tích trong kháng chiến. 

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

đổi mới, Đảng bộ 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. Từ năm 2015 - 2020 tốc độ tăng trưởng 

kinh tế bình quân liên tục tăng, trong đó công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 

bình quân trên 13%/năm; thu cân đối ngân sách tăng bình quân 21%/năm, 

riêng năm 2019 tổng thu ngân sách nhà nước đạt gần 2 nghìn tỷ đồng, vượt 



 7 

93% kế hoạch tỉnh giao. Diện mạo đô thị ngày càng được quan tâm đầu tư 

khang trang. Từ năm 2015 - 2020 toàn thị xã tập trung hoàn thiện từng bước 

các tiêu chí của đô thị loại IV, thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa phát 

triển đô thị và xây dựng nông thôn mới, đã có 04 xã đạt tiêu chí đô thị loại V; 

toàn thị xã có 10/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ đô thị hóa thị xã Ninh 

Hòa đến cuối năm 2019 đạt tỷ lệ 55,37%. Lĩnh vực văn hoá, xã hội có bước 

phát triển tích cực; quốc phòng - an ninh được tăng cường và giữ vững; đời 

sống Nhân dân được cải thiện đáng kể (Hiện nay, trên địa bàn thị xã không còn 

hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 7,5%/năm). Hoạt động của các cấp ủy 

đảng, Mặt trận và các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở từng bước đổi mới; ý thức, 

trách nhiệm, hiệu quả công tác chuyển biến rõ nét. Công tác quản lý nhà nước 

từng bước được tăng cường, hiệu lực, hiệu quả đạt được ngày càng cao. Công 

tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. 

Nhiệm vụ chính trị đặt ra Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ 

và Nhân dân thị xã Ninh Hòa trong những giai đoạn tiếp theo 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, đồng thời 

phát huy truyền thống quý báu ấy trong công cuộc xây dựng quê hương Khánh 

Hòa trong giai đoạn hiện nay, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025, xây dựng Khánh Hòa ngày càng giàu đẹp, góp phần cùng cả nước 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng. 

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 sẽ 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. 

             BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KHÁNH HÒA 

 

 




