
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 11+12/2020 

gồm các nội dung như sau: 
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CHÍNH TRỊ - AN NINH – QUỐC PHÒNG 

 

BỘ NGOẠI GIAO HỖ TRỢ CÁC TỈNH BẮC BỘ TRIỂN KHAI HỘI NHẬP QUỐC TẾ,  

CHUẨN BỊ THỰC THI EVFTA 

 

Ngày 22/6, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Ngoại 

giao phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú 

Thọ tổ chức Hội nghị khu vực Bắc Bộ về “Hội 

nhập quốc tế và phát triển bền vững trong tình 

hình mới - Triển khai Hiệp định thương mại tự 

do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu”. 

Hội nghị là hoạt động trong chương 

trình công tác của Bộ Ngoại giao nhằm cung 

cấp các thông tin cập nhật về tình hình thế giới 

và khu vực, triển khai đối ngoại của nước ta, hỗ 

trợ các địa phương trong chuẩn bị thực thi Hiệp 

định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên 

minh châu Âu (EVFTA) vừa được Quốc hội phê 

chuẩn và dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8. 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi 

Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 

trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; đồng chí 

Phan Trọng Tấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo các đơn vị của 

Bộ Ngoại giao, Hiệp hội doanh nghiệp châu 

Âu và lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan 

báo chí và các hiệp hội doanh nghiệp của 15 

tỉnh khu vực phía Bắc. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ 

trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đã chia sẻ 

đánh giá về những chuyển biến trong tình hình 

thế giới và khu vực trước tác động sâu sắc của 

đại dịch Covid-19; đồng thời khẳng định nước 

ta bước vào giai đoạn mới của hội nhập và liên 

kết kinh tế toàn diện và sâu rộng hơn. 

Việc Việt Nam trở thành một mắt xích 

quan trọng của mạng lưới các liên kết kinh tế 

quốc tế và đi vào thực thi các cam kết quốc tế 

then chốt, nhất là các FTA “thế hệ mới” như 

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên 

Thái Bình Dương (CPTPP) và EVFTA, đòi hỏi 

các ngành, các địa phương chủ động xây dựng 

lộ trình để triển khai và tận dụng hiệu quả các 

lợi ích, đa dạng hóa thị trường, thu hút nguồn 

lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.   

Thứ trưởng nhấn mạnh, cần tranh thủ 

nắm bắt các cơ hội và hạn chế những thách 

thức từ quá trình chuyển đổi số và kinh tế số, 

xu thế chuyển dịch dòng vốn, chuỗi sản xuất, 

chuỗi giá trị toàn cầu nhằm tạo động lực mới 

cho cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình 

tăng trưởng gắn với công nghệ số. Với trọng 

trách “kép” là Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch 

AIPA 41 và Ủy viên không thường trực Hội 

đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-

2021, nước ta có điều kiện nâng cao hơn nữa 

vị thế, hình ảnh, nâng tầm đối ngoại đa 

phương, gắn kết các đối tác vì phát triển bền 

vững. 

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Phan Trọng 

Tấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Phú Thọ đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của 

chủ đề và các nội dung thảo luận tại hội nghị 

đối với các địa phương khu vực Bắc Bộ, đặc 

biệt là tỉnh Phú Thọ. 

Ông Phan Trọng Tấn nhấn mạnh, 

trong bối cảnh Covid-19 đang tác động sâu 

sắc đến các khu vực và từng quốc gia, nội 

dung thảo luận tại Hội nghị về tình hình thế 

giới, khu vực, những vấn đề mới đặt ra trong 

triển khai hội nhập quốc tế sẽ giúp các địa 

phương trong nghiên cứu, đánh giá và xây 

dựng chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của 

từng địa phương trong giai đoạn tới. 

Tại Hội nghị, các chuyên gia cũng chia 

sẻ những đánh giá sâu sắc về tác động của đại 

dịch Covid-19 đến tình hình thế giới, khu vực, 

xu thế hợp tác và liên kết, triển khai đối ngoại, 

hội nhập quốc tế của nước ta, cũng như những 

vấn đề mới đặt ra đối với các doanh nghiệp và 

địa phương trong triển khai các cam kết của 

Hiệp định EVFTA. 

Các địa phương, doanh nghiệp đã trao 

đổi trực tiếp nhiều vấn đề quan tâm với các đơn 

vị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan 

như việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong tận dụng các cơ hội từ EVFTA, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, tiếp cận thị trường và tận 

dụng sự dịch chuyển các chuỗi cung ứng từ 

châu Âu, thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng 

nguồn nhân lực, liên kết ngành, liên kết vùng 

để phát huy các tiềm năng của các địa phương 

phía Bắc... 

Các đại biểu cũng đánh giá cao vai trò 

tích cực của Bộ Ngoại giao phối hợp, hỗ trợ và 
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đồng hành với các địa phương và doanh 

nghiệp để nâng cao hiệu quả hội nhập và liên 

kết kinh tế quốc tế trong giai đoạn mới. 

Chiều cùng ngày, các đại biểu đã tham 

gia chương trình hướng dẫn việc triển khai, áp 

dụng Quyết định số 06/2020/QĐ-TTg, được 

Thủ tướng Chính phủ ban hành 21/02/2020, 

góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả tổ chức 

và quản lý hội nghị, hội thảo tại Việt Nam. 

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ 

trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn đã làm việc 

với Thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ gồm các 

đồng chí: Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung 

ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, 

Trưởng Đoàn ĐBQH Tỉnh; Bùi Văn Quang, 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Tỉnh; Phan 

Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, và lãnh 

đạo các sở, ngành liên quan của Tỉnh. 

Thứ trưởng Thường trực Bùi Thanh Sơn 

hoan nghênh và đánh giá cao sự chủ động, 

tích cực của tỉnh Phú Thọ trong triển khai hoạt 

động hợp tác quốc tế và hội nhập; khẳng định 

Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt 

Nam ở nước ngoài tiếp tục ủng hộ, đồng hành 

với các địa phương trong tiến trình hội nhập, 

đặc biệt chú trọng tăng cường mở rộng và nâng 

cao hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế, hỗ 

trợ các địa phương kết nối hợp tác nhiều mặt, 

cùng có lợi với các đối tác, địa phương, doanh 

nghiệp nước ngoài. 

Thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Bùi 

Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực của cấp uỷ 

Đảng và chính quyền tỉnh Phú Thọ trong 

phóng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp tục triển 

khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối 

ngoại, nhất là kinh tế đối ngoại, thu hút các 

nguồn lực trong và ngoài nước đóng góp thiết 

thực cho công cuộc hội nhập quốc tế và phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Q.T 

 

https://baoquocte.vn/Ngày 22 tháng 6 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI HỘI ĐIỂM ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ HUYỆN CẨM KHÊ LẦN THỨ XXIX,  

NHIỆM KỲ 2020 – 2025 THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP 

 

Ngày 24/6, Đảng bộ huyện Cẩm Khê 

long trọng tổ chức Đại hội điểm Đại hội đại biểu 

Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ 

thống chính trị; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế 

và các nguồn lực; xây dựng huyện Cẩm Khê 

cơ bản đạt huyện nông thôn mới vào năm 

2025”. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch 

UBND huyện Cẩm Khê được Đại hội tín nhiệm 

bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cẩm Khê, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 

98,16%. 

Dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Minh 

Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn 

ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Công Thuỷ - 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban 

Chỉ đạo Đại hội điểm Đảng bộ cấp trên cơ sở 

của tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, 

Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Đoàn 

ĐBQH tỉnh; đại diện Ban Tổ chức Trung ương, 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung 

ương Đảng; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng 

tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành, thị ủy và Đảng 

bộ trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí trong BCH 

Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII cùng 218 đại 

biểu đại diện cho trên 8.500 đảng viên trong 

toàn Đảng bộ huyện. 

https://baoquocte.vn/
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Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi 

mới, sáng tạo, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào 

BCH Đảng bộ huyện lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 

2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí 

thư Huyện ủy Cẩm Khê khóa XXIX, nhiệm kỳ 

2020 - 2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

Tại hội nghị BCH Đảng bộ huyện 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần thứ nhất đã tiến hành 

bầu BTV Huyện ủy gồm 13 đồng chí; bầu các 

chức danh Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện 

ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh 

ủy Bùi Minh Châu ghi nhận và biểu dương 

những kết quả, thành tựu mà Đảng bộ và nhân 

dân huyện Cẩm Khê đạt được trong nhiệm kỳ 

vừa qua. 

Đồng chí nhấn mạnh: Bước vào nhiệm 

kỳ 2020 - 2025, Cẩm Khê đứng trước nhiều vấn 

đề mới, trong đó có cả những thuận lợi, thời cơ 

đan xen với những khó khăn, thách thức. Chính 

vì vậy, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, 

thống nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu 

kinh tế - xã hội đề ra. 

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Minh Châu nhấn 

mạnh: Huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

đã có, nghiên cứu hình thành thêm các khu, 

cụm công nghiệp mới để khai thác tối đa lợi thế 

về giao thông; phối hợp chặt chẽ với các cơ 

quan chức năng của tỉnh tạo thuận lợi cho các 

doanh nghiệp, nhà đầu tư vào Khu công 

nghiệp Cẩm Khê và Cụm công nghiệp thị trấn 

Sông Thao. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 

thực hiện phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, 

thủy sản theo đúng quy hoạch, định hướng đã 

được xác định đảm bảo trọng tâm, trọng điểm 

gắn với phát huy lợi thế, tiềm năng theo hướng 

sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ 

cao, quy mô lớn, theo hướng giá trị tăng cao và 

phát triển bền vững. Lồng ghép, huy động mọi 

nguồn lực, nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư kết cấu 

hạ tầng nông nghiệp, nông thôn gắn với xây 

dựng nông thôn mới. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện 

công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai; tăng 

cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên và 

môi trường. 

Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ: Cùng với phát 

triển kinh tế, huyện tiếp tục nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, bậc 

học; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến 

tài, xây dựng xã hội học tập. Phát triển nguồn 

nhân lực có chất lượng gắn với giải quyết tốt 

việc làm. Tổ chức thực hiện tốt chính sách an 

sinh xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững. Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin và triển khai hệ thống 

quản lý, điều hành chính quyền điển tử liên 

thông từ cấp huyện đến cấp xã. 

Cùng với đó, tập trung xây dựng Đảng 

trong sạch, vững mạnh; đổi mới, nâng cao 

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ 

chức cơ sở Đảng, chính quyền, xây dựng hệ 

thống chính trị vững mạnh toàn diện, đủ sức 

thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát 

huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, 

nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng 

đầu các cấp. Làm tốt chế độ, chính sách cho 

cán bộ; tập trung hướng về cơ sở, bám sát địa 

bàn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. 

Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội 

ngũ cấp ủy viên sau bầu cử, nhất là cán bộ cấp 

xã, cán bộ là người địa phương. Kiện toàn các 

chức danh chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kiện 

toàn bộ máy, tổ chức của hệ thống chính 

quyền địa phương đúng quy định. 

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết 

Đại hội, Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Khê 

lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, huyện Cẩm Khê 

đã hoàn thành 23/23 chỉ tiêu chủ yếu Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII đề 

ra, trong đó có 21 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh 

tế tiếp tục tăng trưởng, các ngành kinh tế có 

bước phát triển cả về quy mô và chất lượng. 

Tốc độ tăng giá trị tăng thêm bình quân đạt 

9,02%, vượt 1,52%; giá trị tăng thêm bình quân 

đầu người đến năm 2020 đạt 31,2 triệu đồng; 

tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 9.506,1 tỷ 

đồng, vượt 111,2%; tổng thu ngân sách nhà 

nước trên địa bàn bình quân đạt 82,1 tỷ 

đồng/năm, tăng bình quân 15,2%. 

Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện 

hiệu quả khâu đột phá về “Phát triển chăn nuôi 

gia súc, gia cầm và thủy sản theo hướng sản 
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xuất hàng hóa; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông 

thôn mới”. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của 

huyện có bước phát triển gắn với thực hiện các 

tiêu xây dựng nông thôn mới. Từ một huyện 

thuần nông, Cẩm Khê đã vươn lên trở thành 

điểm sáng trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp 

của tỉnh. Đến năm 2020, huyện có 13 xã và 40 

khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 3 xã 

và 40 khu so với Nghị quyết Đại hội. 

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

được tăng cường. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở 

đã nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết 

Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 

số 05 của Bộ Chính trị. Công tác chỉ đạo sắp 

xếp, sáp nhập khu dân cư và đơn vị hành chính 

cấp xã được triển khai đúng kế hoạch, đã thực 

hiện sắp xếp 90 khu thành 42 khu; sắp xếp, 

sáp nhập 9 xã và 1 thị trấn thành 2 xã và 1 thị 

trấn mới đi vào hoạt động từ tháng 1/2020. 

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện 

Cẩm Khê xác định mục tiêu khai thác tốt các 

tiềm năng, lợi thế, sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực; tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, 

đưa huyện Cẩm Khê phát triển nhanh, bền 

vững, cơ bản đạt huyện nông thôn mới vào 

năm 2025. Phấn đấu tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội 5 năm đạt 21.000 tỷ đồng; tổng thu ngân 

sách năm 2025 đạt 970 tỷ đồng; tỷ lệ đường 

giao thông nông thôn được kiên cố hóa đạt 

85%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 

bình quân 1,5%/năm; đến năm 2025 có 16 xã, 

16 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới, trong 

đó có 5 khu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu…

 

Lệ Thủy - Vũ Tuân 

 

https://phutho.gov.vn/Ngày 24 tháng 6 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI TƯỚNG NGÔ XUÂN LỊCH DỰ HỘI NGHỊ THÔNG QUA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  

VÀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ QUÂN KHU 2 

 

Ngày 13/6, tại Phú Thọ, Đại tướng Ngô 

Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư 

Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng chủ trì Hội nghị thông qua văn kiện Đại 

hội Đảng bộ Quân khu 2 lần thứ IX, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. 

Tại hội nghị, Thiếu tướng Trịnh Văn 

Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 

cho biết, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm 

chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Quân 

khu 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt đại hội 

trước ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, 

làm cơ sở rút kinh nghiệm chung ở khối quân 

khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng trong 

Đảng bộ Quân đội. Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ 

chức đảng trong Đảng bộ Quân khu 2 tổ chức 

đại hội bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục, 

hoàn thành tốt nội dung theo quy định, đạt mục 

đích, yêu cầu đề ra; các đồng chí cán bộ chủ 

trì trúng cử cấp ủy khóa mới và đại biểu đi dự 

đại hội đảng bộ cấp trên với số phiếu tín nhiệm 

rất cao (trên 95%). 

Cùng với đó, Đảng ủy Quân khu 2 đã 

chủ động phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

các tỉnh trên địa bàn, chỉ đạo đảng bộ quân sự 

các cấp tổ chức đại hội theo kế hoạch. Đảng 

ủy Quân khu 2 hiện đang tích cực chuẩn bị cho 

Đại hội Đảng bộ Quân khu nhiệm kỳ 2020 - 

2025. Trong đó, tập trung vào xây dựng Dự 

thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của 

Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương án 

nhân sự, kế hoạch tổ chức Đại hội, dự thảo 

Chương trình hành động. 

https://phutho.gov.vn/
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Tại hội nghị, các ý kiến đều cơ bản 

thống nhất với các nội dung chuẩn bị của Đảng 

ủy Quân khu 2, nội dung thẩm định của Tổng 

cục Chính trị; đồng thời phân tích và đóng góp 

một số nội dung về đánh giá kết quả lãnh đạo 

nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm 

kỳ 2020 - 2025, kế hoạch tổ chức đại hội. 

Theo Cổng thông tin Bộ Quốc phòng, 

phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Ngô 

Xuân Lịch đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại 

hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng ủy Quân 

khu 2. Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, 

mặc dù vừa tập trung cho công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện các 

nhiệm vụ SSCĐ, song công tác chuẩn bị và tổ 

chức đại hội Đảng các cấp trực thuộc và Đảng 

bộ đã được Đảng ủy Quân khu 2 tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện có chất lượng, theo 

đúng tiến độ đề ra. Dự thảo Báo cáo Chính trị 

và các văn kiện Đại hội Đảng bộ Quân khu 2 

đã quán triệt, thực hiện đúng chỉ đạo của 

Thường vụ Quân ủy Trung ương, Hướng dẫn 

của Tổng cục Chính trị, nội dung bảo đảm chặt 

chẽ, toàn diện và có tính chiến đấu cao. Đây 

sẽ là cơ sở để Đại hội Đảng bộ Quân khu 2 

nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp. 

Lưu ý thời gian từ nay đến khi tổ chức 

Đại hội không còn dài, trong khi phải thực hiện 

rất nhiều nhiệm vụ, Đại tướng Ngô Xuân Lịch 

yêu cầu Đảng ủy Quân khu 2 tiếp thu đầy đủ 

nội dung thẩm định của Tổng cục Chính trị, ý 

kiến đóng góp của các cơ quan chức năng tại 

hội nghị và kết luận của Thường vụ Quân ủy 

Trung ương để bổ sung, hoàn thiện các văn 

kiện, kế hoạch cho đồng bộ, thống nhất; tiếp 

tục làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt, nhất là 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí 

tin tưởng, phấn khởi trong toàn Đảng bộ và 

LLVT Quân khu để tổ chức Đại hội đại biểu 

Đảng bộ Quân khu 2 thực sự là mẫu mực, làm 

cơ sở cho Thường vụ Quân ủy Trung ương rút 

kinh nghiệm, chỉ đạo các đảng bộ trong toàn 

quân tiến hành đại hội trong thời gian tới. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng yêu cầu 

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cần lãnh đạo, 

chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, thi đua lập 

thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ 

Quân khu, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 

XI; duy trì nghiêm công tác SSCĐ, sẵn sàng 

xử lý các tình huống thiên tai, bão lũ, dịch 

bệnh…; tiến hành sơ kết 6 tháng đầu năm và 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng cuối 

năm bảo đảm chặt chẽ, chất lượng, an toàn. 

Nhân dịp này, Đại tướng Ngô Xuân 

Lịch và các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy 

Trung ương đã có cuộc gặp với các đồng chí 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh trên địa 

bàn Quân khu 2. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui 

mừng và đánh giá cao những thành tựu của 

các địa phương thời gian qua; đồng thời nhấn 

mạnh, những năm qua địa bàn Quân khu 2 tuy 

gặp rất nhiều khó khăn, nhất là bị dịch bệnh, 

thiên tai tàn phá nặng nề, nhưng quân và dân 

các dân tộc trên địa bàn Quân khu đã nỗ lực 

phấn đấu, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành 

tựu trên tất cả các mặt, kinh tế tiếp tục tăng 

trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện, 

quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng 

cường. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn cấp 

ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa 

bàn đã đoàn kết, phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ để 

LLVT Quân khu 2 và các đơn vị của Bộ Quốc 

phòng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao…

 

 

Thái Linh 

 

http://toquoc.vn/Ngày 13 tháng 6 năm 2020 
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PHÚ THỌ: 

GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

 

Sáng 29/5, Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị 

giao ban công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, 

triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, bám sát 

nội dung chương trình phối hợp và thống nhất 

hành động của UBTƯ MTTQ Việt Nam, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã 

phối hợp với các tổ chức thành viên và các 

ngành chức năng triển khai có hiệu quả các 

chương trình công tác, như: công tác tham gia 

xây dựng Đảng, chính quyền, Cuộc vận động 

"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh. 

Tính đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 

109/247 xã đạt chuẩn nông thôn mới (44%), 

246 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới; 

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam" được triển khai đồng bộ tới 

MTTQ các cấp trong tỉnh. 

Tiêu biểu là MTTQ các cấp trong tỉnh 

đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành 

viên và các ngành chức năng, tuyên truyền 

vận động nhân dân tham gia phòng, chống 

dịch Covid-19, trong đó đã vận động các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp 

và đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ 

Quỹ phòng, chống Covi-19. 

Đến nay toàn tỉnh đã có 217 cơ quan, 

đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong 

và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ với số tiền trên 29 tỷ 

đồng và nhiều hàng hóa nhu yếu phẩm trị giá 

trên 4 tỷ đồng. 

Quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh thu 

được gần 4 tỷ đồng, hỗ trợ cho 15 hộ nghèo 

xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn và các điều 

kiện sản xuất, bệnh nhân nghèo khám chữa 

bệnh... với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Trong 

công tác phòng chống thiên tai, Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh đã trích Quỹ Cứu trợ tỉnh và Quỹ 

“Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 92 gia đình gia 

đình bị thiệt hại do giông lốc cho một số huyện 

trong tỉnh, với số tiền 364 triệu đồng. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn 

Hải đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2020, 

MTTQ các huyện, thành, thị cần chủ động làm 

tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các 

cấp, vận động Nhân dân tham gia đóng góp 

vào các văn kiện Đại hội. 

Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư 

tưởng của các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền 

và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày 

truyền thống MTTQ Việt Nam, ngày hội đại 

đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị 

quyết Đai hội MTTQ các cấp; các chương trình 

phối hợp công tác; công tác tham gia xây dựng 

Đảng, chính quyền; triển khai các chương trình 

giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục thực hiện 

có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc 

vận động và một số nội dung quan trọng 

khác... 

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã trao 400 triệu đồng 

hỗ trợ xây dựng 10 nhà đại đoàn kết cho hộ 

nghèo tại huyện Thanh Sơn.

 

 

Đức Thắng 

 

http://daidoanket.vn/Ngày 29 tháng 5 năm 2020 
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HỘI NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH PHÚ THỌ: 

ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHONG TRÀO 

 

"Làm nhiều mà tuyên truyền không tốt 

thì phong trào không lan tỏa, hiệu quả không 

thể cao", ông Nguyễn Văn Xuất, Trưởng ban 

Đại diện (BĐD) Hội NCT tỉnh Phú Thọ chia sẻ. 

Coi trọng công tác tuyên truyền, ông Xuất có 

nhiều cách làm độc đáo để phong trào NCT 

len lỏi sâu rộng đến hội viên và nhân dân, góp 

phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Hội 

và NCT trong xã hội... 

Chỉ riêng đợt kỉ niệm 25 năm Ngày 

thành lập Hội (10/5/1995- 10/5/2020), ông 

Xuất chủ trương triển khai các nội dung tuyên 

truyền vừa đáp ứng chỉ đạo của TƯ Hội, vừa 

bảo đảm các biện pháp phòng, chống đại dịch 

Covid-19 của Chính phủ. Hội NCT tỉnh không 

tổ chức kỉ niệm tập trung, mà tiến hành làm hai 

đợt. Trong tháng 5, đẩy mạnh tuyên truyền đến 

nhân dân thông qua các phương tiện thông tin 

đại chúng; kết hợp tuyên truyền trong cán bộ, 

đảng viên thông qua sinh hoạt chuyên đề của 

các chi bộ. Ông Xuất cho rằng làm được việc 

này là do Ban Thường vụ TƯ Hội đã phối hợp 

và được sự ủng hộ của Ban Tuyên giáo TƯ. 

Hội NCT tỉnh không tổ chức hội nghị 

biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu cấp tỉnh, cấp 

huyện mà tập trung ở cơ sở, để tiếp tục tuyên 

truyền quá trình xây dựng, phát triển của Hội 

kết hợp "Tháng hành động vì NCT Việt Nam"; 

có biểu dương, khen thưởng các cá nhân xuất 

sắc và tặng quà những cựu cán bộ Hội có hoàn 

cảnh khó khăn. 

Căn cứ vào đề cương tuyên truyền "Hội 

NCT Việt Nam 25 năm xây dựng và phát triển", 

Hội NCT tỉnh biên tập thành đề cương tóm tắt; 

làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Phú 

Thọ có bài viết tuyên truyền đăng trên bản tin 

sinh hoạt chi bộ và Báo tỉnh. Ngoài lượng phát 

hành thường kì của 2 ấn phẩm trên, Hội NCT 

tỉnh đặt in thêm 1.200 tờ báo, 300 cuốn bản tin 

cấp cho Hội các huyện, thành phố, thị xã và 

chủ tịch Hội cơ sở. Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh cũng điểm tin thời sự và xây dựng 

phóng sự phản ảnh các hoạt động chăm sóc, 

phát huy vai trò NCT ở cơ sở. Đài Truyền thanh 

các cấp liên tục tuyên truyền. 

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, 

Hội NCT tỉnh gắn các hoạt động của Hội với 

nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền địa 

phương. Động viên NCT nêu cao ý thức trách 

nhiệm, tích cực tham gia xây dựng hệ thống 

chính trị ở cơ sở, trước mắt góp phần vào thành 

công của Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Chi bộ 

và Đảng bộ cơ sở. Nghiêm túc thực hiện quy 

định và hướng dẫn trong phòng chống dịch 

Covid-19; cán bộ, hội viên nêu gương, tự 

nguyện ủng hộ tiền chung tay cùng cộng đồng 

phòng chống dịch. Phát huy tinh thần "Tuổi 

cao chí càng cao", NCT tìm mọi biện pháp vượt 

qua khó khăn để phát triển sản xuất, kinh 

doanh, ổn định cuộc sống gia đình, góp phần 

thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

Cùng với đó, Hội NCT tỉnh chủ động 

hướng dẫn các cơ sở sắp xếp, kiện toàn lại tổ 

chức theo yêu cầu sáp nhập các đơn vị hành 

chính cấp xã. Đến nay, toàn tỉnh có 225 xã, 

phường, thị trấn, giảm 52 xã so với trước. Với 

các xã đã giảm, một số NCT tiếp tục giữ cương 

vị chủ tịch Hội cơ sở và 48 cán bộ nghỉ chức 

danh chủ tịch. Theo tham mưu của Hội NCT 

tỉnh, UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ 3 tháng 

phụ cấp cho các chủ tịch Hội nghỉ công tác. Để 

động viên tư tưởng, góp phần bảo đảm sự đoàn 

kết thống nhất của Hội cơ sở sau khi sáp nhập, 

Hội NCT tỉnh hoàn thành hồ sơ, đề nghị TƯ Hội 

tặng Bằng khen cho 32 cá nhân xuất sắc, tặng 

Kỉ niệm chương "Vì sự nghiệp chăm sóc và 

phát huy vai trò NCT" cho 16 cá nhân có nhiều 

đóng góp. Các cơ sở tổ chức gặp mặt, khen 

thưởng, tặng quà những chủ tịch Hội trước khi 

chính thức nghỉ công tác. 

Được biết, Hội NCT tỉnh cũng chủ động 

chọn xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba là điểm chỉ 

đạo của tỉnh trong "Tháng hành động vì NCT 

Việt Nam" năm nay và xã Tuy Lộc, huyện Cẩm 

Khê được chọn tổ chức Đại hội điểm, tiến tới 

Đại hội VI Hội NCT Việt Nam.

