
 
 

LỜI GIỚI THIỆU 
 

 
Phú Thọ là mảnh đất cội nguồn của dân tộc nơi hội tụ của hồn thiêng sông núi, địa 

linh nhân kiệt, ngàn năm văn hiến. Với diện tích tự nhiên 3.532 km2, dân số trên 1,4 triệu 
người, Phú Thọ là tỉnh có tiềm năng lao động dồi dào, tiềm lực kinh tế vững mạnh. Trong 
những năm qua, Phú Thọ liên tục đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực 
chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, theo định hướng mà Đảng và Bác Hồ đã đề ra trong công 
cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. 
 Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Thư viện tỉnh Phú Thọ đã có những 
đóng góp quan trọng vào việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của 
Đảng và Nhà nước, góp phần tích cực vào sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi 
dưỡng nhân tài, phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá, phục vụ công cuộc công 
nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, quê hương.  
Hiện nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của thông tin, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của người đọc/người dùng tin, Thư viện tỉnh Phú Thọ tiến hành biên soạn Thư mục toàn văn 
“Phú Thọ qua báo chí Trung ương và địa phương” nhằm tìm kiếm, tập hợp tư liệu tiêu biểu từ 
các nguồn có tại Thư viện tỉnh và các kênh thông tin phản ánh về hoạt động thuộc nhiều lĩnh 
vực của tỉnh. Đây là một hoạt động chuyên môn nhằm phục vụ các đồng chí lãnh đạo tỉnh, 
các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ, các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc trong và 
ngoài tỉnh nắm bắt thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội tỉnh nhà.  
Thư mục toàn văn “Phú Thọ qua báo chí Trung ương và địa phương” định kỳ mỗi tháng ra 02 
số, vào ngày 15 và 30 hàng tháng. Thư mục được sắp xếp theo các nội dung sau: 
* Chính trị - An ninh - Quốc phòng. 
* Kinh tế - Khoa học kỹ thuật và Công nghệ. 
* Văn hoá - Xã hội. 
* Các lĩnh vực khác. 

Tư liệu trong thư mục được cập nhật thường xuyên, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng để 
bạn đọc dễ tra cứu, tìm đọc. Do điều kiện về thời gian cũng như nguồn tư liệu ở từng thời 
điểm có hạn, nên trong quá trình biên soạn thư mục không thể tránh khỏi những thiếu sót 
nhất định. Kính mong các đồng chí lãnh đạo, các nhà nghiên cứu và bạn đọc đóng góp những 
ý kiến bổ sung, sửa chữa để công tác biên soạn thư mục của chúng tôi ngày càng đạt chất 
lượng cao hơn. 
 Thư mục toàn văn “Phú Thọ qua báo chí Trung ương và địa phương” Số 

01+02+03+04/2020 gồm các nội dung như sau: 
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CHÍNH TRỊ - AN NINH – QUỐC PHÒNG 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC ĐẶNG THỊ NGỌC THỊNH PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY  

TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG 

 

Sáng 30/1 (mùng 6 Tết Canh Tý) tại 

Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Bộ NN-PTNT và 

tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ phát động Tết trồng 

cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Canh Tý 

2020. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc 

Thịnh nhấn mạnh, Xuân Canh Tý là tròn 60 

năm kể từ ngày Bác Hồ phát động Tết trồng 

cây năm 1960. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác, 

từ đó đến nay mỗi độ Xuân về, nhân dân ta lại 

nô nức tổ chức Tết trồng cây bởi đây là truyền 

thống tốt đẹp, tốn kém ít nhưng lợi ích đem lại 

rất nhiều. Việc trồng cây không chỉ giúp cải tạo 

cảnh quan, môi trường sống mà còn góp phần 

tích cực vào phát triển kinh tế, xã hội, quốc 

phòng, an ninh của đất nước. 

Cũng theo Phó Chủ tịch nước Đặng Thị 

Ngọc Thịnh, do ảnh hưởng của biến đổi khí 

hậu nên Việt Nam được dự báo là quốc gia chịu 

ảnh hưởng nặng nề của hiện tượng ấm lên toàn 

cầu nên trồng cây bảo vệ môi trường, cảnh 

quan càng trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. 

“Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng 

chí, các cháu thanh niên, thiếu nhi cả nước 

trong những ngày vui Tết đón Xuân Canh Tý 

2020 hãy hăng hái tham gia trồng cây, trồng 

rừng. Mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây, 

ngành ngành trồng cây. Làm tốt điều này chính 

là hành động cụ thể thực hiện lời dạy của Bác 

Hồ “Rừng là vàng, nếu mình biết xây dựng và 

bảo vệ thì rừng rất quý”. Phó Chủ tịch nước 

Đặng Thị Ngọc Thịnh phát động kêu gọi Tết 

trồng cây Xuân Canh Tý 2020. 

Sau lễ đánh trống phát động Tết trồng 

cây Xuân Canh Tý 2020, Phó Chủ tịch nước 

Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo Trung 

ương, địa phương, lực lượng vũ trang, các cháu 

đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ tiến hành trồng 346 cây chò chỉ, 

21 cây kim giao, 114 cây lát hoa, 196 cây 

muồng hoàng yến, 23 cây long não, 29 cây 

phượng, 18 cây gạo và 3 cây vàng anh trên 

diện tích khoảng 2ha tại Khu di tích lịch sử Đền 

Hùng. 

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cho biết, năm 

2020 sẽ tích cực chỉ đạo hoàn thành kế hoạch 

trồng rừng tập trung trên 10.000 ha, trồng cây 

gỗ lớn trên 3.000 ha, chuyển hóa rừng trồng gỗ 

nhỏ sang kinh doanh gỗ lớn 600 ha, trồng cây 

phân tán ven đường giao thông, các đường liên 

thôn, liên xã, các khu đô thị, khu dân cư với 

trên 1 triệu cây, thực hiện chuyển đổi các diện 

tích trồng rừng kém hiệu quả sang trồng cây 

ăn quả, cây lấy gỗ. 

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-

PTNT Hà Công Tuấn, những năm qua, dưới sự 

lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các cấp, các 

ngành, doanh nghiệp và nhân dân cả nước ta 

đã hăng hái tham gia phong trào trồng cây, 

trồng rừng, bảo vệ rừng và đạt được nhiều kết 

quả to lớn. 

Lâm nghiệp từng bước trở thành ngành 

kinh tế quan trọng, nâng cao thu nhập, cải 

thiện đời sống người dân, khôi phục môi trường 

xanh, sạch, đẹp. Thích ứng với tác động của 

biến đổi khí hậu để phát triển kinh tế, xã hội 

của đất nước bền vững hơn.

 

Nguyễn Huân 

 

Nông nghiệp Việt Nam. – Số 23(6000). – Ngày 31 tháng 1 năm 2020. – Tr.2 
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DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CÁC VUA HÙNG XUÂN CANH TÝ 2020 

 

Thay mặt đồng bào cả nước và kiều 

bào Việt Nam ở nước ngoài, các lãnh đạo tỉnh 

Phú Thọ vào thượng cung dâng hương, hoa, lễ 

vật tri ân công đức các Vua Hùng và các bậc 

tiền nhân đã có công dựng nước. 

Chiều 24/1 (tức 30 tháng Chạp năm Kỷ 

Hợi), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa 

Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thay 

mặt đồng bào cả nước, Tỉnh ủy-Hội đồng Nhân 

dân-Ủy ban Nhân dân-Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh Phú Thọ thành kính tổ chức Lễ dâng 

hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua 

Hùng, cầu mong Tổ tiên phù hộ cho xã tắc 

thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm 

họ vạn đại, trường tồn. 

Dự lễ dâng hương có lãnh đạo tỉnh Phú 

Thọ, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể 

của tỉnh; lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố 

Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh và 

đông đảo cán bộ, nhân dân các xã vùng ven 

Khu Di tích lịch sử Đền Hùng. 

Thay mặt đồng bào cả nước và kiều 

bào Việt Nam ở nước ngoài, Bí thư Tỉnh ủy Phú 

Thọ Bùi Minh Châu và Chủ tịch Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Bùi Văn Quang vào thượng cung dâng 

hương, hoa, lễ vật tri ân công đức các Vua 

Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng 

nước. 

Trước anh linh Quốc Tổ Hùng Vương 

và các vị thánh thần phụng thờ theo Vua Tổ, 

thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 

các dân tộc trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân 

dân tỉnh Bùi Văn Quang kính cáo với Tổ tiên 

những thành quả đạt được trong năm 2019. 

Cùng với các tỉnh, thành phố trong cả 

nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các 

dân tộc tỉnh Phú Thọ đã luôn đoàn kết, thống 

nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, tranh thủ thời 

cơ, khai thác và phát huy các tiềm năng, lợi thế 

vùng Đất Tổ, đẩy mạnh phát triển kinh tế, 

chăm lo toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã 

hội. 

Năm 2019, kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp 

tục có nhiều chuyển biến tích cực; tất cả các 

chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch: Kinh 

tế tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao; thu ngân 

sách nhà nước vượt dự toán, nhiều nhiệm vụ 

thu vượt ở mức cao. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới 

đã hoàn thành vượt mức khá xa so với kế 

hoạch đã đề ra. Công tác huy động các nguồn 

lực đầu tư, nhất là nguồn lực đầu tư ngoài khu 

vực nhà nước đạt được kết quả đáng ghi nhận; 

nhiều dự án quan trọng hoàn thành, đưa vào 

sử dụng, mở ra nhiều cơ hội đầu tư, phát triển 

cho tỉnh Phú Thọ. 

Các lĩnh vực xã hội được quan tâm chỉ 

đạo và có nhiều tiến bộ; giáo dục-đào tạo, y tế, 

lao động việc làm đạt kết quả tốt; thể thao 

phong trào, thể thao thành tích cao có nhiều 

thành tích đáng khích lệ. 

Các giá trị di sản văn hóa vùng đất Tổ 

được bảo tồn và phát huy; quốc phòng, an ninh 

được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm 

bảo. An sinh xã hội được quan tâm; Đời sống 

vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục 

được cải thiện. 

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ 

thống chính trị; sắp xếp lại tổ chức bộ máy cơ 

quan nhà nước, các đơn vị hành chính cấp xã 

và khu dân cư đã tạo ra những chuyển biến tích 

cực. 

Những kết quả đạt được nêu trên là nền 

tảng để tỉnh Phú Thọ thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ 18 đã đề ra. 

Chuẩn bị bước sang năm mới Canh Tý 

2020, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ 

Bùi Văn Quang khẳng định, bên cạnh những 

thời cơ, vận hội mới đang mở ra, nhưng cũng 

có nhiều khó khăn, thách thức đang ở phía 

trước. 

Trước anh linh các Vua Hùng, thay mặt 

đồng bào cả nước, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ hứa 

sẽ cùng nhau đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó 

khăn, phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp, tập 

trung chỉ đạo với tinh thần chung là quyết liệt 

hơn, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể 

cao hơn năm 2019 để tạo nền tảng vững chắc, 

góp phần xây dựng đất nước ngày càng đàng 

hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu 

từng mong muốn. 

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn 

Quang nhấn mạnh, con cháu Lạc Hồng 

nguyện mãi mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Các Vua Hùng đã 

https://www.vietnamplus.vn/tags/L%e1%bb%85-d%c3%a2ng-h%c6%b0%c6%a1ng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Ki%e1%bb%81u-b%c3%a0o.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Ki%e1%bb%81u-b%c3%a0o.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Vua-H%c3%b9ng.vnp
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có công dựng nước/Bác cháu ta phải cùng 

nhau giữ lấy nước." 

Cầu mong Tổ tiên phù hộ cho xã tắc 

thịnh vượng, quốc thái dân an, bách gia trăm 

họ vạn đại, trường tồn. Xin tri ân công đức các 

Vua Hùng, con cháu Lạc Hồng nguyện cùng 

nhau đoàn kết để bảo vệ vẹn toàn giang sơn 

gấm vóc, gìn giữ cơ nghiệp, đời đời hương khói, 

phụng thờ Lăng miếu Tổ Tiên. 

Sau nghi thức dâng hương, các đại 

biểu đặt vòng hoa mang dòng chữ: "Đời đời ghi 

nhớ công ơn các Vua Hùng đã có công dựng 

nước" tại Lăng Hùng Vương./.

 

Trung Kiên (TTXVN/Vietnam+) 

 

https://www.vietnamplus.vn/Ngày 24 tháng 12 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TẶNG QUÀ TẾT NGƯỜI NGHÈO VÀ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG 

 

Ngày 5-1, đồng chí Trần Quốc Vượng, 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 

đã đi thăm và tặng quà cho công nhân có hoàn 

cảnh khó khăn tại một số đơn vị trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ. Cùng đi có đồng chí Nguyễn 

Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ 

tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; lãnh 

đạo tỉnh Phú Thọ. 

Kiểm tra tình hình sản xuất, thăm hỏi 

đời sống của công nhân lao động và dự 

Chương trình “Tết sum vầy Xuân 2020” tại 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn JNTC VINA, 

đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam cùng tỉnh Phú Thọ và 

các doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn tiếp tục 

lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt 

động của Công đoàn cơ sở; có giải pháp tháo 

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo tiền đề để 

Công đoàn làm tốt nhiệm vụ phát triển đoàn 

viên trong thời kỳ mới. Chính quyền các cấp và 

doanh nghiệp phải thường xuyên tổ chức các 

hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng cho người lao động; thực 

hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, 

tạo điều kiện cho người lao động nâng cao đời 

sống vật chất, tinh thần, phát huy năng lực, 

sáng kiến, xây dựng doanh nghiệp ngày càng 

vững mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế 

- xã hội tại địa phương. 

 Nhân dịp này, đồng chí Trần Quốc 

Vượng cùng đoàn công tác đã trao tặng 100 

suất quà cho công nhân lao động có hoàn 

cảnh khó khăn của Công ty Trách nhiệm hữu 

hạn JNTC VINA. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn JNTC 

VINA sản xuất kính cường lực điện thoại di 

động. Công ty hiện có hơn 3.000 lao động, 

doanh thu năm 2019 ước đạt 230 triệu USD, 

thu nhập bình quân mỗi người lao động đạt 9 

triệu đồng/tháng. 

Đến thăm và tặng quà tại khu dân cư 

Nông thôn mới kiểu mẫu ở khu 7, xã Tứ Xã, 

huyện Lâm Thao, đồng chí Trần Quốc Vượng 

bày tỏ vui mừng trước sự phát triển về cơ sở vật 

chất, hạ tầng nơi đây. Đồng chí mong muốn 

cấp uỷ, chính quyền xã Tứ Xã tiếp tục quan 

tâm đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là hộ 

nghèo, phấn đấu đưa địa phương trở thành xã 

Nông thôn mới kiểu mẫu, giúp nhân dân có 

cuộc sống ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. 

*Ngày 5-1, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên 

Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 

ban Tuyên giáo Trung ương đã đi thăm, tặng 

quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo 

của tỉnh Hà Giang. Cùng đi có lãnh đạo Trung 

ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. 

Đến thăm, tặng quà Tết cho 100 hộ 

nghèo, hộ gia đình chính sách, nạn nhân chất 

độc da cam tại thị trấn Vị Xuyên và xã Cao Bồ 

https://www.vietnamplus.vn/
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(huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), Trưởng ban 

Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đánh 

giá cao những nỗ lực, cố gắng của tỉnh Hà 

Giang nói chung và huyện Vị Xuyên nói riêng 

trong phát triển kinh tế, văn hóa và công tác an 

sinh xã hội.  

Điểm nổi bật của Hà Giang trong năm 

vừa qua là đã thực hiện chương trình xây nhà 

ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo và 

người nghèo các xã biên giới. Bằng sự nỗ lực, 

cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc 

tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã 

khởi công xây dựng trên 1.200 ngôi nhà mới 

cho các đối tượng trên. 

Nhân dịp năm mới 2020 và Tết cổ 

truyền của dân tộc sắp đến, đồng chí Võ Văn 

Thưởng mong muốn, tỉnh Hà Giang tiếp tục 

phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu đạt 

nhiều kết quả cao hơn trong phát triển kinh tế, 

xóa đói giảm nghèo, chăm lo cho các gia đình 

chính sách bằng những việc làm thiết thực… 

góp phần nâng cao đời sống, thu nhập cho 

đồng bào các dân tộc thiểu số, đảm bảo trong 

dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 mọi người 

dân đều được đón Tết bình an, đầm ấm, vui 

tươi.

 

Trung Kiên 

 

Công an nhân dân. – Số 5275. – Ngày 6 tháng 01 năm 2020. – Tr.1+2 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

CHỦ TỊCH MẶT TRẬN THĂM, CHÚC TẾT BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO TỈNH 

 

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Canh Tý 

2020, sáng ngày 16/1, ông Nguyễn Hải, Ủy 

viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh 

Phú Thọ đã đên thăm và chúc Tết Thượng tọa 

Thích Minh Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Hội 

Phật giáo tỉnh và ni sư Thích Đàm Nhã, Phó 

Trưởng ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh. 

Tại các nơi đến thăm, chúc Tết, Chủ 

tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải 

gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Trị sự 

Hội Phật giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Minh 

Nghiêm và ni sư Thích Đàm Nhã cùng các tăng 

ni, phật tử trên địa bàn tỉnh đón xuân mới trong 

không khí vui tươi, an lành và hạnh phúc. 

Đánh giá cao những đóng góp của Hội 

Phật giáo tỉnh trong việc vận động tăng, ni, 

phật tử thực hiện tốt chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ mong 

muốn thời gian tới Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh 

cũng như ở các địa phương tiếp tục phát huy 

truyền thống yêu nước và tinh thần “hộ quốc 

an dân”, với đường hướng "Đạo pháp - Dân tộc 

- Chủ nghĩa xã hội", động viên, hướng dẫn 

tăng, ni, phật tử thực hiện tốt tín ngưỡng tôn 

giáo theo quy định pháp luật; gắn hoạt động 

Phật giáo với những phong trào thi đua yêu 

nước, phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt, với 

tấm lòng từ bi hỉ sả của đạo Phật, Hội Phật 

giáo tích cực tham gia công tác an sinh xã hội 

trên địa bàn, góp phần củng cố khối đại đoàn 

kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày 

càng giàu mạnh. 

Thay mặt Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh 

Phú Thọ, Thượng tọa Thích Minh Nghiêm, bày 

tỏ lòng cảm ơn, sự quan tâm của Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải và kính chúc toàn 

thể Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú 

Thọ một năm mới an khang, thịnh vượng

Hồng Ngoan 

 

http://daidoanket.vn/Ngày 16 tháng 1 năm 2020 

http://daidoanket.vn/
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THƯỢNG TƯỚNG ĐỖ CĂN THĂM VÀ TẶNG QUÀ THƯƠNG, BỆNH BINH TẠI PHÚ THỌ 

 

Chiều 13 -1, nhân dịp Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó 

chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) đã đến 

thăm, chúc Tết thương binh, bệnh binh, cán 

bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng người có 

công tỉnh Phú Thọ. 

Tham gia cùng đoàn có Thiếu tướng 

Trần Anh Du, Phó tư lệnh Quân khu 2 và các 

cơ quan của quân khu. 

Trải qua hơn 30 năm thành lập, Trung 

tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ 

đã tiếp nhận hơn 2000 thương, bệnh binh. Hiện 

trung tâm đang quản lý, điều trị, nuôi dưỡng, 

chăm sóc 30 thương bệnh binh, trong đó tất cả 

đều là thương bệnh binh nặng, mất sức lao 

động từ 81% trở lên. 

Sau khi nghe lãnh đạo trung tâm thông 

tin một số kết quả nổi bật trong công tác chăm 

sóc, điều dưỡng thương, bệnh binh năm 2019, 

thay mặt lãnh đạo lãnh đạo TCCT, Thượng 

tướng Đỗ Căn ân cần hỏi thăm sức khỏe, điều 

kiện sinh hoạt của các thương binh, bệnh binh 

và gia đình tại Trung tâm Điều dưỡng người có 

công tỉnh Phú Thọ.

 

Trịnh Bình 

 

https://www.qdnd.vn / Ngày 15 tháng 01 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH PHÙNG KHÁNH TÀI GẶP MẶT ĐẦU XUÂN CANH TÝ NĂM 2020 TẠI PHÚ THỌ 

 

Ngày 30/1, (tức mùng 6 tháng Giêng 

năm Canh Tý 2020), Phó Chủ tịch UBTƯ 

MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài và Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn 

Hải đã dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời 

nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý - năm 2020 tại 

Khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt 

Trì do Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh 

phát động. 

