
 

 

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 13+14/2020 

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

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI THĂM, TẶNG QUÀ THƯƠNG, BỆNH BINH TẠI PHÚ THỌ 

 

Ngày 21-7, Đoàn công tác của Quốc 

hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên T.Ư Đảng, 

Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đã đến thăm, 

động viên và tặng quà cho thương bệnh binh 

đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng 

người có công tỉnh tỉnh Phú Thọ.  

Cùng đi có Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn 

Văn Giàu. Tại Trung tâm Điều dưỡng người có 

công, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ đã ân cần thăm hỏi, 

động viên các thương, bệnh binh nặng; đồng 

thời bày tỏ tình cảm đặc biệt đối với những 

cống hiến, hy sinh to lớn của các thương binh, 

bệnh binh cho Tổ quốc; đánh giá cao nghị lực 

của các thương binh, bệnh binh trong điều kiện 

thương tật vẫn nỗ lực vươn lên làm chủ bản 

thân, làm được nhiều việc có ích cho gia đình 

và xã hội, xứng đáng với lời dạy của Bác: 

“Thương binh tàn nhưng không phế”. 

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, 

trong những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn 

quan tâm, chăm lo cho những người có công 

với cách mạng, đồng thời đánh giá cao tỉnh 

Phú Thọ. 

Cùng các cấp, ngành đã làm tốt công 

tác thương binh, liệt sĩ, chăm sóc người có 

công; tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm 

điều dưỡng người có công tỉnh làm tốt nhiệm 

vụ chăm sóc các thương, bệnh binh… 

Đồng chí đồng thời mong muốn, các 

thương, bệnh binh vượt lên khó khăn, giữ gìn 

sức khỏe, xây dựng cuộc sống ngày càng ổn 

định, hạnh phúc; các cán bộ, nhân viên của 

Trung tâm luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, 

tận tình chăm sóc thương, bệnh binh; xây dựng 

Trung tâm ngày càng vững mạnh, luôn là mái 

ấm nghĩa tình đối với thương binh, bệnh binh. 

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá 

Tỵ đã trao tặng 30 suất quà cho các thương 

binh, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng 

người có công tỉnh; thăm và tặng quà cho 

người có công tại xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ. 

Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú 

Thọ hiện đang chăm sóc thường xuyên hơn 30 

thương, bệnh binh nặng có tỷ lệ thương tật hơn 

80% của sáu tỉnh phía bắc.

 

Ngọc Long 

 
https://nhandan.com.vn/. – Ngày 21  tháng 7 năm 2020
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LÃNH ĐẠO TỈNH PHÚ THỌ DÂNG HƯƠNG TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ 

 

Sáng 27/7, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã 
dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại 
Đìa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỉ 
niệm 73 năm ngày Thương Binh- Liệt sỹ 
(27/7/1947-27/7/2020). 

Dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi Minh 
Châu - Ủy viên BCH TƯ Đảng, BÍ thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch HDDND Tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH 
tỉnh;Bùi Văn Quang – chủ tịch UBND tỉnh; 
Hoàng Công Thủy – Phú bí thư thường trực tỉnh 
ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường 
trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Đoàn 
ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn 
thể của tỉnh; lãnh đạo thành phố Việt Trì, xã 
Chu Hóa. 

Trải qua các cuộc kháng chiến cứu 
nước của dân tộc hàng vạn thanh niên Đất Tổ 

lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong 
đó có hơn 18.300 người con ưu tú đã  hi sinh 
nằm lại chiến trường để bảo vệ bình yên cho 
đất nước.Trong những năm qua Đảng bộ, 
chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 
luôn chăm lo cho các đối tượng chính sách. 

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, 

đoàn đại biểu đã thành kính dâng vòng hoa, 

thắp hương tại Đài tưởng niệm và bia ghi danh 

các liệt sĩ để tri ân công lao to lớn của các anh 

vì nền độc lập tự do cho Tổ quốc. Tỉnh Phú Thọ 

sẽ nguyện đoàn kết đồng lòng, tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo xây dựng quê hương Đất Tổ ngày 

càng giàu đẹp và phát triển./.