 

Thanh Hà 

Người cao tuổi. – Số 51(2685). – Ngày 10 tháng 6 năm 2020. – Tr.5 
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ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH PHÚ THỌ: 

LÃNH ĐẠO THAM MƯU HIỆU QUẢ NHIỆM VỤ QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG 

 

Trong những năm qua, với tinh thần 

đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, Đảng ủy, Bộ 

CHQS tỉnh Phú Thọ đã tập trung lãnh đạo 

tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác quân 

sự, quốc phòng, hoàn thành tốt các mục tiêu, 

chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 

2015 – 2020 đã đề ra, trong đó nhiều nhiệm vụ 

hoàn thành xuất sắc. Bước vào nhiệm kỳ tới, 

với tinh thần đổi mới tư duy lãnh đạo, Đảng bộ 

Quân sự tỉnh đã đề ra nhiều chủ trương, giải 

pháp, quyết tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh 

về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. 

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ 

Quân sự tỉnh Phú Thọ đã lãnh đạo LLVT tỉnh 

triển khai toàn diện các mặt công tác, chủ động 

tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ 

đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn 

với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng 

cường tiềm lực quốc phòng trong khu vực 

phòng thủ (KVPT) tỉnh. Công tác huấn luyện 

có nhiều đổi mới đạt hiệu quả cao, thực hiện 

hiệu quả khâu đột phá “Nâng cao chất lượng 

huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ 

luật”; tích cực đổi mới phương pháp huấn 

luyện; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin 

vào huấn luyện, diễn tập các cấp. Các cơ 

quan, đơn vị, địa phương đã tổ chức luyện tập, 

diễn tập có nhiều đổi mới cả về nội dung và 

phương pháp, đưa những nội dung có tính chất 

an ninh phi truyền thống vào trong các tình 

huống diễn tập, bảo đảm sát thực tế địa 

phương. Đặc biệt trong công tác phòng, chống 

thiên tai, dịch bệnh như đại dịch Covid-19 vừa 

qua, với phương châm “Chống dịch như chống 

giặc”, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã không 

quản gian khổ và hiểm nguy, có nhiều phương 

án, giải pháp thực hiện, góp phần tích cực vào 

công cuộc phòng, chống và đẩy lùi dịch bệnh, 

bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân. Trong 

công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy Quân sự 

tỉnh đề ra chủ trương lấy chất lượng chính trị và 

phẩm chất đạo đức là chính, trình độ, năng lực 

công tác làm nền tảng, theo hướng lực lượng 

thường trực “tinh, gọn, mạnh”, dân quân tự vệ 

“vững mạnh, rộng khắp”, lực lượng dự bị động 

viên “hùng hậu” đủ số lượng, bảo đảm chất 

lượng, phù hợp với đặc điểm của từng địa 

phương. 

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng 

ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí 

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ chấp hành 

nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy 

định, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các 

mặt công tác trọng yếu; tích cực đổi mới phong 

cách lãnh đạo. Có nhiều đổi mới, làm việc theo 

kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng 

cá nhân, bảo đảm sát chức trách, nhiệm vụ. 

Cùng với đó, cấp ủy các cấp tăng cường kiểm 

tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu 

đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn. 

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp 

giữa Đảng ủy Quân sự tỉnh với 13 huyện, 

thành, thị trên địa bàn. Các thủ tục hành chính 

quân sự được cải cách tích cực, tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cho nhân dân đến liên hệ làm 

việc; đội ngũ cán bộ, lãnh đạo các cấp giảm 

hội họp, tăng cường bám nắm cơ sở và mọi 

mặt hoạt động của LLVT. 

Bên cạnh đó, sau hơn 4 năm thực hiện 

tinh giảm biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán 

bộ, công chức, viên chức, Đảng ủy, Bộ CHQS 

tỉnh đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh kịp 

thời củng cố, kiện toàn 277 Ban CHQS cấp xã 

xuống còn 225 xã; sắp xếp 506 cán bộ quân 

sự cấp xã sau điều chỉnh địa giới hành chính 

nhanh chóng ổn định, đi vào nền nếp, hoạt 

động hiệu quả. Hiện 100% chỉ huy trưởng Ban 

CHQS cấp xã có trình độ trung cấp trở lên. 

Công tác tuyển quân bảo đảm đúng luật, hoàn 

thành 100% chỉ tiêu; chú trọng gắn tuyển quân 

với tạo nguồn cán bộ cho địa phương, tuyển 

sinh quân sự, đào tạo sĩ quan dự bị… 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được 

trong nhiệm kỳ qua, với phương châm: “Đoàn 

kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới”, Đại hội Đảng 

bộ Quân sự tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 

2025 xác định chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng 

tạo, xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong 

sạch, vững mạnh; xây dựng LLVT tỉnh vững 

mạnh toàn diện; làm nòng cốt xây dựng KVPT 

tỉnh ngày càng vững chắc; phối hợp giữ vững 

an ninh chính trị, góp phần tạo môi trường 
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thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội trên địa 

bàn”. 

Để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ 

Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025, cùng với 

quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch, văn 

bản, hướng dẫn của các cấp, Đảng ủy Quân 

sự tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo hoàn thành đại hội 

các chi, Đảng bộ cơ sở và Đảng bộ Quân sự 

các huyện, thành, thị. Đối với Đảng bộ Quân 

sự tỉnh đã thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc, 

phân công, theo dõi các mặt công tác. Một 

trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với công 

tác chuẩn bị và tiến hành đại hội được Đảng ủy 

Quân sự tỉnh đặc biệt quan tâm, chú trọng, đó 

là công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới. 

Đảng bộ Quân sự tỉnh xác định 17 chỉ 

tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo 

trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó đặc biệt 

coi trọng việc đổi mới phương pháp, phong 

cách lãnh đạo, nhất là đối với đội ngũ cán bộ 

chủ trì các cấp; chỉnh đốn tác phong làm việc 

bảo đảm thực sự dân chủ, khoa học, sâu sát 

cơ sở, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách 

nhiệm, nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều. Tất 

cả vì nhiệm vụ chung, hướng đến các đơn vị cơ 

sở, đơn vị làm nhiệm vụ trực chiến, công tác ở 

vùng khó khăn; tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát của các tổ chức đoàn thể, chống bệnh 

hình thức; khuyến khích các cấp ủy, đội ngũ 

cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì đề xuất các mô 

hình mới, cách làm hay, sáng tạo; lấy chất 

lượng, hiệu quả công tác làm thước đo, đánh 

giá tập thể cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp. 

Kết quả công tác phải được lượng hóa bằng 

những công việc, số liệu cụ thể. 

Tự hào là người chiến sĩ quê hương đất 

Tổ, cán bộ, đảng viên, quần chúng LLVT tỉnh, 

phát huy tinh thần chủ động, quyết tâm khắc 

phục mọi khó khăn, nêu cao ý chí tự lực, tự 

cường, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao, xây dựng LLVT tỉnh vững 

mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, 

góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 

XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

 

 

Đại tá NGUYỄN MINH LONG, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ 

 

Quân khu Hai. – Số 1092. – Ngày 11 tháng 6 năm 2020. – Tr.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI GIÚP TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG  

CUỘC SỐNG NGƯỜI DÂN PHÚ THỌ 

 

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ nhận được 

sự quan tâm của Ủy ban công tác phi chính phủ 

nước ngoài (PCPNN), đặc biệt là Ban điều phối 

viện trợ nhân dân, Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị Việt Nam, các chương trình, dự án, viện trợ 

phi dự án do một số tổ chức, nhà tài trợ đang 

thực hiện trên địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả. 

Trong những năm qua, công tác hợp tác 

và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ phi chính 

phủ nước ngoài (PCPNN) đã được chính quyền 

các cấp trên địa bàn tỉnh đặc biệt quan tâm, chú 

trọng. Quan hệ đối tác giữa tỉnh với các tổ chức 

PCPNN được triển khai và mở rộng với nhiều 

hình thức và lĩnh vực rất đa dạng. Các dự án hợp 

tác đã đóng góp quan trọng cho phát triển kinh 

tế - xã hội, thực hiện các chương trình mục tiêu 

của tỉnh. 

Các chương trình, dự án, viện trợ phi dự 

án PCPNN đã và đang được triển khai thực hiện 

tiếp tục phát huy giá trị, đáp ứng được mục tiêu, 

kế hoạch đặt ra. 
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Trong đó, có một số tổ chức tiếp tục duy 

trì giá trị viện trợ cao và có bước phát triển trong 

hoạt động triển khai như: Korea Food for the 

Hungry International (KFHI/Hàn Quốc), SOS 

International (Mỹ), Room to Read (RtR/Mỹ), 

Action on Poverty (AOP/Úc)… Bên cạnh các 

chương trình, dự án của các tổ chức PCPNN, 

thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã có một số cá 

nhân cũng đã có các hoạt động hỗ trợ trên địa 

bàn tỉnh. 

Các chương trình, dự án, viện trợ phi dự 

án PCPNN tập trung vào hỗ trợ nhân dân khu 

vực nông thôn, miền núi trên các lĩnh vực: Cung 

cấp trang thiết bị y tế, khám, chữa bệnh miễn 

phí, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, phòng 

chống HIV/AIDS, bảo trợ xã hội, xây dựng hạ 

tầng giáo dục, đào tạo ngoại ngữ, cấp học bổng, 

tình nguyện viên, phát triển nông thôn tổng hợp, 

bảo vệ môi trường…  

Với sự quan tâm của Ủy ban công tác 

PCPNN, đặc biệt là Ban điều phối viện trợ nhân 

dân, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, 

các chương trình, dự án, viện trợ phi dự án do 

một số tổ chức, nhà tài trợ đang thực hiện trên 

địa bàn tỉnh đã phát huy hiệu quả. 

Các cấp, các ngành của tỉnh đã quan 

tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xúc tiến, vận 

động, quản lý hoạt động và sử dụng nguồn viện 

trợ của các tổ chức PCPNN theo đúng đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; tạo nhiều chuyển biến về nhận thức 

trong công tác tiếp nhận, quản lý hoạt động của 

các tổ chức PCPNN trên địa bàn. 

Đặc biệt với sự hỗ trợ của các tổ chức 

PCPNN đã góp phần làm giảm chi ngân sách 

địa phương, hỗ trợ giảm nghèo, từng bước nâng 

cao chất lượng cuộc sống cho người dân vùng 

sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp 

vào phát triển kinh tế - xã hội. 

 

 

Vi Liên 

 

https://baophapluat.vn/Ngày 02 tháng 6 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP RA CÔNG ĐIỆN KHẨN SAU VỤ VỠ ĐẬP Ở PHÚ THỌ 

 

Sau vụ vỡ đập Đầm Thìn ở Phú Thọ, 

Bộ NN&PTNT yêu cầu các tỉnh rà soát đánh 

giá lại năng lực của các tổ chức, cá nhân khai 

thác đập, hồ chứa thủy lợi. 

Bộ NN&PTNT vừa có công điện gửi 

UBND các tỉnh, thành yêu cầu tăng cường 

công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ 

chứa thủy lợi năm 2020. 

Theo Bộ NN&PTNT, từ năm 2010 đến 

nay cả nước đã xảy ra 70 sự cố đập, hồ chứa 

thủy lợi. Mới đây nhất, ngày 28-5 đã xảy ra sự 

cố vỡ đập Đầm Thìn ở Phú Thọ gây hư hỏng 

công trình, ngập lụt ảnh hưởng đến tài sản và 

tính mạng của người dân vùng hạ du. 

Hiện cả nước có 1.200 hồ chứa bị hư 

hỏng, xuống cấp, thiếu khả năng xả lũ, trong 

đó có 200 hồ chứa hư hỏng nghiêm trọng, có 

nguy cơ mất an toàn. 

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố 

có đập, hồ chứa thủy lợi theo dõi chặt diễn 

biến, có giải pháp ứng phó chủ động với mưa, 

lũ cực đoan, bão, áp thấp nhiệt đới để bảo đảm 

an toàn đập, hồ chứa. 

Chủ tịch UBND các tỉnh rà soát, đánh 

giá năng lực của các tổ chức, cá nhân khai thác 

đập, hồ chứa thủy lợi, tuyệt đối không giao cho 

tổ chức, cá nhân không đủ năng lực quản lý, 

khai thác đập, hồ chứa thủy lợi. 

https://baophapluat.vn/
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Các tỉnh thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện 

trạng công trình, tiến hành kiểm định định kỳ 5 

năm và kiểm định đột xuất các đập, hồ chứa 

nước hư hỏng để có giải pháp đảm bảo an toàn 

cho các hồ chứa trong mùa mưa, lũ 2020…

 

A. Hiền 

 

https://plo.vn/Ngày 02 tháng 6 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÍ THƯ TỈNH ỦY PHÚ THỌ YÊU CẦU LÀM RÕ NGUYÊN NHÂN VỠ ĐẬP ĐẦM THÌN 

 

Ngay sau khi sự cố vỡ đập sáng 28/5, 

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu có mặt 

tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục. 

Đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng liên 

quan khẩn trương tìm ra nguyên nhân gây ra 

sự cố vỡ đập. 

Trước đó, như báo Tiền Phong phản 

ánh khoảng 7 giờ ngày 28/5, đập thủy lợi Đầm 

Thìn, xã Cấp Dân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ, bị vỡ khiến nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn 

cấp, hàng chụ ha lúa, hoa màu của người dân 

bị ảnh hưởng. 

Bà Trần Thị Thu Hưởng, Phó trưởng 

ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn huyện Cẩm Khê cho biết, theo 

thiết kế, đập Đầm Thìn có sức chứa khoảng 

600 ngàn mét khối nước, được xây dựng từ 

năm 2008, năm 2010 hoàn thành và đưa vào 

sử dụng. 

Đập Đầm Thìn có diện tích hơn 15 ha 

mặt nước, phục vụ nước tưới cho 128 ha vụ 

chiêm và 72 ha vụ mùa. Đến thời điểm hiện tại, 

không có thiệt hại về lúa, hoa màu và người. 

Theo kiểm tra ban đầu, đoạn đập bị vỡ 

có chiều dài khoảng 5m. Ngay sau khi có 

thông tin, UBND huyện Cẩm Khê đã huy động 

toàn bộ lực lượng Công an, dân quân, tự vệ các 

xã lân cận tham gia sơ tán dân, thông các cầu 

cống khu vực hạ du... 

Theo thống kê bước đầu có khoảng 17 

hộ dân nằm trong khu vực bị ảnh hưởng do vỡ 

đập cần phải di dời ra chỗ khác. 

Tỉnh Phú Thọ đã tập trung mọi nguồn 

lực, tìm phương án, xây dựng kế hoạch xử lý 

khẩn cấp ngay sau khi nước rút trong hồ đập, 

trong thời gian nhanh nhất. 

Tiếp tục di dời các hộ dân hạ lưu ra khỏi vùng 

nguy hiểm và huy động nhân lực bảo đảm tài 

sản và thu hoạch hoa màu cho nhân dân.

 

 

Quang Lộc 

 

https://www.tienphong.vn/Ngày 28 tháng 5 năm 2020 
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PHÚ THỌ HỖ TRỢ CHO NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 

 

Thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP, Quyết 

định số 15/2020/QQĐ-TTg, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa 

phương tiến hành chi trả tiền hỗ trợ cho các 

nhóm gia đình chính sách, người có công, người 

hưởng bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo 

gặp khó khăn. 

Phú Thọ tiến hành chi trả làm 2 đợt: Đợt 

1 cho người có công; người nghèo, cận nghèo; 

đối tượng bảo trợ xã hội. Đợt 2 đối với người lao 

động, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Đến thời 

điểm hiện tại các địa phương trong tỉnh đang tiến 

hành chi trả đợt 1; tổ chức rà soát, thống kê danh 

sách người lao động, hộ kinh doanh và doanh 

nghiệp để thực hiện chi trả đợt 2. 

Trong đợt này, có 222.081 người là đối 

tượng được chi trả trợ cấp cùng kinh phí hỗ trợ 

trên 221 tỷ đồng. Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội phối hợp giám sát về số lượng đối tượng, 

thủ tục và quy trình hướng dẫn người dân nhận 

chi trả theo đúng quy định. 

Tân Sơn là địa phương đầu tiên trong 

tỉnh thực hiện. Việc chi trả tiền hỗ trợ cho nhóm 

đối tượng này được tiến hành đồng loạt tại 17 xã. 

Đến nay, trên 19,5 tỷ đồng được trao đến tay 

hơn 23.000 đối tượng. 

Cùng với Tân Sơn, TP Việt Trì có 8.969 

đối tượng được hỗ trợ, trong đó 3.096 người có 

công, 4.287 người hưởng bảo trợ xã hội, 627 hộ 

nghèo và 959 hộ cận nghèo. 

Đến nay, 100% kinh phí đã được cấp 

đến cấp xã để tiến hành chi trả. 13 huyện, 

thành, thị đang tiến hành chi trả đợt 1, đồng thời 

thực hiện các bước thống kê, rà soát, lập danh 

sách và thẩm định các đối tượng được hỗ trợ 

trong đợt 2. 

Ông Đinh Trọng Hồng, Phó Giám đốc 

Sở Lao động - Thương Binh&Xã hội: "Mặc dù 

đối tượng phức tạp, thời gian ngắn nhưng các 

địa phương đang rất nỗ lực thực hiện. Chúng tôi 

rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và 

ý thức của các tầng lớp nhân dân, nhất là sự tự 

giác, trung thực trong kê khai của các đối tượng. 

Sở sẽ tăng cường giám sát, chỉ đạo quyết liệt để 

việc chi trả hoàn tất đúng thời hạn quy định"./

 

Vi Liên 

 

https://baophapluat.vn/Ngày 31 tháng 5 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẨM KHÊ, PHÚ THỌ: 

MẬP MỜ TRONG CÔNG TÁC CHI TRẢ GÓI HỖ TRỢ COVID-19  

TẠI XÃ PHƯỢNG VỸ 

 

Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 

tại một số địa phương, trong đó có xã Phượng 

Vỹ (Cẩm Khê, Phú Thọ) vẫn còn tồn tại sự thiếu 

công khai, minh bạch, có nhiều dấu hiệu của 

bưng bít, nghi vấn trục lợi. 

Sau khi nhận được thông tin phản ảnh 

của người dân xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ về việc có dấu hiệu sai phạm trong 

việc chi trả gói hỗ trợ Covid-19 không đúng đối 

tượng, gây bất bình trong nhân dân, phóng viên 

Báo Pháp Luật Việt Nam đã đến xã Phượng Vỹ 

để xác minh vụ việc. 

Tại đây, anh Nguyễn Hoài P, người dân 

sống tại khu 16, xã Phượng Vỹ cho biết: “Hiện 

nay, ở khu 16 nói riêng và địa bàn xã Phượng Vỹ 

nói chung người dân đang rất bức xúc, vì có 

những hộ gia đình “nghèo thật” thì lại không có 
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tên trong danh sách nhận tiền hỗ trợ Covid-19 

của Chính phủ, còn những hộ khá giả hơn nhiều 

thì lại được hỗ trợ. Người dân liên hệ tới cán bộ 

xã thì họ nói rằng họ“không biết ở khu 16 vẫn 

còn nhà nghèo thế này”.  

Gia đình ông Nguyễn Văn Cử, sống tại 

khu 16, xã Phượng Vỹ, huyện Cẩm Khê có 4 

nhân khẩu. Ông Cử (52 tuổi) là lao động chính 

và duy nhất của gia đình, nuôi cả gia đình, trong 

đó có chị Nguyễn Thị Thắm (25 tuổi), là người 

tàn tật bẩm sinh, mất sức lao động, thuộc đối 

tượng bảo trợ xã hội. 

Ông Cử chia sẻ thêm: “Cách đây 

khoảng 3 năm, gia đình tôi có được công nhận 

vào hộ nghèo, nhưng chỉ được đúng 1 năm đấy 

được hưởng chính sách, sau đó không hiểu vì 

sao lại không được nữa. Trong khi đó, gia đình 

tôi càng ngày càng nghèo hơn, quanh năm suốt 

tháng dựa vào mấy cây ngô, cây sắn, đôi lúc xin 

được các anh em trong khu cho đi làm phụ hồ 

được vài ngày thì có chút tiền, nhưng không đủ 

sống. Mấy tháng nay dịch cũng phải nghỉ ở nhà. 

Vợ tôi thì hay ốm yếu, con lớn thì tàn tật bẩm 

sinh, ngồi một chỗ không thể đi làm, con nhỏ 

hơn thì nay mới học cấp I, gia đình tôi thực sự rất 

khó khăn, nhưng vẫn không có tên trong diện 

được hỗ trợ Covid-19 của xã”. 

Với hoàn cảnh như vậy, gia đình ông 

Nguyễn Văn Cử phải sống trong căn nhà dột nát 

nhưng lại không thuộc danh sách hộ nghèo, cận 

nghèo của xã, trong khi đó, nhiều gia đình khá 

giả hơn vẫn nằm trong danh sách hỗ trợ. 

Điển hình như gia đình ông Nguyễn 

Ngọc An, sống tại khu 16, xã Phượng Vỹ, huyện 

Cẩm Khê có 5 nhân khẩu, trong đó có 3 lao 

động chính. Vợ ông An là chị Làn hiện đang là 

công nhân xuất khẩu lao động tại Đài Loan 

(Trung Quốc). Gia đình ông An có đời sống khá 

giả hơn rất nhiều gia đình khác tại xã Phượng 

Vỹ, tuy nhiên điều kỳ lạ là gia đình này vẫn được 

xếp vào đối tượng hộ nghèo, cận nghèo của xã. 

Để tìm hiểu kỹ hơn về những phản ánh 

trên, phóng viên báo Pháp Luật Việt Nam đã 

đến làm việc với UBND xã Phượng Vỹ, huyện 

Cẩm Khê sau khi đã đặt lịch với xã này trước đó 

ít ngày. 

Trao đổi với phóng viên, ông Đỗ Quang 

Huy, Chủ Tịch UBND xã cho biết: xã đã chi trả 

cho 4 đối tượng là hộ nghèo; hộ cận nghèo; 

thương binh, người có công với cách mạng; 

người trong diện bảo trợ xã hội. Trong đó, dựa 

vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo của xã 

Phượng Vỹ tính đến trước ngày 31/12/2019 là 

399 hộ nghèo và 164 hộ cận nghèo, UBND xã 

đã chi trả cho 392 hộ nghèo, 164 hộ cận nghèo 

với tổng số tiền chi là hơn 2,3 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, khi phóng viên đặt ra câu hỏi 

về trường hợp 7 hộ gia đình trong tổng số 399 

hộ theo danh sách trước ngày 31/12/2019 về lý 

do không được chi trả tiền hỗ trợ Covid-19, ông 

Huy giải thích do phản ánh của người dân từ 

tháng 3/2020 về 7 hộ dân này không xứng đáng 

nằm trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo 

nên xã đã đi rà soát lại và thấy rằng 7 gia đình 

này đã có cuộc sống ổn định hơn, điều kiện kinh 

tế đã khá hơn nên loại ra khỏi danh sách nhận 

tiền hỗ trợ.  

Câu hỏi đặt ra từ các vấn đề trên là 

UBND xã Phượng Vỹ đã rà soát và công nhận 

hộ nghèo, cận nghèo theo đúng quy trình hay 

chưa? Còn có bao nhiêu hộ nghèo, cận nghèo 

“thật” như gia đình ông Nguyễn Văn Cử chưa có 

tên trong danh sách được hỗ trợ Covid-19 của 

xã Phượng Vỹ? Và nếu thật sự có sai sót thì số 

tiền hỗ trợ của Nhà nước sẽ đi về đâu? 

Để giải đáp tất cả các nghi vấn trên, 

cũng như trước đó, khi phóng viên đến đặt lịch 

làm việc cũng đã đề nghị UBND xã chuẩn bị các 

hồ sơ tài liệu, danh sách liên quan đến việc chi 

trả gói hỗ trợ Covid-19 vừa qua trên địa bàn xã 

Phượng Vỹ để cung cấp cho báo chí trong ngày 

làm việc chính thức. Tuy nhiên, khi phóng viên 

yêu cầu cung cấp các loại giấy tờ trên, ông Huy 

đã trả lời vòng vo và nói rằng phải “chờ được sự 

đồng ý của cấp trên”. 

Sau khi phóng viên giải thích lại về việc 

các hồ sơ tài liệu, danh sách liên quan đến việc 

chi trả gói hỗ trợ Covid-19 là những giấy tờ phải 

được công khai, minh bạch, chính quyền xã phải 

có trách nhiệm cung cấp cho báo chí khi được 

yêu cầu, ông Huy đã lấy lý do rằng các cán bộ 

chuyên trách của xã đi họp trên huyện, chưa thể 

cung cấp ngay được, và “xin phóng viên thông 

cảm”. Như vậy có hay không sự mập mờ và cố 

tình che giấu sai phạm của chính quyền UBND 

xã Phượng Vỹ trong việc chi trả gói hỗ trợ Covid-

19 của Chính phủ? 

Để tìm hiểu kỹ hơn, cùng ngày phóng 

viên cũng đã có mặt tại UBND huyện Cẩm Khê 

để đặt lịch làm việc với UBND huyện và Phòng 
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Lao động, Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, khi 

phóng viên đến bảo vệ đã không cho xe phóng 

viên đi vào cổng và yêu cầu phải để lại giấy giới 

thiệu và tất cả các nội dung công việc liên quan, 

bảo vệ sẽ báo cáo sau, mặc dù phóng viên đã 

xuất trình giấy giới thiệu và thẻ nhà báo. Sau đó, 

người đàn ông này trình bày lý do vì ông Nguyễn 

Hoàng Long, Chánh Văn Phòng UBND huyện 

đi họp, các lãnh đạo Phòng  Lao động, Thương 

binh và Xã hội cũng “đi họp trên tỉnh” nên không 

thể gặp được. 

Mặc dù vậy, khi phóng viên liên hệ qua 

điện thoại với đồng chí Nguyễn Hoàng Long, 

Chánh Văn Phòng UBND huyện Cẩm Khê, ông 

Long đã xác nhận, bản thân ông vẫn đang làm 

việc tại cơ quan và mời phóng viên vào trụ sở 

UBND huyện đặt lịch làm việc. 

Qua trao đổi với phóng viên, ông Long 

xác nhận sẽ báo cáo lãnh đạo huyện Cẩm Khê 

về những nội dung công việc của báo chí liên 

quan đến xã Phượng Vỹ và sẽ sắp xếp một buổi 

làm việc cụ thể giữa phóng viên báo Pháp luật 

Việt Nam và UBND huyện Cẩm Khê để làm rõ 

những dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện 

chi trả gói hỗ trợ Covid-19 trên địa bàn xã 

Phượng Vỹ. 

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin./.

 

Tô Công 

 

https://baophapluat.vn/Ngày 10 tháng 6 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

GIÁM SÁT ĐẢM BẢO CHI TRẢ HỖ TRỢ ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG 

 

Thực hiện Kế hoạch của UBTƯ MTTQ 

Việt Nam về phối hợp kiểm tra việc giám sát 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19, chiều 9/6, 

Đoàn kiểm tra của UBTƯ MTTQ Việt Nam do 

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch 

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm 

trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra việc giám sát 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ. 