Cùng ngày, tại trụ sở cơ quan Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ, Phó Chủ tịch 

UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã 

dự buổi gặp mặt đầu Xuân Canh Tý năm 2020. 

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Ban 

Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ 

tịch Phùng Khánh Tài gửi đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong trụ 

sở cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú 

Thọ lời chúc mừng năm mới đầm ấm, hạnh 

phúc. 

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nhấn 

mạnh, năm 2020 là năm đầu tiên thực hiện 

Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 

lần thứ IX, năm kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền 

thống MTTQ Việt Nam và nhiều sự kiện quan 

trọng của đất nước, chính vì vậy, mỗi cán bộ, 

công chức, viên chức trong cơ quan cần chủ 

động, tích cực, đoàn kết, đồng lòng trong triển 

khai nhiệm vụ và thực hiện thắng lợi 5 chương 

trình hành động mà Nghị quyết Đại hội đã đề 

ra.

 

Phương Nhàn 

 

http://daidoanket.vn/Ngày 30 tháng 1 năm 2020 

 

 

https://www.qdnd.vn/
http://daidoanket.vn/
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PHÚ THỌ: 

THĂM HỎI, TẶNG QUÀ GIÀ LÀNG, NGƯỜI CÓ UY TÍN 

 

Nhân dịp tết Nguyên đán Canh Tý năm 

2020, sáng 10/1, ông Nguyễn Hải – Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã đến 

thăm hỏi, tặng quà ông Dương Đức Toàn và 

ông Đinh Xuân Lộc già làng, người có uy tín 

thuộc xã Xuân Thủy, huyện Yên Lập. Tại các 

nơi đến thăm, ông Hải đã động viên các già 

làng, là những người có uy tín tiếp tục phát huy 

vai trò của mình, vận động đồng bào thực hiện 

chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng an ninh trên địa bàn. Đồng thời chúc 

các gia đình đón Tết Nguyên đán Canh Tý 

phấn khởi, an lành và hạnh phúc. 

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

tỉnh cùng lãnh đạo huyện Yên Lập đã trao nhà 

Đại đoàn kết, tặng quà cho hộ gia đình bà Đinh 

Thị Phong, Khu 7, xã Xuân Thủy, Yên Lập là 

hộ nghèo, độc thân có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn và trao quà cho 3 hộ gia đình thuộc xã 

Xuân Thủy được hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết.

 

Đức Thắng 

 

 

Đại đoàn kết. – Số 11. – Ngày 11 tháng 1 năm 2020. – Tr.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

225 CÁ NHÂN NHẬN KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC” 

 

Ngày 8/1, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ 

đã tổ chức hội nghị lần thứ 3, khoá XIV, nhiệm 

kỳ 2019-2024, tổng kết công tác mặt trận năm 

2019, triển khai chương trình công tác năm 

2020. Theo đó, năm 2019 với tinh thần thi đua 

chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, 

công tác Mặt trận được triển khai quyết liệt, rõ 

trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả 

quan trọng, toàn diện. Nhân dịp này, có 225 cá 

nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 

đại đoàn kết dân tộc” của UBTƯ MTTQ Việt 

Nam; 30 tập thể và 15 cá nhân được   UBTƯ 

MTTQ Việt Nam tặng thưởng Bằng khen, 3 tập 

thể được UBTƯ MTTQ Việt Nam  tặng Bằng 

khen vì đã có nhiều thành tích đóng góp ủng 

hộ quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình 

an sinh xã hội trong 3 năm (2017 – 2019); Ủy 

ban MTTQ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 

tập thể; Bằng khen cho 39 tập thể, 15 cá nhân.

 

Phương Nhàn 

 

Đại đoàn kết. – Số 9. – Ngày 09 tháng 01 năm 2020. – Tr.4 
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PHÚ THỌ: 

VẬN ĐỘNG TRÊN 4.000 SUẤT QUÀ TẾT GIÚP HỘ NGHÈO 

 

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Canh Tý 

2020, với tinh thần “Cả nước chung tay vì người 

nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, đến thời 

điểm hiện tại, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã 

vận động các ban, ngành đoàn thể, các tổ 

chức thành viên, doanh nhân, doanh nghiệp, 

các nhà hảo tâm, con em quê hương ủng hộ 

trên 4.000 suất quà Tết, với số tiền và quà trị 

giá trên 2,5 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền, quà Tết 

đã được trao cho các hộ nghèo, gia đình có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ khó khăn đột 

xuất, người già neo đơn, nạn nhân chất độc da 

cam… trong tỉnh. 

Cũng trong dịp này, các tổ chức thành 

viên của MTTQ, Ủy ban MTTQ các cấp trong 

tỉnh, tổ chức, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp… 

trong tỉnh đã vận động hàng nghìn suất quà 

Tết để trao tặng các hộ nghèo.

 

 

Đức Thắng 

 

Đại đoàn kết. – Số 16. – Ngày 16 tháng 1 năm 2020. – Tr.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỰU CHIẾN BINH TỈNH PHÚ THỌ: 

GIÁO DỤC Ý THỨC QUỐC PHÒNG GẮN VỚI NHIỆM VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC 

 

Đất nước ta đang chuyển sang thời kỳ 

mới, thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện, mở 

cửa, thực hiện đa phương hóa, đa dạng hóa 

các mối quan hệ, đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa; nhiều nhiệm vụ cấp bách đang 

đặt ra những nội dung, yêu cầu mới, trong đó 

có nhiệm vụ xây dựng, củng cố nền quốc 

phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc 

độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 

quốc, ngày càng đòi hỏi yêu cầu mới cao hơn 

bao giờ hết. 

Để thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến 

lược xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc 

Tổ quốc Việt Nam XHCN; thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ xây dựng và củng cố quốc phòng – 

nhiệm vụ giáo dục ý thức quốc phòng cho toàn 

dân là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Đặc 

biệt trong điều kiện hiện nay khi các thế lực thù 

địch đang dùng mọi biện pháp nhằm chống 

phá Đảng, Nhà nước và quân đội ta. Chúng 

thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, đặc 

biệt thông qua các trang mạng xã hội để tuyên 

truyền xuyên tạc, vu khống, kích động, lôi kéo… 

làm cho trận địa tư tưởng của Đảng lung lay, 

lòng tin của nhân dân bị xói mòn. Nhất là trong 

giai đoạn hiện nay chúng ta đang chuẩn bị tiến 

hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Nhận thức ý nghĩa to lớn của việc giáo 

dục ý thức quốc phòng cho quần chúng nhân 

dân và hội viên CCB trong xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc 

độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 

quốc, thời gian qua, Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo, 

tổ chức và triển khai, thực hiện nhiều việc làm 

thiết thực, hiệu quả. Để thực hiện thắng lợi mục 

tiêu, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của các 

cấp Hội là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, 

bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và 

bảo vệ nhân dân, giữ vững sự ổn định về chính 

trị và trật tự an toàn xã hội tại cơ sở (nhân tố 

quyết định về sức mạnh trong bảo vệ Tổ quốc); 

các cấp Hội đã thường xuyên làm tốt công tác 

tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng 



8 
 

nhân dân và hội viên nắm chắc đường lối, chủ 

trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, quy định của địa phương; âm mưu 

thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, 

đặc biệt thủ đoạn thông qua các trang mạng 

xã hội để xuyên tạc, kích động hòng làm lung 

lay trận địa tư tưởng của Đảng; xói mòn niềm 

tin của nhân dân với Đảng. Hội CCB tỉnh đã 

xây dựng, củng cố và kiện toàn 295 tổ thông 

tin, tuyên truyền – Cộng tác viên dư luận xã hội 

từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn với 8.219 tuyên 

truyền viên, cộng tác viên; đội ngũ này đã thực 

sự làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền tại 

cơ sở và là tai mắt để nắm bắt diễn biến tình 

hình tư tưởng của quần chúng nhân dân và hội 

viên CCB tại cơ sở; từ đó tổng hợp, phản ánh 

kịp thời với cấp ủy, chính quyền các cấp và Hội 

cấp trên hàng tháng để giúp cấp ủy, chính 

quyền các cấp và cấp trên nắm chắc tình hình, 

giải quyết kịp thời những băn khoăn, vướng 

mắc, bức xúc của nhân dân và hội viên, nhằm 

đảm bảo ổn định vững chắc tình hình chính trị, 

trật tự an toàn xã hội tại cơ sở. 

Bên cạnh việc thường xuyên làm tốt 

công tác tuyên truyền, giáo dục cho quần 

chúng nhân dân và hội viên CCB về ý thức 

quốc phòng; Hội CCB các cấp còn đặc biệt 

quan tâm đến việc tuyên truyền cho đối tượng 

thanh, thiếu niên và các cháu học sinh, sinh 

viên. Cán bộ, hội viên CCB các cấp thường 

xuyên xác định tuyên tuyền, giáo dục truyền 

thống cách mạng, chủ nghĩa yêu nước cho thế 

hệ trẻ vừa là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi hội 

viên mà còn là tình cảm tha thiết của thế hệ 

những người đi trước đối với lực lượng kế cận, 

nòng cốt của cách mạng, trong sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện tại và tương lai. 

Với nhiều hình thức phong phú, sinh 

động như: Giao lưu gặp mặt nhân các ngày kỷ 

niệm lớn của đất nước, Ngày thành lập Đảng, 

sinh nhật Bác, Chiến thắng 30/4/1975, Quốc 

khánh 2/9; Ngày thành lập QĐNDVN, Ngày hội 

quốc phòng toàn dân với các hình thức như: 

“Ông kể cháu nghe”, “Nói chuyện truyền 

thống”, sưu tầm các hiện vật thời chiến để 

thành lập bảo tàng tư nhân thông qua các hiện 

vật lịch sử của cha, anh trong các cuộc chiến 

tranh để tuyên truyền. Bằng những nhân 

chứng sống, hiện vật và câu chuyện lịch sử của 

các đồng chí CCB đã từng trải qua chiến tranh, 

đã tạo nên sức lôi cuốn và hấp dẫn đối với 

người nghe, từ đó đã góp phần quan trọng làm 

cho thế hệ trẻ thêm tự hào về truyền thống vẻ 

vang của Đảng, dân tộc và quân đội củng cố 

thêm lòng tin, tinh thần yêu nước và xác định 

trách nhiệm với Tổ quốc với Đảng, với nhân 

dân trong xây dựng củng cố nền quốc phòng 

toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc độc 

lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ 

quốc. 

Thời gian tới trước diễn biến phức tạp 

của tình hình thế giới,  khu vực đặc biệt tình 

hình trên biển Đông, hội viên CCB các cấp 

trong toàn tỉnh xác định nhiệm vụ giáo dục ý 

thức quốc phòng, xây dựng, củng cố nền quốc 

phòng toàn dân vững mạnh lại càng quan 

trọng hơn bao giờ hết; phải tiếp tục phát huy 

những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới 

hơn nữa, nhân rộng hơn nữa những cách làm 

sáng tạo, hiệu quả, góp phần quan trọng cùng 

cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng khu vực 

phòng thủ của tỉnh Phú Thọ vững mạnh, nền 

quốc phòng toàn dân trong tỉnh vững chắc, 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, 

xã hội và củng cố quốc phòng an ninh ngày 

càng vững mạnh.

 

Trung Thứ 

 

Quân khu Hai. – Số 1070. – Ngày 26 tháng 12 năm 2019. – Tr.5 
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PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID – 19: 

KIỂM TRA TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ DOANH NGHIỆP 

 

Đoàn kiểm tra của Liên đoàn Lao động 

(LĐLĐ) tỉnh Phú Thọ vừa tiến hành kiểm tra, 

giám sát công tác phòng, chống dịch COVID-

19 tại 2 công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc Công 

đoàn (CĐ) các Khu công nghiệp tỉnh. 

Tại Công ty TNHH Công nghệ 

Cosmos1, CĐCS phối hợp với người sử dụng 

lao động mua và cung cấp miễn phí 4.500 

khẩu trang vải 3 lớp sát khuẩn cho công nhân 

sử dụng; đầu tư gần 100 pano, áp-phích tuyên 

truyền về dịch COVID-19… 

Còn tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

JUNMA (Khu công nghiệp Thụy Vân), CĐCS 

đã phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức 

tiêu độc khử trùng toàn bộ công ty; tổ chức đo 

thân nhiệt cho người lao động (NLĐ) hàng 

ngày; tuyên truyền tốt đến NLĐ các biện pháp 

phòng ngừa… 

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã tặng nước 

rửa tay diệt khuẩn và xà phòng cho 2 CĐCS.

 

P.T 

 

Lao động. – Số 40 (11498). – Ngày 22 tháng 2 năm 2020. – Tr.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ HOÀN THÀNH VIỆC SÁP NHẬP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

 

Nhờ nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ 

thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, tỉnh 

Phú Thọ đã hoàn thành việc sáp nhập các đơn 

vị hành chính cấp xã theo đúng trình tự, thủ tục, 

quy định pháp luật và phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương, đơn vị. 

Đến ngày 2/1/2020, bộ máy công 

quyền của 28 đơn vị hành chính cấp xã mới 

sau sáp nhập đã chính thức hoạt động. 

Sau sáp nhập, Phú Thọ giữ nguyên 13 đơn vị 

hành chính cấp huyện; sáp nhập 80 đơn vị 

hành chính cấp xã thành 28 đơn vị hành chính 

mới, giảm 52 đơn vị. Sau sắp xếp, từ 277 xã, 

phường, thị trấn Phú Thọ giảm xuống còn 225 

xã, phường, thị trấn. 

Ông Nguyễn Văn Khỏe, Trưởng ban Tổ 

chức Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, ngay sau khi 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị 

quyết số 828/NQ-UBTVQH14, ngày 

26/12/2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch số 6017/KH-UBND về triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 828/NQ-

UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành 

chính cấp xã của tỉnh. 

Theo đó, các địa phương tổ chức công 

bố Nghị quyết 828/NQ-UBTVQH14; thu hồi 

con dấu cũ; khắc, đăng ký và sử dụng con dấu 

mới đã xong trước ngày 31/12/2019. Việc xây 

dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công 

chức và người hoạt động không chuyên trách 

cũng đã được các địa phương hoàn thành. 

Ngày 1/1/2020, Hội đồng nhân dân các xã mới 

cũng đã tổ chức Kỳ họp thứ nhất để bầu ra các 

chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và 

Ủy ban Nhân dân. 

Việc tổ chức tiếp nhận, bàn giao tài 

chính, tài sản công nợ và cơ sở vật chất, đồng 

thời thực hiện các nội dung về đổi tên các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức có tên gọi gắn với đơn vị 

hành chính cấp xã theo tên gọi mới cũng sẽ 

được hoàn thành trước ngày 15/1/2020. Các 

sở, ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các 

huyện, thành, thị, Ủy ban Nhân dân các xã mới 

https://www.vietnamplus.vn/tags/S%c3%a1p-nh%e1%ba%adp.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Ph%c3%ba-Th%e1%bb%8d.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%90%c6%a1n-v%e1%bb%8b-h%c3%a0nh-ch%c3%adnh-c%e1%ba%a5p-x%c3%a3.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%90%c6%a1n-v%e1%bb%8b-h%c3%a0nh-ch%c3%adnh-c%e1%ba%a5p-x%c3%a3.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%90%c6%a1n-v%e1%bb%8b-h%c3%a0nh-ch%c3%adnh.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/%c4%90%c6%a1n-v%e1%bb%8b-h%c3%a0nh-ch%c3%adnh.vnp
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hình thành thực hiện chuyển đổi các loại giấy 

tờ cho cá nhân, tổ chức trong quý 1/2020./.

 

Đào An (TTXVN/Vietnam+) 

 

https://www.vietnamplus.vn / Ngày 02 tháng 01 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH BA (PHÚ THỌ): 

DỒN ĐỔI RUỘNG ĐẤT, XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

Thực hiện chủ trương dồn đổi, tích tụ và 

tập trung đất đai - phát triển sản xuất nông 

nghiệp, xây dựng nông thôn mới, những năm 

qua, MTTQ huyện Thanh Ba phối hợp với các 

cấp ngành triển khai các biện pháp nhằm thực 

hiện tốt chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà 

nước, góp phần thúc đẩy nền sản xuất nông 

nghiệp hiện đại, xây dựng nông thôn mới trên 

địa bàn huyện. 

Xác định công tác dồn đổi tích tụ đất 

đai là bước đột phá trong quá trình xây dựng 

nông thôn mới (NTM), MTTQ các cấp huyện 

Thanh Ba đã chủ động vào cuộc tuyên truyền, 

vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện. Trên 

cơ sở Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, Đề 

án, Kế hoạch của UBND huyện, Ủy ban MTTQ 

huyện đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 

phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai 

Nghị quyết tới đoàn viên, hội viên và Ban Công 

tác Mặt trận khu dân cư gắn với các nội dung 

của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng NTM, đô thị văn minh”. 

Ông Đỗ Văn Tụ- Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ huyện Thanh Ba cho biết, sau Hội nghị 

quán triệt triển khai, đã có 27/27 xã, thị trấn tổ 

chức thực hiện các bước: Thu thập thông tin, 

tài liệu, xây dựng đề án, kế hoạch, thành lập 

ban chỉ đạo, tổ công tác, tiểu ban dồn đổi mà 

nòng cốt là Ban Công tác Mặt trận khu dân cư. 

Trong quá trình tuyên truyền vận động, MTTQ 

huyện đã phân công cán bộ đến dự, chỉ đạo tại 

các hội nghị khu dân cư để lắng nghe tập hợp 

các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, kịp thời có 

các giải pháp tháo gỡ những khó khăn đối với 

những ý kiến trái chiều và các hộ dân còn băn 

khoăn lo lắng, nghi ngờ trong lợi ích của việc 

dồn điền, đổi thửa. 

Cùng với đó tại các địa phương, MTTQ 

các xã, thị trấn cũng tích cực vận động cán bộ 

đảng viên, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân 

cư gương mẫu đi đầu trong hiến đất làm đường 

giao thông, thủy lợi nội đồng, đóng góp tự 

nguyện trong việc san gạt lại đồng ruộng, xung 

phong nhận các thửa ruộng ở những nơi xa, nơi 

khó khăn hơn, ưu tiên các hộ chính sách, hộ có 

hoàn cảnh khó khăn được nhận những 

khoảnh, những khu ruộng thuận lợi cho việc 

canh tác, vận chuyển vật tư nông nghiệp và thu 

hoạch. 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh 

Ba chia sẻ, qua tuyên truyền vận động việc 

dồn đổi tích tụ và tập trung đất đai - phát triển 

sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM trên địa 

bàn đã nhận được sự thống nhất và đồng 

thuận, ủng hộ của nhân dân. Những khó khăn 

như vận động người dân đóng góp kinh phí 

phục vụ công tác dồn đổi đã được tháo gỡ khi 

người dân nhận thức được lợi ích từ việc dồn 

đổi, tích tụ, tập trung ruộng đất nên đã tích cực 

và tự nguyện đóng góp cả về vật chất và công 

lao động. Ngoài việc hiến đất làm đường giao 

thông thủy lợi nội đồng, người dân tự nguyện 

đóng góp từ 200 - 750 ngàn đồng/sào. Bên 

cạnh đó ngân sách huyện cũng hỗ trợ 0,6 triệu 

đồng/ha cho Ban Chỉ đạo các cấp và tiểu ban 

dồn đổi khu dân cư; hỗ trợ nguồn lực đầu tư 

https://www.vietnamplus.vn/
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xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi nội 

đồng, với phương châm “Nhà nước và nhân 

dân cùng làm”. 

Tính đến ngày 31/12/2018, đã có 14/14 

xã trong toàn huyện thực hiện dồn đổi xong 

theo kế hoạch được duyệt với tổng diện tích là 

1.336,32 ha đạt 100% chỉ tiêu so với Nghị 

quyết. Diện tích đất canh tác: 1.230,17 ha; 

Bình quân diện tích thửa sau dồn đổi: 773,7 

m2; Bình quân thửa trên hộ: 1,97. Tổng số thửa 

giảm sau dồn đổi: 21.870 thửa. 

Việc chỉ đạo thành công Nghị quyết 08 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ - về dồn 

đổi ruộng đất đã góp phần mở ra cơ hội để 

huyện Thanh Ba phát triển mô hình cánh đồng 

mẫu lớn với gần 800 ha lúa chất lượng cao. 

Đến nay trên 80% diện tích canh tác sau dồn 

đổi được áp dụng cơ giới hóa từ khâu làm đất 

đến thu hoạch, góp phần giảm đáng kể công 

lao động trong sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế 

trên một đơn vị canh tác. Đồng thời, đã thu hút 

được các doanh nghiệp thuê đất thực hiện các 

mô hình sản xuất nông nghiệp chất lượng cao.