 

Vi Liên 

 

https://baophapluat.vn/. –  Ngày 27  tháng 7 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

THĂM, TẶNG QUÀ, KHÁM BỆNH CHO NGƯỜI CÓ CÔNG, GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH  

Ở TỈNH PHÚ THỌ 

 

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày thương 
binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), ngày 24/7, 
đoàn công tác Hội Phụ nữ Cụm thi đua số 1, 
Bộ Công an đã tổ chức hoạt động thăm hỏi, 
tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung 
tâm điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ 
và khám bệnh, phát thuốc, tặng quà cho các 
đối tượng chính sách tại xã Tứ Hiệp, huyện Hạ 
Hòa, tỉnh Phú Thọ. 

Chương trình đầy ý nghĩa có sự tham 
dự của Thiếu tướng Bùi Văn Đức, Phó Cục 
trưởng Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Đại tá Bùi Xuân 
Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra; 
Thượng tá Cù Gia Quảng, Phó Cục trưởng Cục 
Ngoại tuyến; Thượng tá Nguyễn Hữu Phước, 
Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; đại diện 
lãnh đạo UBND thị xã Phú Thọ cùng cán bộ 
chiến sĩ các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1, Bộ 
Công an và các thương bệnh binh, thân nhân 
liệt sỹ, người có công với cách mạng trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ. Đến thăm Trung tâm điều 
dưỡng người có công tỉnh, đoàn Công tác đã 
tặng  quà cho tập thể Trung tâm và 30 suất 
quà cho các thương, bệnh binh đang được điều 
trị, chăm sóc tại trung tâm. 

Thiếu tướng Bùi Văn Đức đã thăm hỏi, 
gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí thương, 
bệnh  bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những 
cống hiến, hy sinh to lớn của các thương, bệnh 
binh đã giành lại độc lập, tự do cho dân 
tộc. Đồng chí khẳng định, trong những năm 
qua Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng công 
tác đền ơn đáp nghĩa; sự hy sinh, mất mát của 
các thương binh, bệnh binh đã góp phần quan 
trọng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, 
thống nhất Đất nước. Mong muốn cán bộ, 
nhân viên của Trung tâm phải luôn đoàn kết, 
thống nhất, nuôi dưỡng, chăm sóc thương 
binh, bệnh binh ngày càng tốt hơn. 
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Các đồng chí thương binh, bệnh binh 
dù mang thương tật, bệnh tật nặng, gặp nhiều 
khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hằng 
ngày, nhưng vẫn giữ được niềm tin trong cuộc 
sống; giữ vững ý chí, nghị lực của Bộ đội Cụ 
Hồ, kiên trì, khắc phục khó khăn, chiến thắng 
bệnh tật. 

Hoạt động ý nghĩa này thể hiện đạo lý "Uống 

nước nhớ nguồn",  giáo dục tinh thần yêu nước, 

giúp cho các thương bệnh binh xoa dịu vết 

thương chiến tranh, lạc quan yêu đời, sống vui 

sống khỏe, thực hiện tốt lời Bác dạy “Thương 

binh tàn nhưng không phế”.

 

N. Bùi 

 

http://cand.com.vn/. –  Ngày 24  tháng 7 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TÁC NGOẠI GIAO SẼ GIÚP PHÚ THỌ THU HÚT CÁC NHÀ ĐẦU TƯ LỚN  

TRÊN THẾ GIỚI 

 

Ngày 20/7, Đoàn công tác của Bộ 
Ngoại giao do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy 
viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ 
Ngoại giao làm trưởng đoàn đã có buổi làm 
việc với tỉnh Phú Thọ. Cùng đi có các đồng chí 
Đại sứ và Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nước 
ngoài nhiệm kỳ 2020-2023. 

Làm việc với đoàn có các đồng chí Bùi 
Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng 
đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Văn Quang – 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng 
lãnh đạo một số sở ngành. 

Đồng chí Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh 
ủy đã chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ 
Đại sứ và Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nước 
ngoài nhiệm kỳ 2020 – 2023. Đồng chí cảm ơn 
Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện của Việt 
Nam ở nước ngoài đã giúp tỉnh Phú Thọ phối 
hợp với các ngành, các cơ quan ngoại giao tại 
các nước tổ chức các chương trình, hoạt động 
trao đổi ngoại giao đoàn, tạo điều kiện giới 
thiệu, mời gọi đầu tư của các doanh nghiệp, tổ 
chức phi chính phủ. 