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh Phú Thọ, tính đến nay công tác vận 

động ủng hỗ Quỹ phòng, chống Covid-19, tỉnh 

Phú Thọ đã thu được trên 35 tỷ đồng, trong đó 

tiền mặt là gần 30 tỷ đồng, còn lại là hàng hóa, 

vật tư, nhu yếu phẩm. Tính đến hết tháng 

5/2020, 100% các huyện, thành, thị trên địa 

bàn tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc chi trả trên 

221 tỷ đồng tiền hỗ trợ cho hơn 222 nghìn 

người thuộc 3 nhóm đối tượng của đợt 1. 

Đối với hoạt động giám sát việc chi trả 

hỗ trợ với 3 nhóm đối tượng trên, đến nay chưa 

phát hiện tiêu cực hoặc chi trả chế độ sai cho 

các đối tượng theo Nghị quyết 42 của Chính 

phủ và các quyết định của UBND tỉnh. 

Với nhóm đối tượng người lao động, 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19 ước tính số tiền hỗ trợ là gần 

111 tỷ đồng, hiện đang được tiếp tục kê khai, 

kiểm tra thẩm định để đề nghị cấp có thẩm 

quyền phê duyệt và tiến hành giải ngân trong 

tháng hai tháng 6 và 7/2020. 

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải cho 

biết, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp 

chặt chẽ với các cấp chính quyền, các ngành 

liên quan kịp thời hướng dẫn và triển khai có 

hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 42 và 

Quyết định 15 của Chính phủ. Đến nay, 13/13 

huyện, thành, thị đã xây dựng kế hoạch giám 

sát; 10/13 huyện, thành, thị đã thực hiện xong 

https://baophapluat.vn/
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việc giám sát đảm bảo công khai, minh bạch, 

đúng đối tượng, tránh chồng chéo. 

Kết luận buổi làm việc, Trung tướng 

Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội 

Cựu chiến binh Việt Nam đánh giá cao công 

tác tham mưu, phối hợp, tuyên truyền và giám 

sát trong thực hiện các chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 mà tỉnh 

Phú Thọ đã triển khai trong thời gian qua; đồng 

thời đề nghị tỉnh cần tiếp tục phát huy vai trò 

giám sát cuả Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính 

trị - xã hội để công tác hỗ trợ được kịp thời, 

chính xác nhanh chóng ổn định đời sống cho 

người dân. Đối với các kiến nghị mà đại diện 

các ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh 

đưa ra, đoàn sẽ tổng hợp để chuyển tới các bộ, 

ngành Trung ương xem xét, giải quyết trong 

thời gian tới.

 

Đức Thắng 

 

http://daidoanket.vn/Ngày 09 tháng 6 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ 

 

Giai đoạn 2017-2020, MTTQ tỉnh Phú 
Thọ và Liên minh HTX tỉnh đã thực hiện hiệu 
quả Nghị quyết liên tịch về phối hợp thực hiện 
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

Thông qua chương trình phối hợp này 

đã góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát 

triển toàn diện. Đến nay, toàn tỉnh có trên 

1.350 tổ hợp tác, trên 430 HTX đang hoạt động 

với gần 104.000 thành viên, tổng nguồn vốn 

hoạt động trên 4.900 tỷ đồng. Các HTX nông 

nghiệp đã bước đầu sản xuất theo chuỗi giá trị, 

gắn với sản phẩm chủ lực của địa phương. 

Hiện có 72 sản phẩm hàng hóa do các HTX 

sản xuất, trong đó có 42 sản phẩm đăng ký 

nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc, 7 sản 

phẩm đăng ký nhãn hiệu tập thể.

 

Vũ Mạnh 
 

Đại đoàn kết. - Số 154. - Ngày 2 tháng 6 năm 2020. - Tr.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

GẦN 4 TỶ ĐỒNG ỦNG HỘ QUỸ VÌ NGƯỜI NGHÈO 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Quỹ Vì 

người nghèo tỉnh Phú Thọ đã vận động ủng hộ 

được gần 4 tỷ đồng. 

Từ nguồn lực trên, Ban Vận động Quỹ 

“Vì người nghèo” đã hỗ trợ cho 15 hộ nghèo xây 

nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ vốn và các điều kiện 
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sản xuất, bệnh nhân nghèo khám chữa bệnh... 

với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. 

Cùng với đó, trong công tác phòng 

chống, cứu trợ thiên tai, Ủy ban MTTQ Việt Nam 

tỉnh Phú Thọ đã trích Quỹ Cứu trợ và Quỹ Vì 

người nghèo của tỉnh để hỗ trợ cho 92 gia đình 

bị thiệt hại do giông lốc tại một số địa phương 

với số tiền là 364 triệu đồng.

 

Anh Vũ 

 

Đại đoàn kết. – Số 161. –  Ngày 9 tháng 6 năm 2020. – Tr.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

CẢNH SÁT GIAO THÔNG PHÚ THỌ: 

XỬ LÝ GẦN 13.000 TRƯỜNG HỢP VI PHẠM NỒNG ĐỘ CỒN 

 

Việc xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn 

đã góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông 

tại Phú Thọ trong thời gian vừa qua. 

Chỉ trong năm 2019, lực lượng CSGT 

Công an tỉnh Phú Thọ đã xử lý gần 13.000 

trường hợp người điều khiển vi phạm lỗi nồng 

độ cồn. Trong khi các tỉnh lân cận như Yên Bái 

chỉ xử lý trên 1.200 trường hợp, Tuyên Quang 

là 500 trường hợp. Việc xử lý nghiêm vi phạm 

nồng độ cồn đã góp phần kéo giảm số vụ tai 

nạn giao thông tại Phú Thọ trong thời gian vừa 

qua và đây cũng là nỗi khiếp sợ cho các “ma 

men” khi điều khiển phương tiện. 

Tai nạn giao thông có nguyên nhân từ 

việc người điều khiển phương tiện sử dụng 

rượu bia từng là nỗi khiếp sợ trên nhiều tuyến 

quốc lộ ở Phú Thọ. Tuy nhiên, từ khi lực lượng 

chức năng Công an tỉnh Phú Thọ kiên quyết xử 

lý thì vi phạm nồng độ cồn đã giảm đáng kể. 

Những ngày qua, tại các quán bia, rượu ở 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ người dân vẫn 

tụ tập ăn uống, nhưng đã ý thức đi bằng xe taxi, 

hoặc để một người không uống rượu lái xe. 

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số 

ít người vẫn chưa ý thức được tác hại, sự nguy 

hiểm khi đã uống rượu bia điều khiển phương 

tiện và chỉ đến khi bị lực lượng CSGT xử phạt 

mới “tỉnh cả rượu”. Như trường hợp của anh 

Nguyễn Văn Tuấn, nhà ở thành phố Việt Trì đi 

xe máy bị xử phạt 2,5 triệu đồng vì vi phạm lỗi 

nồng độ cồn, tạm giữ phương tiện một 

tuần. Đến khi bị lực lượng chức năng xử phạt, 

anh Tuấn vẫn chưa ý thức được vi phạm của 

mình: "Tôi chỉ uống từ buổi trưa khi gia đình 

ông chủ đổ mái làm mâm cơm cúng. Còn bình 

thường, tôi không uống".     

Trong vòng 20 ngày, từ khi lực lượng 

CSGT Công an tỉnh Phú Thọ ra quân cao điểm 

tổng kiểm tra phương tiện đã xử lý được trên 

200 trường hợp vi phạm lỗi nồng độ cồn. Đại 

úy Nguyễn Quyết Thắng, Đội tuần tra Phòng 

CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: "Xử lý vi 

phạm nồng độ cồn gặp rất nhiều khó khăn, 

nhưng chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm. Có 

nhiều người có nhiều mối quan hệ can thiệp 

vào thì anh em xử lý khó hơn. Nhiều trường 

hợp bỏ đi để lại xe. Mình không thể giữ họ được 

nên khó khăn khi xử lý". 

Vài năm trở lại đây, từ trước khi có Nghị 

định 100 của Chính phủ được ban hành, lực 

lượng chức năng ở tỉnh Phú Thọ đã tập trung 

xử lý nghiêm vi phạm uống rượu bia khi điều 

khiển phương tiện. Các sở ban ngành, khối cơ 

quan hành chính tại tỉnh Phú Thọ thực hiện 

nghiêm không uống rượu bia trong giờ làm 

việc, nếu phát hiện, bị lực lượng chức năng xử 

lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông 

sẽ xem xét đánh giá thi đua tại đơn vị. Thời 

gian qua, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú 

Thọ xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn không 

ngoại lệ, không có vùng cấm.  
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Trung tá Kiều Hữu Tĩnh, Phó trưởng 

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, 

trong đợt tổng kiểm tra, kiểm soát lần này cùng 

với lỗi vi phạm không mang giấy tờ, phóng 

nhanh vượt ẩu, chở quá tải thì lỗi nồng độ cồn 

được tập trung xử lý nghiêm vì đây là nguy cơ 

tiềm ẩn cao về tai nạn giao thông. 

"Nhiều năm qua Phòng CSGT đã xử lý 

nồng độ cồn quyết liệt… Qua theo dõi, chúng 

tôi thấy ý thức người dân đã nâng cao. Đã uống 

rượu bia thì đi taxi, hoặc người không uống lái 

xe... Ý thức người tham gia giao thông chuyển 

biến tích cực", Trung tá Kiều Hữu Tĩnh nói. 

Việc xử lý nghiêm người điều khiển 

phương tiện vi phạm lỗi nồng độ cồn trong thời 

vừa qua của lực lượng CSGT Công an  tỉnh 

Phú Thọ là nỗi khiếp sợ đối với các “ma men”, 

qua đó đã thay đổi được thói quen sử dụng 

rượu bia điều khiển phương tiện của người dân, 

góp phần hạn chế được tai nạn giao thông./.

 

Mạnh Phương/VOV1 

 

https://vov.vn/Ngày 03 tháng 6 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẮT GIỮ CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐẠI LÝ CẤP 2 TRONG ĐƯỜNG DÂY  

TỔ CHỨC ĐÁNH BẠC NGHÌN TỶ 

 

Ngày 12/6, Cơ quan ANĐT Công an 

tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ 6 đối tượng là 

Đại lý cấp 2 của hệ thống game bài 

RikVip/Tip.Club tại các tỉnh, thành phố. Đây là 

những Đại lý cấp 2 trong đường dây đánh bạc 

qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào 

Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 

“đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và gần 43 

triệu tài khoản tham gia đánh bạc; số tiền 

doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến toàn hệ 

thống lên đến gần 10.000 tỷ đồng đã được 

Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá vào năm 2017. 

Các đối tượng gồm: Đoàn Trọng 

Cường, Hoàng Văn Chiến, Trần Thị Thùy 

Dung và Nguyễn Xuân Khang (Hà Nội); 

Nguyễn Minh Tuấn (Hưng Yên); Lâm Tuấn 

Nghĩa (Ninh Bình). 

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ 

đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng 

về việc điều tra, đấu tranh giai đoạn 2 đường 

dây tổ chức đánh bạc nghìn tỷ trên mạng 

Internet có tên gọi Rikvip/Tip.Club, Phòng 

ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường 

công tác trinh sát. Sau khi củng cố, thu thập 

đầy đủ chứng cứ, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh 

Phú Thọ triển khai đồng loạt nhiều tổ công tác 

tiến hành xác minh, truy bắt các đối tượng đại 

lý cấp 2 có doanh thu lớn của đường dây đánh 

bạc này lên tới hơn 700 tỷ đồng. Từ 9h ngày 

9/6, Cơ quan ANĐT, Công an tỉnh Phú Thọ đã 

ra lệnh bắt, khám xét đối với 6 đối tượng Đại lý 

cấp 2 của hệ thống game bài RikVip/Tip.Club 

tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, 

Ninh Bình gồm: Đoàn Trọng Cường, Hoàng 

Văn Chiến, Trần Thị Thùy Dung và Nguyễn 

Xuân Khang (Hà Nội); Nguyễn Minh Tuấn 

(Hưng Yên); Lâm Tuấn Nghĩa (Ninh Bình). Đây 

là những đối tượng Đại lý cấp 2 có doanh thu 

lớn trong tổng số 5.877 Đại lý cấp 2 của hệ 

thống game bài RikVip/Tip.Club do Cơ quan 

ANĐT, Công an tỉnh Phú Thọ triệt phá từ năm 

2017.  Tổng lượng giao dịch của 6 đối tượng 

vừa bị bắt giữ là hơn 851 tỷ Rik, tương đương 

hơn 700 tỷ đồng. 

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên 

án đánh bạc nghìn tỷ, Cơ quan ANĐT Công an 

tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh triệt phá, khởi tố 105 

bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh 

bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan 

Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, 

https://vov.vn/


18 
 

gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” và 

gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc; số 

tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến 

toàn hệ thống lên đến gần 10.000 tỷ đồng. Cơ 

quan ANĐT, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục 

điều tra, xác minh và xử lý nghiêm các đối 

tượng đồng thời  kêu gọi các đối tượng tham 

gia làm Đại lý cấp 2 của hệ thống game bài 

RikVip/Tip.Club nhanh chóng trình diện, khai 

báo với Cơ quan điều tra để được hưởng chính 

sách khoan hồng của pháp luật.

 

X.MAI 

 

Công an nhân dân. – Số 5434. – Ngày 13 tháng 6 năm 2020. – Tr.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG CHUYẾN ĐI CHÂN TRỜI GÓC BỂ, TRUY BẮT CÁC “MẢNH GHÉP”  

TRONG  ĐƯỜNG DÂY CỜ BẠC NGHÌN TỶ 

 

Hơn 10 đối tượng bỏ trốn và bị CQĐT 

ra quyết định truy nã, trong vụ án “Sử dụng 

mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài 

sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán 

hóa đơn; Rửa tiền và Lợi dụng chức vụ quyền 

hạn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”. 

Hành trình xác minh, vận động đầu thú 
và truy bắt các đối tượng về quy án chưa bao 
giờ là bài toán đơn giản đối với lực lượng chức 
năng. 
Xin đầu thú khi đã “yên vị” ở nước ngoài. 

Đối tượng biết hồi tâm hối cải ấy là Lê 
Văn Kiên (SN 1978, trú tại phường Hoàng Văn 
Thụ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); bị CQĐT 
Công an tỉnh Phú Thọ truy nã đặc biệt toàn 
quốc về tội "Tổ chức đánh bạc", và đã đề nghị 
ban hành Lệnh truy nã quốc tế. Kiên được xác 
định có vai trò quan trọng trong vụ án đặc biệt 
nghiêm trọng “Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; 
Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền và Lợi 
dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành 
công vụ". 

Sau khi thực hiện tội phạm, Kiên đã tìm 
cách trốn ra nước ngoài. Thời gian đầu, mọi 
kênh thông tin để nắm bắt tung tích đối tượng 
đã khó, chưa nói đến việc tác động, khuyên 
nhủ Kiên về nước đầu thú. Tuy vậy, ban 
chuyên án Công an tỉnh Phú Thọ không nản. 
Công an tỉnh đã trao đổi, thống nhất để liên 
ngành tư pháp tỉnh ký thư kêu gọi các đối tượng 
truy nã ra đầu thú để được hưởng khoan hồng 
của pháp luật; đặc biệt vận động cả Phan Sào 

Nam, một trong những đối tượng chủ mưu, 
cầm đầu vụ án, viết thư gửi gia đình Kiên vận 
động “móc xích” đầu thú. Một biện pháp khác, 
đó là các trinh sát, điều tra viên trực tiếp tiếp 
cận người thân của Kiên, nói rõ chủ trương 
khoan hồng của nhà nước với những người biết 
ăn năn, hối cải. 

Cứ thế, bằng đồng bộ các biện pháp, 
với phương châm “mưa rầm thấm lâu”, người 
thân của Kiên đã đồng ý hợp tác. Sáng 19-10-
2019, tổ công tác Công an tỉnh Phú Thọ đã có 
mặt ở sân bay quốc tế Nội Bài, làm việc với 
Đồn Công an quốc tế Nội Bài và các đơn vị liên 
quan, thực hiện “đón” Lê Văn Kiên đáp chuyến 
bay từ Philippine về. Và đúng 2h ngày 20-10-
2019, đối tượng được dẫn giải an toàn về trụ 
sở cơ quan Công an. 

Một đối tượng khác trong vụ án này 
cũng đã nhận thức được hành vi phạm tội của 
mình, biết phục thiện và xin về nước đầu thú, 
là Phan Anh Tuấn (SN 1978, trú tại quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội), nguyên Phó giám đốc công 
nghệ của Công ty VTC online, bị truy nã về tội 
danh Tổ chức đánh bạc. 

Theo điều tra, khoảng đầu năm 2015, 
Công ty VTC online ký hợp đồng với Công ty 
TNHH đầu tư và phát triển Nam Việt, Công ty 
Cổ phần đầu tư phát triển an ninh công nghệ 
cao về việc triển khai dịch vụ online; Phan Sào 
Nam đã giao cho Tuấn lắp đặt hệ thống máy 
chủ cấu hình phục vụ cho dịch vụ online, sau 
này là game bài Rikvip và Tip.Clup. Thực hiện 
nhiệm vụ, Tuấn và các cộng sự có trách nhiệm 
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duy trì, đảm bảo hoạt động của dịch vụ này 
được thông suốt... Khi cơ quan điều tra khám 
phá và phong tỏa máy chủ, theo chỉ đạo của 
Phan Sào Nam, Tuấn ra nước ngoài công tác. 

Trong thời gian này, Nguyễn Văn 
Dương - Giám đốc Công ty CNC bị tạm giữ; 
Phan Sào Nam cũng ra nước ngoài nên Tuấn 
rất lo sợ... Từ Hàn Quốc, anh ta quay trở về 
Singapore rồi đi Thái Lan và điểm dừng chân 
cuối cùng là Nepal và ở lại đó từ năm 2017 đến 
năm 2020. Trong quá trình dựng nhân thân và 
các mối quan hệ của Tuấn, các điều tra viên 
Phòng ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã về gia 
đình của anh ta ở Cẩm Phả (Quảng Ninh). 
Phòng ANĐT Công an tỉnh đã tham mưu với 
liên ngành tư pháp viết thư kêu gọi đầu thú, bởi 
các điều tra viên, trinh sát nắm được, Tuấn 
sống khá tình cảm. Bản thân anh ta khi tham 
gia vào hành vi phạm tội không hình dung hết 
được tính chất nghiêm trọng của vụ án... Bằng 
nhiều “kênh” tác động, cuối cùng, Cơ quan 
ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã thuyết phục 
được Tuấn trở về. 
Đến cơ quan Công an và…vận động được thêm 
kẻ trốn truy nã đầu thú 

Trường hợp khá đặc biệt này là Nguyễn 
Duy Thịnh (SN 1992, trú tại thị trấn Vĩnh An, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), đối tượng bị 
truy nã về tội danh Tổ chức đánh bạc. 

Khoảng tháng 10-2015, Thịnh được 
Hoàng Thành Trung (cũng đối tượng trong vụ 
án) liên hệ, trao đổi và đề nghị làm “đại lý cấp 
1” cho hệ thống game đánh bạc Rikvip (sau 
đổi tên thành Tip.Club); tiến hành mua, bán 
Rik với các đại lý khác và con bạc để được 
hưởng chênh lệch, hoa hồng. 

Thịnh đồng ý và lập tài khoản trên hệ 
thống game bài RikVip/Tip.Club có đăng nhập 
"tudotaichinh30", tên hiển thị "thinhbank", rồi 
thông báo cho Trung để Trung đăng ký tài 
khoản trên cho Thịnh thành tài khoản “đại lý 
cấp 1” của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. 

Từ tháng 10-2015 đến tháng 8-2017, 
Thịnh đã phát triển được 103 "đại lý cấp 2"; qua 
đó lôi kéo nhiều đối tượng đánh bạc giao dịch 
mua, bán với tổng lượng Rik tương đương số 
tiền hơn 900 tỷ đồng; được hưởng lợi tương 
đương số tiền gần 700 triệu đồng. 

Trong thời gian làm “đại lý cấp 1” cho 
hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, Thịnh còn 
làm “đại lý cấp 1” cho hệ thống game bài 
23zdo, Zon, và được hưởng lợi số tiền hơn 200 
triệu đồng. 

Sau khi đường dây đánh bạc bị phát 
hiện, Thịnh bỏ trốn, di chuyển qua nhiều tỉnh, 
thành phố. Nghiên cứu, nắm chắc các mối 
quan hệ có thể tác động đến Thịnh, tổ công tác 
Công an tỉnh Phú Thọ đã vào Đồng Nai, gặp 
nhiều người trong đó có cậu ruột của Thịnh, 
vốn am hiểu pháp luật. 

Cậu của Thịnh sau đó đã đồng ý hợp 

tác với Cơ quan điều tra, vận động cháu đến 

Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú. Không chỉ dừng 

lại ở đó, quá trình vận động Thịnh, họ đã cảm 

hóa để Thịnh vận động Phạm Tiến Cương (SN 

1987, quê quán huyện Vĩnh Bảo, TP Hải 

Phòng), đối tượng bị truy nã về tội danh Tổ 

chức đánh bạc, đến cơ quan Công an trình 

diện.

 

Xuân Công 

 

An ninh thủ đô. - Số5917(6752). - Ngày 15 tháng 6  năm 2020. – Tr.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ:  
“BÓC” HAI Ổ NHÓM MUA BÁN HÓA ĐƠN GIAO DỊCH HÀNG TỶ ĐỒNG 

 

Công an tỉnh Phú Thọ vừa thông tin kết 

quả điều tra ban đầu về 2 chuyên án bóc gỡ 2 

đường dây ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn 

GTGT, với số tiền giao dịch thể hiện lên 

đến  gần 2.000 tỷ đồng. 

Đầu tiên là đường dây mua bán 
hóa  đơn GTGT “khủng” do Doãn Ngọc Huy 
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(SN 1987, trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) cầm 
đầu. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Cảnh 
sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 
nhiều doanh nghiệp trên địa bàn có dấu hiệu 
mua bán trái phép hóa đơn GTGT của các 
doanh nghiệp ở Yên Bái, TP Hồ Chí Minh 
nhằm hợp thức hàng hóa mua vào. 

Xác lập chuyên án đấu tranh, phòng 
Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã làm 
rõ hành vi phạm tội của Doãn Ngọc Huy cùng 
một số đồng phạm. Thủ đoạn của các đối 
tượng là sử dụng giấy tờ tùy thân giả rồi tự dựng 
người đại diện theo pháp luật, qua đó thành lập 
5 công ty chuyên phát hành hóa đơn GTGT 
khống cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.  

Trực tiếp Doãn Ngọc Huy chỉ đạo đồng 
bọn sử dụng facebook ‘Tony Trần” đăng thông 
tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn để giao bán hóa 
đơn trên mạng Internet để tìm người mua với 
giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi 
trên hóa đơn. Nhằm hợp thức thủ tục thanh 
toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, 
nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống ủy 
nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của 
Huy.  

Sau đó Huy thuê Nguyễn Duy Thanh 
(SN 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992), 
đều trú ở TP. Hồ Chí Minh, cấu kết với các 
nhân viên ngân hàng làm thủ tục thanh toán 
khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách lập 
giấy nộp tiền khống vào tài khoản đơn vị, 
doanh nghiệp mua hóa đơn, đồng thời dùng Ủy 
nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ 
thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua 

hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa 
đơn do Huy điều hành, cùng lúc đó nhóm của 
Huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài 
khoản.  

Với thủ đoạn như trên, trong thời gian 
từ năm 2018 và năm 2019, nhóm của Huy đã 
bán hàng nghìn hóa đơn GTGT với doanh số 
gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 
tỷ đồng.  

Cùng thời điểm này, Công an TP. Việt 
Trì, tỉnh Phú Thọ cũng đã điều tra, làm rõ vụ 
mua bán trái phép hóa đơn do Hà Đình Đoàn 
(SN 1983, trú tại phường Nông Trang, TP Việt 
Trì) điều hành. Trong thời gian từ tháng 7-2019 
đến tháng 1-2019, Đoàn đã sử dụng pháp 
nhân của Công ty CP đầu tư xây lắp thương 
mại và dịch vụ Phú Thọ, Công ty cổ phần tư 
vấn và xây dựng Tùng Lâm, Công ty CP tư vấn 
đầu tư và xây dựng T&L, đều do Đoàn làm 
giám đốc trực tiếp điều hành để ký hợp đồng 
và lập khống 13 hồ sơ thi công các hạng mục 
công trình thuộc dự án nông lâm nghiệm ứng 
dụng công nghệ cao với chủ đầu tư công trình 
là Công ty TNHH TM Hoàng Lan ở tại Lào Cai 
do Nguyễn Thị Nga (trú tại Lào Cai) làm giám 
đốc.  

Qua đó,  Đoàn đã xuất khống 13 hóa 

đơn GTGT theo các hợp đồng xây dựng cho 

Công ty TNHH TM Hoàng Lan với tổng số tiền 

ghi trên hóa đơn là 166.080.126.000 đồng; thu 

lời bất chính gần 9 tỷ đồng. Các vụ án trên 

đang được điều tra mở rộng.

 

Xuân Thúy 

 

An ninh thủ đô. - Số5911(6746). - Ngày 08 tháng 6 năm 2020. – Tr.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẢ DANH NHÂN VIÊN HẢI QUAN LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT 30 TỶ ĐỒNG 

 

Phòng PC02 - Công an tỉnh Phú Thọ 

vừa triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế, chiếm 

đoạt tài sản trên không gian mạng trị giá hàng 

chục tỷ đồng. 

Ngày 19/5/2020, Cơ quan Cảnh sát 

điều tra (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp 

nhận tin báo tố giác về tội phạm của bà 

Nguyễn Thị Lệ Dung, sinh năm 1955, thường 

trú tại xã Phú Hộ, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. 

Theo đó, khoảng tháng 3/2020, bà 

Dung bị một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã 

hội giả danh nhân viên bưu điện, hải quan 

thông báo nhận quà sau đó yêu cầu nộp các 
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loại tiền phí nhận quà... để lừa đảo chiếm đoạt 

của bà Dung tổng số tiền là 695.000.000đ. 

Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ xác 

định tài khoản Đoàn Minh Đức mở tại Ngân 

hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Chi 

nhánh Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh (là 1 trong 4 

tài khoản bà Dung chuyển tiền đến). 

Qua công tác trinh sát xác định, đối 

tượng rút tiền tại máy ATM đối với tài khoản 

ngân hàng trên là Thái Ngọc Lựu, sinh năm 

1983, chỗ ở: Phòng 9.05, Chung cư Thái An, 

nơi đăng ký thường trú tại ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh 

Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu. 

Thực hiện khám xét chỗ ở của Thái 

Ngọc Lựu, Phòng PC02 Công an tỉnh Phú Thọ 

đã thu giữ 138 thẻ ATM, 42 chứng minh nhân 

dân và nhiều tài liệu liên quan đến việc các đối 

tượng sử dụng trang mạng xã hội lừa đảo 

chiếm đoạt tài sản. 