 

 

Hồng Ngoan 

 

Đại đoàn kết. – Số 49. – Ngày 18 tháng 2 năm 2020. – Tr.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

PHÚC THẨM VỤ KIỆN TRANH CHẤP ĐẤT RỪNG VỚI 25 HỘ DÂN 

 

Hôm nay (13/1), dự kiến TAND tỉnh 

Phú Thọ sẽ đưa vụ kiện “Tranh chấp quyền sử 

dụng đất rừng” ra xét xử. Trong vụ này, hàng 

chục hộ dân xóm Chùa, xã Khả Cửu, huyện 

Thanh Sơn cho rằng Bản án sơ thẩm của 

TAND huyện Thanh Sơn có dấu hiệu thiếu 

khách quan. 

Bà Đinh Thị Luyện, bà Đinh Thị Yến 

cùng tập thể 23 hộ dân cho biết: Diện tích đất 

rừng khoảng hơn 9.013m2 của các hộ dân 

đang sử dụng tại xóm Chùa có nguồn gốc của 

ông Hà Văn Quý khai hoang từ năm 1979. Đến 

năm 1993, cháu ông Quý là ông Hà Văn Đa 

lấy vợ và ra ở riêng. Gia đình ông Quý cho ông 

Đa phần diện tích đất này để canh tác. 

Năm 1997, người dân xóm Chùa tổ 

chức một cuộc họp xóm và tại cuộc họp này, 

ông Đa đã đồng ý để dân xóm Chùa sử dụng 

diện tích đất trên để làm nghĩa địa của xóm. 

“Do người dân xóm Chùa chưa sử dụng 

nên sau khi thỏa thuận với ông Đa, các hộ dân 

đã sử dụng để trồng sắn. Đến năm 2007, các 

hộ có thỏa thuận để hộ ông Hà Tiến Thủ dùng 

diện tích đất trên để trồng cây. Năm 2016, khi 

ông Thủ thu hoạch cây xong, người xóm Chùa 

đã để nghị ông Thủ bàn giao lại đất”, bà Luyện 

cho biết. 

Sau khi lấy lại đất, các hộ dân cùng 

nhau đóng góp trồng cây keo để gây quỹ cho 

xóm. Vừa trồng cây xong thì vợ chồng ông Hà 

Tiến Thủ, bà Đinh Thị Dung đã làm đơn kiện 

25 hộ dân xóm Chùa ra tòa yêu cầu trả lại 

phần diện tích đất này đã được ông Thủ, bà 

Dung mua lại của vợ chồng ông Đa và đã được 

UBND huyện Thanh Sơn cấp sổ đỏ ngày 

18/2/2016. 

Ngày 16/10/2019, TAND huyện Thanh 

Sơn đã đưa vụ án giữa nguyên đơn là ông Thủ, 

bà Dung; bị đơn là 25 hộ dân của xóm Chùa ra 

xét xử; chấp nhận yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn về việc yêu cầu các hộ dân xóm 

Chùa phải trả lại 9.013m2 đất thửa số 64, tờ 

bản đồ số 107 tại xóm Chùa. Buộc các hộ dân 

phải trả lại ông Thủ, bà Dung 9.013m2 đất. 
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Giao ông Thủ, bà Dung sở hữu 1.300 cây keo 

của các hộ trồng trên diện tích đất trên; đồng 

thời ông Thủ, bà Dung có trách nhiệm thanh 

toán cho các hộ số tiền hơn 9,4 triệu đồng là 

số tiền trị giá 1.300 cây keo... 

Không đồng tình, tập thể các hộ dân 

xóm Chùa cho rằng, trong quá trình xử vụ án 

này; toàn bộ chứng cứ, lời khai có lợi của các 

hộ dân đã không được tòa sơ thẩm xem xét; 

việc tòa sơ thẩm bác yêu cầu khởi kiện của các 

hộ dân là chưa thỏa đáng; bởi diện tích đất 

9.013m2 trên thực tế đã được ông Đa đồng ý 

cho người dân xóm Chùa dùng để làm nghĩa 

địa, khi chưa sử dụng đến, người dân trong 

xóm đã dùng tạm để trồng cây cách đây từ hơn 

20 năm. “Việc ông Thủ cho rằng đã được cấp 

sổ đỏ với diện tích đất trên cần phải được xem 

xét lại”, tập thể người dân xóm Chùa cho biết. 

Hàng chục hộ dân tại xóm Chùa đang trông 

chờ vào một bản án thấu tình, đạt lý của Hội 

đồng xét xử phúc thẩm trên cơ sở xem xét 

khách quan, toàn diện các tình tiết, chứng cứ 

của vụ án.

 

Trung Thứ 

 

Pháp luật Việt Nam. – Số 13(7.726). – Ngày 13 tháng 1 năm 2020. – Tr.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

VỤ CẤP SAI 10 NGÀN M2 ĐẤT YÊN LẬP (PHÚ THỌ): 

CÁN BỘ ĐỊA CHÍNH THỪA NHẬN SAI SÓT 

 

Trong đơn gửi các cơ quan chức năng, 

ông Nguyễn Văn Dao (trú xóm Đâng, xã Trung 

Sơn, huyện Yên Lập) cho biết, năm 1995 gia 

đình ông được giao diện tích đất rừng 21ha, đã 

được cấp sổ đỏ. Sau hai lần cấp lại sổ đỏ, diện 

tích đất rừng thể hiện năm 2013 là 192.231,6 

m2 (gần 20ha). Do xây dựng đập chắn Ngòi 

Giành tại địa phương nên các khu đất, nhà cửa 

bị ngập nên đã được đền bù. 

Khi đó, ông Dao phát hiện trong danh 

sách đền bù có hộ ông Đinh Văn Xanh diện 

tích 9.834,2m² đất rừng và 900m2 đất thổ cư, 

cả hai khu đất này đã được cấp sổ đỏ đứng tên 

hộ ông Xanh. Điều đáng chú ý là toàn bộ khu 

đất này thuộc đất rừng của ông Dao đã được 

Nhà nước giao trước đó. 

Khi phát hiện điều này, ông Dao đã báo 

cho công chức địa chính xã và gửi đơn khiếu 

nại đến các cấp chính quyền và cơ quan chức 

năng. UBND xã sau đó tổ chức họp và hòa giải 

giữa hộ ông Dao và ông Xanh nhưng không 

thành.  

“Tại buổi hòa giải, tôi đề nghị cần xem 

xét lại quá trình cấp sổ đỏ cho ông Xanh có 

khuất tất gì không? Công chức địa chính xã nói 

là đúng quy trình, công khai và đủ điều kiện. 

Tuy nhiên sau đó, tôi được biết hồ sơ cấp sổ 

đỏ cho hộ ông Xanh đã có dấu hiệu giả mạo 

chữ ký”, ông Dao cho biết. 

Trao đổi với PV, ông Hà Minh Luyện- 

cán bộ địa chính xã Trung Sơn thừa nhận đã 

“thiếu trách nhiệm” và có sai sót trong quá trình 

thiết lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp sổ 

đỏ cho hộ ông Xanh với diện tích gần 10 nghìn 

m² đất rừng. Theo ông Luyện, chữ ký của người 

sử dụng đất hoặc chủ quản lý đất liền kề trong 

“Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất” ngày 

10/9/2012 và chữ ký tại “Phiếu lấy ý kiến của 

khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng 

đất” ngày 11/10/2013, trong đó thành phần 

gồm ông Đinh Văn Lúa - Chủ tịch, ông Luyện, 

và Trưởng khu hành chính trong hồ sơ cấp sổ 

đỏ đất rừng cho hộ ông Xanh có giả mạo hay 

không ông không nắm được, bởi trên thực tế xã 
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không làm mà do một đơn vị tư vấn đo đạc làm 

hộ. 

“Tại Phiếu lấy ý kiến dân cư về nguồn 

gốc và thời điểm sử dụng đất ngày 11/10/2013, 

trong hồ sơ cấp sổ đỏ cho hộ ông Xanh thành 

phần có tôi và Chủ tịch xã nhưng thực tế tôi 

không có mặt. Lẽ ra tôi phải cùng với Chủ tịch 

xã xuống khu dân cư tổ chức cuộc họp để xác 

định nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất của 

hộ ông Xanh, nhưng đã không xuống trực tiếp. 

Phiếu này là do tôi nhờ đơn vị tư vấn đo đạc 

làm hộ, đây là sai sót và sự thiếu trách nhiệm 

của tôi”, ông Luyện nói. 

Trong khi đó, ông Đinh Ngọc Trai, Chủ 

tịch UBND xã, cho biết: Khi lập hồ sơ cấp sổ 

đỏ cho hộ ông Xanh, ông vẫn chưa đảm nhận 

chức vụ Chủ tịch xã Trung Sơn. “Với tranh 

chấp đất giữa hộ ông Dao và hộ ông Xanh, sau 

khi nhận được đơn của ông Dao, xã đã tổ chức 

hòa giải giữa hai bên nhưng không thành. 

Theo ý kiến chỉ đạo của huyện Yên Lập, chúng 

sẽ hướng dẫn hai bên ra tòa để giải quyết tranh 

chấp. 

Ông Luyện thừa nhận sai sót và sự 

thiếu trách nhiệm trong quá trình lập hồ sơ cấp 

sổ đỏ cho hộ ông Xanh, chúng tôi sẽ có báo 

cáo gửi UBND huyện để xin ý kiến giải quyết”, 

ông Trai cho biết.

 

Trung Thứ 

 

Pháp luật Việt Nam. – Số 364(7.712). – Ngày 30 tháng 12 năm 2019. – Tr.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ ÁN NGHÌN TỶ ETHANOL PHÚ THỌ BỊ “ÉP PHẢI CHẾT” NHƯ THẾ NÀO? 

 

Dự án nhà máy sản xuất Ethanol sinh 

học (tại huyện Tam Nông, Phú Thọ) được phê 

duyệt với tổng mức đầu tư gần 2.500 tỷ đồng. 

Sau 2 năm khởi công, dự án đã “đắp chiếu”, 

chôn vùi hàng nghìn tỷ đồng trong đống sắt gỉ. 

Kết luận điều tra vừa được Cơ quan ANĐT - Bộ 

Công an hoàn tất cho thấy những sai phạm 

nghiêm trọng của nhóm người có quyền sinh 

quyền sát đối với sự thành bại của dự án. 

Nghìn tỷ “chôn” cùng phế liệu 

Năm 2009 tại huyện Tam Nông, 

tỉnh Phú Thọ, ngành dầu khí đã đầu tư và tiến 

hành khởi công rầm rộ dự án nhà máy sản xuất 

Ethanol sinh học với tổng vốn đầu tư gần 2.500 

tỷ đồng, diện tích đầu tư trên 50 ha. Người dân 

trong vùng dự án cũng kỳ vọng thay đổi cuộc 

sống từ việc phát triển sản xuất (trồng sắn) 

cung cấp nhiên liệu cho nhà máy. 

Nhưng dự án nhà máy sản xuất 

Ethanol sinh học do liên doanh PVC-Alfa Laval 

làm Tổng thầu EPC, Công ty CP Hoá dầu và 

Nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) quản lý đã 

nhanh chóng “chết yểu”. Dự án dừng hoạt 

động từ 2011 đến nay. Hiện các hạng mục 

công trình của dự án bị bỏ hoang, cỏ mọc um 

tùm, thiết bị gỉ sét. 

Kết quả điều tra cho thấy, tháng 

7/2007, Thủ tướng Chính phủ có QĐ phê duyệt 

Đề án phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 

2015, tầm nhìn 2025. 

Tháng 10/2007, ông Đinh La Thăng - 

Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam (PVN) ký nghị quyết chấp thuận chủ 

trương đầu tư nhà máy Ethanol, giao cho Công 

ty TNHH MTV Chế biến và Kinh doanh sản 

phẩm dầu mỏ (PDC) xây dựng phương án 

thành lập Công ty cổ phần làm chủ đầu tư dự 

án với vốn điều lệ chiếm khoảng 30%. Phần 

vốn góp của PDC nhỏ hơn 30% các công ty 

thành viên khác của PVN. 

Tháng 12/2007, Công ty CP Hóa dầu 

và Nhiên liệu sinh học dầu khí (PVB) được 
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thành lập để làm chủ đầu tư dự án. HĐQT của 

PVB gồm Nguyễn Phương Đông - Chủ tịch 

HĐQT, Vũ Thanh Hà, Nguyễn Thiện Bảo, 

Phạm Xuân Toàn là thành viên. 

Tại gói thầu TK 05 “chìa khóa trao tay” 

xây dựng nhà máy Ethanol Tam Nông, Phú 

Thọ, do biết Tổng Công ty CP Xây lắp Dầu khí 

(PVC) không đáp ứng được các yêu cầu về 

năng lực, kinh nghiệm mà hồ sơ mời sơ tuyển 

quy định, Đỗ Văn Quang, nguyên Trưởng Ban 

Kinh tế kế hoạch của PVC tham mưu để PVC 

có văn bản đề xuất PVB gia hạn thời gian nộp 

hồ sơ dự tuyển và hạ một số tiêu chí. Nhưng 

đề nghị này không được chủ đầu tư và tổng 

thầu chấp thuận. 

Sau đó, PVC lại có văn bản thông báo 

gửi chủ đầu tư về việc thành lập liên danh 

PVC/Alfa Laval/Delta-T để tham dự gói thầu 

TK 05. Khi chấm thầu thì liên danh PVC/Alfa 

Laval/Delta-T được xác định là không đạt các 

tiêu chí về kỹ thuật, năng lực tư vấn thiết kế, 

xây dựng… 

Chỉ đạo giao dự án vào tay liên danh có năng 

lực… èo uột 

Mặc dù biết PVC chưa từng thực hiện 

dự án nào về Ethanol, biết tình hình tài chính 

của PVC bết bát, nhưng Chủ tịch HĐQT PVN, 

Trưởng ban Chỉ đạo triển khai các dự án nhiên 

liệu sinh học, Đinh La Thăng vẫn chủ trì nhiều 

cuộc họp định hướng giao thầu cho PVB thực 

hiện. 

Căn cứ bút phê chỉ đạo của Đinh La 

Thăng và chủ trương phát huy nội lực, ưu tiên 

sử dụng các dịch vụ trong ngành dầu khí của 

PVN, Nguyễn Doãn Toàn - Phó ban Quản lý 

đấu thầu PVN đã dự thảo để Trần Thị Bình - 

Phó Trưởng ban Chỉ đạo triển khai các dự án 

nhiên liệu sinh học ký văn bản chỉ đạo với nội 

dung: Tổng giám đốc PVN đề nghị người đại 

diện phần vốn góp của PVN xem xét năng lực 

và nhu cầu thực tế giao PVC thực hiện gói thầu 

EPC theo hình thức chỉ định thầu. 

Thực hiện chỉ đạo của các “sếp lớn”, 

PVB không tổ chức đấu thầu mà chỉ định thầu 

cho liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta-

T. 

Từ tháng 9/2009 đến thời điểm vụ án 

được khởi tố (6/2018) PVB đã thanh toán cho 

PVC hơn 610 tỷ đồng, thanh toán cho Alfa 

Laval hơn 236 tỷ đồng. Từ tháng 3/2013 đến 

nay PVC đã đơn phương dừng thi công dự án, 

chưa có hạng mục nào của dự án được bàn 

giao. Tính đến ngày khởi tố vụ án, chủ đầu tư 

đã sử dụng trên 1.467 tỷ đồng. 

Cơ quan điều tra xác định vụ án vi 

phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, 

gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Các bị can 

là những người giữ vị trí chủ chốt, được Nhà 

nước tin tưởng giao cho quản lý vốn. Khi thực 

hiện các bị can đã vi phạm pháp luật, gây thiệt 

hại đặc biệt lớn về kinh tế. 

Bị can Đinh La Thăng được xác định là 

biết liên danh nhà thầu PVC/Alfa Laval/Delta-

T không đủ năng lực, kinh nghiệm. Dù vậy, vẫn 

chỉ đạo quyết liệt và ra quyết định giao liên 

danh PVC/Alfa Laval/Delta-T thực hiện gói 

thầu TK05 theo hình thức chỉ định thầu. Bị can 

Đinh La Thăng bị đề nghị truy tố về tội danh Vi 

phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng 

gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 224 Bộ 

luật Hình sự. 

Tài liệu điều tra thể hiện trong quá trình 

điều tra, cá nhân ông Đinh La Thăng có thái độ 

thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ 

quan điều tra, đề nghị cho áp dụng các tình tiết 

giảm nhẹ.

 

Thiều Khang 

 

 

Giáo dục và Thời đại. – Số 42. – Ngày 18 tháng 2 năm 2020. – Tr.13 
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ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ ÔNG ĐINH LA THĂNG VÀ 9 ĐỒNG PHẠM  

TRONG VỤ ÁN XẢY RA TẠI ETHANOL PHÚ THỌ 

 

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an 

vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện 

KSND Tối cao đề nghị truy tố ông Đinh La 

Thăng, cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí 

Việt Nam (PVN) và 9 đồng phạm về tội Vi 

phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng 

gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 

3 Điều 224 Bộ luật Hình sự. 

Gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền lớn 

Đây là vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần 

Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học Dầu khí - PVB 

(Ethanol Phú Thọ). 

Kết quả điều tra cho thấy năm 2007, 

ông Đinh La Thăng thay mặt HĐQT PVN ký 

nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư dự án 

Ethanol Phú Thọ. Một năm sau, PVN lập Ban 

chỉ đạo triển khai các dự án nhiên liệu sinh 

học, do ông Thăng làm Trưởng ban. 

Để thực hiện dự án Ethanol nói trên, 

PVB tiến hành mời gói thầu TK05 với nội dung: 

"Thiết kế, mua sắm, cung ứng vật tư thiết bị, thi 

công xây dựng công trình Nhà máy sản xuất 

Ethanol nhiên liệu sinh học phía Bắc”. 

Có 6 bộ hồ sơ của các nhà thầu tham 

gia ứng tuyển, trong đó hồ sơ của Liên danh 

PVC/Alfa Laval/Delta-T. Cơ quan điều tra xác 

định dù 6 nhà thầu không ai đủ điều kiện 

nhưng ông Đinh La Thăng và cấp dưới vẫn ký 

nhiều công văn, chỉ đạo thực hiện chỉ định thầu 

cho Liên danh PVC/Alfa Laval/Delta-T tham 

gia dự án trên. 

Khi chủ đầu tư PVB có báo cáo thẩm 

định Liên danh này không đáp ứng yêu cầu, 

ông Thăng và đồng phạm tiếp tục chỉ đạo việc 

đồng ý chủ trương giao cho Liên danh của PVC 

thi công gói thầu. 

Căn cứ công văn chỉ đạo của ông 

Thăng và cựu lãnh đạo PVN, tháng 6-2009, 

Công ty CP Hóa dầu và Nhiên liệu sinh học 

Dầu khí ra quyết định chỉ định thầu cho liên 

danh PVC và ký hợp đồng EPC, chi hàng 

nghìn tỷ đồng cho dự án. 

Quá trình thực hiện, do liên danh 

PVC/Alfa Laval/Delta-T không đủ năng lực nên 

dự án nhà máy Ethanol Phú Thọ phải dừng thi 

công từ tháng 3-2013, gây thiệt hại cho Nhà 

nước số tiền lớn. 

Cơ quan An ninh điều tra xác định vụ 

án xảy ra tại PVB gây hậu quả đặc biệt nghiêm 

trọng. Các bị can hầu hết là những người giữ vị 

trí chủ chốt trong các đơn vị kinh tế quan trọng, 

được Nhà nước tin tưởng giao quản lý vốn và 

thực hiện dự án, công trình lớn. Tuy nhiên, quá 

trình thực hiện, các bị can đã vi phạm pháp 

luật, gây thiệt hại lớn về kinh tế, khiến dư luận 

bức xúc nên cần xử lý nghiêm. 

Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị can 

Ngoài bị can Đinh La Thăng, Cơ quan 

điều tra xác định bị can Vũ Thanh Hà, cựu tổng 

giám đốc PVB, dù biết rõ liên danh nhà thầu 

không đủ năng lực nhưng vẫn tham gia các 

cuộc họp Ban chỉ đạo triển khai dự án, chỉ đạo 

tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu, tổ chuyên gia 

giúp việc thẩm định đấu thầu lập hồ sư yêu cầu 

loại bỏ một số tiêu chí đánh giá năng lực, kinh 

nghiệm của nhà thầu; tự ý ký các quyết định 

phê duyệt chỉ định thầu, phê duyệt nội dung, 

giá trị gói thầu TK05 và ký hợp động EPC với 

liên danh nhà thầu. 