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới 
Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Tổng lãnh sự 
quán Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục giúp tỉnh 
Phú Thọ tích cực phối hợp với các bộ, ngành 
làm tốt công tác trao đổi, tiếp cận và thu hút 
các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới đầu tư tại 
Phú Thọ. 

Trong buổi làm việc, Chủ tịch UBND 
tỉnh Bùi Văn Quang đã thông tin khái quát về 

tình hình phát triển kinh tế, xã hội và công tác 
đối ngoại của tỉnh Phú Thọ và một số nhiệm 
vụ trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới. 

Chủ tịch UBND Phú Thọ mong muốn 
trong thời gian tới Bộ Ngoại giao và các cơ 
quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tiếp 
tục hỗ trợ tỉnh trong giới thiệu, mời gọi doanh 
nghiệp nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực 
công nghiệp, nông nghiệp, giáo dục, y tế và 
văn hóa, du lịch. 

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, phát triển 
cây chè, cây gỗ lớn trong tương lai xây dựng 
Trung tâm chế biến nông sản; về lĩnh vực công 
nghiệp, mời gọi các doanh nghiệp công nghiệp 
chế tạo máy, chế biến linh kiện điện tử tiếp tục 
đầu tư và các khu, cụm công nghiệp của tỉnh 
Phú Thọ. 

Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các đoàn cán bộ của tỉnh xúc tiến đầu tư, ký 
kết hợp tác với các địa phương và doanh 
nghiệp trên thế giới. 

Thứ trưởng Lê Hoài Trung và các Đại 
sứ, Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài 
nhiệm kỳ 2020 – 2023 cảm ơn sự quan tâm, tạo 
điều kiện của tỉnh Phú Thọ cho công tác ngoại 
giao. 

Đặc biệt đánh giá cao thành công của 
tỉnh Phú Thọ trong công tác phòng chống dịch 
bệnh Covid – 19, Thứ trưởng Lê Hoài Trung 
cũng khẳng định với những lợi thế về văn hóa, 
du lịch và hệ thống giao thông đồng bộ sẽ là 
cơ hội tốt để Phú Thọ thu hút các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước. 
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Với vai trò của mình, Bộ Ngoại giao cùng các 

Đại sứ và Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nước 

ngoài sẽ là cầu nối giúp tỉnh Phú Thọ trong 

việc trao đổi ngoại giao đoàn và tiếp cận, thu 

hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới./.

 

Hiền Anh 

 

https://baophapluat.vn/. –  Ngày 20  tháng 7 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN HIỆP HỮU NGHỊ PHÚ THỌ: 
 TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ VỚI NHÂN DÂN CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG TỈNH KẾT NGHĨA  

SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Ngọc 

Dũng - Chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị 

tỉnh Phú Thọ, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú 

Thọ cho biết: 6 tháng đầu năm 2020, do ảnh 

hưởng của Covid - 19 nên các hoạt động giao 

lưu nhân dân với các đối tác nước ngoài nhân 

các ngày lễ lớn, ngày quốc khánh, ngày truyền 

thống… và các sự kiện có ý nghĩa quan trọng 

của Việt Nam và nước bạn tạm hoãn tổ chức. 

Song được sự quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn 

thường xuyên của Liên hiệp hữu nghị tỉnh Phú 

Thọ, các Hội Hữu nghị, các tổ chức hữu nghị 

thành viên trong tỉnh Phú Thọ đã tích cực tuyên 

truyền về chủ trương chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại 

nhân dân, công tác vận động viện trợ PCPNN… 

Nhằm tuyên truyền và hưởng ứng các 

hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn, 

tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, 

các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tích cực tuyên 

truyền về các chủ trương, chính sách của 

Đảng, Pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, 

Nghị quyết của Đảng về ý nghĩa, tầm quan 

trọng của việc thiết lập quan hệ hữu nghị với 

các nước trên thế giới. 