Quá trình điều tra ban đầu xác định, 

Thái Ngọc Lựu cùng đối tượng Enenwali 

Chijioke Collins, sinh năm 1986, quốc tịch 

Nigieria, cấu kết, bàn bạc thống nhất với nhau 

thực hiện các vụ lừa đảo trên không gian 

mạng. 

Collins có trách nhiệm đi mua thẻ ATM, 

CMND và đưa cho Lựu sử dụng. Đồng thời, 

Collins và một số người bạn cùng quốc tịch 

Nigieria hiện ở Campuchia, Malaisia sẽ sử 

dụng mạng xã hội để thông báo nhận quà, yêu 

cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà. 

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài 

khoản, Lựu có nhiệm vụ rút tiền. Số tiền rút 

được Lựu chuyển trực tiếp cho 1 đối tượng có 

tên Emblem of Grace (quốc tịch Nigieria) và 

được trích lại 8% số tiền rút được. 

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ 

tháng 5/2019 đến nay Lựu và đồng phạm đã 

thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

của các bị hại trên phạm vi nhiều tỉnh, thành 

trên cả nước với tổng số tiền Lựu đã đi rút được 

khoảng 30 tỷ đồng. 

Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 

28/5/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Ngọc 

Lựu về hành vi cùng đồng bọn thực hiện hành 

vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 - 

Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra, xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

Mở rộng điều tra Thái Ngọc Lựu khai 

nhận, ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng 

người nước ngoài trên, Lựu còn bàn bạc, thống 

nhất với đối tượng có tên là Nguyễn Thị Hồng, 

sinh năm 1987, nơi ở: 965/16/7 phường 14, 

đường Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí 

Minh cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản. 

Hiện phòng PC02 đang tiếp tục phối 

hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra 

mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.

Minh Phúc 

 

https://nongnghiep.vn/Ngày 05 tháng 6 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

DÙNG HUNG KHÍ CHẶN ĐƯỜNG ĐE DỌA, CƯỠNG ÉP PHỤ NỮ  

VỀ LÀM TIẾP VIÊN QUÁN KARAOKE 

 

Ngày 24-6, CAH Đoan Hùng, tỉnh Phú 

Thọ, cho biết đang tạm giữ nhóm đối tượng về 

hành vi bắt giữ người trái phái luật, khi nhóm 

này có hành vi dùng dao chặn đường, ép 3 phụ 

nữ về làm tiếp viên quán karaoke... 

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Đỗ Ngọc 

Sơn (SN 1996), Đỗ Đức Hậu (SN 2001) đều ở 

xã Hanh Cù) và Hà Minh Quân (SN 1999, ở xã 

Đỗ Sơn) - huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ; 

Nguyễn Thế Công (SN 1999, ở xã Đồng Yên, 

huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang). 

https://nongnghiep.vn/
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Theo điều tra ban đầu, do không có 

tiếp viên để phục vụ các quán karaoke, Đỗ 

Ngọc Sơn đã bàn với Hán Quốc Cường (SN 

2002, HKTT tại xã Đỗ Sơn, huyện Thanh Ba) 

khống chế, ép buộc nhân viên nữ của các 

nhóm khác về làm nhân viên cho mình. 

Ngày 20-6, Đỗ Ngọc Sơn, Đỗ Đức Hậu, 

Hà Minh Quân, Hán Quốc Cường và Nguyễn 

Thế Công mang theo dao, dùi cui điện, đi trên 

3 xe mô tô tháo biển số, để thực hiện kế hoạch 

như đã bàn bạc từ trước. 

Đến 23h cùng ngày, khi đến cầu Kim 

Xuyên (thuộc khu 4, xã Vụ Quang, huyện 

Đoan Hùng), cả nhóm phát hiện xe mô tô chở 

3 nhân viên phục vụ quán karaoke từ xã Hồng 

Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang về 

qua cầu Kim Xuyên nên đã chặn xe, sử dụng 

dao, dùi cui điện đe dọa, khống chế đưa các 

tiếp viên nữ về phòng trọ tại xã Thanh Hà, 

huyện Thanh Ba. 

Tại đây, các đối tượng đã thu điện thoại 

di động, cử người trông giữ số nhân viên trên 

để điều đến phục vụ tại các quán karaoke trên 

địa bàn thị xã Phú Thọ và huyện Thanh Ba khi 

có yêu cầu. 

Qua công tác trinh sát, CAH Đoan 

Hùng đã phát hiện vụ việc và tiến hành bắt giữ 

được các đối tượng Sơn, Hậu, Quân, Công, 

đồng thời thu giữ 5 dao bầu, 1 dao phay, 1 dao 

dạng kiếm, 1 dùi cui điện cùng với 8 tuýp sắt 

cất giấu tại phòng trọ. Đối với Hán Quốc 

Cường, khi thấy “động” đã bỏ trốn khỏi địa 

phương. 

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục 

truy bắt Hán Quốc Cường, đồng thời củng cố 

hồ sơ xử lý các đối tượng về hành vi bắt giữ 

người trái pháp luật.

 

Minh Quang 

 

An ninh Thủ đô. – Số 5926(6761). – Ngày 24 tháng 6 năm 2020. – Tr.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ:  

ANH SÁT HẠI EM SAU CHẦU NHẬU 

 

Xảy ra mâu thuẫn trong cuộc nhậu, 

Cường đã dùng dao đâm 1 nhát khiến em trai 

tử vong. 

Ngày 8/6, trao đổi với PV, lãnh đạo 

UBND xã Tây Cốc (huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra 

vụ trọng án giết người. 

Trước đó, vào tối 7/6, Lê Xuân Cảnh 

(SN 1988, trú tại xã Tây Cốc) qua nhà anh trai 

ruột là Lê Mạnh Cường (SN 1983, trú cùng địa 

phương) để uống rượu. 

Trong cuộc nhậu, giữa Cường và Cảnh 

xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm, Cảnh đã 

dùng cốc đập vỡ cửa kính nhà anh trai rồi bỏ 

về. 

Những tưởng sự việc dừng lại ở đó, thì 

Cường chạy xuống bếp lấy một con dao bầu 

truy đuổi tới nhà Cảnh. Tại đây, 2 người tiếp 

tục xảy ra xô xát, Cường đã dùng dao đâm 1 

nhát khiến Cảnh tử vong. 

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng 

đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đồng 

thời bắt giữ đối tượng gây án. 

Hiện vụ việc đang được CQCA điều tra, làm rõ.

Chi Lê 

 

http://giadinh.net.vn/Ngày 8 tháng 6 năm 2020 

http://giadinh.net.vn/phu-tho.html
http://giadinh.net.vn/
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PHÚ THỌ: 

CÓ HAY KHÔNG VIỆC CHÍNH QUYỀN XÃ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÁI QUY ĐỊNH? 

 

Lãnh đạo UBND xã Sơn Cương, huyện 

Thanh Ba (Phú Thọ) bị người dân tố cáo về 

việc thu tiền sử dụng đất vượt mức nhiều lần 

so với văn bản ban hành gây bức xúc trong 

nhân dân. 

Theo đơn thư gửi đến An ninh Tiền tệ, 

anh Đỗ Minh Tâm (SN 1996), trú tại xã Sơn 

Cương, huyện Thanh Ba (Phú Thọ) phản ánh 

về việc như sau: Vào năm 2016-2017, UBND 

xã Sơn Cương có bán một số lô đất ở địa 

phương theo hình thức Nhà nước giao đất có 

thu tiền sử dụng đất. 

Thời điểm đó, do có nhu cầu mua đất 

nên gia đình anh Tâm đã mua lô đất do UBND 

xã Sơn Cương bán tại khu vực Gò Giếng Sang, 

khu 3, xã Sơn Cương. 

Theo tìm hiểu của PV, ngày 5/8/2019, 

UBND huyện Thanh Ba ra Quyết định số 

1995/QĐ-UBND về việc giao đất ở theo quy 

hoạch, giao đất ở xen ghép trong khu dân cư 

không thông qua hình thức đấu giá của UBND 

huyện Thanh Ba. 

Tại quyết định này nêu rõ, giá đất, tiền 

sử dụng đất phải nộp: Theo Quyết định số 

24/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của 

UBND tỉnh Phú Thọ về bảng giá đất 5 năm 

(2015-2019) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết 

định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 

về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 

2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Các ô số 05, ô số 06, ô số 07 thể hiện 

trên bản vẽ QH-02(TH-2012); Nộp tiền sử 

dụng đất theo mục 4, xã Sơn Cương: Đất hai 

bên đường từ đê Sông Hồng (QL 2D) đến ngã 

ba đường rẽ đi UBND xã Sơn Cương, giá đất là 

340.000 đồng/m2 (Ba trăm bốn mươi nghìn 

đồng trên một mét vuông). Các ô còn lại: Nộp 

tiền sử dụng đất theo mục 7, xã Sơn Cương: 

Đất các khu vực còn lại của xã giá đất là 

210.000 đồng/m2 (Hai trăm mười nghìn đồng 

trên một mét vuông). 

Anh Tâm cho biết, lô đất mà gia đình 

anh được phía UBND xã Sơn Cương phê duyệt 

được mua có diện tích là 350m2. Căn cứ vào 

Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 

của UBND huyện Thanh Ba ban hành thì gia 

đình anh Tâm sẽ phải nộp tiền sử dụng đất với 

mức thu là 210.000 đồng/m2. 

"Nếu tính theo mức giá mà UBND 

huyện Thanh Ba đưa ra trong quyết định này 

thì gia đình tôi phải nộp số tiền là 73.500.000 

đồng. Tuy nhiên, thực tế UBND xã Sơn Cương 

đã thu tiền của gia đình tôi theo 2 đợt với tổng 

số tiền là 115.942.000 đồng. Trong đó, đợt 1 

thu tạm ứng là 85.000.000, đợt 2 thu là 

30.942.000 đồng. 

Như vậy so với mức giá mà UBND 

huyện Thanh Ba đưa ra trong Quyết định số 

1995/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 thì gia đình tôi 

đã phải nộp số tiền nhiều hơn cụ thể là nhiều 

hơn 42.442.000 đồng", anh Tâm phản ánh. 

Cũng theo anh Tâm, về số tiền thu 

chênh lệch, phía UBND xã Sơn Cương đã 

không giải thích và đưa ra những căn cứ hợp lý 

để chứng minh cho mức thu là đúng theo quy 

định pháp luật. 

Trong đơn thư gửi đến chúng tôi, anh 

Tâm cũng nêu rõ các cá nhân của UBND xã 

Sơn Cương bị tố cáo bao gồm: ông Trương Đức 

Hiền, Chủ tịch UBND xã Sơn Cương; ông Đỗ 

Xuân Huy, Cán bộ tài chính xã; ông Nguyễn 

Thanh Phú, cán bộ địa chính xã đã có hành vi 

lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài 

sản do chiếm đoạt tiền sử dụng đất thu cao 

hơn so với quy định của UBND huyện Thanh 

Ba. 

Trao đổi với PV, anh Tâm bức xúc nói: 

"Các cá nhân trên mặc dù đã có sự chỉ đạo của 

UBND huyện Thanh Ba về mức thu tiền sử 

dụng đất thông qua hình thức giao đất trong 

Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 5/8/2019 

nhưng vẫn cố tình lên kế hoạch để cấu kết với 

nhau nâng mức giá tiền sử dụng đất lên cao 

hơn và chiếm đoạt phần chênh lệch đó...". 

Liên quan đến vụ việc, chiều 1/6, 

chúng tôi trao đổi với ông Trương Tiến Dũng, 

Cán bộ văn phòng UBND xã Sơn Cương để 

liên hệ làm việc. Lúc này, ông Dũng xin ý kiến 

và thông báo rằng, lãnh đạo xã chuẩn bị họp 

Đảng ủy mở rộng nên hẹn PV quay lại vào lúc 

16h cùng ngày để làm việc. 

Tuy nhiên, như đúng giờ hẹn của vị cán 

bộ này, chúng tôi quay lại xã để làm việc thì 
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tuyệt nhiên không thấy ông Dũng và lãnh đạo 

xã này có mặt ở trụ sở. Chúng tôi đã liên hệ 

điện thoại đến ông Trương Đức Hiền , Chủ tịch 

UBND xã Sơn Cương nhiều lần nhưng không 

thấy vị này nghe máy. 

Theo tìm hiểu thì ngoài anh Tâm thì 

một số hộ dân sau cũng "tố" một số cá nhân 

của UBND xã Sơn Cương có dấu hiệu tham ô 

tài sản, lạm dụng chức vụ và quyền hạn để 

chiếm đoạt tài sản. Ví như các hộ: 

- Đỗ Văn Khanh: diện tích phê duyệt 

mua là 300m2, số tiền phải nộp là 63.315.000 

đồng. Thực tế, xã thu tổng là 101.993.000 

đồng, số tiền chênh lệnh là 38.678.000 đồng. 

- Đỗ Đức Hoàng: diện tích phê duyệt 

mua là 300m2, số tiền phải nộp là 63.315.000 

đồng. Thực tế, xã thu tổng là 101.993.000 

đồng, số tiền chênh lệnh là 38.678.000 đồng. 

- Đỗ Văn Nam: diện tích phê duyệt mua 

là 300m2, số tiền phải nộp là 63.315.000 đồng. 

Thực tế, xã thu tổng là 101.993.000 đồng, số 

tiền chênh lệnh là 38.678.000 đồng. 

- Đỗ Văn Dũng: diện tích phê duyệt 

mua là 280m2, số tiền phải nộp là 59.094.000 

đồng. Thực tế, xã thu tổng là 97.774.000 đồng, 

số tiền chênh lệch là 38.680.000 đồng. 

Liên quan đến vụ việc, trong các ngày 

2/6 và 3/6, PV đã liên hệ với ông Nguyễn Văn 

Chung – Chánh văn phòng UBND huyện 

Thanh Ba để hỏi về lịch làm việc nhưng vị này 

đều đưa ra một lý do là đang đi họp và sẽ về 

xin ý kiến lãnh đạo sắp xếp một buổi làm việc 

với PV. 

Tuy nhiên, ngày 4/6, ông Chung liên hệ 

lại với PV nói rằng: “Cái này tôi đã xin ý kiến 

lãnh đạo, các cơ quan chức năng của huyện 

đang điều tra, làm rõ. Bao giờ có kết luận thì 

trả lời anh nhé”. 

Trong một diễn biến liên quan, ngày 

2/6, chúng tôi đã liên hệ với Công an huyện 

Thanh Ba để tìm hiểu vụ việc. Tuy nhiên, một 

cán bộ trực ban tại đây cho biết lãnh đạo đơn 

vị đang đi họp, không có mặt ở trụ sở. 

PV liên hệ đến một cán bộ tên Trung- 

Đội trưởng Tổng hợp Công an huyện Thanh Ba 

để trao đổi thì vị này cho biết phải xin ý kiến 

thủ trưởng đơn vị rồi thông tin lại sau. Tuy 

nhiên, khi chúng tôi liên hệ lại đồng chí này thì 

không thấy nghe máy. 

An ninh Tiền tệ sẽ tiếp tục thông tin./.

 

Lê Trung Anh 

 

http://antt.vn/Ngày 05 tháng 6 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

YÊU CẦU LÀM RÕ ĐỒNG PHẠM THAM NHŨNG CÙNG CỰU PHÓ CHỦ TỊCH  

HUYỆN THANH THỦY 

 

Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh 

Phú Thọ đã quyết định trả hồ sơ vụ án tham ô 

tài sản ở huyện Thanh Thủy vào năm 2015 để 

điều tra, làm rõ vai trò đồng phạm của cựu Phó 

trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện. 

Xem xét trách nhiệm hình sự nguyên Chủ tịch 

huyện 

Ngày 6/6, một lãnh đạo VKSND tỉnh 

Phú Thọ cho biết, sau khi xem xét, đánh giá lại 

toàn bộ hồ sơ vụ án cựu Phó Chủ tịch huyện 

Thanh Thủy (Phú Thọ) bị cáo buộc tham ô hơn 

40 tỷ đồng, cơ quan này đã quyết định trả hồ 

sơ, yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ điều tra bổ 

sung nhiều vấn đề. 

http://antt.vn/
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“VKSND tỉnh đã chính thức trả hồ sơ vụ 

án này cho cơ quan điều tra vào ngày 4/6 vừa 

qua, trong đó đề nghị tiếp tục xem xét, làm rõ 

3 vấn đề đã được Toà án Nhân dân tỉnh Phú 

Thọ yêu cầu” - vị lãnh đạo trên cho hay. 

Được biết, Toà án Nhân dân tỉnh Phú 

Thọ đã yêu cầu VKSND cùng cấp điều tra, 

xem xét hành vi của bị can Nguyễn Quốc 

Tuấn  (sinh năm 1975, cựu Phó trưởng Phòng 

Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội 

đồng bồi thường) đối với khoản tiền hơn 300 

triệu đồng về tội tham ô tài sản; 

Xem xét để khởi tố về hành vi Thiếu 

trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với 

lãnh đạo UBND huyện và Trưởng phòng Kinh 

tế hạ tầng huyện Thanh Thủy trong quá trình 

thực hiện Dự án Cải tạo, nâng cấp đường giao 

thông kết nối Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh 

với Quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình; 

Đồng thời, xem xét để khởi tố vai trò 

đồng phạm đối với 3 nghi can khác vì có liên 

quan đến hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 300 

triệu đồng của bị can Nguyễn Quốc Tuấn. 

Trước đó, liên quan đến vụ án này, 

tháng 3 vừa qua, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ban 

hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Văn Hòa 

(sinh năm 1960, cựu Phó Chủ tịch UBND, 

Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

khối kinh tế, Chủ tịch Hội đồng bồi thường 

huyện Thanh Thủy) tội tham ô tài sản. 

Ông Nguyễn Quốc Tuấn bị truy tố tội 

lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành 

công vụ. 

Hai bị cáo còn lại là Phùng Duy Thuấn 

(sinh năm 1976, cán bộ Phòng Tài nguyên và 

Môi trường, thủ quỹ Hội đồng bồi thường) và 

Vũ Hồng Phương (sinh năm 1986, kế toán) bị 

truy tố tội thiếu trách nhiệm, gây hậu quả 

nghiêm trọng. 

Nhiều văn bản kiến nghị làm rõ việc bỏ lọt tội 

phạm 

Liên quan vụ án này, một lãnh đạo Toà 

án Nhân dân tỉnh Phú Thọ cho hay, trong quá 

trình tố tụng, các cơ quan có liên quan đã nhận 

được rất nhiều văn bản có nội dung cho rằng 

cáo trạng và kết luận điều tra “có dấu hiệu bỏ 

lọt tội phạm”. 

Trước đó, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng 

(Văn phòng Luật sư Kết nối) từng có văn bản 

kiến nghị xem xét trách nhiệm của nguyên Chủ 

tịch UBND huyện Thanh Thủy (giai đoạn thực 

hiện Dự án) đã thiếu trách nhiệm trong công 

tác quản lý, để ông Nguyễn Văn Hòa - cựu Phó 

Chủ tịch huyện Thanh Thủy tham ô hơn 40 tỷ 

đồng.

Dân trí 

 

https://baodauthau.vn/Ngày 07 tháng 6 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

THANH THỦY, PHÚ THỌ: 

DẤU HIỆU “LỢI ÍCH NHÓM” TỪ DỰ ÁN HÀNG CHỤC TỈ ĐỒNG 

 

Một doanh nghiệp mang nhiều tiếng 

xấu về hành vi “rút ruột” công trình, gian lận hồ 

sơ năng lực nhưng vẫn liên tiếp trúng nhiều gói 

thầu lớn tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. 

Thời gian mới đây, các doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú 

Thọ “xì xào” bàn tán về câu chuyện Công ty 

TNHH Thương mại Hoa Hồng (địa chỉ thôn Nỗ 

Lực, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, 

người đại diện là ông Nguyễn Tiến Dũng) liên 

tiếp trúng nhiều gói thầu sử dụng ngân sách 

Nhà nước do Huyện ủy, UBND huyện Thanh 

Thủy làm chủ đầu tư. 

Thậm chí, công ty này còn gian lận 

thông tin năng lực nhưng chủ đầu tư vẫn làm 

ngơ cho doanh nghiệp trúng nhiều gói thầu 

trên địa bàn huyện Thanh Thủy. 

https://baodauthau.vn/
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Chỉ tính riêng từ đầu năm 2020 đến 

nay, Công ty TNHH Thương mại Hoa Hồng đã 

trúng tới 04 gói thầu trị giá hàng chục tỉ đồng 

gồm Dự án nhà lớp học 3 tầng Trường Tiểu học 

Sơn Thủy 2, xã Sơn Thủy trị giá hơn 6,938 tỷ 

đồng; Dự án cải tạo, nâng cấp trường THCS 

Thanh Thuỷ trị giá 12,075 tỷ đồng; Dự án cải 

tạo, sửa chữa Hội trường, nhà ăn và các hạng 

mục phụ trợ Huyện ủy Thanh Thủy trị giá 6,416 

tỷ đồng; Dự án nhà lớp học Trường Tiểu học 

Hoàng Xá 1, xã Hoàng Xá trị giá 6,925 tỷ đồng. 

Tại dự án cải tạo, sửa chữa Hội trường, 

nhà ăn và các hạng mục phụ trợ Huyện ủy 

Thanh Thủy do Huyện ủy Thanh Thủy làm chủ 

đầu tư. Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam đã 

đến liên hệ làm việc với đơn vị này để xác minh 

thông tin phản ánh về những tồn tại trong quá 

trình triển khai thực hiện dự án. 

Tuy nhiên, phía Huyện ủy Thanh Thuỷ 

tìm mọi cách “né” câu hỏi của phóng viên, 

không phối hợp làm việc và cung cấp thông tin 

theo quy định. Không những vậy, đại diện chủ 

đầu tư làm việc với phóng viên là ông Phan Sỹ 

Lâm – Chánh văn phòng Huyện ủy - đã có hành 

vi cản trở phóng viên tác nghiệp đồng thời “đá 

quả bóng trách nhiệm” cho đơn vị khác không 

đúng với thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ. 

Để làm rõ hơn việc thiếu minh bạch 

trong quá trình thực hiện dự án, phóng viên đã 

trực tiếp ra công trường thi công và tận mắt 

thấy cảnh công trường ngổn ngang không biển 

bảng, rào chắn, không có lán trại, vật liệu xây 

dựng hoen rỉ và có dấu hiệu “ăn bớt” một số 

hạng mục trong biện pháp thi công đã đề xuất. 

Cùng thời điểm này, các gói thầu do 

UBND huyện Thanh Thủy làm chủ đầu tư cũng 

đang được triển khai thực hiện. Theo tài liệu 

điều tra của phóng viên, Công ty TNHH 

Thương mại Hoa Hồng đã cố tình cung cấp 

thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả 

lựa chọn nhà thầu, có dấu hiệu vi phạm một 

trong các hành vi bị cấm trong đấu thầu, quy 

định tại Điều 89 Luật đấu thầu 2013. 

Hồ sơ mời thầu (HSMT) của cả hai gói 

thầu có nêu rõ: “Nhà thầu không được kê khai 

những nhân sự đã huy động cho gói thầu khác 

có thời gian làm việc trùng với thời gian thực 

hiện gói thầu này. Trường hợp kê khai không 

trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian 

lận”. Tuy nhiên Công ty TNHH Thương mại 

Hoa Hồng vẫn không tuân thủ, sử dụng chung 

các nhân sự chủ chốt cho nhiều gói thầu. 

Ngoài ra, HSMT của hai gói thầu cũng 

quy định: “Nhà thầu không được kê khai những 

thiết bị đã huy động cho gói thầu khác có thời 

gian làm việc trùng với thời gian thực hiện gói 

thầu này. Trường hợp kê khai không trung thực 

thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận”. Quy 

định của HSMT là vậy nhưng phần lớn thiết bị, 

máy móc của nhà thầu kê khai cho hai gói thầu 

đều trùng nhau. 

Đáng chú ý, một số gói thầu trên được 

chấm bởi cùng một tổ chuyên gia của là Ban 

quản lý dự án đầu tư xây dựng Khối văn hóa xã 

hội huyện Thanh Thủy. Nếu đối chiếu thông tin 

năng lực của nhà thầu với yêu cầu của HSMT 

thì Công ty TNHH Thương mại Hoa Hồng sẽ bị 

loại vì hành vi gian lận. Nhưng không hiểu vì lý 

do gì Tổ chuyên gia lại đề xuất cho doanh 

nghiệp này trúng thầu. 

Sau đó, những thiếu sót của tổ chuyên 

gia lại tiếp tục được tổ thẩm định bỏ qua. Việc 

làm này của tổ chuyên gia và tổ thẩm định đã 

có dấu hiệu vi phạm một trong các hành vi bị 

cấm trong đấu thầu. 

Kết quả, ông Nguyễn Văn Đức – Phó 

chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy - đã ký 

quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà 

thầu, ký hợp đồng với nhà thầu có hành vi gian 

lận để thi công nhiều gói thầu trị giá nhiều tỷ 

đồng tiền ngân sách. 

Liên quan đến vấn đề này, ông Vũ 

Minh Liểu – Trưởng phòng tài chính kế hoạch 

huyện Thanh Thủy  - đã xác nhận và cho biết: 

“Công ty Hoa Hồng này trùng nhân sự, trang 

thiết bị máy móc cũng là để tiện cho việc thi 

công trên địa bàn huyện”. 

Để dự án được triển khai đúng quy 

định, tiền ngân sách được sử dụng một cách 

hiệu quả và minh bạch, các cơ quan chức năng 

tỉnh Phú Thọ cần tiến hành thanh tra, kiểm tra 

các dấu hiệu sai phạm tại hai dự án ở huyện 

Thanh Thủy.

Kế Nguyễn 

 

https://www.phapluatplus.vn/Ngày 10 tháng 6 năm 2020 
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VỤ ÁN TRANH CHẤP TÀI SẢN SAU LY HÔN Ở THANH BA, PHÚ THỌ: 

KIẾN NGHỊ GIÁM ĐỊNH CHỮ KÝ THEO THỦ TỤC ĐẶC BIỆT 

 

Vụ án “Tranh chấp tài sản sau ly hôn” 

ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ được xem là 

kỳ án về giám định vừa được TAND tỉnh Phú 

Thọ tiếp tục đưa ra xét xử theo trình tự phúc 

thẩm. 

Kéo dài 5 năm, qua 4 phiên xét xử 

Ngày 16/6/2020 vừa qua, TAND tỉnh 

Phú Thọ đưa vụ án “Tranh chấp tài sản sau ly 

hôn” giữa nguyên đơn là bà Lê Thị Thiên 

Thanh và bị đơn là ông Lê Văn Hương (chồng 

cũ bà Thanh) ra xét xử phúc thẩm. Trong vụ án 

này, bà Lê Thị Phương Lan (em gái ông 

Hương) là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên 

quan.  