Bị can Nguyễn Xuân Thủy, cựu phó 

trưởng phòng phụ trách phòng Đầu tư dự án, 

tổ trưởng tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu của 

PVB, mặc dù biết rõ theo quy định hồ sư yêu 

cầu phải đưa ra các tiêu chí đánh giá về năng 

ực, kinh nghiệm của nhà thầu nhưng quá trình 

lập hồ sơ yêu cầu, Thủy đã loại bỏ các tiêu chí 

này để cho liên danh nhà thầu PVC/Alfa 

Laval/Delta-T được chỉ định thầu. Bị can còn 

ký tờ trình đề xuất tới tổng giám đốc PVB phê 

duyệt hồ sơ yêu cầu để phát hành cho liên 

danh nhà thầu là quy trình chỉ định thầu… 

Kết luận điều tra xác định thiệt hại do 

hành vi lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện 

năng lực để thực hiện dự án Ethanol Phú Thọ 

gây ra là toàn bộ số tiền lãi suất phát sinh mà 

PVB đã trả và số còn có nghĩa vụ trả cho các 

ngân hàng từ khi dự án dừng thi công đến ngày 

khởi tố vụ án là hơn 540 tỷ đồng. 

Kết luận điều tra ghi nhận, quá trình 

điều tra, ông Thăng thành khẩn khai báo, tích 

cực hợp tác với cơ quan chức năng. Trước đây, 

bị can có thành tích xuất sắc trong công tác. 

Kết luận điều tra đề nghị Viện KSND tối cao áp 
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dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định đối 

với cựu Chủ tịch PVN.

 

H.Q 

 

An ninh Thủ đô. – Số 5818. – Ngày 17 tháng 2 năm 2020. – Tr.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

MỘT TÀI XẾ BỊ PHẠT 35 TRIỆU ĐỒNG, TƯỚC GIẤY PHÉP LÁI XE 23 THÁNG 

 

Tính từ 1/1/2020 đến 16/1/2020, lực 

lượng CSGT Công an TP Việt Trì đã xử lý 43 

trường hợp vi phạm nồng độ cồn... 

Theo thông tin từ Đội CSGT Công an 

TP Việt Trì, từ 1/1/2020 đến 16/1/2020, đơn 

vị đã xử lý 43 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. 

Trong số đó có 1 tài xế ô tô và 13 người 

điều khiển xe gắn máy có nồng độ cồn vượt 

trên 0,4 milligam/lít khí thở; 1 trường hợp lái xe 

ô tô bị phạt 35 triệu đồng và tước 3 bằng lái 23 

tháng. 

Đó là trường hợp của tài xế T.T.L. 

(ở phường Tiên Cát, TP Việt Trì). Tài xế L. có 

nồng độ cồn vượt mức 0,4 mg/lít khí thở và bị 

lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm, xử 

phạt 35 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng 

và tạm giữ phương tiện 7 ngày. 

Đại úy Phùng Đăng Khoa - Đội phó Đội 

CSGT, Công an TP Việt Trì cho biết, một số 

hành vi vi phạm được điều chỉnh với mức phát 

tăng cao do đó đã tác động đến ý thức một bộ 

phận của người tham gia giao thông, không 

còn tình trạng vi phạm phổ biến về nồng độ 

cồn như trước đây. Và tình hình tai nạn giao 

thông bước đầu đã được kiềm chế kéo giảm.

 

Xuân Hinh 

 

 

https://petrotimes.vn/Ngày 17 tháng 1 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

KINH TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

PHÚ THỌ: 

THU HÚT DỰ ÁN QUY MÔ LỚN 

 

Các doanh nghiệp (DN) trong khu công 

nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ góp phần quan trọng gia 

tăng giá trị sản xuất công nghiệp, kim ngạch 

xuất khẩu và nguồn thu cho ngân sách địa 

phương; giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao 

https://petrotimes.vn/
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động trong và ngoài tỉnh. Năm 2020, tỉnh Phú 

Thọ tập trung cải thiện môi trường đầu tư nhằm 

nâng cao hiệu quả của các dự án đầu tư nước 

ngoài (FDI) phù hợp với tiềm năng hiện có.  

Tỉnh Phú Thọ hiện có 7 KCN được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt danh mục các 

KCN tập trung với tổng diện tích đất quy hoạch 

2.256ha và 22 CCN được UBND tỉnh phê 

duyệt với tổng diện tích đất quy hoạch 

1.226ha. Bên cạnh nhà đầu tư trong nước, 

nhiều dự án đầu tư vào các KCN là của nhà 

đầu tư nước ngoài, chủ yếu đến từ Hàn Quốc, 

Trung Quốc, Nhật Bản... Các lĩnh vực được 

đầu tư gồm có: Điện tử, cơ khí, dệt may, bao 

bì, thực phẩm, chế biến nông - lâm sản, vật liệu 

xây dựng, thức ăn chăn nuôi..., một số ngành 

công nghiệp mới, công nghiệp công nghệ cao. 

Tính đến thời điểm này, có 175 dự án 

được cấp phép đầu tư trong các KCN, CCN; 

trong đó, 134 DN sản xuất, kinh doanh ổn định. 

Năm 2019, doanh thu của các DN ước 40.000 

tỷ đồng, tăng 33% so với năm 2018, đạt 100% 

so với kế hoạch năm. Theo thống kê, trong giai 

đoạn 2015 - 2019, trung bình mỗi năm có 10 

DN hoạt động ổn định tại các KCN, CCN trên 

địa bàn tỉnh, tạo ra doanh thu tăng hơn 21 tỷ 

đồng. Tổng giá trị xuất khẩu năm 2019 tăng 

gấp đôi so với năm 2015, từ 630 triệu USD lên 

1.350 triệu USD. Mỗi năm, các KCN, CCN tạo 

việc làm mới cho hơn 3.000 lao động tại địa 

phương và các tỉnh lân cận. 

Dù vậy, tuy số lượng DN hoạt động ổn 

định trong các KCN, CCN tăng lên nhưng khả 

năng đóng góp của khối DN FDI vào ngân 

sách nhà nước còn thấp. Nhiều DN FDI trong 

lĩnh vực dệt may, bao bì… sản xuất hiệu quả 

nhưng thường dùng nhiều hình thức khác nhau 

để tận dụng những ưu đãi về thuế xuất nhập 

khẩu, thuế thu nhập DN để chuyển lợi nhuận 

về công ty mẹ hoặc DN ở nước ngoài. Các DN 

FDI chỉ chiếm khoảng 10 - 15% tổng nộp ngân 

sách của toàn KCN, CCN. Ngược lại, DN Việt 

Nam có doanh thu không cao nhưng chiếm 

đến 85 - 90%. Thực tế này cho thấy, mặc dù 

DN FDI có vốn đầu tư lớn, sử dụng nhiều lao 

động nhưng hoạt động chưa thực sự hiệu quả 

so với kỳ vọng của tỉnh về thu hút đầu tư. 

Trong thời gian tới, thực hiện Nghị 

quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính 

phủ, Ban quản lý Các KCN Phú Thọ chủ 

trương nhiều biện pháp cải thiện môi trường 

đầu tư nhằm thu hút các dự án công nghệ tiên 

tiến, dự án quy mô lớn, tiết kiệm năng lượng, 

tài nguyên, có giá trị gia tăng cao, thân thiện 

với môi trường. Theo đó, giai đoạn 2020 - 

2025, sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện kết cấu 

hạ tầng các KCN, CCN, mở rộng thêm một số 

KCN mới đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư; tạo quỹ 

đất sạch, hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm mặt bằng. 

Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước tại các KCN, CCN, cụ thể quản lý về hoạt 

động đầu tư, xây dựng, xuất nhập khẩu và lao 

động, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh 

cho doanh nghiệp, chống các hoạt động trốn 

thuế; tăng cường đẩy mạnh cải cách thủ tục 

hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, 

tăng lực hấp dẫn cho các doanh nghiệp trong 

và ngoài nước. Đặc biệt, tạo môi trường đầu tư, 

kinh doanh thông thoáng, thuận lợi cho DN khi 

đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư; giải quyết 

kịp thời các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu 

tư và DN. 

Dự tính, trong giai đoạn 2020 - 2025, 

số DN trong các KCN, CCN hoạt động ổn định, 

tăng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước và 

tạo việc làm mới cho gần 20.000 lao động.

 

 

Nguyễn Mai 

 

Công thương. – Số 5 (1625). – Ngày 10 tháng 1 năm 2020. – Tr.13 
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PHÚ THỌ SƠ TUYỂN DỰ ÁN KHU NHÀ Ở ĐÔ THỊ HÀ LỘC HƠN 852 TỶ ĐỒNG 

 

Tỉnh Phú Thọ đã bắt đầu tiến hành thủ 

tục sơ tuyển tìm nhà đầu tư thực hiện dự án 

Khu nhà ở đô thị Hà Lộc tại xã Hà Lộc, thị xã 

Phú Thọ. 

 Theo đó, Dự án có tổng diện tích sử 

dụng đất là 174.500m2, tổng chi phí thực hiện 

hơn 852 tỷ đồng. Trong đó, đất ở gần 6,1ha; 

đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh  là 

trên 10,5ha; đất giáo dục gần 0,25ha; đất công 

cộng là 0,55ha. Quy mô dân số dự kiến gần 

3.000 người. Mục tiêu của dự án là xây dựng 

khu nhà ở đồng bộ về hệ thống hạ tầng kĩ thuật 

và hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết đã 

được duyệt.

 

BA 

 

Khoa học & Đời sống. – Số 1 (3924). – Ngày 01 tháng 1 năm 2020. – Tr.13 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ GỌI ĐẦU TƯ DỰ ÁN HỌC VIỆN GOLF AO CHÂU 

 

Theo đó, tỉnh Phú Thọ kêu gọi đầu tư 

dự án Khu dịch vụ đô thị, văn hóa – thể thao và 

học viện Golf Ao Châu, thị trấn Hạ Hòa, huyện 

Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Dự án có tổng đầu tư dự 

kiến 100 tỷ đồng, diện tích khu đất là 

485,48ha, hiện trạng đất phần lớn là đất mặt 

nước, đất rừng, đất trồng lúa, đất hoa màu, đất 

trồng cây lâu năm. Mật độ xây dựng 11,95% 

với tầng cao trung bình từ 1-15 tầng. Dự án đã 

được phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 

1/2000. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch là công ty 

TNHH MTV Ao Châu địa chỉ tại số 68 đường 

Tô Vĩnh Diện, Khu 3, phường Vân Phú, TP Việt 

Trì, Phú Thọ.

 

Hà Thu 

 

Khoa học & Đời sống. – Số 18 (3941). – Ngày 10 tháng 2 năm 2020. – Tr.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

58,9HA ĐẤT ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SANG ĐẤT Ở 

 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 

TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030 tại 5 

địa điểm. Tổng diện tích điều chỉnh là 58,9ha, 

phần diện tích này được chuyển hầu hết sang 

đất ở. 

Địa điểm số 1 - vị trí tại phần diện tích 

phía Nam thuộc khu du lịch Văn Lang (tên địa 

danh là đồng Cây Sa), thuộc phường Tiên Cát, 

quy mô diện tích 6,6ha. Quy hoạch chung năm 

2015 định hướng chức năng địa điểm này là 

mặt nước; nay được điều chỉnh chức năng sử 

https://khoahocdoisong.vn/du-an-ptag.html
https://khoahocdoisong.vn/van-hoa-%E2%80%93-the-thao-va-hoc-vien-Golf-Ao-Chau-ptag.html
https://khoahocdoisong.vn/van-hoa-%E2%80%93-the-thao-va-hoc-vien-Golf-Ao-Chau-ptag.html
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dụng đất thành đất đơn vị ở mới kết hợp dịch 

vụ du lịch (tuyến phố đi bộ và quảng trường 

nhạc nước). Đối với phần diện tích mặt nước bị 

giảm đi do điều chỉnh quy hoạch chung sẽ bổ 

sung bằng việc điều chỉnh quỹ đất quy hoạch 

là đất ở mới thuộc phường Vân Phú sang đất 

cây xanh mặt nước. 

Địa điểm số 2 - vị trí tại dải đất phía Bắc 

và đông Nam, thuộc khu đất quy hoạch trường 

đại học Hùng Vương, thuộc phường Vân Phú 

và Dữu Lâu, quy mô diện tích 20,9ha. Địa điểm 

số 2 chức năng theo quy hoạch chung 2015 là 

đất Giáo dục đào tạo. Điều chỉnh chức năng 

khu đất nêu trên thành đất đơn vị ở mới và đất 

tái định cư. Phần diện tích còn lại của trường 

phải đảm bảo đủ chỉ tiêu diện tích đất đai theo 

các quy chuẩn xây dựng, quy định của pháp 

luật hiện hành. 

Địa điểm số 3 - vị trí tại Công ty cổ phần 

dệt Vĩnh Phú, thuộc phường Nông Trang, quy 

mô diện tích 17ha; chức năng theo quy hoạch 

chung 2015 là công cộng, thương mại, dịch vụ; 

được điều chỉnh chức năng thành đất đơn vị ở 

mới. 

Địa điểm số 4 - vị trí tại khu vực trung 

tâm xã Trưng Vương, quy mô diện tích 8,4 ha; 

quy hoạch chung năm 2015 chưa xác định 

chức năng; nay điều chỉnh chức năng khu đất 

thành đất ở mới (đơn vị ở, khu ở). 

Địa điểm số 5 - vị trí phía tây phương 

Vân Phú, hiện là Trường Cao đẳng nghề Phú 

Thọ, tiếp giáp với đường Trường Chinh và 

UBND phường Vân Phú, quy mô diện tích 6ha, 

chức năng theo quy hoạch chung 2015 là đất 

Giáo dục đào tạo (Trường Cao đẳng nghề Phú 

Thọ); được điều chỉnh chức năng thành đất sử 

dụng hỗn hợp (ở thương mại, dịch vụ và kết 

hợp sản xuất...).

 

Nhã Linh 

 

Khoa học & Đời sống. – Số 24. – Ngày 24 tháng 2 năm 2020. – Tr.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

NGƯỜI DÂN CẨM KHÊ HIẾN GẦN 9.000 M2 ĐẤT 

 

Trong năm 2019, nhân dân các xã, thị 

trấn trong huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) đã tự 

nguyện hiến gần 9.000m2 đất, tham gia đóng 

góp 259.626 ngày công, với tổng số tiền gần 

3,5tỷ đồng để xây dựng các công trình, như 

đường giao thông nông thôn, giao thông nội 

đồng, xây dựng kênh mương nội đồng, mở 

rộng nhà văn hóa khu. 

Đến nay, toàn huyện có 30 khu và 11 

xã đạt chuẩn NTM, còn lại các xã đạt từ 10 tiêu 

chí trở lên. 

Năm 2020, Huyện Cẩm Khê phấn đấu 

xây dựng thêm 2 xã NTM; cải tạo nâng cấp mở 

rộng các tuyến đường giao thông; cấp ủy 

Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục 

đẩy mạnh tuyên truyền nhân dân đóng góp, 

công sức, tiền, của, hiến đất, hoàn thành các 

tiêu chí NTM đã đề ra.

 

Mạnh Thuần 

 

Nông thôn ngày nay. – Số 5 (5744). – Ngày 6 tháng 1 năm 2020. – Tr.14 
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PHÚ THỌ: 

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO NGÀNH NGHỀ THẾ MẠNH 

 

Việc đẩy mạnh hoạt động khuyến công 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời gian qua đã và 

đang góp phần tạo việc làm, cải thiện đáng kể 

đời sống người lao động địa phương; đặc biệt 

hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp (DN), cơ 

sở công nghiệp nông thôn thuộc những ngành 

nghề có thế mạnh. 

Thời gian qua, hoạt động khuyến công 

của tỉnh đã triển khai nhiều nội dung khuyến 

khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp. Cụ thể, hỗ trợ thành lập mới DN, hỗ trợ 

ứng dụng thiết bị tiên tiến vào sản xuất, xây 

dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất 

sản phẩm mới, xây dựng và đăng ký nhãn hiệu 

cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn, đưa 

sản phẩm tham dự bình chọn sản phẩm công 

nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực và 

quốc gia... 

Theo Trung tâm khuyến công và Tư 

vấn phát triển Công Thương Phú Thọ, giai 

đoạn 2018 - 2019, trên địa bàn đã có 22 đề án 

hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến 

được phê duyệt thực hiện, hỗ trợ DN địa 

phương đầu tư sản xuất các sản phẩm lợi thế, 

sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 

như: Chế biến gỗ, chế biến chè, sản xuất thịt 

chua, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ… 

Nhiều đề án trên địa bàn tỉnh do nguồn 

vốn khuyến công hỗ trợ đã mang lại hiệu quả 

thiết thực, điển hình như Đề án đầu tư ứng 

dụng máy móc, thiết bị hiện đại trong sản xuất 

gỗ ván, gỗ ép xuất khẩu tại Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Phát triển Tân Sơn (huyện Tân Sơn), 

Công ty TNHH Xây dựng Tân Tiến (huyện 

Thanh Sơn)… Sau khi các dự án này đi vào sản 

xuất ổn định đã nâng cao chất lượng sản 

phẩm, tạo việc làm cho hơn 200 lao động địa 

phương với thu nhập bình quân 6 – 7 

triệu/người/tháng. Một điển hình khác là Đề án 

hỗ trợ xây dựng và đăng ký nhãn hiệu cho các 

sản phẩm công nghiệp nông thôn gồm chè, thịt 

chua; trong đó sản phẩm thịt chua của Hợp tác 

xã (HTX) Thịt chua Thanh Sơn (huyện Thanh 

Sơn), chè của HTX sản xuất chè an toàn Long 

Cốc (huyện Tân Sơn) được Cục Sở hữu trí tuệ 

Việt Nam cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. 

Tỉnh đã có 2 sản phẩm được vinh danh sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 

quốc gia là mì gạo Hùng Lô và dầu thực vật 

Ngọc Tân. 

Bên cạnh đó, trung tâm còn hỗ trợ các 

cơ sở tham gia hội chợ, hội nghị kết nối cung - 

cầu, tạo cơ hội tìm kiếm và mở rộng thị trường; 

tư vấn hỗ trợ DN mới khởi sự kinh doanh về 

quản trị DN, thị trường tiêu thụ sản phẩm, tham 

gia sàn thương mại điện tử… 

Để phát huy hiệu quả nguồn vốn 

khuyến công, Phú Thọ không chỉ hỗ trợ kinh 

phí mà còn tạo điều kiện phát triển cơ sở sản 

xuất công nghiệp nông thôn, khuyến khích 

kinh tế tư nhân tại địa phương, từ đó các cơ sở 

tiếp tục mở rộng sản xuất, tiếp cận thiết bị công 

nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, 

tạo ra hàng hóa có giá trị cao, góp phần thúc 

đẩy công nghiệp địa phương phát triển theo 

hướng hiện đại, bền vững. 

Năm 2020, Trung tâm Khuyến công và 

Tư vấn phát triển Công Thương Phú Thọ dự 

kiến hỗ trợ xây dựng 4 mô hình trình diễn kỹ 

thuật, hỗ trợ 10 - 15 cơ sở công nghiệp nông 

thôn đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị; phối 

hợp tổ chức các hội chợ thương mại, tham gia 

giới thiệu sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của 

tỉnh; hỗ trợ DN ứng dụng thương mại điện tử 

vào sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh tiết kiệm 

năng lượng…

 

Nguyễn Mai 

 

Công thương. – Số 18 (1638). – Ngày 10 tháng 2 năm 2020. – Tr.14 
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HUYỆN THANH SƠN (PHÚ THỌ): 

 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP GẮN VỚI VÙNG NGUYÊN LIỆU 

 

Thực hiện khâu đột phá phát triển công 

nghiệp chế biến nông – lâm sản gắn với đầu tư 

vùng sản xuất nguyên liệu, huyện Thanh Sơn 

đã tiến hành quy hoạch vùng nguyên liệu, tập 

trung vào công nghiệp chế biến chè, gỗ và đồ 

mộc gia dụng. Theo đó, định hướng các doanh 

nghiệp phát triển theo chiều sâu, đổi mới công 

nghệ gắn với nâng cao chất lượng nhằm tăng 

khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất 

khẩu; gắp kết lợi ích giữa công nghiệp chế biến 

và người sản xuất nguyên liệu. 

Sau hơn 4 năm thực hiện Đề án Phát triển 

công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN – 

TTCN) giai đoạn 2016 -2020, tốc độ tăng 

trưởng bình quân ngành công nghiệp – xây 

dựng của huyện đạt 10,26%, tăng 2,66% so 

với giai đoạn trước. Thời gian tới, huyện tập 

trung xúc tiến đầu tư vào các ngành hàng có 

lợi thế về vùng nguyên liệu và nguồn nhân lực; 

phấn đấu đến năm 2020, tốc độ tăng trưởng 

sản xuất CN – TTCN duy trì trên 10,5% giá trị 

ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 25,8% 

trong cơ cấu kinh tế chung toàn huyện.

 

Nguyễn Mai 

 

Công Thương. – Số 155+156. – Ngày 30 tháng 12 năm 2019. – Tr.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY TÂY BẮC, QUÂN KHU 2: 

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, SẴN SÀNG CỔ PHẦN HÓA 

 

Đến thăm Công ty TNHH MTV Tây Bắc 

(Công ty Tây Bắc), Quân khu 2 những ngày 

đầu Xuân Canh Tý 2020, chúng tôi thấy niềm 

vui thể hiện rõ trên gương mặt của tất cả cán 

bộ, nhân viên công ty. Bởi sau một năm, công 

ty đã hoàn thành và vượt mức hàng loạt chỉ tiêu 

đề ra. 

Bước chuyển mình đáng nhớ 

Đại tá Phạm Văn Án, Bí thư Đảng ủy, 

Phó giám đốc công ty chia sẻ: “Những năm 

qua, công ty chúng tôi đã làm hồ sơ trình cấp 

trên về việc chuẩn bị cổ phần hóa. Mặc dù về 

nhận công tác từ cuối năm 2016, nhưng tôi 

biết, năm 2015 công ty đã có quyết định giải 

thể do nợ đọng hơn 50 tỷ đồng. Nhiều khoản 

nợ không có khả năng thu hồi; nhiều khoản 

người vay không có khả năng thanh toán... 

Cuối năm 2015, Bộ Quốc phòng điều động 

đồng chí Đỗ Trọng Thủy từ Bộ tư lệnh Thủ đô 

Hà Nội lên nhận nhiệm vụ Giám đốc công ty. 

Đại hội Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015-2020 

thành công như một luồng gió mới. Đơn vị đã 

sửa sang lại toàn bộ trụ sở xuống cấp. Đặc 

biệt, tinh thần cán bộ, nhân viên lên cao khi 

được học cách làm mới với ban lãnh đạo mới, 

cách nghĩ mới theo tinh thần nghị quyết đại hội 

đưa ra: “Mở rộng thị trường, phát huy nghề cũ, 

phát triển thêm một số ngành nghề mới như 

thương mại, dịch vụ, vận tải, khai khoáng…”. 

Đồng chí Phạm Văn Án kể, năm 2017, 

Bộ Quốc phòng quyết định tái cơ cấu, đưa 

công ty vào diện cổ phần hóa đợt 1 (2019-

2020). Các xí nghiệp, chi nhánh như được "lên 

dây cót", doanh thu tăng dần qua các năm: Từ 

hơn 200 tỷ đồng (năm 2015) lên 914 tỷ đồng 

(năm 2016), 2.515 tỷ đồng (năm 2017), 4.617 

tỷ đồng (năm 2018). Các năm, doanh thu đều 

vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Riêng năm 2019 

đạt 1.894 tỷ đồng, bằng 321,02%; lợi nhuận 

đạt 139,57%; thu nhập bình quân đạt 9 triệu 
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đồng/người/tháng; trả nợ ngân hàng 4,32 tỷ 

đồng, đạt 200,84%; thu nộp ngân sách qua 

các năm đạt hơn 3,9 tỷ đồng (năm 2015), 

2,516 tỷ đồng (năm 2016), 56,468 tỷ đồng 

(năm 2017), 458,068 tỷ đồng (năm 2018), 

172,307 tỷ đồng (năm 2019). Năm 2017, 2018, 

2019, trích lập Quỹ Dự phòng cho công ty được 

8,412 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, lương và các khoản thu 

nhập khác tăng dần qua các năm; đời sống 

cán bộ, nhân viên không ngừng được nâng 

cao, tinh thần phấn khởi, an tâm công tác. 

Công ty đã phối hợp với khu 1A, phường Vân 

Phú (Việt Trì, Phú Thọ) tặng “Công trình đường 

bê tông kết nghĩa” trị giá hơn 100 triệu đồng 

(năm 2016); ủng hộ làm đường bê tông cho 

khu dân cư 1B, phường Vân Phú 108 triệu 

đồng (năm 2017); tài trợ xây dựng Điểm trường 

Pải Chư Phìn, Trường Mầm non Bát Đại Sơn, 

xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ, Hà Giang) 230 triệu 

đồng (năm 2018). 

Mong ngày cổ phần hóa 

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch kiêm 

Giám đốc công ty-Thượng tá Đỗ Trọng Thủy 

nhấn mạnh: “Năm nay cũng như năm ngoái, 

chúng tôi chờ quyết định của Bộ Quốc phòng, 

nhưng việc chính vẫn là phải kinh doanh tốt. 

Vấn đề hiện tại là công ty quản lý hai địa điểm 

từ năm 1993 đến nay. Chỉ mong sau khi cổ 

phần hóa lại giao cho doanh nghiệp thuê lại 

của Nhà nước. Đồng thời, khi đã cổ phần rồi thì 

cần những cơ chế, “sân chơi” bình đẳng giữa 

các doanh nghiệp. Ví dụ, việc khen thưởng 

trong nhiều năm qua, do doanh nghiệp bị tồn 

đọng nợ của giai đoạn trước nên thế hệ lãnh 

đạo sau này không thể giải quyết được trong 

một sớm một chiều, đặc biệt là các trường hợp 

bất khả kháng mà lại không được xét thành tích 

thì cũng có phần thiệt thòi... Ngoài ra, một số 

chế độ, chính sách của cán bộ, nhân viên công 

ty cũng vẫn chưa được quan tâm, thực hiện tốt, 

nhất là QNCN". 

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, từ 

năm 2015, mỗi dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, 

cán bộ, nhân viên công ty đều được thưởng ít 

nhất một tháng lương. Thượng tá Đỗ Trọng 

Thủy cũng trăn trở, công ty hiện còn 17 QNCN 

là lái máy, lái ô tô, nhiều anh em sẽ khó 

khăn khi công ty chuyển đổi mô hình… 

Chia tay Công ty Tây Bắc, chúng tôi ấn 

tượng với cái bắt tay đầy tự tin của Thượng tá 

Đỗ Trọng Thủy. Anh khẳng định những 

phương hướng, mục tiêu đã đề ra trong nghị 

quyết lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 

và xây dựng Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2015-

2020 đã đi đúng hướng. Đó chính là tiền đề 

vững chắc để công ty sẵn sàng thực hiện cổ 

phần hóa và phát triển trong những năm tiếp 

theo.

 

Xuân Trường 

 

Quân đội nhân dân. – Số 21136. – Ngày 11 tháng 2 năm 2020. – Tr.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG, CHỐNG HÀNG GIẢ, HÀNG NHÁI, HÀNG KÉM CHẤT LƯỢNG 

 

Tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng 

giả, hàng nhái và hàng vi phạm an toàn vệ sinh 

thực phẩm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn 

nhiều diễn biến phức tạp. Để hạn chế tình hình 

trên, Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả của tỉnh (Ban Chỉ đạo 

389 tỉnh) đã chỉ đạo các lực lượng chức năng 

tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường nhằm đấu tranh ngăn chặn hiệu quả 
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tình trạng này góp phần ổn định thị trường, bảo 

vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

Thời gian qua lực lượng quản lý thị 

trường của Cục QLTT tỉnh Phú Thọ luôn bám 

sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương, 

Tổng Cục QLTT, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 

389/PT đã kịp thời  tham mưu, xây dựng các 

chương trình kế hoạch để triển khai trong toàn 

lực lượng kịp thời, đúng thời điểm, đúng nội 

dung quy định. 

Quá trình kiểm tra, kiểm soát lực lượng 

của Cục luôn nhận được sự phối hợp của các 

cơ quan chức năng, đặc biệt là các thành viên 

trong Ban chỉ đạo 389 của tỉnh. Trong đó, chú 

trọng đối tác phối hợp giữa các cơ quan, ngành 

thành viên như: Công an, Tài chính, Thuế, Y 

tế, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Khoa 

học và Công nghệ và các cơ quan truyền 

thông. 

Tỉnh Phú Thọ nằm trên địa bàn trung 

du miền núi lại có các tuyến đường giao thông 

thuận lợi kết nối khu công nghiệp với đường 

cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Nhất là trên địa bàn 

Thành phố Việt Trì tập trung đông dân cư và 

chủ yếu là công chức, công nhân lao động các 

khu Công nghiệp  và học sinh sinh viên của 

các trường Cao đẳng, Đại học.Chính vì thế nên 

nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân là 

rất lớn. 

Ở đây hàng hóa được bày bán đa dạng, 

phong phú trong đó chủ yếu là các mặt hàng 

nhu yếu phẩm như: Quần áo, mỹ phẩm, đồ gia 

dụng, đồ điện tử, rượu, bia, thuốc lá, lương 

thực, thực phẩm… Do vậy, để đảm bảo quyền 

lợi cho người tiêu dùng. Trong thời gian vừa 

qua lực lượng quản lý thị trường Cục QLTT tỉnh 

đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực 

hiện công tác đấu tranh chống gian lận thương 

mại, chống sản xuất buôn bán hàng giả, hàng 

kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc; 

kiểm soát việc bán hàng theo quy định về niêm 

yết giá, giám sát chặt chẽ và đề xuất biện pháp 

can thiệp kịp thời khi phát hiện thấy các đối 

tượng sản xuất, kinh doanh có biểu hiện vi 

phạm pháp luật. 

Ông Vi Ngọc Khang – Đội trưởng đội số 

8 – Cục QLTT tỉnh Phú Thọ cho biết: “Lực lượng 

QLTT tỉnh đã thường xuyên tuyên truyền phổ 

biến đến người dân về việc phòng chống hàng 

giả, hàng kém chất lượng. Từ đó, người tiêu 

dùng nên quan tâm đến những thông tin trên 

sản phẩm hàng hóa để phát hiện và phân biệt 

hàng giả. Đồng thời, khi nghi ngờ mua phải 

hàng giả người dân nên phối hợp với các cơ 

quan chức năng để bảo vệ quyền lợi của 

mình.” 

Từ thực tế cho thấy, dưới sự chỉ đạo 

trực tiếp của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các ngành 

thành viên, lực lượng chức năng và các địa 

phương trong tỉnh đã quyết liệt triển khai nhiều 

giải pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống 

buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng giả và 

gian lận thương mại, phát hiện và xử lý kịp thời 

nhiều hành vi vi phạm pháp luật, do đó tình 

hình thị trường trên địa bàn tỉnh trong thời gian 

qua giữ được sự ổn định, các loại hàng hóa, 

dịch vụ đều đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và 

tiêu dùng của nhân dân. 

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng hàng 

hóa không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, hàng 

giả, hàng kém chất lượng vẫn còn được vận 

chuyển và bày bán ở một số địa phương nhất 

là vùng sâu, vùng xcủa tỉnh. Công tác phối hợp 

giữa các lực lượng chức năng tại địa bàn, một 

số nơi còn mang tính cục bộ. Các đối tượng 

hoạt động phạm tội thường hoạt động theo 

đường dây, ổ nhóm với sự tham gia của nhiều 

đối tượng trong đó có những đối tượng là người 

ngoại tỉnh nên việc xác minh, truy tìm đối tượng 

gặp nhiều khó khăn. 

Bên cạnh đó, hệ thống văn bản, chính 

sách pháp luật về công tác đấu tranh chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

chưa đồng bộ, đôi khi còn chồng chéo. Trình 

độ nhận thức pháp luật của một bộ phận 

thương nhân và người tiêu dùng còn hạn chế 

trong phân biệt giữa hàng giả, hàng kém chất 

lượng. Công tác kiểm tra, xử lý hàng lậu, hàng 

giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ còn hạn 

chế... 

Ngoài sự nỗ lực của ngành chức năng 

thì các địa phương cũng cần đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, đoàn 

thể, người dân tham gia đấu tranh chống buôn 

lậu, hàng giả và gian lận thương mại; khuyến 

cáo người tiêu dùng “tẩy chay” hàng nhái, hàng 

không rõ nguồn gốc, nói không với các loại 

hàng thực phẩm nghi không bảo đảm an toàn 

vệ sinh thực phẩm; kịp thời cung cấp thông tin 
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cho cơ quan chức năng nếu phát hiện dấu hiệu 

gian lận, vi phạm…

 

Hiền Anh 

 

https://baophapluat.vn/Ngày 31 tháng 12 năm 2019 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

 TIÊU HỦY NỘI TẠNG BỐC MÙI KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC XUẤT XỨ 

 

Lực lượng QLTT tỉnh Phú Thọ phối hợp 

Cảnh sát giao thông tỉnh vừa xử lý, tiêu hủy 

147kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc 

xuất xứ. 

Vừa qua, tại km 18+500 Quốc Lộ 32C 

xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, 

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú 

Thọ phối hợp với Đội 8 (Cục Quản lý thị trường 

tỉnh Phú Thọ) phát hiện, thu giữ 147kg nội tạng 

động vật đã bốc mùi hôi thối. Số nội tạng này 

được đóng trong 3 thùng xốp không bảo đảm 

an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 

số hàng trên, lái xe Chu Văn Tân, thường trú 

tại xã Thái Hà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, 

không xuất trình được các loại giấy tờ liên quan 

đến số nội tạng động vật trên. Do đó, lực lượng 

QLTT cùng với Công an và Chi cục thú y buộc 

tiêu hủy 147kg nội tạng động vật đã bốc mùi 

hôi thối, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Trong thời gian từ tháng 01 năm 2019 

đến tháng 01 năm 2020. Đội QLTT số 8 đã xử 

lý 139 vụ. Số tiền nộp vào NSNN là: 

1.877.543.000 đồng.  Từ các hành vi vi phạm 

như: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu, bán hàng 

hóa giả mạo nhãn hiệu, kinh doanh hàng hóa 

đã quá hạn sử dụng, vi phạm quy định về 

ATTP, nhãn hàng hóa, niêm yết giá.... Đặc biệt 

là hàng tịch thu và buộc tiêu hủy là 1.965kg nội 

tạng, xương động vật đã bốc mùi hôi thối 

không đảm bảo điều kiện thú y và ATTP để 

kinh doanh. 

Ông Đặng Quang Bình, Phó Ðội 

Trưởng Đội QLTT số 8 cho biết: “Ðội phân 

công chỉ đạo cán bộ thường xuyên nắm bắt địa 

bàn, theo dõi, trinh sát tình hình thị trường và 

các phương tiện vận chuyển hàng hóa qua địa 

bàn, vào địa bàn tỉnh. Chủ động phối hợp với 

các lực lượng chức năng khác trong việc kiểm 

tra, kiểm soát, việc lưu thông cũng như cố định. 

Nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm, nhất là  hành vi vận chuyển 

buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, 

hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không 

đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Cùng với đó, xác định đây là thời điểm hoạt 

động gian lận, thương mại sẽ diễn biến hết sức 

phức tạp, Đội đã chú trọng tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát tập trung kiểm soát chặt 

đối với các nhóm mặt hàng thiết yếu trong dịp 

tết, như: Bánh kẹo, rượu, bia, nước giải khát, 

giày dép, hàng may mặc, đồ điện tử, đồ gia 

dụng, động vật và sản phẩm động vật…Khu 

vực tập trung kiểm tra, kiểm soát là các chợ 

đầu mối, siêu thị, cửa hàng, điểm tập kết lên 

xuống hàng hóa; các cơ sở sản xuất kinh 

doanh...Ngoài ra đội còn xử lý và tịch thu hơn 

2kg pháo nổ…”

 

Hiền Anh 

 

https://baophapluat.vn/Ngày 23 tháng 1 năm 2020 
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PHÚ THỌ: 

THU GIỮ LÔ PHỤ GIA THỰC PHẨM DÙNG PHA CHẾ TRÀ CHANH 

 

Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm 

về môi trường Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ 

chức tiêu hủy lô thực phẩm, phụ gia dùng để 

pha chế trà chanh không rõ nguồn gốc... 

Ngày 25/12, Phòng Cảnh sát phòng 

chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh 

Phú Thọ phối hợp với các cơ quan liên quan 

tiến hành tiêu hủy tang vật là 290kg chân gà, 

các loại siro, phụ gia thực phẩm dùng trong 

pha chế trà chanh không rõ nguồn gốc xuất 

xứ theo quy định. 

Trước đó, trong quá trình kiểm tra, lực 

lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Phú Thọ 

phát hiện một cơ sở kinh doanh trên địa bàn 

TP Việt Trì có sử dụng các loại phụ gia thực 

phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm không 

rõ nguồn gốc xuất xứ. 

Cảnh sát thu giữ 6 chai siro các loại; 1 

chai nhựa màu trắng chứa dung dịch lỏng; 2 

can nhựa chứa dung dịch màu nâu và 3 can 

nhựa chứa dung dịch lỏng… Đây là các sản 

phẩm do nước ngoài sản xuất, trên bao bì 

không có phụ đề tiếng Việt hướng dẫn sử dụng 

và không in ngày tháng năm sản xuất và hạn 

sử dụng. 

Được biết tất cả các loại phụ gia trên 

đều dùng để pha chế trà chanh, trà hoa quả, 

trà sữa… 

Cũng liên quan đến lĩnh vực này, 

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã phát 

hiện 1 xe ôtô mang biển số 29B-40296 đang 

vận chuyển 5 hộp xốp bên trong chứa 290kg 

chân gà trên địa bàn phường Bến Gót, thành 

phố Việt Trì. 

Quá trình kiểm tra, chủ sở hữu lô hàng 

không xuất trình được các giấy tờ chứng minh 

được nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm.

 

 

Xuân Hinh 

 

https://petrotimes.vn/Ngày 27 tháng 12 năm 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẨM KHÊ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM MỚI CHO 3.000 LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 

 

Trong những năm qua, huyện Cẩm 

Khê (Phú Thọ) đã có nhiều giải pháp thiết thực 

giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh trên địa bàn huyện. 

Năm 2019, toàn huyện mở 10 lớp đào 

tạo nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp cho 

350 học viên, tạo việc làm mới cho 3.000 lao 

động, đưa 215 người đi xuất khẩu lao động, 

vượt 2,3% so với kế hoạch; tỷ lệ lao động qua 

đào tạo nghề và truyền nghề đạt gần 60%. 

Để góp phần đạt được kết quả vượt chỉ 

tiêu như trên, ngoài các nhà máy may JIDA 

Việt Nam, nhà máy may Vinakisung 2 đã thu 

hút rất nhiều lao động, năm 2019, môi trường 

đầu tư ở huyện tiếp tục được cải thiện, tiếp tục 

thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực đầu tư 

vào địa bàn với tổng số vốn 2.464 tỷ đồng. 

Huyện đã phối hợp chặt chẽ với các 

doanh nghiệp thông báo nhu cầu đào tạo 

nghề, tuyển dụng lao động vào làm việc, đồng 

thời thông báo cho người lao động có nhu cầu 

tìm việc làm biết để trực tiếp đến tuyển dụng. 

https://petrotimes.vn/
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Bên cạnh đó, huyện đã phối hợp với 

các trường dạy nghề mở các lớp dạy nghề phù 

hợp với nguyện vọng của người dân và nhu cầu 

phát triển ở địa phương như cơ khí, sửa chữa 

điện dân dụng, may công nghiệp, chăn nuôi 

thú y. 

Để nâng cao hiệu quả giải quyết việc 

làm cho người lao động, năm 2020 huyện tiếp 

tục đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư 

vào địa bàn; tuyên truyền, khuyến khích tạo 

điều kiện tốt nhất cho lao động đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài, quan tâm hỗ trợ về vốn 

và khoa học kĩ thuật cho người dân phát triển 

kinh tế ở địa phương.

 

M.T 

 

Nông nghiệp Việt Nam. – Số 12 (5989). – Ngày 16 tháng 12 năm 2020. – Tr.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

CÔNG NHÂN NGỪNG VIỆC TẬP THỂ YÊU CẦU CÔNG BỐ THƯỞNG TẾT 

 

Ngày 3.1 công nhân (CN) Công ty 

TNHH Sản phẩm thể thao BaiSheng (100% 

vốn Trung Quốc tại huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ) đã trở lại làm việc bình thường. Trước 

đó, vào sáng 2.1, khoảng 100 CN đã ngừng 

việc tập thể vì cho rằng công ty chưa rõ ràng 

về thưởng Tết và chi trả lương tháng 13 đối với 

công nhân. Sau khi vụ việc xảy ra, LĐLĐ 

huyện Thanh Thủy, các cơ quan chức năng 

của huyện Thanh Thủy đã vào cuộc giải quyết; 

tổ chức đối thoại trực tiếp giữa CN và chủ 

doanh nghiệp. Đến buổi trưa cùng ngày (2.1), 

công ty hứa với công nhân ngày 8.1 sẽ trả lời 

và thông báo cụ thể phương án thưởng Tết, trả 

lương tháng 13. Sau đó, CN đã về nhà. Được 

biết, những CN tham gia ngừng việc tập thể 

vẫn được trả lương ngày 2.1.