Trước đó, tại Quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các đương 

sự số 27/2015/QĐST-HNGĐ ngày 1/4/2015 

của TAND huyện Thanh Ba (QĐ số 

27/2015/QĐST-HNGĐ) công nhận thuận tình 

ly hôn giữa bà Thanh và ông Hương. Về tài 

sản, tòa phán quyết bà Thanh được quản lý, 

sử dụng mảnh đất 80m2 khu 14, xã Lương Lỗ, 

huyện Thanh Ba.  

Tuy nhiên, quá trình thi hành án phán 

quyết của tòa, bà Lan cho rằng mảnh đất đứng 

tên mình đã bị giả mạo hồ sơ chuyển nhượng 

sang tên anh trai và chị dâu và trở thành tài 

sản chung của vụ án ly hôn. Bà Lan làm đơn 

khiếu nại tới nhiều cơ quan, trên cơ sở đề nghị 

của Chi cục Thi hành án huyện Thanh Ba, 

Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội đã kháng 

nghị Giám đốc thẩm QĐ số 27/2015/QĐST-

HNGĐ của TAND huyện Thanh Ba. 

Tại Quyết định Giám đốc thẩm ngày 

12/5/2017, Ủy ban Thẩm phán TAND Cấp cao 

tại Hà Nội nhận định: 80m2  khu 14, xã Lương 

Lỗ, huyện Thanh Ba đang có tranh chấp nên 

khi giải quyết vụ án phải đưa bà Lan tham gia 

tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và 

nghĩa vụ liên quan. Tòa án cấp sơ thẩm đã 

giao diện tích đất trên cho bà Thanh quản lý, 

sử dụng là chưa đủ căn cứ. Từ nhận định này, 

Ủy ban Thẩm phán đã hủy phần tài sản của 

QĐ số 27/2015/QĐST-HNGĐ, giao hồ vụ án 

cho TAND huyện Thanh Ba giải quyết lại.    

Ngày 14/5/2018, vụ án tiếp tục được 

TAND huyện Thanh Ba đưa ra xét xử theo trình 

tự sơ thẩm. Tại phiên tòa này, bà Lan đã được 

Hội đồng xét xử (HĐXX) đưa vào tham gia vụ 

án với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ 

liên quan. 

Tuy nhiên, bản án sau đó được tuyên, 

TAND huyện Thanh Ba vẫn tiếp tục công nhận 

quyền sử dụng đối với mảnh đất tại khu 14, xã 

Lương Lỗ là tài sản chung của vợ chồng bà 

Thanh và tòa giao cho bà Thanh quyền sử 

dụng mảnh đất này. Không đồng tình với phán 

quyết của tòa, bà Lan tiếp tục có đơn kháng 

cáo bản án lên cấp phúc thẩm.     

Bất thường trong giám định chữ ký 

Theo đơn gửi Báo PLVN, bà Lan trình 

bày: Năm 2004, bà được bố mẹ đẻ cho mảnh 

đất sau đó bà làm thủ tục sang tên và được cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) 

mang tên mình. Do phải đi làm ăn xa, bà Lan 

giao GCN cho bố mẹ đẻ giữ hộ. Ở nhà do cần 

vốn làm ăn nên vợ chồng ông Hương và bà 

Thanh đã mượn GCN này để cầm cố vay tiền 

rồi giả mạo chữ ký sang tên chiếm luôn mảnh 

đất. 

Bà Lan cho rằng bà không ký vào bất 

cứ giấy tờ gì liên quan đến việc chuyển nhượng 

đất nên ngay khi biết được sự việc, từ năm 

2015, bà đã có đơn gửi đến các cơ quan chức 

năng. UBND huyện Thanh Ba kết luận phản 

ánh của bà Lan là có căn cứ, Chi cục Thi hành 

án huyện Thanh Ba đã đề nghị giám đốc thẩm 

QĐ số 27/2015/QĐST-HNGĐ của TAND 

huyện Thanh Ba.    

Trong khi đó, bà Thanh lại khẳng định, 

vợ chồng bà mua lại thửa đất của bà Lan với 

giá 15 triệu đồng, bà đã trả đủ tiền, sau đó làm 

các thủ tục chuyển nhượng theo đúng quy 

định, các chữ ký trong bộ hồ sơ chuyển nhượng 

quyền sử dụng là hoàn toàn đúng quy định. 

Trước khi vụ án được TAND tỉnh Phú 

Thọ đưa ra xét xử phúc thẩm, ông Hương cũng 

có đơn trình bày sự việc và thừa nhận vợ chồng 

ông đã giả mạo chữ ký để làm hợp đồng 

chuyển nhượng thửa đất của em gái sang tên 

cho vợ chồng ông.  

Được biết, sự việc đã qua 5 năm với 4 

phiên tòa, cùng với đó là 5 lần giám định chữ 

ký của bà Lan. Trao đổi với PV, Luật sư 
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Nguyễn Minh Ngọc - Công ty Luật The Light 

cho biết: Quá trình giám định chữ ký của bà 

Lan trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất (QSDĐ) có nhiều tình tiết bất thường 

như: Cùng phương pháp giám định nhưng kết 

quả giám định lại khác nhau; Các cơ quan 

giám định không sử dụng chung mẫu so sánh 

để giám định là không đảm bảo tính khách 

quan trong quá trình giám định.   

Luật sư Ngọc nghi ngờ có dấu hiệu giả 

mạo hồ sơ chuyển nhượng giữa bà Lan cho vợ 

chồng ông Hương, bà Thanh nhưng giai đoạn 

sơ thẩm HĐXX đã vi phạm nghiêm trọng thủ 

tục tố tụng trong quá trình giải quyết khi không 

triệu tập những người làm chứng theo yêu cầu 

của đương sự; Thủ tục giám định chữ ký không 

khách quan theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

Dân sự và Luật Giám định tư pháp.  

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 

16/6/2020, Luật sư đã chỉ ra những sai phạm 

về tố tụng, cũng như những vấn đề thiếu khách 

quan trong giám định. Luật sư kiến nghị HĐXX 

tạm ngừng phiên toà để trưng cầu giám định 

theo thủ tục đặc biệt quy định Điều 30 Luật 

Giám định tư pháp. Sau khi nghe Luật sư trình 

bày quan điểm, HĐXX cấp phúc thẩm đã họp 

hội đồng và chấp thuận, từ đó quyết định: Tạm 

ngừng phiên toà và kiến nghị lên Chánh án 

TAND Tối cao; Viện trưởng VKSND Tối cao 

giám định lại theo thủ tục đặc biệt.

 

Minh Nguyệt 
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NGHI VẤN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN JUNMA PHÚ THỌ  

CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM LUẬT VỀ THUẾ 

 

Trong thời gian qua, Cục Thuế Phú 

Thọ nhận thấy Công ty TNHH Junma Phú Thọ 

lập một số chứng từ không đúng bản chất của 

việc mua gỗ nguyên liệu đầu vào. Do vậy ngày 

27/12/2019, Cục Thuế đã có văn bản đề nghị 

Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ 

phối hợp xác minh nguồn gốc gỗ nguyên liệu 

mua vào của công ty này. 

Trong quá trình quản lý thuế, giải quyết 

hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công 

ty TNHH Junma Phú Thọ (Mã số thuế 

2600701096; địa chỉ: Lô số 10, KCN Thụy 

Vân, xã Thụy Vân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) 

của kỳ thuế tháng 7/2019, Cục Thuế tỉnh Phú 

Thọ đã xác định phân loại và thực hiện kiểm 

tra trước hoàn đối với hồ sơ đề nghị hoàn trả 

khoản thu Ngân sách Nhà nước của Công ty 

TNHH Junma Phú Thọ và kiểm tra sau hoàn 

đối với một số hồ sơ đã được hoàn thuế nhưng 

chưa được kiểm tra sau hoàn. 

Quá trình kiểm tra xác định trong thời 

gian liên quan đến các kỳ kiểm tra, Công ty có 

mua gỗ tròn và gỗ ván bóc của các hộ, cá nhân 

nhưng không có hóa đơn, do đó Công ty đã 

hợp thức bằng việc lập các Bảng kê thu mua 

gỗ tròn trực tiếp của người trồng rừng bán ra. 

Với hành vi này, Công ty đã vi phạm 

chế độ về lập chứng từ kế toán theo quy định 

tại Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn thi 

hành. 

Do vậy, ngày 24/10/2019 Cục Thuế 

Phú Thọ đã có văn bản báo cáo và đề nghị 

Tổng cục Thuế chỉ đạo, hướng dẫn về việc giải 

quyết hoàn thuế GTGT đối với Công ty Junma. 

Đồng thời, Cục Thuế đã ban hành Thông báo 

về việc tạm dừng giải quyết hồ sơ hoàn thuế. 

Cục Thuế sẽ tiếp tục xử lý và giải quyết hồ sơ 

hoàn thuế sau khi có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn 

của Tổng cục Thuế. 
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Từ tháng 11/2019 đến tháng 4/2020, 

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục nhận được các 

hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT của Công ty 

cho các kỳ thuế từ tháng 8/2019 đến tháng 

3/2020. 

Căn cứ quy định tại Luật thuế GTGT, 

Luật Quản lý thuế, Quy trình quản lý thuế và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. Cục Thuế 

tiếp tục xác định phân loại và thực hiện kiểm 

tra trước hoàn đối với các hồ sơ đề nghị hoàn 

trả khoản thu ngân sách nhà nước của công ty. 

Trong quá trình kiểm tra, Cục Thuế 

Phú Thọ nhận thấy có dấu hiệu rủi ro do Công 

ty lập một số chứng từ không đúng bản chất 

của việc mua gỗ nguyên liệu đầu vào. 

Do vậy, ngày 27/12/2019 Cục Thuế đã 

có văn bản đề nghị Phòng cảnh sát kinh tế - 

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp xác minh 

nguồn gốc gỗ nguyên liệu mua vào của Công 

ty TNHH Junma Phú Thọ. 

Để xác định rõ công ty mua gỗ tròn hay 

gỗ ván bóc, trên cơ sở đó xác định các vi phạm 

để xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng 

thời, do nhận thấy có nhiều dấu hiệu nghi vấn 

trong việc mua, bán hàng hóa gỗ nguyên liệu 

Công ty mua vào, Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã 

chuyển cho Phòng cảnh sát kinh tế - Công an 

tỉnh Phú Thọ thông tin liên quan đến hóa đơn, 

hợp đồng mua bán gỗ ván bóc của một số 

doanh nghiệp có bán hàng hóa là nguyên liệu 

gỗ cho Công ty TNHH Junma Phú Thọ, nhưng 

có dấu hiệu của việc mua bán hàng hóa, sử 

dụng hóa đơn không đúng thực tế và đề nghị 

Phòng cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ 

điều tra, xác minh và xử lý vi phạm theo quy 

định của pháp luật. 

Quá trình điều tra, xác minh Phòng 

cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã xác 

định Công ty TNHH Junma Phú Thọ có hành 

vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để hợp thức 

cho hàng hóa là nguyên liệu gỗ mua vào và kê 

khai, khấu trừ, hoàn thuế GTGT. 

Ngày 15/5/2020, Cơ quan cảnh sát 

điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành 

quyết định về việc khởi tố vụ án hình sự "Mua 

bán trái phép hóa đơn" và "Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Junma Phú 

Thọ. 

Do vậy, cùng ngày, Cục Thuế tỉnh Phú 

Thọ đã chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội 

phạm sang Cơ quan cảnh sát điều tra - Công 

an tỉnh Phú Thọ để điều tra, xử lý. Đồng thời, 

Cục Thuế cũng đã ban hành Thông báo về 

việc tạm dừng giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn 

thuế GTGT của Công ty TNHH Junma Phú 

Thọ. 

Sau khi có kết luận xử lý vụ án "Mua 

bán trái phép hóa đơn" và "Lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Junma Phú 

Thọ của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an 

tỉnh Phú Thọ, Cục Thuế sẽ tiếp tục thanh tra, 

kiểm tra và giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo quy 

định của pháp luật. Số tiền thuế GTGT chưa 

được giải quyết hoàn thuế theo các hồ sơ đề 

nghị hoàn thuế từ tháng 7/2019 đến tháng 

3/2020 của Công ty TNHH Junma Phú Thọ là 

trên 135 tỷ đồng. 

Đây là vụ việc có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa Cục Thuế tỉnh và Công an tỉnh Phú 

Thọ.  Đồng thời xác định đây là vụ án có tính 

chất phức tạp, quy mô và mức độ vi phạm có 

tính chất nghiêm trọng.

 

Vi Liên 

 

https://baophapluat.vn/Ngày 19 tháng 6 năm 2020 
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PHÚ THỌ:  
ĐIỀU TRA XÁC MINH VIỆC LỢI DỤNG BÁN LƯƠN GIỐNG ĐỂ LỪA ĐẢO NÔNG DÂN 

 

Ông Phạm Trung Kiên, Trưởng Công 

an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ), cho biết Công 

an huyện đã nhận được nhiều đơn tố cáo ông 

Hà Huy Ngọc (sinh năm 1987, Chủ tịch Hội 

đồng quản trị Hợp tác xã chăn nuôi Ngọc 

Đăng, đóng tại khu Đồng Rào, xã Tam Sơn, 

huyện Cẩm Khê), có hành vi lừa đảo, chiếm 

đoạt tài sản thông qua hình thức ký hợp đồng 

mua bán lươn giống với các hộ dân. 

Hiện Cơ quan điều tra (Công an huyện 

Cẩm Khê) đang xác minh, điều tra, nếu có dấu 

hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sẽ khởi tố hình 

sự. 

Cụ thể đến thời điểm này, Cơ quan 

điều tra Công an huyện Cẩm Khê đã nhận 

được 11 đơn tố cáo Hà Huy Ngọc có hành vi 

lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức 

mua bán lươn giống của các ông: Phạm Văn 

Tuân (sinh năm 1978, tại tỉnh Thanh Hóa); ông 

Phạm Ngọc Quý (quận Đống Đa, Hà Nội); ông 

Khuất Tất Dũng (Phúc Thọ, Hà Nội); ông 

Hoàng Văn Võ (Đoan Hùng, Phú Thọ); ông Vũ 

Tiến Lực (Đoan Hùng, Phú Thọ); ông Ma Văn 

Sỹ (huyện Chợ Đồn, Bắc Kạn); ông Nguyễn 

Văn Nhạc (huyện Thanh Thủy, Phú Thọ); bà 

Nguyễn Thị Minh (Đoan Hùng, Phú Thọ); ông 

Đăng Văn Chín (Đoan Hùng, Phú Thọ), ông 

Nguyễn Văn Tuấn (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc); 

Đỗ Văn Thao (Phúc Thọ, Hà Nội). 

Bên cạnh đó, phóng viên cũng đã nhận 

được nhiều đơn thư và ý kiến phản ánh qua 

điện thoại của nhiều hộ dân khác, liên quan 

đến việc mua bán lươn giống này, như hộ ông 

Phạm Văn Hữu (xã miền núi Minh Lương, 

huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) bị mất gần 30 

triệu đồng; hộ ông Phạm Văn Đăng (xã Minh 

Lương, huyện Đoan Hùng) bị mất 28 triệu 

đồng; gia đình anh Thành (tỉnh Yên Bái) bị mất 

125 triệu đồng; gia đình anh Đông (Sơn Tây, 

Hà Nội) mất 120 triệu đồng…  

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn 

Tuấn (xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 

Vĩnh Phúc), do tin vào lời giới thiệu sản phẩm 

và những thông tin quảng bá trên mạng của 

Hợp tác xã chăn nuôi Ngọc Đăng, gia đình ông 

liên hệ mua lươn và được ông Ngọc cùng đội 

nhân viên kỹ thuật về tận trang trại để tư vấn 

và kiểm tra mẫu nước. 

Sau nhiều ngày được hướng dẫn kỹ 

thuật, cùng với thông báo nguồn nước đảm 

bảo yêu cầu nuôi lươn, ngày 26/2/2020, ông 

Tuấn đã ký hợp đồng mua bán hàng hóa số 

007/HĐMB-HTX với ông Hà Huy Ngọc. Nội 

dung hợp đồng nêu rõ, ông Tuấn (bên mua) 

mua 500 kg lươn, loại 100 con/kg, giá 330.000 

đồng/kg, tổng số tiền là 158 triệu đồng cho 

Hợp tác xã chăn nuôi Ngọc Đăng (bên bán). 

Ông Tuấn đặt cọc 65 triệu đồng cho ông Ngọc. 

Số tiền còn lại được thanh toán sau khi hai bên 

giao, nhận lươn.  

Theo hợp đồng trên, ngày 14/3/2020, 

ông Hà Huy Ngọc đã trực tiếp mang lươn đến 

giao cho ông Tuấn tại trang trại. Sau khi nhận, 

lươn bơi khỏe, ông Tuấn đã thanh toán nốt số 

tiền còn lại cho ông Ngọc. Ông Tuấn không 

ngờ, bằng thủ đoạn tinh vi và trắng trợn, ngay 

sau đó ngày 15/3 (tức một ngày sau khi ông 

Ngọc giao lươn cho ông Tuấn), ông Nguyễn 

Danh Hưng là nhân viên kỹ thuật chăm sóc 

lươn giống của Hợp tác xã chăn nuôi Ngọc 

Đăng đến trang trại nhà ông Tuấn và cho biết 

lươn giống bị yếu, cần mang đi xử lý. Lập tức, 

cùng ngày, ông Ngọc, ông Hưng và 3 người 

khác cho xe ô tô về trang trại của ông Tuấn bắt 

toàn bộ số lươn giống (được cho là yếu) để 

mang đi xử lý, đồng thời cho biết sau vài ngày 

sẽ trả lại lươn giống khỏe cho ông Tuấn. Kể từ 

đó đến nay, ông Tuấn đã nhiều lần gọi điện và 

đến tận trụ sở Hợp tác xã chăn nuôi Ngọc 

Đăng để đòi lại lươn nhưng ông Ngọc không 

những không đổi trả lươn giống mà còn lăng 

mạ, dọa nạt, thách thức ông Tuấn. 

Ông Tuấn cho biết, sau khi Hợp tác xã 

chăn nuôi Ngọc Đăng bắt lươn mang đi hai bên 

có lập biên bản bàn giao do ông Hà Huy Ngọc 

ký giấy xác nhận, đồng thời có sự chứng kiến 

của nhân viên kỹ thuật là ông Hưng (nhân viên 

của Hợp tác xã) và một số người nhà của ông 

Tuấn. Để có đủ tiền mua lươn giống, gia đình 

ông Tuấn đã phải vay ngân hàng, chịu lãi hàng 

tháng. Từ việc mất lươn, thiệt hại tiền, chuồng 

trại chăn nuôi của gia đình phải bỏ trống vì 
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không có tiền tái đàn. Cuộc sống, vốn dĩ khó 

khăn, nay càng thêm khó khăn, điêu đứng hơn. 

Ông Tuấn cho biết, khi gọi điện hỏi về 

số lươn giống mang đi, ông Ngọc cho biết toàn 

bộ lươn giống này đã chết và không giải thích 

vì sao lươn chết, chết ở đâu, thời gian nào, lý 

do chết là gì… Ông Tuấn bức xúc cho rằng, đây 

là hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của 

gia đình ông. 

Bằng thủ đoạn là sau khi ký hợp đồng 

mua bán lươn giống và nhận đủ số tiền của 

nông dân, ngay ngày hôm sau, đơn vị bán lươn 

lại đưa ra thông tin lươn yếu, khiến người nông 

dân lo lắng và đồng ý cho mang lươn đi đổi 

lươn giống khác. Không được đổi trả lươn khác, 

tiền cũng không nhận lại được, nhiều hộ nông 

dân đã bị mất hàng trăm triệu đồng, lâm vào 

cảnh nợ nần.

 

Đào An - Trung Kiên 

 

Thanh tra. - Số. - 43(2519). - Ngày 29 tháng 5 năm 2019. – Tr.8 

 

 

 

 

 

KINH TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

PHÚ THỌ: 

SẮP XẾP ĐỂ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG HIỆU QUẢ 

 

Làm việc tại UBND tỉnh về công tác quản lý, sử 

dụng tài sản công giai đoạn 2015 – 2019, 

Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận: Nhìn chung, 

công tác này được thực hiện theo đúng quy định; 

chấp hành và thực hiện theo phân cấp thẩm 

quyền quản lý, sử dụng tài sản công; trình tự, thủ 

tục mua sắm theo đúng định mức và chế độ; 

công tác thu hồi, thanh lý, điều chuyển tài sản 

theo đúng quy định… Tuy nhiên, quản lý đất đai 

còn chưa chặt chẽ, nhất là chính quyền cấp 

phường còn chưa sát sao trong quản lý tài sản 

nhà, đất công; việc quản lý, khai thác tài sản 

công ở một số cơ quan đơn vị còn chưa bài bản, 

không hiệu quả… Đoàn giám sát đề nghị UBND 

tỉnh, các sở, ngành, các huyện, thành, thị rà 

soát, đánh giá lại toàn bộ tài sản công, nhất là 

đất; xây dựng, điều chỉnh lại quy hoạch của mỗi 

địa phương, có kế hoạch sắp xếp trụ sở UBND, 

trạm y tế, trường học, nhà văn hóa để sử dụng 

tài sản công hiệu quả và cần có cơ chế quản lý 

tài chính theo phân cấp quản lý. Đồng thời, 

thanh, kiểm tra làm rõ trách nhiệm và xử lý 

nghiêm những trường hợp vi phạm liên quan 

đến sử dụng tài sản công.

 

Sơn Nguyên 

 

Đại biểu nhân dân. – Số 165(5932). –  Ngày 13 tháng 6 năm 2020. – Tr.4 

 

 

 

 

 

 

KHAI THÁC ĐẤT TRÁI PHÉP Ở PHÚ THỌ 

 

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh 
Phú Thọ diễn ra tình trạng khai thác đất tràn 

lan tại một số địa phương khiến người dân bức 
xúc. Tại các huyện: Đoan Hùng, Thanh Thủy, 
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Lâm Thao và TP Việt Trì..., nhiều quả đồi bị 
đào bới nham nhở, nhiều diện tích nông nghiệp 
bị san lấp biến thành đất ở trái phép. 

Tại khu 2 xã Phúc Lai, huyện Ðoan 
Hùng, nhiều thửa ruộng nằm ven đường liên 
huyện (đường DH53) đã bị san lấp với diện tích 
hàng nghìn mét vuông. Một số hộ đã san lấp 
hơn 500 m2. Nhiều người dân trong xã Phúc 
Lai cho biết, việc tự ý san lấp của các hộ dân 
gây ô nhiễm môi trường (do các phương tiện 
chuyên chở đất gây ra), làm thay đổi hiện trạng 
đất nông nghiệp khi chưa được các cấp thẩm 
quyền cho phép. Tại khu vực đập Ðầm Sắn, 
tình trạng san lấp diễn ra một cách công khai. 
Chưa kể những diện tích đã bị lấp trước đó 
đang được trồng chè, trồng bưởi với hàng trăm 
mét vuông bị san lấp. 

Cán bộ địa chính xã Phúc Lai Hoàng 
Xuân Thái xác nhận, việc san lấp đất ruộng 
của các hộ dân trong xã là sai quy định của 
Luật Ðất đai. Sau khi phát hiện, xã đã lập biên 
bản, đình chỉ mọi hoạt động san lấp đất của 
các hộ dân vi phạm. Theo ông Thái, đến thời 
điểm hiện tại, xã đã kiểm tra, lập biên bản đình 
chỉ với ba hộ dân tự ý san lấp gồm: Hộ ông 
Trần Văn Hải, Trần Ðình Quân và Nguyễn Tiến 
Ðạt với diện tích lên hơn 1.300 m2. 

Không chỉ ở xã Phúc Lai, tình trạng san 
lấp đất nông nghiệp còn diễn ra ở nhiều xã 
khác trong huyện Ðoan Hùng như Chân Mộng, 
Tiêu Sơn, Phương Trung, Bằng Doãn, Chí 
Ðám… Chủ tịch UBND huyện Ðoan Hùng Ðào 
Quý Cường cho biết, UBND huyện sẽ chỉ đạo 
các bộ phận chuyên môn liên quan kiểm tra, 
rà soát lại toàn bộ diện tích đất nông nghiệp, 
đất đồi bị san gạt trái phép. Huyện kiên quyết 
xử lý theo quy định, thậm chí thu hồi toàn bộ 
diện tích đã vi phạm, sau đó đấu giá nộp ngân 
sách Nhà nước. 

Tại huyện Tam Nông, theo phản ánh 
của người dân khu 7 xã Thọ Văn, từ đầu tháng 
5 tới nay, gia đình ông Miên, bà Tuyến múc, 
vận chuyển đất trong khu vực được giao đất 
trồng rừng sản xuất. Mỗi ngày có khoảng 20 
chiếc xe tải nối đuôi nhau vận chuyển liên tục 
từ khu vực khai thác vào một đơn vị chuyên sản 
xuất gạch. Tổng diện tích cải tạo cả hai hộ là 
gần 7.000 m2, khối lượng đất dư thừa sau cải 
tạo được tính toán khoảng 50 đến 60 nghìn m3. 

Chủ tịch UBND xã Thọ Văn Bùi Ðức 
Chung cho biết, hai hộ dân nêu trên được 
UBND huyện Tam Nông cho phép san gạt, hạ 

cốt nền trên phần đất trồng rừng sản xuất. Việc 
chấp thuận này dựa trên đơn đề nghị của các 
hộ gia đình và phương án chủ hộ đã lập, sau 
đó ủy ban xã có tờ trình gửi UBND huyện, trên 
cơ sở đó huyện sẽ cho phép người dân san gạt, 
hạ thấp độ cao dựa trên phương án đã trình. 

Theo tìm hiểu của phóng viên, nạn khai 
thác đất tại Phú Thọ kéo dài trong nhiều năm. 
Riêng trong năm 2019 ở một số địa phương 
trong tỉnh, tình trạng khai thác đất trái phép vẫn 
tồn tại và trở thành những điểm nóng khiến dư 
luận bức xúc. Bằng nhiều thủ đoạn, các đối 
tượng đã đào bới mang đi hàng nghìn m3 đất 
khiến nhiều quả đồi biến mất, nhiều diện tích 
nông nghiệp bị san phẳng. 

Cụ thể, tại hai xã Huy Cương, Kim Ðức 
và TP Việt Trì, nạn khai thác đất trái phép với 
số lượng lớn đã diễn ra nhiều năm. Lợi dụng 
giấy phép san hạ cốt nền, các đối tượng đã 
múc đi một lượng lớn đất bán cho các đơn vị 
san lấp mặt bằng trên địa bàn thành phố và 
các địa phương lân cận. Tại xã Liên Hoa, 
huyện Phù Ninh, các cơ quan chức năng của 
huyện đã kiểm tra, lập biên bản tạm giữ hai 
máy múc của ông Nguyễn Văn Huê, xã Vụ 
Quang, huyện Ðoan Hùng và Nguyễn Thanh 
Bình, khu 5 xã Liên Hoa cùng một ô-tô tải đang 
san hạ cốt nền đất thổ cư của hộ ông Nguyễn 
Văn Nông và bà Hoàng Thị Thơm ở khu 8 xã 
Liên Hoa. Các đối tượng trên đã tập kết máy 
múc, tự ý khai thác đất trái phép chuyên chở đi 
nơi khác mà không có sự đồng ý của chính 
quyền địa phương. Trên địa bàn huyện Thanh 
Thủy cũng tồn tại nhiều điểm khai thác đất đắp 
nền trái phép như tại khu 13 xã Yến Mao, khu 
5 xã Sơn Thủy, khu 6 xã Tân Phương. Hay như 
tại xứ đồng Trắc Ngậm, thuộc khu ruộng xâm 
canh xã Cao Xá do các hộ dân xã Thụy Vân 
sử dụng, đất bị đào bới, vận chuyển trái phép 
đến lò gạch ở huyện Lâm Thao. 