 

Quế Chi 

 

Lao động. – Số 03 (11461). – Ngày 4 tháng 1 năm 2020. – Tr.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

HƠN 100 CÔNG NHÂN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SUNG JIN VINA ĐÌNH CÔNG 

 

Không đồng tình về việc chậm chi trả 

tiền lương tháng 12 và tiền lương tháng 13, hơn 

100 công nhân công ty TNHH Sung Jin Vina 

đã ngừng việc, phản đối... 

https://congthuong.vn/
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Khoảng 7h30 ngày 8/1, hơn 100 công 

nhân Công ty TNHH Sung Jin Vina (Cụm công 

nghiệp Tử Đà - An Đạo, huyện Phù Ninh, tỉnh 

Phú Thọ) đã ngừng việc, tập trung trước cổng 

Công ty. 

Hành động ngừng việc diễn ra sau khi 

Công ty TNHH Sung Jin Vina có thông báo sẽ 

chi trả lương tháng 12/2019 vào ngày 27 âm 

lịch và trả 50% lương tháng thứ 13 vào ngày 28 

âm lịch. 

Theo các công nhân, việc chi trả tiền 

lương chậm khiến họ có quá ít thời gian để lo 

cho gia đình trong khi cả năm họ đi làm quần 

quật, rất ít ngày nghỉ. 

"Cảnh công nhân, cả năm đi làm, đến 

ngày Tết đợi lương để sắm sửa cho gia đình 

mà công ty chi trả muộn quá" - một công nhân 

đang làm việc tại công ty này nói với 

PetroTimes. 

Liên quan đến sự việc này, trao đổi với 

báo chí, bà Nguyễn Thị Ánh Nhung - Trưởng 

phòng Nhân sự, Ban quản lý Cụm Công 

nghiệp Tử Đà - An Đạo cho biết, trước sự việc 

trên, Liên đoàn Lao động huyện Phù Ninh và 

các cơ quan chức năng của huyện, doanh 

nghiệp đã tổ chức đối thoại với công nhân, tập 

hợp ý kiến của công nhân để giải quyết. 

Sau khi doanh nghiệp có thông báo 

tiền lương tháng 12/2019 sẽ được thanh toán 

vào ngày 22/1/2020 và tiền lương tháng 13 (tức 

tiền thưởng Tết) sẽ được chia làm hai đợt: đợt 

1 thanh toán vào ngày 22/1/2020 là 50% và đợt 

2 thanh toán trước ngày 30/6/2020 thì công 

nhân đã nhất trí. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, 

công nhân đã trở lại làm việc. 

Ông Park Kwang Shil - Quản lý sản 

xuất Công ty TNHH Sung Jin Vina cũng thẳng 

thắn nhận lỗi trước toàn thể công nhân vì lý do 

chậm tiền bảo hiểm xã hội của một số công 

nhân. 

Ông cũng cho biết, công ty sẽ thanh 

toán hết số nợ bảo hiểm xã hội của các tháng 

trong năm 2019 và sẽ nộp đầy đủ số tiền bảo 

hiểm y tế để mở thẻ bảo hiểm cho công nhân 

theo đúng quyền lợi được hưởng của người lao 

động.

 

Xuân Hinh 

 

https://petrotimes.vn / Ngày 9 tháng 01 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN BÓN CHO NGƯỜI NGHÈO Ở PHÚ THỌ: 

GIÁ CAO MỘT CÁCH ĐÁNG NGỜ 

 

Trong chương trình hỗ trợ sản xuất cho 

hộ đồng bào ở vùng cao 135 của huyện Đoan 

Hùng, Phú Thọ, giá phân bón được áp ở mức 

cao hơn hẳn so với thị trường… 

Thôn chia thế này, thôn chia thế nọ 

 Trong ngôi nhà lụp xụp của ông Hoàng 

Văn Bắc ở thôn 8 xã Yên Kiện (Đoan Hùng, 

Phú Thọ) không có gì đáng giá ngoài hơn chục 

bao phân mới được hỗ trợ đang để ở một góc 

cạnh cái sào treo mấy bộ quần áo bạc, sờn. 

Ông thuộc hộ cận nghèo, ở vùng 135 

lại là người dân tộc nên được 1 suất hỗ trợ. Con 

gái ông là Hoàng Thị Hà, con trai ông là Hoàng 

Văn Hải đều thuộc diện nghèo nên mỗi nhà 

được thêm 1 suất nữa, số lượng còn nhiều hơn 

cả của bố. 

Gia đình Hải gồm 5 khẩu nhưng chỉ có 

1 sào ruộng nên với tiêu chuẩn được cấp hơn 

3 tạ phân đã không thể nghĩ ra bón ở đâu, vào 

cây gì cho hết. Phân năm ngoái còn thừa để 

phủ bụi ở góc nhà, phân năm nay đã được 

chuyển đến đang để bừa bộn một góc bếp: 

“Mình không dùng hết nhưng cũng không dám 
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bán hàng của Nhà nước cho vì sợ người ta nói 

ra, nói vào”. Hải bảo với tôi như thế. 

Hộ nghèo ngoài được hỗ trợ về học phí, 

tiền ăn của con cái, mỗi đứa 1 tháng hơn 

900.000đ, được đóng bảo hiểm y tế cho cả 

nhà, đóng tiền điện hay là quà Tết còn có phân 

bón, vật tư nông nghiệp cấp không hàng năm. 

Ông Sầm Ngọc Cảnh - Trưởng thôn 8 nơi có 

96 hộ, phần lớn là đồng bào dân tộc Cao Lan 

trong đó có 16 hộ nghèo, 19 cận nghèo bảo 

cũng vì thế mà khi xã giao chỉ tiêu thoát nghèo 

cho thôn mỗi năm 3 hộ chẳng biết giữ ai, bỏ ai 

vì kinh tế của nhiều nhà khá tương đương. 

Yên Kiện có 3 thôn 135 gồm 8, 5, 3 

được chế độ hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, 

cận nghèo, mới thoát nghèo với những mức 

khác nhau rõ ràng. Nghèo được nhiều, cận 

nghèo được ít hơn và mới thoát nghèo được ít 

hơn nữa nhưng mỗi nơi lại chia một kiểu. Như 

năm 2018 ở thôn 8 chia đúng theo quy định 

của Nhà nước cho nhưng thôn 5, 3 lại chia theo 

kiểu cào bằng khiến cho không ít người thắc 

mắc. Bà Trần Thị Loan - một hộ nghèo ở thôn 

5 cho biết năm 2018 trên hỗ trợ cho một cục 

rồi thôn tự chia, nghèo, cận nghèo đều được 7 

bao dù khi ký nhận có ghi rõ các mức khác biệt. 

Năm 2019 thôn đã chia theo 3 mức, nghèo, 

cận nghèo và mới thoát nghèo, hộ nhà bà được 

13 bao, hộ cận nghèo 10 bao… Tổng cộng có 

38 gia đình được hưởng lợi.   

Xã bảo tất cả đều do ý nguyện của dân 

Ông Trần Xuân Hải - Trưởng thôn 5 

thông tin 3 năm gần đây địa phương được hỗ 

trợ 2 đợt phân bón, 1 đợt gà. Gà giống công 

nghiệp về nuôi phần vì không biết kỹ thuật úm, 

phần bởi không có tiền mua thức ăn chế biến 

sẵn mà chỉ vãi sắn băm, ngô, thóc, không có 

thuốc thú y, không có bóng đèn sưởi nên rốt 

cuộc tỉ lệ sống sót chỉ đạt cỡ 30-40%. Phân thì 

dân bón xuống đất cũng không có nhiều cảm 

nhận tốt xấu ra sao vì thấy cây trồng không bị 

chết mà vẫn cho thu hoạch. 

Ngoài những bất hợp lý kể trên thì một 

số người dân cũng thắc mắc với tôi rằng tại sao 

không được đăng ký các chủng loại phân tốt 

và phổ biến trên thị trường như Lâm Thao, Văn 

Điển…? Tại sao giá phân trong danh sách lại 

cao hơn hẳn so với cùng chủng loại trên thị 

trường? 

Cụ thể, giá phân NPK 5.10.3 miền Bắc 

đến tay đại lý chỉ khoảng 3.500đ/kg, NPK 12. 

2.12 miền Bắc chỉ khoảng 5.500đ/kg, bán tới 

tay nông dân cộng thêm một vài trăm đồng nữa 

nhưng đằng này dự án lại tính 4.800đ/kg và 

7.000đ? Tại sao Công ty CP Bảo vệ thực vật 

Miền Bắc ngày 12/12/2019 vừa rồi đã bị Chi 

cục Quản lý Thị trường Thái Nguyên yêu cầu 

phải thu hồi để tái chế vì phân không đảm bảo 

chất lượng nhưng một trong những sản phẩm 

cùng loại đó vẫn được cấp cho dân? Lấy gì 

đảm bảo chúng sẽ đạt chất lượng? 

Ông Hứa Ngọc Đa - Chủ tịch xã Yên 

Kiện cho hay theo phân quyền, xã là chủ đầu 

tư của chương trình hỗ trợ sản xuất này, chủng 

loại phân do bà con đăng ký theo nhu cầu chứ 

không hề có sự áp đặt. 

Theo thông tin chúng tôi được biết 

huyện Đoan Hùng có 35 thôn đặc biệt khó 

khăn của 16 xã, năm 2019 đã hỗ trợ được 

263,8 tấn phân bón cho 1.341 hộ với tổng vốn 

1.624 triệu đồng. Ngoài ra cũng còn có một số 

chương trình hỗ trợ khác. Câu hỏi đặt ra là tại 

sao giá của chúng lại cao hơn hẳn mặt bằng 

chung và chủng loại này là do cán bộ chọn hay 

dân chọn?

 

Dương Đình Tường 

 

Nông nghiệp Việt Nam. – Số 13 (5990). – Ngày 17 tháng 1 năm 2020. – Tr.6 
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RA MẮT TOYOTA PHÚ THỌ 

 

Ngày 6/1, Công ty Ô tô Toyota Việt 

Nam đã chính thức đưa Toyota Phú Thọ tại số 

286 đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh 

Miếu, Thành phố Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đi vào 

hoạt động. 

Đại lý Toyota Phú Thọ được xây dựng 

với diện tích gần 6.000 m2 gồm 3 khu vực 

chính: phòng trưng bày sản phẩm, khu vực 

phòng chờ cho khách hàng và xưởng dịch vụ. 

Khu vực xưởng được thiết kế với 47 khoang sửa 

chữa, bao gồm 21 khoang bảo dưỡng nhanh, 

sửa chữa chung và 26 khoang sửa chữa đồng 

sơn được trang bị phòng sơn hiện đại. 

Nhờ việc đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ 

nhân lực được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, 

có kỹ năng chuyên môn cao… hệ thống đại lý 

Toyota Phú Thọ đáp ứng đầy đủ các tiêu 

chuẩn của Toyota toàn cầu để sẵn sàng cung 

cấp dịch vụ với chất lượng cao nhất mang lại 

sự hài lòng cho khách hàng. 

Tính đến nay, mạng lưới đại lý, chi 

nhánh đại lý và Trạm dịch vụ ủy quyền của 

Toyota Việt Nam đã lên tới con số 64 tại 31 tỉnh 

thành phố trên cả nước, trong đó, lần lượt tại 

miền Bắc, miền Nam và miền Trung là 22, 29 

và 13 đơn vị. 

Theo đại diện Toyota Việt Nam, với 

việc đưa Toyota Phú Thọ chính thức đi vào 

hoạt động, Toyota Việt Nam một lần nữa 

khẳng định nỗ lực không ngừng mang lại 

những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, 

hướng tới Nụ cười hài lòng của khách hàng./.

 

Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN 
 

https://bnews.vn / Ngày 06 tháng 01 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

MÔ HÌNH TRỒNG ỚT ZOPEZO XUẤT KHẨU 

 

Đây là giống ớt được trồng vào vụ 

đông, dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, có 

thời gian sinh trưởng trên 6 tháng. 

Thực hiện mô hình chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng kém hiệu quả, năng suất thấp sang 

trồng cây có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với 

từng vùng sinh thái, vụ đông năm 2018, tổ liên 

kết sản xuất nông sản trồng ớt ở xã Tình 

Cương, huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) gồm 4 

thành viên do ông Phạm Văn Mùi, khu Minh 

Tiến, xã Tình Cương làm chủ nhiệm đã liên kết 

với Công ty GOC đưa vào trồng cây ớt Zopezo 

xuất khẩu sang thị trường nước Mỹ, được Công 

ty GOC chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung 

cấp giống, thu hái tận vườn bao tiêu sản phẩm. 

Đây là giống được trồng vào vụ đông, 

dễ trồng, dễ chăm sóc, ít sâu bệnh, có thời gian 

sinh trưởng trên 6 tháng. Nguồn phân bón chủ 

yếu là sử dụng phân vi sinh, nên đảm bảo an 

toàn nông sản. 

Sau khi trồng từ 70- 80 ngày thì thu 

hoạch liền trong vòng 4 tháng, mỗi tháng thu 

hái 3 đến 4 đợt. Quy trình trồng, chăm sóc 

được Công ty GOC kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm 

cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. 

Chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Văn 

Mùi ở khu Minh Tiến, xã Tình Cương cho biết, 

sau khi làm đất xong thì được Công ty GOC 

kiểm tra thành phần của đất, kiểm tra phân 

bón, được thì tiến hành dùng màng phủ lên để 

giữ độ ẩm. Làm xong đục lỗ, cây giống do công 

ty cấp cây trồng. Trong quá trình trồng thì thời 

gian sinh trưởng phát triển tương đối tốt, khí 

https://bnews.vn/
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hậu hợp nên cây ớt sinh trưởng trong khoảng 

20 – 30 ngày cho ra hoa. 

Khâu chăm sóc ớt cũng rất đơn giản, 

nhưng đòi hỏi phải tưới nước đủ ẩm, đảm bảo 

độ ẩm của đất đạt 70%. Liên tục 12/24 giờ 

trong ngày các thành viên trong tổ tập trung 

làm sạch cỏ dại, bón phân, vun gốc, tỉa cành…. 

Trước khi cây ra hoa, đậu quả và suốt trong 

quá trình thu hoạch, thường xuyên loại bỏ 

những lá ớt già cỗi, lá bị bệnh dưới gốc nhằm 

giúp cây phát triển tốt, phòng ngừa được sâu 

bệnh phá hại. 

Năng suất ớt trung bình đạt 1,2 tấn 

quả/sào. Với giá bán 7.500 đồng/kg, sau khi 

trừ chi phí giống, công chăm sóc, màng phủ 

mỗi sào ớt cho thu lãi trên 5 triệu đồng/vụ, tổng 

thu lãi trên 200 triệu đồng/vụ. Như vậy, so với 

trồng lúa thì trồng ớt Zopezo xuất khẩu lãi gấp 

2- 3 lần so với cây trồng khác.

 

Theo Thanh Thủy - Vũ Hà/Nông nghiệp Việt Nam 

 

https://doanhnghiepvn.vn/Ngày 28 tháng 12 năm 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN HÓA – XÃ HỘI 

 

 

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2020 ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO QUY MÔ CẤP QUỐC GIA 

 

Giỗ tổ Hùng Vương (Lễ hội Đền Hùng) 

năm Canh Tý 2020 với chủ đề “Linh thiêng 

nguồn cội, đất Tổ Hùng Vương” sẽ được tổ chức 

theo quy mô cấp Quốc gia, diễn ra từ ngày 1/3 

đến 10/3 âm lịch (ngày 24/3 đến 2/4) tại Khu Di 

tích lịch sử Đền Hùng, TP Việt Trì và vùng lân 

cận. 

Lễ Giỗ tổ Hùng vương nhằm giáo dục về 

ý nghĩa của ngày Giỗ tổ; truyền thống dựng nước 

và giữ nước của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn 

sâu sắc đối với các vua Hùng và các bậc tiền 

nhân – những người đã có công lao, đóng góp to 

lớn trong công cuộc đấu tranh giữ gìn, dựng xây 

và phát triển đất nước. 

Đồng thời giới thiệu về truyền thống lịch 

sử, văn hóa và những phong tục, tập quán tốt 

đẹp của đất nước, con người Việt Nam; cổ vũ 

các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây 

dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, 

dân chủ, công bằng, văn minh. 

Đây cũng là dịp để nâng cao năng lực 

quản lý, tổ chức lễ hội, tạo điều kiện cho các địa 

phương và nhân dân cả nước trực tiếp tổ chức 

các hoạt động thiết thực hướng về cội nguồn, 

chung sức đầu tư tôn tạo, xây dựng Khu di tích 

lịch sử Đền Hùng ngày càng xứng với tầm vóc là 

nơi thờ tự tổ tiên thiêng liêng của dân tộc Việt 

Nam. 

Dự kiến, phần lễ bao gồm các hoạt 

động: Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 

âm lịch; Lễ Giỗ đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và 

Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 

6/3 âm lịch; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua 

Hùng của các huyện, thành, thị tại Đền Hùng; 

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của 

các tỉnh, thành phố tham gia tổ chức Giỗ Tổ 

Hùng Vương năm Canh Tý – 2020; Lễ rước kiệu 

về Đền Hùng do các xã, phường, thị trấn vùng 

ven di tích tổ chức; Lễ dâng hương tại các di tích 

thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng 

thời Hùng Vương và tại các gia đình người dân 

trên địa bàn tỉnh ngày 10-3 âm lịch. Phần hội 

bao gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và 

du lịch.  

Trong đó, nổi bật có lễ khai mạc, các 

chương trình triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật các 

https://doanhnghiepvn.vn/
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vùng kinh đô xưa và nay, các chương trình biểu 

diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian, 

các giải quần vợt, bóng chuyền, hội thi bơi chải...

 

Thanh Xuân 

 

An ninh Thủ đô. – Số 5814. –  Ngày 12 tháng 2 năm 2020. – Tr.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

TƯỢNG MẪU ÂU CƠ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ BẢO VẬT QUỐC GIA 

 

Tại xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, 

UBND tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Lễ công bố 

Quyết định công nhận Tượng Mẫu Âu Cơ là bảo 

vật quốc gia và Khai hội đền Mẫu Âu Cơ. 

Năm 1991, đền thờ Tổ mẫu Âu Cơ được 

công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc 

gia. Ngày 23/1/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đã chứng nhận Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu 

Cơ – đền Mẫu Âu Cơ được đưa vào danh mục di 

sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Thủ tướng 

Chính phủ vừa ký Quyết định số 88/QĐ-TTg 

công nhận Tượng Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương là 

bảo vật quốc gia. 

Tại lễ công bố Quyết định và khai hội 

Đền Mẫu Âu Cơ, các đại biểu và nhân dân đã 

nghe chúc văn tri ân công đức Tổ Mẫu Âu Cơ 

cùng với các hoạt động văn hóa nhằm tri ân 

công đức Tổ Mẫu Âu Cơ, cầu mong Tổ Mẫu phù 

hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, 

mọi người có cuộc sống ấm no, bình an, hạnh 

phúc.

 

Tin, ảnh: Ngọc Cường 

 

Quân khu Hai. – Số 1076. –  Ngày 13 tháng 2 năm 2020. – Tr.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN KHẢO CỔ HỌC 

 

Việt Nam hiện có nhiều di sản mang giá 

trị lịch sử - văn hóa tầm cỡ thế giới, được 

UNESCO công nhận. Tuy nhiên, việc bảo tồn 

và phát huy giá trị của những di sản đó còn 

nhiều bất cập. Trước tình hình này, cần có 

những giải pháp vừa bảo tồn, đồng thời nâng 

cao giá trị văn hóa của các di tích. 

Di sản khảo cổ học là những phần còn 

lại vô cùng quý giá, đa dạng về giá trị nguồn gốc 

lịch sử dân tộc, mang những sắc thái độc đáo, 

riêng biệt. Nó cung cấp cơ sở cho khoa học tính 

xác thực trong việc làm rõ hơn giá trị lịch sử qua 

hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước. Vì vậy, 

bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa khảo 
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cổ học là quan trọng, vì di sản khảo cổ được xem 

là loại tài sản quý giá không thể tái sinh và 

không thể thay thế. Ðiều đáng nói, các di sản, di 

vật rất dễ bị biến dạng, hư hỏng theo thời gian 

do tác động của môi trường và con người. 

Theo báo cáo của Hội Khảo cổ học Việt 

Nam, cả nước có khoảng 917 di tích khảo cổ học 

từ thời kỳ kim khí, tuy nhiên đến nay, có nhiều di 

tích bị phá hủy, xâm hại nghiêm trọng, nhiều di 

tích chỉ còn trên giấy. Như: Di tích Phùng 

Nguyên (xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú 

Thọ) nổi tiếng được đặt tên cho văn hóa Phùng 

Nguyên - giai đoạn đầu tiên của thời đại kim khí; 

Di tích Hồng Ðà (xã Hồng Ðà, huyện Tam Nông, 

tỉnh Phú Thọ) một trong những công xưởng lớn 

chế tác vòng trang sức đá lớn và tinh xảo xưa; 

Di tích Tràng Kênh, các khu mộ táng ở Thủy 

Nguyên (TP Hải Phòng). Các di tích rừng ngập 

mặn ở huyện Nhơn Trạch (tỉnh Ðồng Nai) cũng 

đứng trước những nguy cơ bị hủy hoại một cách 

nghiêm trọng, nhiều di tích không còn do cư dân 

địa phương khai hoang làm ao nuôi tôm. Vùng 

rừng ngập mặn Long Thành - Nhơn Trạch bị ảnh 

hưởng rất lớn, nhất là từ nước thải công nghiệp 

của các khu công nghiệp ở Ðồng Nai, Bà Rịa - 

Vũng Tàu. 

PGS, TS Trần Năng Chung (Viện Khảo 

cổ học Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam) cho rằng, nguyên nhân dẫn 

đến việc xóa sổ các di tích là do tình trạng đô thị 

hóa, công nghiệp hóa quá nhanh, trong khi đó 

chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 

quản lý văn hóa và cơ quan khảo cổ học trong 

việc triển khai các biện pháp bảo tồn, phát huy 

giá trị của các di sản khảo cổ học. Mặt khác, nạn 

săn tìm đồ cổ diễn ra ở khắp nơi, từ các di chỉ 

Làng Vạc, các mộ Mường, mộ Thái, mộ thuyền 

đến khu mộ táng trống đồng Ðắk Lắk, các mộ 

Trần ở Ðông Triều (Quảng Ninh)… Ðáng chú ý, 

di chỉ khảo cổ Vườn Chuối (TP Hà Nội), địa điểm 

khảo cổ hiếm hoi của cả nước có niên đại tới 

3.500 tuổi cũng đang "kêu cứu". 

PGS, TS Bùi Văn Liêm, Phó Viện trưởng 

Khảo cổ học Việt Nam cho biết, các nhà khảo 

cổ học đã đề xuất phương án bảo tồn tổng thể 

khu Vườn Chuối, đó là: bảo tồn khoanh vùng 

toàn bộ nửa phía đông gò Vườn Chuối; các gò 

còn lại cần được khai quật di dời các di tích khảo 

cổ; sẽ trả lại mặt bằng để xây dựng đường và 

xây dựng khu đô thị. Trong thời gian diễn ra khai 

quật, di chỉ này cần được bảo vệ một cách 

nghiêm ngặt và đề nghị cơ quan quản lý về việc 

bảo vệ di chỉ khảo cổ học Vườn Chuối theo Luật 

Di sản văn hóa. 

Theo PGS, TS Bùi Minh Trí, Viện trưởng 

Nghiên cứu Kinh thành (Viện Hàn lâm Khoa học 

xã hội Việt Nam): Sau khi khai quật, hai phương 

pháp chính bảo tồn là che phủ lớp cát lên hố 

khai quật, để di vật dưới lòng đất như nguyên 

trạng; dựng mái che, chắn để bảo vệ di tích, di 

vật. Tùy theo tính chất và giá trị của khu di tích, 

các nhà quản lý văn hóa sẽ đưa ra những giải 

pháp phát huy giá trị di tích khảo cổ học. Ngoài 

ra, còn có những cách bảo tồn khác, như: Xây 

dựng công trình mới bên cạnh di tích vừa mới 

khai quật, cụ thể: Di tích đền Thái (Quảng Ninh), 

chùa Dạm (Bắc Ninh), Tòa Cửu phẩm (Côn 

Sơn, Hải Dương); xây dựng công trình mới 

chồng lên, di tích cũ nằm dưới tầng hầm của 

kiến trúc mới (chùa Phật Tích ở Bắc Ninh); xây 

dựng mới hoàn toàn trùm lên di tích khảo cổ: Di 

tích Lam Kinh, Triệu Tường (Thanh Hóa); Di tích 

Quỳnh Lâm (Quảng Ninh). Ðáng chú ý, chùa 

Ngọa Vân (Quảng Ninh) đã được Viện Khảo cổ 

Việt Nam khai quật làm xuất lộ toàn bộ nền 

móng còn nguyên vẹn, xác định rõ hình thái cấu 

trúc có niên đại thuộc thời Lê Trung Hưng. Quá 

trình chuẩn bị xây dựng lại chùa Ngọa Vân đã 

được các nhà khoa học góp ý theo phong cách 

thời Lê Trung Hưng. Thế nhưng, thật đáng tiếc 

khi các nhà khoa học quay trở lại thì ngôi chùa 

một tuổi được dựng lên, dấu tích của ngôi chùa 

nổi tiếng có niên đại 

400 năm tuổi đã không còn. 

Theo các nhà khảo cổ học, để phát huy 

các giá trị di sản khảo cổ học cần phối hợp chặt 

chẽ giữa các nhà nghiên cứu và quản lý, chuyên 

gia bảo quản trùng tu, tôn tạo trong công tác bảo 

vệ cũng như làm mới các di sản. Ðồng thời, phải 

tuân theo những chuẩn mực khoa học, coi trọng 

công tác nghiên cứu khoa học để từ đó công tác 

bảo tồn cũng như phương pháp và tính sáng tạo 

về tuyên truyền, quảng bá sản phẩm phát huy 

tác dụng. Ðẩy mạnh công tác kiểm kê di sản 

khảo cổ học, cần có quy định chặt chẽ việc kiểm 

soát, giám sát của các cơ quan quản lý và các 

nhà khoa học; rà soát lại việc trùng tu, xây dựng 

mới các khu di tích sau khai quật. Thực hiện 

nghiêm Luật Di sản văn hóa và Nghị định của 

Chính phủ trong công tác bảo vệ, bảo tồn và 
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phát huy các giá trị khảo cổ học. Trên cơ sở đó, 

xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo tồn lâu dài, bền 

vững.

 

Ninh Cơ 

 

Nhân dân. – Số 23449. –  Ngày 29 tháng 12 năm 2019. – Tr.7+8 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ HÁT XOAN  

VÀ DÂN CA PHÚ THỌ NĂM 2019 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú 

Thọ vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động 

Câu lạc bộ (CLB) hát Xoan và dân ca Phú Thọ 

năm 2019, triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2020- 

2025. 

Tới dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn 

Việt Trung – Phó Giám đốc Sở; các đồng chí 

trưởng phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp 

thuộc Sở; các đồng chí Lãnh đạo Phòng Văn 

hóa – Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch các huyện, thành, thị; Chủ nhiệm 32 

CLB hát Xoan và dân ca Phú Thọ. 

Trong 10 năm qua, các CLB đã tích cực 

tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ của 

tỉnh, của huyện và của địa phương. Các thành 

viên trong CLB đều có lòng nhiệt tình, đam mê 

hát Xoan, thường xuyên duy trì tập luyện, giao 

lưu giữa các CLB ở các địa phương, tham gia 

các lớp truyền dạy hát Xoan, các cuộc liên hoan, 

hội thi, hội diễn do các cấp tổ chức. Nhiều CLB 

đã thực hiện tốt hoạt động kết nước nghĩa với 

các phường Xoan gốc. Hoạt động CLB hát Xoan 

và dân ca Phú Thọ đã đáp ứng được nhu cầu 

của những người yêu thích hát Xoan, là hình 

thức tuyên truyền quảng bá tới toàn thể nhân 

dân giá trị quí giá của di sản hát Xoan góp phần 

gìn giữ và lan tỏa di sản của nhân loại. 

Tại Hội nghị, đại diện Phòng Văn hóa - 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các huyện, thành, thị và các Câu lạc bộ Hát 

Xoan và dân ca Phú Thọ đã đưa ra các ý kiến 

trao đổi, thảo luận, làm rõ những thuận lợi, khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động và 

đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các CLB Hát Xoan và dân ca 

Phú Thọ cấp tỉnh. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí 

Nguyễn Việt Trung – Phó Giám đốc Sở đã biểu 

dương và ghi nhận những thành tích các Câu lạc 

bộ hát Xoan và dân ca Phú Thọ đã đạt được; 

đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần phải 

được khắc phục trong giai đoạn tới của các Câu 

lạc bộ. Đồng chí đề nghị các Phòng, đơn vị sự 

nghiệp chuyên môn của Sở; Phòng Văn hóa - 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các huyện, thành, thị và 32 Câu lạc bộ Hát 

Xoan và dân ca Phú Thọ cần tập trung thực hiện 

tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường hơn 

nữa công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc Sở 

với các cơ quan văn hóa huyện và các cấp uỷ, 

chính quyền cấp xã trong việc hướng dẫn đôn 

đốc, chỉ đạo và tạo điều kiện hoạt động cho các 

Câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh; Thường xuyên cử 

cán bộ chuyên trách theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, 

hỗ trợ nghiệp vụ, giúp đỡ, tổ chức tốt hoạt động 

của Câu lạc bộ. Tiếp tục duy trì mở các lớp tập 

huấn nghiệp vụ, truyền dạy hát Xoan cho các 

Câu lạc bộ và cán bộ văn hóa xã. Tiếp tục 

nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và 

nhân rộng các Câu lạc bộ hát Xoan và dân ca 

Phú Thọ. 

Đồng thời, yêu cầu Phòng Văn hóa - 

Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch các huyện, thành, thị cần chủ động tham 
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mưu ỦY ban nhân dân cùng cấp có các hình 

thức động viên, khen thưởng các Câu lạc bộ có 

thành tích tốt trong hoạt động; tổ chức các cuộc 

giao lưu văn hoá văn nghệ trong và ngoài 

huyện, tạo cơ hội cho các Câu lạc bộ được giao 

lưu, học tập để nâng cao chất lượng hoạt động. 

Các Câu lạc bộ Hát Xoan và dân ca Phú Thọ 

cần duy trì tốt hơn nữa việc tổ chức sinh hoạt 

định kỳ đảm bảo nội dung, hình thức và phương 

thức hoạt động gắn với tôn chỉ và nhiệm vụ của 

Câu lạc bộ, phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa 

phương; nâng cao chất lượng, đổi mới phương 

thức hoạt động cho phù hợp, phát huy tính chủ 

động, sáng tạo của cơ sở; chú trọng đến công 

tác đào tạo, bồi dưỡng, dìu dắt thế hệ trẻ kế tục 

sự nghiệp để duy trì và phát triển; tích cực tham 

gia các cuộc giao lưu, liên hoan, hội thi, hội diễn 

do các cấp tổ chức... 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt 

Trung – Phó Giám đốc Sở đã tặng giấy khen của 

Giám đốc Sở cho 10 tập thể và 32 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong hoạt động Câu lạc bộ./.

 

 

Quách Thị Sinh - Sở VHTTDL Phú Thọ 

 

http://toquoc.vn/Ngày 29 tháng 12 năm 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ NGHỊ TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CƯỚP PHẾT HIỀN QUAN 

 

Ngày 30.1, Cục Văn hóa cơ sở đã  có 

công văn số 33/VHCS- NSVH gửi Sở VHTTDL 

tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức Lễ hội Phết xã Hiền 

Quan, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. 

Cụ thể công văn nêu rõ, trong thời gian 

qua, công tác quản lý, tổ chức lễ hội trên địa bàn 

tỉnh  Phú Thọ đã có chuyển biến tích cực, đi vào 

nề nếp, an toàn, lành mạnh, phát huy giá trị văn 

hóa truyền thống, đáp ứng được nhu cầu sinh 

hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, 

tại Lễ hội Phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông 

trong các năm trước đây và năm 2019 còn hiện 

tượng nhiều thanh niên cùng tranh cướp phết 

gây mất trật tự, an ninh; không đảm bảo an toàn 

cho người tham gia lễ hội. Vì vậy, ngày 17. 

02.2019, UBND huyện Tam Nông đã ban hành 

Công văn số 226/UBND-VHTT yêu cầu UBND, 

BTC lễ hội Phết dừng hoạt động tranh phết trong 

lễ hội năm 2019 và các năm tiếp theo. 

Ngày 16.01.2019, Sở VHTTDL tỉnh Phú 

Thọ đã có công văn số 26/SVHTTDL-

QLVH&GĐ về việc xin ý kiến đối với Đề án Đổi 

mới công tác quản lý và tổ chức Lễ hội Phết. 

“Tuy nhiên, phương án tổ chức phần tranh phết 

chưa có đổi mới so với các năm trước về các giải 

pháp nhằm đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã 

hội; sai lệch nội dung, giá trị của lễ hội...”, Cục 

Văn hóa cơ sở nêu rõ. 

Để thực hiện nghiêm Nghị định số 

110/2018/NĐ-CP ngày 29.8. 2018 của Chính 

phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội, tại 

công văn này, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị Sở 

VHTTDL tỉnh Phú Thọ báo cáo và tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo chính quyền địa phương tổ 

chức lễ hội Phết theo hướng: phần lễ trang 

nghiêm, đúng nghi lễ truyền thống; phần hội: 

tạm ngừng hoạt động đánh phết theo quy định 

tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP. 

Bên cạnh đó, các hoạt động khác trong 

lễ hội tổ chức theo kế hoạch đề ra. Triển khai 

thực hiện các phương án đảm bảo an ninh, an 

toàn cho người tham gia lễ hội và các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do  vi rút 

corona. 

Cục Văn hóa cơ sở cũng đề nghị Sở 

VHTTDL tỉnh Phú Thọ đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, giới thiệu về nguồn gốc, lịch sử và các 

giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội 

http://toquoc.vn/
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Phết. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, 

kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, 

đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín 

ngưỡng để gây mất trật tự an toàn, kích động 

bạo lực và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

 

Hoàng Minh 

 

Đại đoàn kết. – Số 31. – Ngày 31 tháng 1 năm 2020. – Tr.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TRỒNG “ĐƯỜNG CÂY BÁC HỒ” TẠI PHÚ THỌ 

 

Sáng nay (11/1), tại huyện Tam Nông 

(Phú Thọ), Viện môi trường và Năng lượng tái 

tạo phối hợp với Tổng cục đường bộ Việt Nam 

cùng tổ chức Chương trình Sứ giả môi trường - 

Phát động phong trào “Đường cây Bác Hồ” lần 

thứ Nhất. 

Chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 

60 năm Ngày Bác Hồ phát động phong trào Tết 

trồng cây (11/1/1960-11/1/2020). 

Chương trình nhằm vận động các cơ 

quan, doanh nghiệp, người dân cả nước nói 

chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng tích cực trồng cây 

trên các tuyến đường (các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ, 

đường liên xã, đường thôn xóm) nhằm nâng cao 

ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, chống 

biến đổi khí hậu. 

Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong 

chuỗi Chương trình Tết trồng cây được phát 

động trên địa bàn cả nước. Sau một tháng phát 

động, Ban tổ chức đã nhận được 11.000 cây từ 

các tổ chức, cá nhân, đơn Teetsboor sung vào 

Quỹ cây để trồng mới nhân dịp này. 

Tại buổi phát động, Trưởng ban Dân vận 

Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng Ban tổ chức đã 

trồng 1.000 cây hoa ban, Osaka, hoa điệp vàng 

dọc 5km trên tuyến Quốc lộ 32, đoạn qua địa 

bàn xã Hương Nộn, huyện Tam Nông. 

Đây là hoạt động thiết thực tuyên truyền 

và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng 

đồng, đặc biệt là phủ xanh các địa danh in dấu 

chân Bác Hồ đã từng đi qua nói riêng, trên địa 

bàn cả nước nói chung nhân dịp Xuân này.

 

Anh Hùng 

 

https://infonet.vietnamnet.vn / Ngày 11 tháng 01 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ, YÊN BÁI, SƠN LA: 

CÁCH LY NHIỀU CA NGHI NHIỄM VIRUS CORONA 

 

Phú Thọ, Yên Bái, Sơn La phát hiện một 

số trường hợp nghi nhiễm virus corona mới nên 

đã cách ly điều trị cũng như thực hiện các biện 

pháp phòng, chống lây lan. 

https://infonet.vietnamnet.vn/
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Ngày 2/2, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú 

Thọ cho biết, ngành y tế tỉnh đang cách ly và 

theo dõi một trường hợp là lao động tự do tại tỉnh 

Phúc Kiến (Trung Quốc), trở về Việt Nam ngày 

16/1. Sau khi từ Phúc Kiến trở về Việt Nam, anh 

T. xuất hiện tình trạng sốt nhẹ, ho có đờm, 

không có triệu chứng khó thở. Anh T. tự điều trị 

tại nhà nhưng không khỏi. Đến ngày 1/2, anh T. 

vào Trung tâm Y tế huyện Hạ Hòa để điều trị, 

sau đó được chuyển về theo dõi tại Trung tâm 

Điều trị viêm đường hô hấp cấp riêng biệt của 

tỉnh.  

Hiện tại, anh T. hoàn toàn tỉnh táo, 

không sốt, ho ít, không khó thở và đang được 

tiếp tục cách ly theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm. 

Vợ và những người tiếp xúc với anh T. đã được 

các cơ sở y tế khám và chưa phát hiện có dấu 

hiệu bất thường. Họ đã được hướng dẫn, cách ly 

theo đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế. Để 

tiếp nhận các thông tin, ý kiến về tình hình dịch 

bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và tư vấn cách 

phòng, chống dịch bệnh, Sở Y tế Phú Thọ đã 

thiết lập đường dây nóng 1800 9275 (miễn phí 

cuộc gọi) phục vụ người dân.  

Theo báo cáo của ngành Y tế tỉnh Yên 

Bái, thành phố Yên Bái phát hiện 1 trường hợp 

nghi nhiễm là bệnh nhân nữ 30 tuổi, ở tổ 10, 

phường Minh Tân vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Yên Bái theo dõi, điều trị từ 30/1. Trước khi vào 

viện, bệnh nhân này có biểu hiện sốt, đau đầu, 

hắt hơi, sổ mũi. Trước đó, bệnh nhân này làm 

việc tại Bắc Kinh (Trung Quốc), về Việt Nam 

(18/1) làm việc tại Công ty THHH 

Fushantechnorogy ở thành phố Bắc Ninh. Ngày 

22/1, người này về nhà ở thành phố Yên Bái và 

đến ngày 30/1 thì xuất hiện các dấu hiệu nghi bị 

viêm phổi cấp. 

Ngay sau khi có thông tin về trường hợp 

nghi nhiễm, ngành chức năng tỉnh Yên Bái đã 

thực hiện đồng bộ các giải pháp như cách ly, 

điều trị bệnh nhân; lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi 

xét nghiệm; theo dõi 34 trường hợp tiếp xúc gần 

với bệnh nhân; thông báo cho tổ dân phố, theo 

dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch tại địa bàn… 

Ngày 2/2, bệnh nhân này đã hết sốt; các 

trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân này đều 

có sức khỏe bình thường.  

Huyện Mường La, tỉnh Sơn La là địa 

phương có đông người đi lao động ngoại tỉnh và 

Trung Quốc về quê ăn Tết. Huyện đã chỉ đạo 

các phòng ban, đơn vị chức năng phối hợp với 

các xã tổ chức họp và thành lập Ban chỉ đạo cấp 

huyện và cấp xã, thị trấn; thành lập 2 đội phản 

ứng nhanh. Qua chỉ đạo rà soát, bước đầu 

huyện Mường La xác định có trên 5.000 người 

lao động ngoài tỉnh, trong đó có 307 người lao 

động tại Trung Quốc, trong số này có 183 trường 

hợp đã quay trở lại địa phương. 

Số lao động trở về từ Trung Quốc đã 

được theo dõi chặt chẽ để nắm bắt, xử lý kịp thời 

nếu có những biểu hiện bất thường về sức khỏe. 