Nạn khai thác đất san lấp mặt bằng ở 

tỉnh Phú Thọ đang diễn ra trên diện rộng và có 

chiều hướng ngày càng phức tạp. Ðiều này đã 

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khó 

kiểm soát nguồn thu từ thuế tài nguyên và phí 

môi trường, hư hỏng công trình giao thông, làm 

nhiều đồi núi biến dạng, xâm lấn khiến người 

dân bức xúc. Rất mong các cấp, các ngành, 

các địa phương tỉnh Phú Thọ kịp thời chấn 

chỉnh.

 

NGỌC LONG 
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ĐẨY MẠNH HẾT CÔNG SUẤT CUNG CẤP LỢN GIỐNG ĐỂ TÁI ĐÀN NHANH 

 

Những ngày gần đây, giá lợn hơi trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ liên tục tăng cao, có thời điểm 

lên đến 105.000 đồng/kg, cao nhất từ trước tới 

nay. 

Để giảm bớt sức nóng cho thị trường lợn 

hơi và thịt lợn, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo 

đẩy nhanh tái đàn lợn. Trước mắt, trên cơ sở 

chuồng trại đã có trước dịch, nhất là đối với cơ 

sở chăn nuôi khép kín, tỉnh yêu cầu đẩy mạnh 

hết công suất chăn nuôi để cung cấp lợn giống 

thương phẩm cho các cơ sở chăn nuôi, đặc biệt 

đối với các các cơ sở có chăn nuôi lợn giống ông 

bà tăng cường việc sản xuất lợn nái và đực giống 

cấp bố mẹ để cung cấp lợn giống cho các cơ sở 

có nhu cầu. 

Đối với trang trại chăn nuôi chưa khép 

kín, chưa chủ động sản xuất được con giống thì 

từng bước thực hiện gây nuôi lợn nái sinh sản để 

chủ động sản xuất con giống, trước mắt khai 

thác nguồn giống tại các cơ sở chăn nuôi tập 

trung và các doanh nghiệp sản xuất con giống. 

Về lâu dài, tỉnh yêu cầu các địa phương 

tập trung rà soát toàn bộ các cơ sở chăn nuôi 

lợn nái, đánh giá, phân loại các cơ sở đáp ứng 

các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học để có 

tư vấn, định hướng cụ thể về phát triển đàn lợn 

tại địa phương; tổ chức kết nối với các doanh 

nghiệp và các trang trại sản xuất lợn giống bố 

mẹ để cung ứng con giống cho các cơ sở chăn 

nuôi đủ điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học... 

Tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị, các doanh 

nghiệp có trang trại chăn nuôi lợn trên địa bàn 

tỉnh, như Tập đoàn DABACO, Công ty TNHH 

Minh Hiếu, Công ty TNHH Nhà Vàng Yên Sơn, 

Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công 

ty TNHH Japfa comfeed,...và các trang trại chăn 

nuôi lợn ông bà, bố mẹ ưu tiên cung ứng nguồn 

lợn nái sinh sản cấp bố mẹ và lợn giống nuôi 

thương phẩm đáp ứng nhu cầu của các hộ chăn 

nuôi trên địa bàn. 

Ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh 

hướng dẫn các cơ sở chăn nuôi lợn tăng cường 

chăm sóc nuôi dưỡng, thực hiện nghiêm ngặt 

các biện pháp an toàn sinh học; đồng thời 

khuyến cáo phát triển các loại vật nuôi khác như 

gà, vịt, bò thịt... chất lượng cao nhằm đáp ứng 

nhu cầu tiêu thụ đa dạng của người dân và bù 

đắp một phần thiếu hụt thịt lợn. 

Tỉnh đề mục tiêu đề ra, trong năm 2020 

phải đạt tổng đàn 700.000 con; trong đó, đàn lợn 

nái đạt 75.000 con, tổng sản lượng lợn thịt đạt 

125.000 tấn. 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Phú Thọ, hiện nay, đàn lợn đang có 

dấu hiệu dần phục hồi sau bệnh dịch tả lợn châu 

Phi, nhưng tốc độ phát triển tổng đàn còn chậm; 

giá lợn hơi được điều chỉnh giảm nhưng vẫn ở 

mức cao, người chăn nuôi đang tái đàn nhưng 

gặp khó khăn về con giống, tổng đàn lợn ước đạt 

629.600 con, giảm 25,3%. 

Nhiều thương lái cho biết, hiện nay, số 

lượng lợn nuôi trong dân không còn nhiều; tại 

các trại nuôi gia công của các doanh nghiệp, số 

lượng lợn thịt cũng giảm đáng kể khiến việc thu 

mua lợn gặp rất nhiều khó khăn. 

Việc hiếm lợn thịt còn do một số thương 

lái thu mua gom lợn trong dân để bán sang thị 

trường Trung Quốc theo đường tiểu ngạch do 

phía Trung Quốc đang thu mua với giá rất cao. 

Ông Nguyễn Tất Thành, Chi cục trưởng 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Phú Thọ cho biết, 

cùng với việc lo sợ nguy cơ tái phát bệnh dịch tả 

lợn châu Phi, giá lợn giống đang tăng rất cao 

khiến người chăn nuôi chưa mạnh dạn đầu tư tái 

đàn. Giá con giống cao một phần là do sau đợt 

bệnh dịch tả lợn châu Phi năm vừa qua, khiến 

đàn lợn bố mẹ, ông bà, cụ kỵ thiếu hụt trầm 

trọng, phần khác là do các hộ chăn nuôi, doanh 

nghiệp còn đàn giống giữ lại để tiếp tục gây nuôi 

khiến người chăn nuôi nhỏ lẻ khó mua con 

giống. 

Hiện nay, giá lợn giống tại các doanh 

nghiệp đang có giá khoảng 3,1 đến 3,2 triệu 

đồng/con 7kg; 4 triệu đồng/con 10 kg. Lợn giống 

thậm chí lên đến 12 đến 15 triệu đồng/con lợn 

nái; 7 đến 10 triệu đồng/con đối với lợn đực.

 

 

Đào An (TTXVN) 
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PHÚ THỌ: 

NỖ LỰC ĐƯA LAO ĐỘNG QUAY TRỞ LẠI THỊ TRƯỜNG SAU ĐẠI DỊCH COVID-19 

 

Tính đến hết tháng 5/2020, toàn tỉnh 

Phú Thọ có 6.245 người được tạo việc làm mới, 

xuất khẩu lao động đạt 774 người. 

Ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đến lao động việc 

làm 

Theo Sở Lao động - Thương binh & Xã 

hội (Sở LĐ-TB&XH) tỉnh Phú Thọ: Do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19, một số doanh 

nghiệp gặp khó khăn, buộc phải cho người lao 

động nghỉ luân phiên để duy trì sản xuất, thương 

lượng cho người lao động nghỉ không hưởng 

lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động. 

Điển hình như Công ty TNHH Dệt Phú 

Thọ trong tháng 4/2020 đã phải dừng sản xuất, 

cho người lao động nghỉ việc. Tương tự, Công ty 

CP Công nghệ tạo hình Cơ khí Việt Nam cũng 

phải cho người lao động nghỉ việc luân phiên, 

Công ty TNHH Seshin Việt Nam đã phải thỏa 

thuận với người lao động nghỉ việc không hưởng 

lương đến hết tháng 7/2020. 

Dù đã thỏa thuận với người lao động 

nghỉ việc không hưởng lương đến hết tháng 

7/2020, nhưng hiện nay, Công ty TNHH Seshin 

đã ký được đơn hàng mới, người lao động đã 

quay lại sản xuất. 

Trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, 

nhóm doanh nghiệp sản xuất gia công hàng 

may mặc xuất khẩu bị ảnh hưởng tương đối lớn 

vì không phải là mặt hàng cấp thiết nhưng phải 

sử dụng nhiều lao động để sản xuất, thị trường 

xuất khẩu chính là Mỹ. 

Do đó, khi Mỹ tạm dừng các hoạt động 

do dịch bệnh, doanh nghiệp bị hủy đơn hàng, 

không thanh toán được hợp đồng của đơn hàng 

trước đó… doanh nghiệp khó có thể chi trả lương 

đầy đủ cho người lao động. 

Đối với các doanh nghiệp FDI sử dụng 

dây chuyền máy móc, công nghệ của nước 

ngoài, khó khăn lớn nhất hiện nay là thiếu hụt 

lao động là người nước ngoài nên ảnh hướng lớn 

đến quá trình chỉ đạo điều hành, sản xuất và 

kinh doanh, thậm chí một số doanh nghiệp có 

nguy cơ phải ngưng hoạt động. 

Đưa người mất việc làm quay lại thị trường lao 

động 

 Trong 4 tháng đầu năm 2020, Trung tâm 

Dịch vụ việc làm Phú Thọ bị ảnh hưởng lớn khi 

các phiên giao dịch việc làm cố định hằng 

tháng, ngày hội việc làm, hội nghị tư vấn việc 

làm không thể diễn ra theo kế hoạch do dịch 

Covid- 19. 

Tuy nhiên, đơn vị đã chủ động, linh hoạt 

xây dựng kế hoạch giới thiệu việc làm qua 

website, phỏng vấn online nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho người lao động kết nối, tuyển dụng, 

tìm kiếm việc làm phù hợp. Vì vậy, các hoạt 

động của Trung tâm vẫn diễn ra hiệu quả, đáp 

ứng nhu cầu của người lao động. 

Trung tâm đã phối hợp với các đơn vị, 

địa phương tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu 

về những vị trí việc làm còn trống và thông tin 

tuyển dụng của doanh nghiệp, khai thác nhu 

cầu tìm việc của những người đến làm thủ tục đề 

nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và đối tượng lao 

động tự do. Từ đó, xây dựng cơ sở dữ liệu về 

cung - cầu lao động đồng bộ, nhằm thúc đẩy 

hoạt động trên hệ thống sàn giao dịch việc làm 

trực tuyến. 

Tính đến hết tháng 5/2020, Trung tâm 

đã tư vấn, giới thiệu việc làm mới và hỗ trợ học 

nghề cho gần 10.000 lượt người. 

Có thể nói, đến nay nhu cầu tuyển dụng 

thêm lao động chỉ tập trung tại khu vực các 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, 

gia công linh kiện điện tử. Các doanh nghiệp ở 

những khu vực còn lại đã khôi phục sản xuất 

khoảng 80%, lao động đã đi làm trở lại. Tuy 

nhiên, các doanh nghiệp cũng vừa sản xuất vừa 

xem xét ứng phó tình hình để đưa ra kế hoạch 

sản xuất phù hợp. 

Thời gian tới, để Trung tâm Dịch vụ việc 

hoạt động có hiệu quả,  ngành LĐ –TB&XH Phú 

Thọ cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp 

phát triển thị trường lao động, đổi mới phương 

thức và nâng cao hiệu quả giáo dục nghề 

nghiệp; tăng cường tổ chức các hoạt động tư 

vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động đáp 

ứng nhu cầu của thị trường. 

Tính đến ngày hết ngày 13/5/2020, tỉnh 

Phú Thọ có 2.833 người nộp hồ sơ hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp (BHTN), 1.972 người có quyết 

định hưởng BHTN hàng tháng, 12 người đề nghị 

chuyển hưởng BHTN, gần 10.000 lượt người 

được tư vấn, giới thiệu việc làm, 113 người tạm 
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dừng hưởng BHTN, 2.623 người chấm dứt 

hưởng BHTN. 

Tổng số tiền chi trợ cấp thất nghiệp gần 

31,3 tỷ đồng. 

Đối với Việt Nam trong thời điểm hiện 

nay, khi dịch Covid-19 đã và đang tác động lớn 

đến kinh tế, xã hội; nhiều doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh phải tạm dừng hoạt động, thu 

hẹp quy mô sản xuất, thì bảo hiểm thất nghiệp 

đã thực sự phát huy vai trò, tính ưu việt của mình. 

Chỉ riêng tháng 3/2020 (tháng cao điểm 

do ảnh hưởng của đại dịch), cả nước có 59.276 

người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 31% so 

với cùng kỳ năm 2019. Từ đó, tăng tổng số đối 

tượng thụ hưởng của quý I/2020 lên 132,320 

(tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái). 

Số tiền đã chi là 2.744 tỷ đồng, trong đó 

riêng chi cho trợ cấp thất nghiệp là 2.590 tỷ 

đồng, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp bình quân 

là 3,7 triệu đồng/người/tháng.  

Như vậy, có thể thấy bảo hiểm thất 

nghiệp thực sự giúp người lao động bị ảnh 

hưởng tới thu nhập và đời sống, giúp họ đảm 

bảo, duy trì cuộc sống; giúp người sử dụng lao 

động không bị áp lực về tài chính vì không phải 

chi trả trợ cấp thôi việc, mất việc làm cho người 

lao động và giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà 

nước vì không phải cấp một khoản kinh phí cũng 

như thời gian để xây dựng chính sách, trình tự tổ 

chức thực hiện hỗ trợ cho đối tượng này.

 

Nam Khánh 
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ĐỂ VÙNG BƯỞI ĐOAN HÙNG PHÁT TRIỂN BÊN VỮNG 

 

Nhờ phát triển bưởi, Phú Thọ đã khai 

thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về đất đai, 

khí hậu, hình thành vùng cây ăn quả, tạo ra sản 

phẩm hàng hóa tập trung. Tuy nhiên, để cây 

bưởi mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững, 

cần sự chung tay của các cấp, các ngành với 

các giải pháp đồng bộ. 

Trồng bưởi VietGAP 

Phú Thọ hiện có trên 4.300ha bưởi, 

trong đó có khoảng 2.700ha cho thu hoạch. 

Năm 2019, năng suất bưởi đạt gần 11,6 tấn/ha, 

sản lượng trên 30.000 tấn. 

Tỉnh đã triển khai một số dự án khoa học 

công nghệ để nghiên cứu, chuyển giao kỹ thuật 

canh tác nhằm cải tạo, phục hồi, nâng cao chất 

lượng mẫu mã bưởi quả đặc sản, xây dựng 

thương hiệu. Do đó, trình độ kỹ thuật thâm canh 

bưởi của người dân được nâng lên; xây dựng 

được  mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa, 

trong đó có một số mô hình ứng dụng công nghệ 

cao. 

Xác định bưởi là một trong những cây 

trồng chủ lực, từ năm 2016 đến nay, Phú Thọ 

huy động trên 20 tỷ đồng phát triển cây bưởi đặc 

sản Đoan Hùng, bưởi Diễn.  

Phú Thọ có 147 vùng sản xuất bưởi tập 

trung với diện tích trên 700ha; 33 trang trại, 5 

hợp tác xã, 1 tổ hợp tác sản xuất bưởi với hơn 

200ha. Các địa phương đều áp dụng trồng bưởi 

theo quy trình VietGAP, hữu cơ… nhằm nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm. 

Quy mô nhỏ lẻ 

Tuy đạt được kết quả quan trọng, song 

việc phát triển cây bưởi ở Phú Thọ còn một số 

hạn chế khiến hiệu quả chưa xứng với tiềm 

năng. Trước hết, sản xuất bưởi chủ yếu ở quy 

mô nhỏ, phân tán, diện tích vùng trồng tập trung 

thấp. 
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Một  bộ phận nông dân chưa chú trọng 

đầu tư thâm canh, chưa sản xuất hàng hóa, 

chưa quan tâm đến xây dựng và phát triển 

thương hiệu. Diện tích trồng mới chủ yếu ở quy 

mô nông hộ, thiếu mô hình sản xuất lớn có tính 

liên kết giữa các hộ trồng bưởi trong sản xuất và 

kinh doanh. Mức độ đầu tư cho cây bưởi chưa 

đúng mức so với cả chu trình phát triển của cây, 

việc ứng dụng kỹ thuật chưa đồng bộ. 

Một số diện tích trồng tự phát, không 

theo quy hoạch nên không chủ động được 

nguồn nước, không có điều kiện thuận lợi để 

chăm sóc; chất đất không phù hợp khiến người 

làm vườn phải tăng chi phí sản xuất, mất nhiều 

công sức, đối diện với nhiều rủi ro. 

Đây là nguyên nhân khiến mẫu mã bưởi 

còn nhiều điểm hạn chế, chất lượng quả không 

đồng đều làm giảm giá trị thương mại, gây khó 

khăn trong hoạt động kinh doanh bưởi quả. 

Còn khó khăn trong thu hút doanh 

nghiệp đầu tư sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu 

thụ bưởi; việc xây dựng thương hiệu và quản lý 

thương hiệu bưởi đặc sản còn hạn chế. 

Tỷ lệ cây giống sạch bệnh, chất lượng 

tốt đưa vào sản xuất đại trà còn thấp; cây giống 

sử dụng chưa được kiểm soát chặt chẽ về nguồn 

gốc; cơ sở sản xuất giống trên địa bàn còn thiếu 

và chưa đáp ứng theo quy định. 

Cần chú trọng xây dựng thương hiệu 

Huyện Đoan Hùng xác định bưởi là cây 

trồng chủ lực với sản lượng năm 2019 ước đạt 

20.000 tấn, tăng 25% so với năm 2018, giá trị 

sản phẩm trên 300 tỷ đồng. Tổng diện tích bưởi 

hiện có trên địa bàn huyện đạt trên 2.450ha, 

trong đó có 1.600ha cho thu hoạch. Thời gian 

qua, huyện đã xây dựng một số mô hình đầu tư, 

thâm canh, hỗ trợ bao bì, tem truy xuất nguồn 

gốc, thí điểm ký kết tiêu thụ sản phẩm. 

Năm 2019, sản phẩm bưởi đặc sản tiếp 

tục được vinh danh là một trong 75 thương hiệu 

vàng nông nghiệp Việt Nam. 

Việc phát triển thương hiệu bưởi đặc sản 

Đoan Hùng và quản lý chất lượng bưởi quả còn 

gặp khó do cách thu mua của thương lái từ khi 

quả còn non, dẫn đến nhiều chủ vườn chưa có 

nhu cầu sử dụng tem nhãn, quả bưởi không 

được dán tem và khó quản lý  khi đưa ra thị 

trường. Sản lượng bưởi từ cây nhiều năm tuổi 

còn thấp nên còn tình trạng đẩy giá sản phẩm 

lên cao và thương lái có sự trà trộn làm ảnh 

hưởng không nhỏ đến chất lượng và thương hiệu 

bưởi Đoan Hùng. 

Ông Nguyễn Hoàng Minh, Trưởng 

phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đoan 

Hùng, cho biết: Huyện khuyến khích nông dân 

liên kết thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất, 

kinh doanh bưởi để tăng cường năng lực sản 

xuất và khả năng cạnh tranh. Trên cơ sở đó sẽ 

tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp tiêu thụ 

gắn với vùng sản xuất theo hướng ký kết hợp 

đồng tiêu thụ sản phẩm. 

Đồng thời tích cực tuyên truyền, quảng 

bá, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm 

bưởi tại các hội chợ, củng cố, tiếp tục phát triển 

các điểm, các kênh phân phối chính thức và uy 

tín như cửa hàng giới thiệu sản phẩm, siêu thị... 

Thực hiện các giải pháp đồng bộ 

Để cây bưởi phát triển thành ngành 

hàng chủ lực, hiệu quả cao và bền vững, Phú 

Thọ cần phải thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. 

Trước hết, cần tăng cường công tác 

khuyến nông, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản 

xuất theo hướng công nghệ cao, hữu cơ, 

VietGAP vào trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu 

bệnh cho cây bưởi. Tập trung chỉ đạo tổ chức 

sản xuất bưởi theo hướng hàng hóa, hiện đại; 

sản xuất theo chuỗi liên kết từ trồng - bảo quản 

- chế biến - tiêu thụ; đẩy mạnh phát triển sản 

xuất theo hướng trang trại, gia trại quy mô thích 

hợp. 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chi cục 

trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông - lâm 

sản và thủy sản Phú Thọ, cho biết: Phát triển 

cây bưởi thành vùng hàng hóa lớn, sản xuất gắn 

với chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất 

nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, liên kết sản 

xuất theo chuỗi giá trị là xu hướng tất yếu. Việc 

triển khai truy xuất nguồn gốc sản phẩm bằng 

tem điện tử, hình thành các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh có uy tín là những nhân tố để tạo dựng 

thương hiệu, nâng sức cạnh tranh của sản phẩm 

bưởi. 

Đối với cây bưởi, khâu giống, kỹ thuật có vai trò 

đặc biệt quan trọng, bởi cây có chu kỳ sinh 

trưởng dài, sau nhiều năm chăm sóc mới cho 

thu hoạch. Việc chăm sóc đúng quy trình để có 

sản phẩm chất lượng, an toàn vệ sinh thực 

phẩm đặt ra cho nông hộ những yêu cầu cao 

nhưng đây cũng là tiền đề để cây bưởi phát triển 
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bền vững và là yếu tố cơ bản xây dựng thương 

hiệu bưởi địa phương.

 

Nguyễn Huế - Báo Phú Thọ 

 

https://kinhtenongthon.vn/Ngày 16 tháng 6 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ:  

KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ VỐN MỒI 

 

Giai đoạn 2021 - 2025, Phú Thọ đặt 
mục tiêu tăng trưởng công nghiệp nông thôn 
(CNNT) đạt 15%/năm, trong đó khuyến công 
giữ vai trò “vốn mồi” vừa khuyến khích phát 
triển sản xuất vừa mở rộng đầu ra cho sản 
phẩm.  
Kết quả đáng ghi nhận 

Đánh giá từ Sở Công Thương Phú Thọ, 
6 năm qua, sản xuất công nghiệp của tỉnh 
không ngừng gia tăng. Nếu như năm 2014, giá 
trị sản xuất công nghiệp đạt trên 38,895 tỷ 
đồng, đến năm 2019 đã tăng lên trên 77,105 
tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 
15,04%. Năng lực sản xuất công nghiệp phát 
triển cả về số lượng, quy mô, trình độ công 
nghệ và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu 
cầu thị trường. 
Kết quả khả quan của sản xuất công nghiệp 
nói chung và ngành CNNT nói riêng của Phú 
Thọ những năm qua có sự góp sức lớn của 
công tác khuyến công. Nói về điều này, đại 
diện Sở Công Thương nhận định: Thông qua 
công tác khuyến công, nhiều chương trình, dự 
án đã được lồng ghép triển khai đồng bộ. Đem 
lại việc làm cho 2.000 lao động nông thôn, tiên 
tiến hóa sản xuất, từ đó chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế của tỉnh. 

Hoạt động khuyến công cũng giúp các 
cơ sở CNNT xác định hướng đầu tư đúng, có 
hiệu quả, nâng cao năng lực quản lý, mở rộng 
sản xuất, kinh doanh gia tăng sức cạnh tranh 
trên thị trường. Theo thống kê, 6 năm qua, 
Khuyến công Phú Thọ đã hỗ trợ xây dựng mô 
hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới 
cho 17 cơ sở CNNT, tập trung nhân rộng các 
mô hình chế biến nông - lâm sản, sản phẩm 
phụ trợ…; hỗ trợ 99 cơ sở CNNT đầu tư mới, mở 

rộng sản xuất trong lĩnh vực cơ khí, chế biến 
nông - lâm sản… 
Mục tiêu giai đoạn mới 

Với những đóng góp to lớn, Sở Công 
Thương Phú Thọ đã xây dựng mục tiêu, định 
hướng cho công tác khuyến công giai đoạn 
mới (2021 - 2025). Trong đó, khuyến công giữ 
vai trò nòng cốt, thúc đẩy CNNT của tỉnh phát 
triển với mức tăng trưởng bình quân 15%/năm; 
đến năm 2025 tăng trưởng CNNT đạt cao hơn 
mục tiêu trong quy hoạch phát triển công 
nghiệp; tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến 
sâu, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng 
cao của các sản phẩm nông – lâm - thủy sản, 
chuyển dịch cơ cấu lao động, kinh tế ở khu vực 
nông thôn. 

Để thực hiện mục tiêu, hỗ trợ phát triển 
sản xuất vẫn là ưu tiên hàng đầu của Khuyến 
công Phú Thọ trong giai đoạn mới. Thông qua 
các đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật 
ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, khuyến 
công tiếp tục đưa công nghệ tiên tiến vào sản 
xuất CNNT, tạo ra quy mô sản xuất lớn, sản 
phẩm đồng đều, chất lượng tốt. Đưa yếu tố 
xanh, bền vững vào sản xuất CNNT như áp 
dụng sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng… 
giúp cơ sở CNNT tiến gần hơn các yêu cầu về 
hội nhập kinh tế. 

Theo đại diện Sở Công Thương tỉnh, 
bên cạnh đảm nhiệm trách nhiệm khuyến 
khích phát triển CNNT, Khuyến công Phú Thọ 
cũng cần thay đổi để thích nghi với bối cảnh 
kinh tế mới. Nhất là khi hội nhập kinh tế quốc 
tế khiến hàng hóa nhập khẩu đa dạng, giá 
thành hợp lý hơn. Do vậy, một số nội dung của 
công tác khuyến công cần được ưu tiên trong 
giai đoạn tới, như: Các dự án hỗ trợ đầu tư kết 
cấu hạ tầng cụm công nghiệp, để tạo mặt bằng 

https://kinhtenongthon.vn/
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cho doanh nghiệp đầu tư mới, và dần di dời 
doanh nghiệp từ trong khu dân cư vào cụm 
công nghiệp; hỗ trợ, thu hút dự án đầu tư vào 
các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và 
công nghiệp phụ trợ, đầu tư sản xuất gắn liền 
với chế biến sâu sản phẩm nông - lâm nghiệp, 
sản xuất hàng tiêu dùng…; hỗ trợ xây dựng, 
phát triển thương hiệu quốc gia và các dự án 
kết nối giao thương. Bởi thương hiệu mạnh sẽ 

tạo uy tín giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm 
vào các thị trường lớn, đem lại giá trị kinh tế 
cao và phát triển bền vững… 

Giai đoạn 2014 - 2020, tổng kinh phí 

thực hiện công tác khuyến công của Phú Thọ 

là 40,279 tỷ đồng, trong đó khuyến công quốc 

gia trên 20 tỷ đồng, khuyến công địa phương 

trên 20,27 tỷ đồng.

 

Hải Linh 
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DỆT PHÚ THỌ: 

GIẢM SỰ CỐ NHỜ TPM 

 

Với mong muốn giảm lãng phí, nâng cao 

hiệu suất thiết bị, năm 2019 Công ty TNHH Dệt 

Phú Thọ (Dệt Phú Thọ) đã tham gia Chương 

trình hỗ trợ triển khai TPM (bảo trì năng suất 

toàn diện) của Bộ Công Thương. Với sự hỗ trợ 

của các chuyên gia tư vấn, những sự cố “nan 

giải” của máy móc đã được giải quyết dứt điểm. 

Trong đó, phải kể đến sự cố kẹt vòng da tại máy 

con phải đóng máy xử lý – là vấn đề xảy ra tại 

điểm nút thắt cổ chai của dây chuyền sản xuất 

sợi. 

Dữ liệu sự cố kẹt vòng da được thống kê 

lại. Nhóm cải tiến dựa trên dữ liệu đó xác định 

được khu vực ưu tiên thực hiện cải tiến là máy 

con số 1, xưởng 3 do số sự cố xảy ra trong tháng 

là lớn nhất. Mục tiêu của nhóm được thiết lập để 

cả nhóm cùng cố gắng hướng tới. 

Sau khi hiểu vấn đề, nắm được nguyên 

lý hoạt động của chi tiết máy thường xuyên gặp 

sự cố, cả nhóm đã phân tích và tìm hiểu nguyên 

nhân gây kẹt vòng da tại máy con số 1. Nhân 

viên bảo trì và vận hành đã cùng bàn và tìm giải 

pháp. 

Bà Tăng Thị Hồng Loan - đại diện nhóm 

chuyên gia tư vấn - cho biết: Thời gian đầu triển 

khai, nhóm giảm lỗi kẹt vòng da máy con từ 27 

lần kẹt/tháng xuống còn 5 lần/tháng, gần đạt với 

mục tiêu đề ra ban đầu. Nhóm cần tiếp tục theo 

dõi dữ liệu và cải tiến nhằm đạt được mục tiêu. 

Nhóm giảm lỗi độ đồng đều sản phẩm tại máy 

ghép đạt 30% khi chỉ số đánh giá mà nhóm đưa 

ra chưa phù hợp. Nhóm giảm lỗi cắt tại máy ống 

phải làm lại phân tích nguyên nhân gốc do phạm 

vi quá rộng và cần có sự hỗ trợ từ nhân sự máy 

con và máy thô. Đồng thời, Nhóm cải tiến hoạt 

động bảo trì đặt mục tiêu giảm thời gian bảo trì 

dạng một tháng từ 170 phút xuống còn 140 phút 

thông qua sắp xếp hợp lý lại hoạt động bảo trì, 

bổ sung công cụ hỗ trợ. 

Kết quả cuối cùng, nhóm cải tiến đã 

giảm được 96% số sự cố kẹt vòng da xảy ra tại 

máy con số 1 – xưởng 3. Kết quả này đã vượt 

mong đợi đặt ra khi khởi động nhóm. Ngoài ra, 

nhóm cũng xây dựng những tiêu chuẩn mới như 

hướng dẫn luồn thô, bài học 1 điểm lưu ý khi vệ 

sinh máy. Những tài liệu này đã được phê duyệt 

và ban hành để đào tạo nội bộ cho nhân viên 

khu vực máy con. 

Bà Ngô Thị Đảm - Phó giám đốc Dệt 

Phú Thọ - cho biết, bằng việc tăng cường các 

hoạt động cải tiến theo nhóm, các thành viên 

trong Ban TPM của công ty được đào tạo và 

thực hành các phương pháp phân tích, cải tiến, 

nhằm nâng cao hiệu suất thiết bị tổng thể của 
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cả dây chuyền. Qua đó, nhân viên được nâng 

cao tính chủ động, khả năng trình bày, tinh thần 

làm việc nhóm và hơn hết, sự hợp tác công việc 

giữa các bộ phận trước đây và bây giờ đã có sự 

cải thiện đáng kể. 

“Với kết quả đạt được, nỗ lực của cả 

nhóm, hệ thống máy móc trong công ty được cải 

tiến đáng ghi nhận. Tôi mong muốn, nhóm tiếp 

tục áp dụng phương pháp để cải tiến những chủ 

đề tiếp theo của công ty” – bà Ngô Thị Đảm nhấn 

mạnh. 

Chương trình TPM tại Công ty TNHH 

Dệt Phú Thọ được triển khai đến bước 3 và nhận 

được ủng hộ từ lãnh đạo đến các cấp quản lý và 

nhân viên toàn công ty.

 

Thu Hường 

 

Công thương. – Số 72(1692). –  Ngày 15 tháng 6 năm 2020. – Tr.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

DỰ ÁN VƯỜN VUA SỬ DỤNG HƠN 10HA ĐẤT KHÔNG ĐÚNG MỤC ĐÍCH 

 

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

Phú Thọ Bùi Văn Quang, trước ngày 31/5/2020, 

chủ đầu tư phải báo cáo kết quả khắc phục, nếu 

không sẽ xử lý theo quy định. 

Về việc xử lý những tồn tại ở dự án Vườn 

Vua (huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), theo 

văn bản ngày 18/5/2020 dô ông Nguyễn Văn 

Hậu, Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường Phú 

Thọ ký, chủ đầu tư dự án Vườn Vua resort&villas 

đã sử dụng đất không đúng mục đích đối với 

diện tích 104.925,9 m2. Trong đó có 94.071,6 

m2 đất mặt nước chuyên dùng và 10.854,3 m2 

đất nuôi trồng thủy sản sang đất thương mại 

dịch vụ, là hành vi bị nghiêm cấm theo khoản 3 

Điều 12 Luật Đất đai năm 2013. 

Hiện trạng của diện tích đất sử dụng 

không đúng mục đích này đã được chủ đầu tư 

xây biệt thự, phòng karaoke, quầy bar, 11 nhà 

dãy shop giới thiệu sản phẩm... 

Trước đó, Sở Tài nguyên – Môi trường 

Phú Thọ kết luận chủ đầu tư dự án Vườn Vua 

resort&villas đã tự ý chuyển đổi mục đích sử 

dựng đất không đúng quy định đối với diện tích 

108.266,5 m2 đất. Báo Nông nghiệp Việt Nam 

vào cuộc tìm hiểu và phát hiện nhiều vi phạm 

khác của chủ đầu tư dự án. Sau khi báo phản 

ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Bùi Văn 

Quang  đã chỉ đạo giao Thanh tra tỉnh chủ trì 

thực hiện kiểm tra các nội dung cơ quan báo chí 

phản ánh, đề xuất báo cáo UBND tỉnh biện pháp 

xử lý. 

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Phú 

Thọ, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty Cổ 

phần Đầu tư Thăng Long (Công ty con của 

Thăng Long Invest) chưa thực hiện đầy đủ trình 

tự thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai nên để 

xẩy ra việc sử dụng đất chưa đúng mục đích. 

UBND huyện Thanh Thủy, Sở Tài nguyên - Môi 

trường chưa kịp thời hướng dẫn, đôn đốc chủ 

đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy 

định. 

Để chấn chỉnh nội dung nêu trên, Chủ 

tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu: Công ty Cổ 

phần Đầu tư Thăng long Phú Thọ phải khắc 

phục ngay và triệt để những nội dung trong lĩnh 

vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước được 

nêu tại Kết luận Thanh tra số 295/KL-TNMT 

ngày 19/2/2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên - 

Môi trường và Báo cáo của Thanh tra tỉnh. Báo 

cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh (qua Sở Tài 

nguyên - Môi trường) trước ngày 31/5/2020. Nếu 

quá thời hạn trên công ty không thực hiện sẽ bị 

xử lý theo quy định. 

Trong báo cáo gửi UBND tỉnh và Sở Tài 

nguyên – Môi trường Phú Thọ, Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Đầu tư Thăng Long và Công ty Cổ 
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phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ thể hiện: 

Trên thực tế, diện tích đất sử dụng không đúng 

mục đích này vẫn nằm trong ranh giới đất công 

ty được giao và hoàn toàn không làm thất thoát 

ngân sách nhà nước. Chủ đầu tư cũng kiến nghị 

tỉnh Phú Thọ xem xét tạo điều kiện về các cơ 

chế hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch 

Covid-19 như miễn giảm, gia hạn thuế đất, thuế 

thu nhập doanh nghiệp... 

Trao đổi với NNVN, ông Dương Quốc 

Lâm, Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy cho 

biết chính ông là người ký văn bản của UBND 

huyện Thanh Thủy báo cáo dự án Vườn Vua. 

Tại mục "Tồn tại về việc sử dụng đất của chủ 

đầu tư", UBND huyện Thanh Thủy khẳng 

định:  “Chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất trong nội bộ dự án khi chưa được 

cấp có thẩm quyền cho phép. Chủ đầu tư đã tiến 

hành đổ đất, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng 

đất với diện tích khoảng 108.000m2 (gồm đất 

mặt nước chuyên dùng, đất nuôi trồng thủy sản 

là những diện tích đã được UBND tỉnh giao công 

ty quản lý) sang đất phi nông nghiệp mà chưa 

được cấp phép của cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền.  

Về môi trường, theo báo cáo của huyện 

Thanh Thủy, chủ đầu tư dự án đã được UBND 

tỉnh Phú Thọ phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường (ĐTM) tại Quyết định ngày 

8/9/2011. Mặc dù trong quá trình thực hiện dự 

án từ năm 2012 đến nay, chủ đầu tư đã được cơ 

quan có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy 

mô, mức đầu tư thực hiện dự án. Đối chiếu theo 

quy định của Luật Môi trường thì chủ đầu tư dự 

án phải lập điều chỉnh báo cáo ĐTM nhưng chủ 

đầu tư chưa thực hiện kịp thời. 

Thêm một biểu hiện của việc “cơ quan 

nhà nước cứ chạy theo nhà đầu tư” tại dự án 

Vườn Vua là việc Công ty Cổ phần Đầu tư 

Thăng Long Phú Thọ đã sử dụng đất không 

đúng mục đích để xây hàng loạt biệt thự và các 

công trình khác từ những năm trước, nhưng đến 

ngày 13/12/2019, ông Hồ Đại Dũng, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Phú Thọ vẫn ký quyết định số 

3223/QĐ-UBND cho phép Công ty Cổ phần 

Đầu tư Thăng Long Phú Thọ chuyển mục đích 

số diện tích 184.246,4m2 đất nuôi trồng thủy 

sản tại khác xã Trung Thịnh, Đồng Luận và 

Trung Nghĩa sang đất thương mại dịch vụ để 

đầu tư xây dựng Khu du lịch, biệt thự, sinh thái 

nghỉ dưỡng Vườn Vua theo dự án đầu tư và quy 

hoạch chi tiết được duyệt.

 

Hoàng Anh – Anh Tuấn 

 

https://nongnghiep.vn/Ngày 29 tháng 5 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

VĂN HÓA – XÃ HỘI 

 

 

VIỆT TRÌ SẼ TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ LỄ HỘI 

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê 

duyệt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải 

pháp chủ yếu phát triển TP Việt Trì trở thành TP 

lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam giai 

đoạn đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Theo đó, 

TP Việt Trì được xây dựng và phát triển bao gồm 

cả Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền 

Hùng (Phú Thọ) trở thành TP lễ hội về với cội 

nguồn dân tộc Việt Nam theo hướng đồng bộ, 

bền vững cả về cơ sở hạ tầng kinh tế, hạ tầng 

xã hội, hội tụ các điều kiện tốt nhất thực hành di 

sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và các 

di sản văn hóa vùng đất Tổ đã được UNESCO 

ghi danh, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu văn 

hóa tín ngưỡng chính đáng của nhân dân, củng 

https://nongnghiep.vn/
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cố tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết, đồng lòng, 

đồng thuận của toàn dân tộc Việt Nam. 

Tạo dựng và hình thành môi trường văn 

hóa, môi trường sống đặc trưng vùng đất Tổ: cởi 

mở, thân thiện, đoàn kết; có quy chế quản lý đô 

thị văn minh và được thực hiện theo tinh thần 

“thượng tôn pháp luật”; các thành phần tham gia 

hoạt động lễ hội bảo đảm chuẩn mực về văn 

hóa ứng xử, văn hóa thương mại và ý thức giữ 

gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Về định hướng 

phát triển, phát huy tính tự nguyện, tự quản của 

người dân, tiến tới người dân là chủ thể thực hiện 

các nghi lễ; nâng cao ý thức bảo tồn, giữ gìn, 

phát huy các giá trị văn hóa của địa phương gắn 

với phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần tăng thu 

nhập, tạo công ăn việc làm, nâng cao chất lượng 

đời sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương 

phát triển. Mỗi người dân địa phương cũng như 

du khách đều là chủ thể thực hành các tập quán, 

tín ngưỡng thờ cúng Tổ tiên, chủ động và tích 

cực tham gia bảo vệ, gìn giữ, trao truyền, làm 

sống động giá trị nguyên bản của các di sản văn 

hóa vật thể, phi vật thể của quê hương, đất 

nước. 

Một trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ 

yếu phát triển TP Việt Trì trở thành thành phố lễ 

hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam là về quy 

hoạch, hình thành và phát triển không gian lễ hội 

bảo đảm kết hợp hài hòa với không gian phát 

triển kinh tế - xã hội, phù hợp với quy hoạch 

chung TP Việt Trì và quy hoạch tỉnh Phú Thọ, 

trên cơ sở giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và 

bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy phát triển 

kinh tê – xã hội bền vững. Tăng cường phối hợp, 

tạo sự thống nhất, đồng bộ, liên ngành trong 

việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cho phát 

triển du lịch; gắn các hoạt động lễ hội với các 

hoạt động dịch vụ, du lịch…

 

T.Sương 

 

Văn hóa. – Số 72(3423). –  Ngày 15 tháng 6 năm 2020. – Tr.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ SẮP CÓ CÔNG VIÊN KHOÁNG NÓNG 

 

Rộng 4,4ha, công viên khoáng nóng 
thuộc tổ hợp vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng 5 
sao Wyndham Lynn Times Thanh Thủy được 
kỳ vọng sẽ hút khách. 

Được thiết kế bởi Toshi Kawauchi 
- kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật Bản - 
chuyên gia thiết kế các khu resort nghỉ dưỡng 
onsen cao cấp, công viên khoáng nóng 
Wyndham Lynn Times Thanh Thủy trang bị 
đầy đủ các tiện ích và trải nghiệm nghỉ dưỡng 
chuẩn Nhật. Chủ đầu tư kỳ vọng, công viên 
khoáng nóng sẽ thay đổi "khẩu vị" vui chơi, giải 
trí trong các dự án nghỉ dưỡng. 

Công viên khoáng nóng Wyndham 
Lynn Times Thanh Thủy bao gồm các khu: bể 
bơi lớn ngoài trời, khu tắm onsen nam - nữ, 
botanic garden, tắm onsen theo chủ đề, khu 
ẩm thực giải trí, khu VIP, spa và sauna, tắm 
thảo dược trị liệu, khu tắm xả đồng bộ... Hệ 
thống tiện ích đa dạng phù hợp với mọi lứa tuổi 

tham gia. Từ trẻ em, người lớn cho đến người 
cao tuổi đều có thể tìm cho mình một không 
gian vui chơi và thư giãn tại công viên khoáng 
nóng này. Khi đưa vào hoạt động, đây sẽ là địa 
điểm để người dân Thủ đô nghỉ dưỡng, xả 
stress và làm đẹp trong dịp cuối tuần khi chỉ 
cách Hà Nội hơn một giờ lái xe. 

Theo chủ đầu tư, công viên khoáng 
nóng này nằm trên mỏ khoáng nóng có chất 
lượng tương đương với các mỏ suối khoáng tại 
chân núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Khoáng nóng 
Thanh Thủy còn chứa chất Randon, hỗ 
trợ chữa các bệnh về xương khớp, đường hô 
hấp, các bệnh về tim mạch...Với nhiệt độ 
quanh năm được duy trì 37-53 độ, du khách có 
thể tới công viên khoáng nóng trong mọi thời 
điểm để giải trí và hưởng thụ các tiện ích nghỉ 
dưỡng chuẩn 5 sao. 

Bên cạnh đó, du khách sẽ còn được 
trải nghiệm không gian kiến trúc Nhật Bản và 
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tham gia trải nghiệm các lễ hội văn hóa cổ 
truyền của xứ sở Phù Tang. Ngay cạnh công 
viên khoáng nóng là khu phố đi bộ Nhật Bản 
kéo dài hơn 500m, với các dãy nhà liền kề 
được thiết kế theo kiến trúc Nhật. Du khách 
như lạc vào con phố Nhật với những biểu tượng 
đặc trưng như cổng Torii, kênh nước cá Koi, 
cầu gỗ đỏ, lồng đèn cá chép, hoa anh đào...  
Phố đi bộ Nhật Bản cạnh công viên khoáng 
nóng Wyndham Lynn Times Thanh Thủy. 

Đây sẽ là nơi thường xuyên diễn ra các 

buổi diễu hành đường phố, lễ hội hóa trang, lễ 

hội truyền thống của người Nhật. Sau khoảng 

thời gian vui chơi và thư giãn trong bể khoáng 

onsen tại công viên khoáng nóng, du khách sẽ 

được mặc Yukata đi dạo, mua sắm và thưởng 

thức các món ăn đặc sắc của người Nhật Bản. 

Wyndham Lynn Times Thanh Thủy được chủ 

đầu tư kỳ vọng là thiên đường check-in dành 

cho những ai yêu mến nền văn hóa Nhật Bản.
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GỐC NGUỒN HÙNG VƯƠNG NHÌN TỪ NGỌC PHẢ 

 

Nhiều cuộc khảo cổ học đã chứng minh 
thời đại Hùng Vương không phải là thời kỳ 
huyền sử. Trước nay, nhiều người biết đến thời 
đại Hùng Vương qua các sách sử. Còn thời đại 
đó qua các bản ngọc phả như thế nào thì chưa 
rõ. 

Vì vậy, NXB Dân Trí vừa xuất bản cuốn 
“Hùng Vương Thánh tổ Ngọc phả” của các tác 
giả Nguyễn Đức Tố Lan, Thích Tâm Hiệp, 
Nguyễn Đức Tố Huân (nhóm nghiên cứu di sản 
văn hóa Đền Miếu Việt) để bổ khuyết thêm 
thông tin về thời đại Hùng Vương. 

Mỗi dịp đến ngày giỗ Tổ, nhiều người 
con Lạc cháu Hồng về đền Hùng dâng nén 
hương thơm bày tỏ tấm lòng thành kính lên tiên 
tổ ngàn đời của dân tộc. Nhiều người không 
biết, trong ngôi đền thiêng ấy có cuốn “Ngọc 
phả” được thờ. Ngọc phả Hùng Vương được coi 
là cuốn “Thiên thư” (sách Trời) thiêng liêng mà 
ông cha đã để lại. Sách ấy lưu giữ những dấu 
chỉ cho con cháu về sau lần tìm ra đường về 
nguồn cội. 

Từ nhiều ngàn năm lịch sử của dân tộc 
ta, không phải ai cũng được đọc các gia phả 
hay tộc phả ấy trong gia đình. Tộc phả phải do 
người đứng đầu tộc họ cất giữ, thờ phụng và 
trao truyền hay tu chỉnh khi bị hư hỏng. Cuốn 
“Hùng Vương Thánh tổ Ngọc phả” tại đền là 
nhằm để nói lên giá trị lịch sử ấy. Giá trị lịch sử 
của tổ tiên tiền nhân khai sáng trải dài qua 
nhiều ngàn năm của dân tộc Đại Việt. Những 
dòng ghi chép trong ngọc phả đều được các 

triều đại phong kiến biên chép cẩn thận, đều 
dựa trên những “trao truyền” các thế hệ chứ 
không phải sáng tác, là huyền sử. 

Dưới triều Lê, với tư cách Nhà nước, tất 
cả các di tích đền miếu khắp trên nước ta lúc 
ấy, thần tích (lịch sử) các danh nhân, các anh 
hùng là các vị tiên hiền thánh tổ 5.000 năm qua 
của nước Việt được viết lại dưới dạng Ngọc 
phả. Chính ngọc phả thời đại Hùng vương cũng 
đã được các nhà làm sử như Lê Văn Hưu (thời 
Trần), Ngô Sĩ Liên (thời Lê) tham cứu khi soạn 
Đại Việt sử ký và Đại Việt sử ký toàn thư. Tuy 
Đại Việt sử ký toàn thư xếp những trang viết về 
thời kỳ Hùng Vương vào phần “ngoại kỷ” nhưng 
điều đó thể hiện những thông tin của về thời kỳ 
Hùng Vương đã được coi là chính sử của Quốc 
gia. 

Theo tác giả Thích Tâm Hiệp: Cuốn 
sách sưu khảo được dựa trên ngọc phả tại đền 
Văn Luông (nay thuộc phường Vân Phú, TP. 
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). Tại sao như vậy?. Bởi 
lẽ đây là đền còn lưu giữ được đầy đủ các bản 
văn về Hùng Vương thánh tổ so với các đền 
khác cùng thờ Hùng Vương. 

Cuốn sách sưu khảo Hùng Vương 
Thánh tổ Ngọc phả gồm 240 trang, in 4 màu 
với những nội dung quan trọng.  

Theo ghi chép của Ngọc phả Hùng 
Vương, từ thời Thục An Dương đã giao cho 
thôn Cổ Tích, nay ở xã Hy Cương, Việt Trì, làm 
“trưởng tạo lệ”, lo việc hương hỏa, phụng sự 
cho đền thờ Hùng Vương Thánh tổ trên núi 
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Nghĩa Lĩnh. Các huyện, các châu khác có 
trách nhiệm đóng góp công điền, sưu thuế 
hàng năm phục vụ việc thờ các vua Hùng. 
Ngọc phả về Hùng Vương Thánh tổ đã được 
các vị học sĩ Hàn lâm viện của nhà nước phong 
kiến biên soạn qua một số lần và được lưu giữ 
tại thôn Cổ Tích và đền Hùng. Các cuốn Ngọc 
phả của đền Hùng cũng đã được các thôn xã 
khác của vùng đất tổ Phong Châu sao chép, 
lưu giữ và thờ cúng. 

Tập sách sưu khảo này cung cấp các 
tư liệu ngọc phả về Hùng Vương được lưu 
truyền ở ngôi đền cổ “Hùng Vương từ” tại thôn 
Vân Luông của thành phố Việt Trì. Các tư liệu 
được nghiên cứu khảo sát trên các bản gốc 
chép tay trên giấy dó lưu giữ tại Ban Quản lý di 
tích đền Vân Luông, kết hợp đối chiếu với bản 
sao năm Bảo Đại thứ 33 (1938) được lưu trong 
Thư viện Khoa học xã hội Việt Nam. Đền Vân 
Luông hiện còn lưu được kiến trúc cổ từ thời 
Nguyễn, chưa trùng tu, xây mới. Cách bài trí 
ban thờ trong cấm cung ở đây gồm ban chính 
thờ 3 vị vua Hùng là Đột Ngột Cao Sơn, Viễn 
Sơn và Ất Sơn. Ban bên phải thờ 2 ngai vị, tuy 
cùng ghi là Bản thổ đại vương, nhưng có thể 
đây là bài vị cho 2 công chúa Ngọc Hoa, Tiên 
Dung tương tự như cách thờ ở đền Hùng trên 
núi Nghĩa Lĩnh và nhiều nơi khác thờ Hùng 
Vương ở Phú Thọ. 

Trong sách, các tác giả đã dịch những 
tài liệu đền lưu giữ được như: “Nam Việt Hùng 
Vương ngọc phả vĩnh truyền” soạn năm Thiên 
Phúc nguyên niên (năm 980, thời Vua Lê Đại 
Hành). Bản chữ Nho ghi chép 18 chi Hùng 
Vương gồm đầy đủ từ tên hiệu, tên truy phong, 
ngày sinh, ngày mất, số đời vua kế truyền, số 
cung phi, con trai, con gái, hoàng tôn và cháu 

chắt. Đồng thời cũng ghi chép mức thuế mỗi 
suất đinh phải đóng vào thời này. Nội dung 
“Hùng Vương tự lệ” ghi chép về các huyệt mộ 
và lệ thờ Hùng Vương. Bản chữ Nho, không rõ 
niên đại. Tài liệu “Nam Việt Hùng Thị sử ký”, 
bản chữ Nho do Hàn lâm học sĩ Quốc tử giám 
Nguyễn Đình Chấn soạn. Đây là một tập hợp 
các câu chuyện xảy ra dưới thời Hùng Vương, 
đã được sắp xếp vào những thời Hùng Vương 
nhất định, từ Đế Minh thống trị vạn bang chư 
hầu thiên hạ tới khi Hùng Duệ Vương nhường 
ngôi và Thục An Dương Vương lập cột đá thề 
trên núi Nghĩa Lĩnh. Tài liệu “Văn chào” bản 
chữ Nôm, dùng để cúng ở lăng thờ Sơn Tinh 
trước đền. Ngoài ra là các sắc phong của đền 
Vân Luông. 

Theo tác giả Thích Tâm Hiệp: Ngọc 
phả Hùng Vương chính là tóm tắt quốc sử thời 
kỳ xa xưa nhất được dân gian lưu truyền lại qua 
hàng ngàn năm cho tới ngày nay. Ngọc phả 
hoàn toàn không phải là cuốn sách ghi những 
chuyện khó tin hoang đường. Điều quan trọng 
chính là những dấu chỉ của ông cha để lần tìm 
về lịch sử thông qua những chi tiết tưởng như 
không thể có thật. 

Thờ cúng Hùng Vương là tục thờ đã có 

ngay từ buổi đầu và hiện vẫn còn hiện diện 

ngay trong từng ngôi nhà của mỗi người Việt. 

Từ Tổ Bách nghệ, Thần Nông, Ngọc Hoàng 

thượng đế... Họ là ai mà nhiều ngàn năm nay 

ông cha ta truyền dạy con cháu phải kính thờ? 

Ông cha ta có nhầm, có sai không? Đây chính 

là điều mà chúng ta cần nghiêm túc tìm hiểu 

và hiểu cho đúng. 

 

Từ Khôi 
 

 

Đại đoàn kết. - Số 160. -  Ngày 8 tháng 6 năm 2020. – Tr.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÓA “ VÙNG TRẮNG” BÓNG ĐÁ 

 

Đội U21 Hà Nội với nòng cốt là các cầu 

thủ từng nhiều năm vô địch giải trẻ, dưới sự dẫn 

dắt của HLV Dương Hồng Sơn, đã được 

chuyển giao cho CLB Phú Thọ thi đấu tại giải 

hạng nhì 2020. 

https://tuoitre.vn/vo-dap-thuy-loi-o-phu-tho-di-doi-khan-cap-16-ho-dan-20200528134104628.htm
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Điều đó mang đến những tranh luận 

trái chiều, song sự dịch chuyển này hứa hẹn 

hình thành trung tâm bóng đá mới cho khu vực 

trung du và miền núi phía Bắc. 