Trong số trường hợp lao động từ Trung Quốc trở 

về có chị Q.T.V, trú tại xã Mường Bú, huyện 

Mường La, đi làm thuê tại thành phố Nam Ninh, 

trở về nước ngày 23/1. Cách đây 5 hôm, chị V. 

có biểu hiện ho, sốt nên đã được Bệnh viện 

huyện Mường La chuyển lên Bệnh viện Đa 

Khoa tỉnh Sơn La để theo dõi và điều trị cách ly.

 

 

Quang Lộc 

 

Tiền phong. – Số 34. –  Ngày 03 tháng 2 năm 2020. – Tr.11 
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PHÚ THỌ: 

CHỦ ĐỘNG KIỂM SOÁT, KHÔNG ĐỂ DỊCH BỆNH LÂY LAN 

 

Mặc dù trên địa bàn chưa có trường hợp 

nào mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virus Corona (Covid-19) gây ra, song 

trước những diễn biến phức tạp và khó lường 

của dịch bệnh, tỉnh Phú Thọ đã và đang quyết 

liệt chỉ đạo, triển khai các biện pháp cấp bách 

để dịch bệnh không bùng phát và lây lan trên địa 

bàn. 

Luôn đặt công tác phòng, chống ở cấp 

độ cao nhất 

Dịch Covid-19 hiện đang diễn biến phức 

tạp, lây lan nhanh tại Trung Quốc và nhiều quốc 

gia trên thế giới. Theo số liệu của Sở Y tế, tính 

đến nay toàn tỉnh Phú Thọ không có trường hợp 

nào mắc bệnh. Tuy nhiên, trước diễn biến phức 

tạp và khó lường của dịch bệnh, căn cứ vào tình 

hình và đặc điểm dịch tễ của bệnh cho thấy 

bệnh hoàn toàn có thể xâm nhập, cũng như có 

khả năng bùng phát tại cộng đồng, tỉnh đang 

quyết liệt chỉ đạo và triển khai các biện pháp cấp 

bách để dịch bệnh không bùng phát và lây lan 

trên địa bàn. 

Trên cơ sở xác định rõ diễn biến phức 

tạp của dịch bệnh, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng 3 

“kịch bản” để phòng, chống dịch bệnh với từng 

cấp độ lây lan. Trong đó, cấp độ 1 là chưa ghi 

nhận trường hợp mắc bệnh; cấp độ 2 là xuất 

hiện các trường hợp bệnh xâm nhập vào địa 

bàn; cấp độ 3 là dịch bệnh lây lan trong cộng 

đồng. Đối với mỗi cấp độ, tỉnh sẽ chỉ đạo các 

cấp, ngành tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đẩy 

mạnh truyền thông, cung cấp thông tin về tình 

hình dịch bệnh; thực hiện dự phòng, giám sát, 

điều trị dịch bệnh; chuẩn bị tốt công tác hậu 

cần... theo các bước cụ thể và luôn đặt công tác 

phòng, chống ở cấp độ cao nhất. 

Là trung tâm kinh tế - chính trị của tỉnh, 

nơi tập trung đông dân cư, đầu mối các hoạt 

động giao thương, địa bàn giáp với địa phận tỉnh 

Vĩnh Phúc, thành phố Việt Trì có nhiều nguy cơ 

bị bệnh Covid-19 xâm nhập, bùng phát tại cộng 

đồng. Mặc dù chưa ghi nhận trường hợp nào 

mắc bệnh nhưng trước diễn biến khó lường của 

dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh 

đang được Đảng bộ, chính quyền thành phố 

triển khai chặt chẽ. Trong đó, UBND thành phố 

đã huy động lực lượng công an phường, công an 

khu vực phối hợp với Trưởng khu dân cư theo 

dõi, giám sát chặt chẽ biến động nhân khẩu 

nhằm phát hiện kịp thời và lập danh sách người 

dân đang cư trú tại vùng dịch có gia đình, anh 

em ở thành phố Việt Trì có xu hướng đưa người 

nhà về tỉnh Phú Thọ; người đi làm ăn, dự sự kiện 

đám cưới, đám hỏi, đám mừng thọ, đám hiếu… 

có thể xuất hiện người tới hoặc trở về từ vùng 

dịch. 

Đồng thời, rà soát các chợ, trung tâm 

thương mại, siêu thị, các phương tiện vận 

chuyển hành khách của các doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân tham gia đưa đón khách đi, đến 

vùng dịch, nắm bắt tình hình thực tế, đánh giá 

nguy cơ và có biện pháp phòng chống dịch khi 

cần thiết; đẩy mạnh tuyên truyền các biện pháp 

phòng dịch, huy động lực lượng triển khai các 

biện pháp vệ sinh môi trường tại các cơ sở giáo 

dục trước khi học sinh, sinh viên trở lại học tập. 

Quyết tâm để không phải đối phó với 

tình huống xấu 

Với tinh thần “chống dịch như chống 

giặc”, sau khi thành lập Ban Chỉ đạo các cấp, 

các địa phương, đơn vị trên địa bàn đã khẩn 

trương, chủ động triển khai nhiều biện pháp, tập 

trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc 

với nhiều hoạt động cụ thể nhằm kiểm soát chặt 

chẽ, khống chế dịch bệnh lây lan. Là cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 của tỉnh, Sở Y tế đã thành lập hệ 

thống mạng lưới cơ sở tiếp nhận, thu dung, cách 

ly điều trị dịch bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 

Trung tâm Y tế hai chức năng các huyện, Bệnh 

viện Đa khoa thị xã Phú Thọ và Bệnh viện Đa 

khoa Hùng Vương; kiện toàn các đội phản ứng 

nhanh sẵn sàng hỗ trợ, tham gia phòng chống 

dịch. Đồng thời, chỉ đạo 100% cơ sở y tế giám 

sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cộng đồng 

nhằm phát hiện sớm ca bệnh; chuẩn bị đầy đủ 

cơ sở vật chất, nhân lực cho việc dự phòng, cách 

ly, điều trị theo phương châm 4 tại chỗ. 

Thực hiện nhiệm vụ khám, theo dõi và 

điều trị cho các bệnh nhân nghi ngờ nhiễm 

Covid-19, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã chủ động 

triển khai các biện pháp góp phần hạn chế bùng 

phát, lây lan dịch bệnh trên địa bàn. Theo Giám 

đốc Bệnh viện Hoàng Xuân Đoài, để phòng, 
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chống dịch bệnh, Bệnh viện đã tổ chức khám 

sàng lọc, phát hiện các ca nghi ngờ nhiễm bệnh 

Covid-19, nhất là các trường hợp có tiền sử đi du 

lịch hoặc trở về từ các quốc gia đang có dịch 

bệnh trong vòng 14 ngày. Tại các khu vực cách 

ly người nghi ngờ mắc bệnh, bệnh viện phân 

công các kíp trực 24/24 giờ để sẵn sàng thực 

hiện nhiệm vụ trong trường hợp phát hiện có ca 

dương tính; bảo đảm đầy đủ nhân lực, phương 

án, cơ số thuốc, vật tư y tế, đồ bảo hộ phục vụ 

cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Nhất là 

công tác xét nghiệm, lấy mẫu bệnh phẩm và vận 

chuyển mẫu bệnh phẩm cũng như điều trị cho 

người bị bệnh nếu dịch bệnh xâm nhập. Bệnh 

viện đa khoa tỉnh đã tổ chức Trung tâm điều trị 

viêm đường hô hấp cấp tập trung cách ly tại khu 

vực Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ của tỉnh cũ, 

sẵn sàng thu dung hơn 200 người bệnh. 

Trước những diễn biến phức tạp của 

dịch bệnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ 

tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bùi Văn Quang 

yêu cầu các đơn vị, địa phương phải luôn xác 

định đặt công tác chỉ đạo, triển khai phòng, 

chống dịch bệnh ở mức cao nhất với quyết tâm 

không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Trong 

thời gian này, tỉnh yêu cầu tạm dừng tổ chức các 

lễ hội chưa khai mạc và các giải thi đấu thể thao 

tập trung đông người. Bên cạnh đó, tạm dừng tổ 

chức các đoàn cán bộ, công chức, viên chức đi 

nước ngoài, trừ trường hợp đặc biệt cấp bách 

phải báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường 

tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh, cung 

cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; xử 

lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng, 

chống dịch bệnh. 

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, sự 

chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, 

tỉnh Phú Thọ quyết tâm khống chế, không để 

dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

 

Sơn Nguyễn 

 

Đại biểu Nhân dân. – Số 49. –  Ngày 18 tháng 2 năm 2020. – Tr.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯỜNG HỌC PHÒNG CHỐNG DỊCH CORONA: 

CÁC TRƯỜNG HỢP SỐT ĐỀU PHẢI NGHỈ HỌC 

 

Ông Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc 

Sở GD&ĐT Phú Thọ - cho biết: Sở GD&ĐT đã 

có văn bản gửi phòng GD&ĐT các huyện, 

thành, thị và các đơn vị trực thuộc tăng cường 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của vi rút Corona gây ra. 

Trong văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho 

học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên nhà 

trường về nguyên nhân, hậu quả và các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

giáo dục để mỗi học sinh hãy là một tuyên 

truyền viên trong việc tuyên truyền về phòng, 

chống dịch bệnh cho gia đình và cộng đồng. 

Hướng dẫn học sinh, giáo viên, cán bộ, 

nhân viên nhà trường hạn chế tổ chức các hoạt 

động trải nghiệm, đến các khu chợ bán đồ tươi 

sống, những nơi tụ tập đông người; ăn chín, 

uống sôi; không nên tiếp xúc với động vật và 

chất thải của động vật; hạn chế tiếp xúc trực tiếp 

với người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính. 

Khi cần thiết phải tiếp xúc với người 

bệnh phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ 

khoảng cách khi tiếp xúc; giữ ấm cơ thể, vệ sinh 

cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, 

súc họng bằng nước sát khuẩn miệng để phòng 

bệnh viêm phổi; cần che miệng và mũi khi ho 

hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn 
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tay để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô 

hấp. 

Các trường học cũng được yêu cầu hàng 

ngày, thực hiện việc theo dõi sĩ số và diễn biến 

tình hình sức khỏe học sinh, giáo viên tại trường 

học, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh, nghi 

ngờ mắc bệnh dịch; tất cả các trường hợp sốt 

đều phải nghỉ học, nghỉ làm việc và đến cơ sở y 

tế để khám, điều trị và thông tin với nhà trường 

kết luận của cơ quan y tế. Khi có bệnh dịch xảy 

ra tại trường học tuyệt đối không được giấu dịch, 

phải báo cáo ngay với cơ quan quản lý cấp trên 

và phối hợp với cơ quan y tế địa phương giám 

sát, xử lý ổ dịch theo qui định. 

“Các cơ sở giáo dục, các trường học trên 

địa bàn cũng triển khai ngay các hoạt động vệ 

sinh phòng bệnh; đảm bảo an toàn thực phẩm 

tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, 

nước sạch cho trẻ em, học sinh, giáo viên, cán 

bộ, nhân viên nhà trường, thường xuyên làm vệ 

sinh môi trường, vệ sinh khử khuẩn lớp học. 

Các phòng GD&ĐT huyện, thị, thành tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các 

đơn vị trường học; Sở GD&ĐT sẽ tiến hành kiểm 

tra các phòng GD&ĐT, các đơn vị trường trực 

thuộc việc tổ chức thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona” – ông Phùng Quốc 

Lập cho hay.

 

Hiếu Nguyễn 

 

https://giaoducthoidai.vn/Ngày 30 tháng 1 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ: 

GẦN 12 TRIỆU ĐỒNG MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO HỘ CẬN NGHÈO 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Phú Thọ 

vừa tổ chức phát động quyên góp hỗ trợ mua thẻ 

bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ cận 

nghèo trên địa bàn tỉnh. 

Việc phát động quyên góp hỗ trợ mua 

thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận 

nghèo là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp 

phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; 

phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu 93% 

dân số toàn tỉnh tham gia BHYT… 

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ phối 

hợp chặt chẽ với các sở, ngành và các cơ quan 

liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động, huy động sự chung tay của cả cộng 

đồng… trong tổ chức thực hiện việc mua thẻ 

BHYT tặng hộ cận nghèo, coi đây là việc làm 

thiết thực, đầy ý nghĩa trong việc thực hiện 

nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội. 

Tại lễ phát động, các đại biểu đã quyên 

góp được 11.750.000 đồng để mua thẻ BHYT 

cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

 

Q.G 

 

Lao động. – Số 38 (11496). –  Ngày 20 tháng 2 năm 2020. – Tr.4 
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CÔ TRÒ TỈNH PHÚ THỌ VÀ DỰ ÁN NÓI KHÔNG VỚI ỐNG HÚT NHỰA 

 

"Hình ảnh xót xa của chú rùa Olive 

Ridley bên bờ biển và những con số đáng báo 

động về ô nhiễm môi trường khiến chúng tôi 

nghĩ rằng mình cần phải hành động". 

Dự án: “Nói không với ống hút nhựa” 

được thực hiện bởi 91 em học sinh dưới sự 

hướng dẫn của cô giáo Hà Ánh Phượng, giáo 

viên môn tiếng Anh trường Trung học Phổ thông 

Hương Cần (huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ). 

Với mong muốn lan tỏa được việc hạn 

chế sử dụng ống hút nhựa – loại rác thải đang rất 

phổ biến hiện nay, cô và trò trường cấp 3 Hương 

Cần đã vận dụng các kiến thức liên môn để tìm 

hiểu và sản xuất các loại ống hút thân thiện với 

môi trường. 

Điều đặc biệt, tại ngôi trường Trung học 

Phổ thông Hương Cần chủ yếu học sinh là người 

đồng bào dân tộc. Cho nên việc thực hiện dự án 

này chẳng phải dễ dàng.  

Các loại ống hút thân thiện với môi 

trường được làm từ những loại nguyên liệu có 

sẵn của quê hương Phú Thọ như tre, trúc, nứa, 

sậy, lau đá... 

Các sản phẩm đều được xử lý đảm bảo 

không bị ẩm mốc và tiện sử dụng. 

Nhóm thực hiện dự án cũng đã tặng sản 

phẩm ống hút thân thiện cho hơn 800 thầy cô và 

học sinh toàn trường. 

Để nhân rộng hiệu quả của mô hình 

nhóm dự án cũng gửi tặng sản phẩm này cho 

các quán trà sữa, quán nước trên địa phương và 

một số trường Trung học Phổ thông trên cả 

nước. 

Nói về mục đích và ý nghĩa của dự án cô 

Hà Ánh Phượng tâm sự: “Hình ảnh xót xa của 

chú rùa Olive Ridley bên bờ biển costa rica và 

những con số đáng báo động về ô nhiễm môi 

trường khiến chúng tôi nghĩ rằng mình cần phải 

hành động. 

Bên cạnh đó dự án cũng là một trong 

những nỗ lực đổi mới phương pháp dạy tiếng 

Anh. Thông qua dự án này chúng tôi còn gửi 

tặng sản phẩm đến học sinh nước ngoài. 

Tôi hy vọng rằng thế hệ trẻ sẽ nhận thức 

được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường 

sống.  

Ngoài ra tôi cũng mong muốn đây là cơ 

hội để các em học sinh có thể học hỏi nhiều kỹ 

năng trong và ngoài trường học”. 

Dự án: “Nói không với ống hút nhựa” của 

cô và trò trường cấp 3 Hương Cần được rất nhiều 

nơi hưởng ứng. Đồng thời một số doanh nghiệp 

tư nhân cũng đang có ý định đầu tư cho dự án. 

Có thể nói đây là một thành công ghi nhận nỗ 

lực của cô trò trường cấp 3 Hương Cần. 

Anh Đinh Hữu Đình chia sẻ: “Tôi rất ấn 

tượng về ý tưởng của cô và trò trường cấp 3 

Hương Cần trong việc hạn chế sử dụng ống hút 

bằng nhựa chuyển sang ống hút bằng các loại 

vật liệu thân thiện. 

Dự án này rất nhiều nơi muốn đầu tư vì 

tính khả thi của nó. Bên cạnh đó tôi cũng hy 

vọng rằng thông qua các hoạt động như thế này 

sẽ giúp các em học sinh có ý thức bảo vệ môi 

trường, hạn chế dùng các loại rác thải khó phân 

hủy như nhựa, nilon. Tôi chúc dự án của cô 

Phượng và các em học sinh thành công”. 

Ngoài việc sản xuất ống hút bằng vật 

liệu tái chế, các em học sinh cũng tìm tòi và sáng 

tạo các sản phẩm trang trí như bản đồ Việt Nam, 

lẵng hoa, đồ lưu niệm... 

Thông qua hoạt động này học sinh có 

thể vận dụng các kiến thức liên quan như môn 

Vật Lý, Toán, Công nghệ...đặc biệt là học tập 

qua STEM để giải quyết các vấn đề thực tiễn. 

Học sinh tham gia dự án cũng có thể 

giao tiếp ở mức độ cơ bản bằng tiếng Anh trong 

các buổi kết nối với giáo viên và học sinh nước 

ngoài về dự án, quá trình và cách tiến hành dự 

án. 

Ngoài 2 buổi lao động công ích tại địa 

phương, nhóm dự án cũng tổ chức 30 buổi học 

qua skype giới thiệu về dự án và lan tỏa tinh thần 

bảo vệ môi trường với học sinh trong và ngoài 

nước. 

Nói về hiệu quả của phương pháp học 

qua skype, cô Phượng chia sẻ: 

“Phương pháp học này rất hiệu quả. Đầu 

tiên sẽ tạo một môi trường học tập ngoại ngữ 

cho học sinh. 

Học sinh sẽ có cơ hội được giao tiếp và 

tìm hiểu văn hóa với các bạn đồng trang lứa trên 

toàn thế giới. 

https://giaoduc.net.vn/gdvn/co-giao-9x-nguoi-muong-va-nhung-tiet-hoc-xuyen-bien-gioi-post199415.gd
https://giaoduc.net.vn/gdvn/co-giao-9x-nguoi-muong-va-nhung-tiet-hoc-xuyen-bien-gioi-post199415.gd
https://giaoduc.net.vn/gdvn/co-giao-9x-nguoi-muong-va-nhung-tiet-hoc-xuyen-bien-gioi-post199415.gd
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Không phải theo kiểu có một ông Tây 

nào đó nói chuyện với các em mà sẽ kết nối với 

các lớp học trên toàn cầu. 

Vào mỗi buổi học khác nhau tôi sẽ cho 

các em học những chủ đề tự do hoặc lựa chọn 

chủ đề tương đương để kết nối với các trường 

khác trên thế giới”. 

Em Lê Huyền Trang, thư ký nhóm dự án 

chia sẻ: "Thông qua việc tham gia dự án này đã 

giúp cho chúng em học được rất nhiều điều 

trong học tập và cuộc sống.  

Dự án này giúp em nhận ra ý nghĩa của 

việc bảo vệ môi trường đặc biệt là tác hại của 

ống hút nhựa. 

Đồng thời chúng em cũng tự mày mò tìm 

cách làm các sản phẩm dưới sự hướng dẫn của 

các thầy cô và cô Phượng. Từ đó chúng em trau 

dồi và thực hành các kiến thức mà mình được 

học. 

Chẳng hạn nhóm nghiên cứu có nhiệm 

vụ tìm hiểu các loại vật liệu có thể thay thế ống 

hút nhựa, nghiên cứu cách làm chống mốc, khử 

trùng, cách tách nước trong ống hút tre để sản 

phẩm để được lâu, quy trình làm ống hút thân 

thiện với môi trường bên cạnh lời khuyên từ các 

chuyên gia bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến 

qua skype (anh Đinh Văn Mạnh- công ty sản 

xuất ống hút Tinh Hoa Tre Việt)". 

Em Trang cũng chia sẻ thêm: "Bọn em 

cũng có thể áp dụng các kiến thức cơ học, động 

cơ điện một chiều, hiện tượng cảm ứng điện 

từ...để thiết kế ra máy cắt ống hút bằng điện từ 

các loại vật liệu tái chế. 

Em mong muốn dự án sẽ ngày càng lan 

tỏa để mọi người và đặc biệt là các bạn trẻ nâng 

cao ý thức bảo vệ môi trường". 

Trong tương lai, nhóm dự án dự định đẩy 

mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường. Với 

những điều mà 91 em học sinh trường cấp 3 

đang làm chúng ta hoàn toàn có thể đặt niềm tin 

vào một thế hệ trẻ năng động, ý thức, trách 

nhiệm, làm giàu quê hương, đất nước.

 

Vũ Ninh 

 

https://giaoduc.net.vn /  Ngày 05 tháng 01 năm 2020 
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