3 năm thăng 3 hạng 

Vào thời điểm bóng đá thế giới đang 

phải hứng chịu những tác động nặng nề của 

Covid-19, thì tháng 5 vừa qua, CLB Hà Nội đã 

khiến làng bóng đá nội bất ngờ với lễ bàn giao 

lứa U21 cho tỉnh Phú Thọ. Phát biểu với truyền 

thông, ông bầu Đỗ Quang Hiển cho biết: 

“Chúng tôi tặng đội U21 Hà Nội cho CLB bóng 

đá Phú Thọ chứ không bán. Sau khi bàn giao, 

tiền duy trì đội bóng sẽ do UBND tỉnh Phú Thọ 

và các nhà tài trợ địa phương lo liệu. CLB Hà 

Nội sẽ chỉ hỗ trợ về chuyên môn, Năm 2021, 

đội bóng này sẽ có mặt ở V-League”. 

Đội U21 Hà Nội đang được dẫn dắt bởi 

HLV trẻ Dương Hồng Sơn, cựu thủ môn đội 

tuyển Việt Nam. Anh chia tay sự nghiệp cầu 

thủ năm 2016 và chuyển sang công tác đào 

tạo trẻ ở CLB Hà Nội. Trước khi chuyển giao 

cho Phú Thọ, năm 2019 đội U21 Hà Nội giành 

chức vô địch Giải U21 quốc gia, là lực lượng 

nòng cốt của đội U21 Việt Nam thi đấu các giải 

trong nước và quốc tế. Theo lộ trình được công 

bố, sau khi nhận U21 Hà Nội, CLB Phú Thọ sẽ 

tham dự giải hạng nhì quốc gia mùa giải 2020, 

dự kiến diễn ra từ 10/7 đến 16/9. 

Với lực lượng gồm nhiều gương mặt 

từng vô địch giải U19, U21 quốc gia, CLB Phú 

Thọ đã đặt mục tiêu sẽ giành suất lên hạng 

nhất mùa giải 2021. Những gương mặt đã chơi 

tốt ở giải U21 năm ngoái như Vũ Đình Hai, Trần 

Văn Đạt, Đỗ Sỹ Huy, Quan Văn Chuẩn... đang 

ở độ tuổi đôi mươi, sung mãn về mặt thể lực, 

được đào tạo bài bản về kỹ chiến thuật, hứa 

hẹn sẽ giúp bóng đá Phú Thọ khởi đầu thuận 

lợi trên hành trình hướng đến V-League vào 

năm 2021 như bầu Hiển và lãnh đạo bóng đá 

đất Tổ đặt ra. 

Như vậy, sau 30 năm không có đội 
bóng, Phú Thọ đang từng bước khẳng định 
tham vọng và vị thế. Trong quá khứ, đã có thời 
điểm người dân Phú Thọ được đắm mình vào 
những vũ điệu của bóng đá đỉnh cao. Đó là 
thập niên 80 của thế kỷ trước, đội bóng Công 
an Vĩnh Phú (về sau là Công nghiệp Việt Trì) 
thi đấu ở giải bóng đá A1 toàn quốc - hạng đấu 
cao nhất của bóng đá Việt Nam lúc bấy giờ. 
Mặc dù vậy, ở mùa giải 1989, đội Công nghiệp 

Việt Trì phải xuống hạng khi chỉ giành vỏn vẹn 
2 điểm sau 10 trận đấu ở bảng C. 

Nhìn về quá khứ, khán giả, người hâm 
mộ bóng đá đất Tổ vẫn tự hào khi nhắc đến đội 
tuyển U13 Phú Thọ đã từng giành chức Vô địch 
toàn quốc vào năm 2001. Đến năm 2008, vì 
nhiều lý do, 2 lứa U13 và U15 đã dừng đào tạo. 
Đó là lúc bóng đá trẻ của Phú Thọ ít được mọi 
người quan tâm. Mặc dù vẫn rất yêu bóng đá, 
nhưng không mấy người hâm mộ hy vọng về 
một ngày được tận mắt chứng kiến các đội 
bóng quê hương thi đấu tại các giải đấu 
chuyên nghiệp của VFF trước khi bầu Hiển bất 
ngờ tặng cả lứa U21 cho CLB bóng đá Phú 
Thọ, đi kèm với cú hích mạnh mẽ này là mục 
tiêu “3 năm thăng 3 hạng”. 
Nước cờ khôn ngoan 

Xung quanh quyết định “cho không” 
đội U21 của CLB Hà Nội đã nổ ra những quan 
điểm trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng, bầu 
Hiển tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng của mình 
trong làng bóng đá Việt Nam. Câu chuyện 1 
ông bầu nhiều đội bóng đã được xới lên. 
Những đội bóng được cho là liên quan đến bầu 
Hiển có thể nhắc đến là Hà Nội, Đà Nẵng, 
Quảng Nam. Năm 2016, đội hạng nhất Hà Nội 
thăng hạng, ông đổi tên thành Sài Gòn FC, và 
chuyển vào TPHCM. Đến 2019, đội trẻ Hà Nội 
được chuyển giao cho Hà Tĩnh để trở thành 
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và sau đó giành quyền 
tham dự V-League. Bây giờ là lứa U21 hình 
thành nên đội Phú Thọ. 

Nhưng từ cách làm của Hà Nội, có thể 
thấy một dòng chảy rất rõ nét: Cầu thủ trẻ mà 
giỏi thì lên đội một Hà Nội. Các đội bóng trẻ có 
giá trị sẽ chuyển giao cho địa phương có nhu 
cầu. Bầu Hiển đang kinh doanh cầu thủ, kinh 
doanh đội bóng một cách ngoạn mục. Mô hình 
này bầu Hiển thực ra không phải là người đi 
tiên phong. Ngày HAGL “làm mưa làm gió”, đội 
bóng quê hương bầu Đức là Bình Định chẳng 
khác gì sân sau của đội bóng phố Núi. Thời 
đỉnh cao của Gạch Đồng Tâm, bầu Thắng sở 
hữu đội Sơn Đồng Tâm đá hạng nhất, Ngói 
Đồng Tâm đá hạng nhì. Chính bầu Thắng tiếp 
nhận đội Ngân hàng Đông Á sau vụ tiêu cực 
2005, chuyển thành Sơn Đồng Tâm rồi bán lại 
trọn gói cho bầu Trường để hình thành nên đội 
Vissai Ninh Bình sau này. 

Bên cạnh đó, có thể thấy quyết định 
tặng đội U21 Hà Nội của bầu Hiển cho bóng 
đá Phú Thọ là bước đi tích cực, khôn ngoan và 
các bên liên quan đều được lợi. Với đội bóng 
Hà Nội, họ không hề yếu đi sau khi bàn giao 
cả lứa U21 cho Phú Thọ. Những lứa cầu thủ 
được đào tạo bài bản, khoa học đã đẩy CLB 
Hà Nội rơi vào tình trạng “khủng hoảng thừa” 
lực lượng trẻ. Nếu không tìm hướng đi mới, ở 
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địa phương khác, nhiều cầu thủ trẻ Hà Nội, cụ 
thể lứa U21 dưới tay HLV Dương Hồng Sơn 
từng vô địch U21 quốc gia 2019 sẽ thui chột tài 
năng do không được thi đấu. 

Đến Phú Thọ, các cầu thủ trẻ Hà Nội 
có nhiều cơ hội ra sân, được cống hiến để rèn 
luyện và phát triển tài năng. Có chế độ đãi ngộ 
tốt, từ lương thưởng đến các điều kiện khác 
nếu đạt chỉ tiêu do lãnh đạo đội bóng đặt ra… 
Ngoài ra, theo một số chuyên gia, tuy cho 
không lứa U21 nhưng nhiều khả năng 2 bên có 
cam kết, cầu thủ nào thi đấu vượt trội sẽ được 
trở về đá cho Hà Nội. Như vậy, bầu Hiển đã mở 
ra cơ hội rèn quân, tìm kiếm người tài, trong khi 
bóng đá Phú Thọ cần một cú hích và không dễ 
cho họ nhanh chóng tạo ra lứa cầu thủ tốt, 
phục vụ tham vọng “liên tục lên hạng” nếu như 
không có món quà 0 đồng từ Hà Nội. Đặc biệt, 
việc Phú Thọ có đội bóng sẽ là cú hích để bóng 
đá khu vực trung du và miền núi phía Bắc phát 
triển, tránh tình trạng vùng trắng như hiện nay. 
Phú Thọ “đi tắt đón đầu” 

Thay vì việc đầu tư dàn trải vào nhiều 
bộ môn, những năm gần đây ngành TDTT Phú 
Thọ tập trung chuyên sâu vào 8 bộ môn mũi 
nhọn, trong đó bóng đá được chọn là môn thể 
thao đột phá, tạo tiền đề thúc đẩy các môn thể 
thao khác cùng phát triển. Tháng 4/2019, 
UBND tỉnh Phú Thọ quyết định sửa chữa, nâng 
cấp sân vận động Việt Trì để phục vụ nhu cầu 
thể thao của nhân dân và đăng cai các trận thi 
đấu bóng đá lớn trên cả nước và quốc tế. Nhờ 
đó, sân Việt Trì hiện đã trở thành một trong 
những sân bóng đá hiện đại, chất lượng. Với 
mặt cỏ lá kim Bermuda hiện đại, loại cỏ đang 
được sử dụng ở những SVĐ lớn như Hàng Đẫy, 
Mỹ Đình, sân Việt Trì đạt tiêu chuẩn, quy định 
của FIFA, AFC. 
Ngay sau khi hoàn thiện nâng cấp sân Việt Trì, 
khán giả Phú Thọ đã được chứng kiến trận 
giao hữu giữa U22 Việt Nam và U22 Myanmar, 
trước thềm SEA Games 30. Gần 2 vạn khán 
giả đã đến sân cổ vũ cho trận đấu dưới trời 

mưa lớn minh chứng cho bước đi phù hợp của 
Phú Thọ, nơi hứa hẹn sớm trở thành “chảo lửa” 
bóng đá trong những ngày cuối tuần. Và có lẽ, 
việc tổ chức thành công trận giao hữu quốc tế 
trên, trong đó điểm nhấn là sự hâm mộ cuồng 
nhiệt của khán giả, đã trở thành tiền đề, động 
lực mạnh mẽ cho bóng đá Phú Thọ đi đến 
quyết định lớn hơn, nhận đội U21 Hà Nội và 
tham vọng có mặt ở sân chơi V-League. 

Tuy nhiên, để đi lên chuyên nghiệp 
thực sự thì không thể thiếu hệ thống đào tạo 
bóng đá trẻ. Hơn thế nữa, muốn phát triển ổn 
định, bất cứ đội bóng nào cũng cần phải có nền 
móng vững chắc. Bóng đá Phú Thọ có thể “đốt 
cháy giai đoạn” về thành tích, nhưng song 
song với đó, họ bắt đầu quan tâm nhiều hơn 
đến đào tạo trẻ. Trung tâm đào tạo - huấn 
luyện TDTT tỉnh chính thức tuyển sinh 2 lớp 
năng khiếu bóng đá U11 và U13 nhằm tìm 
kiếm tài năng bóng đá trẻ toàn tỉnh, góp phần 
tìm kiếm, bổ sung lực lượng VĐV trẻ, tham gia 
thi đấu các giải U trên toàn quốc. 

Bên cạnh đó, Trung tâm đào tạo - huấn 
luyện TDTT Phú Thọ quyết định giữ lại lứa U11 
hiện tại để chuẩn bị cho lứa U13 và các lứa U 
lớn hơn nữa, làm nền tảng cung cấp nguồn cầu 
thủ cho CLB Phú Thọ. Xác định công tác đào 
tạo bóng đá trẻ là nền tảng để thực hiện chủ 
chương làm bóng đá chuyên nghiệp của tỉnh 
và cung cấp lực lượng VĐV cho bóng đá Phú 
Thọ trong tương lai, UBND tỉnh đã giao Sở VH-
TT&DL phối hợp với Tập đoàn T&T Hà Nội để 
mở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ ngay trên 
chính quê hương đất Tổ, phải bảo đảm yêu cầu 
về cơ sở vật chất, trang thiết bị luyện tập, nơi 
ăn, chỗ ở… cho các VĐV. 
Phú Thọ đã có một sân vận động khang trang, 

hiện đại và đông đảo người hâm mộ yêu bóng 

đá cuồng nhiệt. Điều đó sẽ là tiền đề, động lực 

mạnh mẽ để Phú Thọ làm bóng đá một cách 

chuyên nghiệp và bài bản, góp phần khẳng 

định vị thế ở sân chơi V-League trong tương lai.

 

 

Quang Minh  
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BỆNH VIỆN TIM HÀ NỘI CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ 
 

Từ năm 2017 đến nay, các chuyên gia 

Bệnh viện Tim Hà Nội đã trực tiếp cùng các 

Bác sỹ BVĐK Tỉnh Phú Thọ phẫu thuật và 

chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật Tim mạch - 

Lồng ngực thành công cho 55 người bệnh; bao 

gồm các loại phẫu thuật Tim bẩm sinh và bệnh 

tim mắc phải. Đáng chú ý là phẫu thuật thành 

công 2 ca bệnh Tim bẩm sinh phức tạp ( 1 ca 

bệnh ebstein và 1 ca bệnh Falot TV).  

Năm 2020 đã chuyển giao thành công 

phẫu thuật tim mở cho 4 người bệnh. Sau 4 

năm ký hợp tác, Trung tâm Tim mạch, BVĐK 

tỉnh đã từng bước làm chủ được nhiều kỹ thuật 

mới chuyên sâu, năng lực khám và điều trị các 

bệnh lý tim mạch đã nâng lên rõ rệt, góp phần 

nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho 

người dân trên địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận.  

Bên cạnh đó, 2 bên còn tăng cường 

hợp tác đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ 

thuật. Cụ thể, từ thangs12/2016 - 2/2017, 

Bệnh viện Tim mạch Hà Nội đã hỗ trợ đào tạo 

trực tiếp cho 20 lượt cán bộ .  

Năm 2018, bệnh viện Tim Hà Nội tiếp 

tục đào tạo cho đơn vị Phẫu thuật Tim mạch - 

Lồng ngực 1 bác sĩ tuần hoàn ngoài cơ thể , 1 

kỹ thuật viên tuần hoàn ngoài cơ thể, 1 bác sĩ 

hồi sức tim trẻ em và 2 điều dưỡng chăm sóc 

tim trẻ em.

 

TN 

 

Sức khỏe và đời sống. - Số 87(4846). - Ngày 29 tháng 5 năm 2020. – Tr.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ MỞ THÊM ĐƯỜNG DÂY NÓNG HỖ TRỢ, BẢO VỆ TRẺ EM 

 

Ngoài tổng đài điện thoại Quốc gia bảo 

vệ trẻ em số 111, tỉnh Phú Thọ đã thiết lập 

đường dây hỗ trợ bảo vệ trẻ em riêng của tỉnh 

qua số 1800555503. 

Nhằm tăng cường công tác bảo vệ trẻ 

em, phòng ngừa các vụ việc trẻ em bị xâm hại, 

đặc biệt xâm hại tình dục, bạo lực trẻ em, tỉnh 

Phú Thọ đã có nhiều giải pháp tích cực. 

Theo đó, ngoài việc đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật về thực hiện 

quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, tỉnh Phú Thọ còn 

thiết lập đường dây nóng hỗ trợ bảo vệ trẻ em 

riêng của tỉnh với số điện thoại: 1800555503. 

Đường dây sẽ tiếp nhận thông tin về trẻ em có 

hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị bạo lực, xâm hại, 

trẻ em bị tai nạn thương tích đặc biệt là tai nạn 

đuối nước. 

Việc duy trì đường dây nóng cũng là 

kênh nắm bắt tình hình, tiếp nhận và xử lý thông 

tin giữa địa phương và cơ quan bảo vệ trẻ em 

các cấp. Đồng thời, hỗ trợ việc xác minh, can 

thiệp các vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục, vi 

phạm quyền trẻ em. 

Thực tế cho thấy, 90% vụ xâm hại tình 

dục trẻ em, đối tượng có quan hệ quen biết với 

gia đình nạn nhân, trong khi nạn nhân thường là 

các cháu nhỏ, không có khả năng tự bảo vệ 

mình hoặc chưa có ý thức về việc bị xâm hại nên 

không nói với cha mẹ hoặc bị đe dọa nên đã 

giấu gia đình. Đáng nói, trong số những vụ xâm 

hại trẻ em, có bé còn ở lứa tuổi mầm non. 

Bên cạnh những vụ xâm hại trẻ em bị 

phát hiện xử lý, hoặc bị gia đình các nạn nhân 

phanh phui thì vẫn còn những vụ việc gia đình 

biết nhưng vì các lý do khác nhau đã không tố 

giác tội phạm. Việc điều tra, khởi tố vụ án cũng 

gặp khó khăn vì các nạn nhân và gia đình không 

hợp tác, không khai báo kịp thời hoặc tự giải 

quyết, thương lượng. 
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Trước những khó khăn trong công tác 

phát hiện và giải quyết các vụ việc xâm hại trẻ 

em, UBND tỉnh Phú Thọ đã đề nghị các địa 

phương tăng cường công tác tuyên truyền về 

bảo vệ trẻ em tại cộng đồng, phát hiện, xử lý kịp 

thời các hành vi xâm hại trẻ em. Đặc biệt, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ phải 

chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng xâm 

hại trẻ em tại địa phương. 

Toàn tỉnh Phú Thọ hiện có 2.846 trẻ em 

có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng chính sách 

bảo trợ xã hội, 407 trẻ em mồ côi, trẻ bị bỏ rơi 

được các gia đình nhận nuôi dưỡng chăm sóc tại 

cộng đồng; gần 300 trẻ em có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn được nuôi dưỡng, chăm sóc tại 

các cơ sở bảo trợ xã hội. Số trẻ em dưới 16 tuổi 

chiếm 26,5% dân số toàn tỉnh.

 

Vũ Tiến 

 

https://baophapluat.vn/Ngày 11 tháng 6 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

KHOẢNG 13.500 THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI TỐT NGHIỆP  

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2020 

 

Ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc 

Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 13.500 thí 

sinh đăng ký dự thi. Dự kiến lực lượng tham gia 

làm thi là 2.100 người, gồm cán bộ quản lý, giáo 

viên, nhân viên các trường THCS, THPT, lực 

lượng công an, y tế, bảo vệ. 

Năm 2020, tỉnh Phú Thọ thành lập 1 Hội 

đồng thi do Sở GD&ĐT Phú Thọ chủ trì. Toàn 

tỉnh có 61 đơn vị có học sinh dự thi; trong đó có 

46 trường THPT và 15 trung tâm kỹ thuật tổng 

hợp – hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường 

xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo 

dục thường xuyên. Dự kiến, toàn tỉnh thành lập 

37 điểm thi đặt tại các trường THPT với gần 600 

phòng thi. 

Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, 

đúng quy chế và hiệu quả, theo ông Phùng 

Quốc Lập, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã và đang tích 

cực tham mưu cho UBND tỉnh, thành lập Ban chỉ 

đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên; 

ban hành Chỉ thị về tổ chức các kỳ thi, xét công 

nhận tốt nghiệp năm 2020; tham mưu cho Ban 

chỉ đạo tổ chức các hội nghị về công tác chỉ đạo, 

tổ chức thi. 

Đồng thời, Sở GD&ĐT cũng tích cực chủ 

động chỉ đạo các đơn vị có học sinh dự thi thực 

hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện 

nghiêm túc kế hoạch dạy học; đánh giá, xếp loại 

học sinh đúng quy định và chất lượng. Đa dạng 

hóa các hình thức ôn thi tốt nghiệp THPT…; 

hướng dẫn các cơ sở giáo dục, thí sinh hoàn 

thiện hồ sơ và điệu kiện dự thi; hướng dẫn học 

sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển sinh đại 

học, cao đẳng đúng quy định; tổ chức tập huấn 

nghiệp vụ làm thi cho cán bộ, giáo viên, nhân 

viên trong ngành, lực lượng công an tham gia tổ 

chức thi; kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị cho 

kỳ thi: Cơ sở vật chất, thiết bị; chú trọng công tác 

lựa chọn cán bộ, giáo viên tham gia làm thi…

 

N.Nhung 

 

Giáo dục và Thời đại. – Số 145. –  Ngày 17 tháng 6 năm 2020. – Tr.2 
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PHÚ THỌ: 

NHIỀU ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 

 

Hướng dẫn tuyển sinh THCS và THPT 

năm học 2020-2021 của Sở GD&ĐT Phú Thọ 

nêu rõ những đối tượng được tuyển thẳng vào 

lớp 10. 

Cụ thể, tuyển thẳng vào lớp 10 THPT 

(không kể Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ, 

Trường Phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) 

THCS&THPT huyện Yên Lập và Trường THPT 

Chuyên Hùng Vương) các đối tượng sau: 

Học sinh trường PTDTNT; học sinh là 

người dân tộc thiểu số rất ít người (Ơ Đu, Pu 

Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, 

Cờ Lao) đã tốt nghiệp THCS; học sinh khuyết 

tật; học sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc tế về 

văn hoá; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc thi 

Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học. 

Tuyển thẳng vào lớp 10 Trường 

PTDTNT tỉnh Phú Thọ, Trường PTDTNT 

THCS&THPT huyện Yên Lập các đối tượng 

sau: 

Học sinh dân tộc thiểu số rất ít người (Ơ 

Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, Cống, Brâu, Bố Y, 

Mảng, Cờ Lao) đã tốt nghiệp THCS; 

Học sinh người dân tộc thiểu số thuộc 

đối tượng tuyển sinh đạt giải cấp quốc gia, quốc 

tế về văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao; Cuộc 

thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung 

học. 

Tuyển thẳng vào lớp 10 Trường THPT 

Chuyên Hùng Vương đối tượng: Học sinh đạt 

giải Nhất trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (các 

môn văn hóa) lớp 9 THCS cấp tỉnh. Học sinh đạt 

giải môn nào thì được tuyển thẳng lớp chuyên 

môn đó. 

Tuyển thẳng vào lớp 6 trường PTDTNT 

THCS các đối tượng: Học sinh dân tộc thiểu số 

rất ít người (Ơ Đu, Pu Péo, Si La, Rơ Măm, 

Cống, Brâu, Bố Y, Mảng, Cờ Lao); học sinh 

người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng tuyển 

sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa; văn 

nghệ; thể dục thể thao. 

Sở GD&ĐT Phú Thọ cũng hướng dẫn 

chế độ ưu tiên trong tuyển sinh vào lớp 10 

THPT, Trường PTDTNT tỉnh Phú Thọ, Trường 

PTDTNT THCS&THPT huyện Yên Lập (không 

kể Trường THPT Chuyên Hùng Vương). Cụ thể: 

Cộng 1,5 điểm cho nhóm đối tượng 1, 

bao gồm: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức 

lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao 

động 81% trở lên; con của người được cấp "Giấy 

chứng nhận người hưởng chính sách như thương 

binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người 

hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm 

khả năng lao động 81% trở lên"; con của người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 

học; con của người hoạt động cách mạng trước 

ngày 1/1/1945; con của người hoạt động cách 

mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa 

tháng 8/1945. 

Cộng 1,0 điểm cho nhóm đối tượng 2, 

bao gồm: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, 

con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt 

Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao 

động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động 

dưới 81%; con của người được cấp "Giấy chứng 

nhận người hưởng chính sách như thương binh 

mà người được cấp Giấy chứng nhận người 

hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm 

khả năng lao động dưới 81%". 

Cộng 0,5 điểm cho nhóm đối tượng 3, 

bao gồm: Người có cha hoặc mẹ là người dân 

tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học 

đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định 

hiện hành. 

Học sinh thuộc các đối tượng khác nhau 

chỉ được cộng điểm ưu tiên ở đối tượng có mức 

điểm ưu tiên cao nhất.

 

Hải Bình 
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HỌC SINH PHÚ THỌ THỂ HIỆN XUẤT SẮC TẠI VÒNG LOẠI QUỐC GIA  

MOSWC – VIETTEL 2020 

 

Tại vòng loại quốc gia cuộc thi Vô địch 

Tin học văn phòng thế giới MOSWC – Viettel 

2020, đoàn học sinh Phú Thọ đã đạt thành tích 

xuất sắc. 

Theo đó, toàn bộ thí sinh Phú Thọ đều 

đủ điều kiện nhận chứng chỉ Tin học quốc tế 

MOS (đều đạt trên 700/1000 điểm). Điểm trung 

bình của toàn đoàn đạt được là 850/1000, một 

điểm số rất ấn tượng. 

Đặc biệt, Nguyễn Anh Kiệt, học sinh 

Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã xuất sắc 

lọt vào vòng Chung kết quốc gia của Cuộc thi 

với bộ môn Power Point 2016. 

Năm học 2019-2020, đại diện tỉnh Phú 

Thọ tham dự MOSWC – Viettel 2020 là các học 

sinh đến từ Trường THPT Chuyên Hùng Vương 

và Trường THCS Văn Lang. 

Từ khi Cuộc thi được phát động, dù gặp 

nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh, với tinh 

thần ham học hỏi của học trò vùng Đất Tổ, các 

đội tuyển vẫn được gấp rút thành lập. Thầy cô 

cũng tiến hành ôn luyện cho học sinh bằng 

chương trình ôn luyện G-Metrix được ban tổ 

chức cung cấp trước khi tham gia thi. 

Ông Đỗ Thanh, Phó Giám đốc sở 

GD&ĐT Phú Thọ cho biết, Tin học là một trong 

những kỹ năng quan trọng không thể thiếu trong 

thời đại mới. Nhận thấy tầm quan trọng của việc 

đào tạo kỹ năng Tin học cho học sinh từ khi ngồi 

trên ghế nhà trường, Sở GD&ĐT Phú Thọ đã 

phối hợp với Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam 

triển khai chương trình thí điểm dạy và học Tiếng 

Anh và Tin học theo chuẩn quốc tế từ năm học 

2019 – 2020 tại một số trường trên địa bàn tỉnh. 

"Qua thành tích trong cuộc thi Vô địch 

Tin học văn phòng thế giới MOSWC – Viettel 

2020, có thể nói việc triển khai đào tạo Tin học 

đã bước đầu đem lại hiệu quả trong việc nâng 

cao kỹ năng Tin học cho học sinh của tỉnh" – ông 

Đỗ Thanh chia sẻ. 

Vòng loại quốc gia MOSWC - Viettel 

2020 có sự tham gia của đông đảo thí sinh tới từ 

28 tỉnh thành trên toàn quốc. Đây là "sân chơi" 

quốc tế dành cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 

13 đến 22 với quy mô toàn cầu. 

Cuộc thi nhằm tìm kiếm, tôn vinh những 

tài năng tin học xuất sắc nhất trên thế giới về kỹ 

năng sử dụng các ứng dụng Tin học văn phòng 

Microsoft Office với 3 bộ môn thi: Microsoft 

Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint. 

Thu hút hàng triệu thí sinh của hơn 100 quốc gia 

và vùng lãnh thổ tham gia mỗi năm, tại Việt 

Nam, năm 2020 là mùa giải thứ 11 và là năm thứ 

7 có sự đồng hành của nhà tài trợ - Tập đoàn 

Viettel.

 

Hải Bình 
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