Cũng theo Chủ tịch liên hiệp các tổ 

chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ Đỗ Ngọc Dũng, 

thực hiện theo phương châm “chủ động, linh 

hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp tỉnh Phú 

Thọ đã quán triệt tới các Hội, Chi hội hữu nghị 

thành viên một cách đầy đủ và đề ra các giải 

pháp để thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị 

quyết Đại hội XII của Đảng, các Chỉ thị 05-

CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 04-

CT/TW và Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 

19/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về 

việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên 

hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình 

hình mới; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại 

hội lần thứ VI của Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị Việt Nam; Chương trình quốc gia về tăng 

cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN 

giai đoạn 2019 - 2025 của Thủ tướng Chính 

phủ… 

Liên hiệp tích cực triển khai: công tác 

hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân 

dân; Hướng dẫn các tổ chức thành viên thực 

hiện, triển khai các hoạt động hòa bình. Liên 

hiệp đã phối hợp với Sở Ngoại vụ và một số cơ 

quan, đơn vị trong tỉnh tăng cường vận động 

viện trợ; đồng thời tăng cường kết nối và duy trì 

mối quan hệ với các tổ chức đã và đang hoạt 

động trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục theo dõi các dự 

án đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh; 

hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ 

tục tiếp nhận dự án. Vận động các tổ chức, cá 

nhân, các nhà hảo tâm đầu tư, hỗ trợ các địa 

phương còn khó khăn trong địa bàn tỉnh. 

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu 

nghị tỉnh cho biết: 6 tháng cuối năm 2020, Liên 

hiệp tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh công tác 

https://baophapluat.vn/
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tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 

19/9/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về 

việc tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò và nâng 

cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên 

hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trong tình 

hình mới… 

Đẩy mạnh các hoạt động hòa bình, 

đoàn kết, hữu nghị, hợp tác nhân dân làm sâu 

sắc hơn mối quan hệ với nhân dân các nước 

láng giềng, bạn bè quốc tế, đặc biệt là các 

nước có quan hệ kết nghĩa như: Tỉnh Luông 

Nậm Thà - CHDCND Lào, tỉnh Sơn Tây - Trung 

Quốc, thành phố Hwaseong - Hàn Quốc, tỉnh 

Nara - Nhật Bản. Mở rộng quan hệ với các đối 

tác mới; đẩy mạnh vai trò cầu nối trong thúc 

đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa 

học, kỹ thuật, từ thiện nhân đạo. Tổ chức các 

hoạt động đối ngoại nhân dân và các sự kiện 

liên hoan hữu nghị… 

Làm tốt vai trò là cơ quan đầu mối trong 

công tác vận động viện trợ PCPNN của tỉnh… 

Phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai 

chương trình “Tăng cường tuyên truyền, vận 

động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước 

ngoài trong tình hình mới” động viên tinh thần 

yêu nước, tự hào dân tộc, giữ gìn và phát huy 

bản sắc dân tộc trong cộng đồng người Việt 

Nam ở nước ngoài, khuyến khích cá nhân  đầu 

tư phát triển kinh tế tại địa phương; hướng dẫn 

các Hội, Chi hội hữu nghị thành viên triển khai 

các hoạt động nhằm tăng cường công tác hòa 

bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác.

 

Minh Sơn 

 

https://thoidai.com.vn/. – Ngày 12 tháng 7 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ:  

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN 

 

Ngày 7/7 vừa qua, Tổng cục Thi hành 
án dân sự, Bộ Tư pháp tổ chức công bố Quyết 
định bổ nhiệm Cục trưởng Cục thi hành án dân 
sự tỉnh Phú Thọ. Tham dự buổi lễ có các đồng 
chí: Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng 
Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp; Phan 
Trọng Tấn - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án dân sự 
tỉnh Phú Thọ. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quang 
Thái đã trao Quyết định số 1505/QĐ-BTP, 
ngày 30/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về 
tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo đối với 
bà Nguyễn Thị Thu Chung - Phó Chánh Văn 
phòng HĐND tỉnh giữ chức Cục trưởng Cục Thi 
hành án dân sự tỉnh Phú Thọ từ ngày 

01/7/2020. Đồng chí cũng chúc mừng và mong 
muốn, trên cương vị mới, đồng chí Cục trưởng 
nêu cao vai trò người đứng đầu, phát huy kinh 
nghiệm, truyền thống của ngành và  hoàn 
thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Tập thể lãnh đạo Cục Thi hành án dân 
sự tỉnh Phú Thọ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn 
kết thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ 
chính trị đã đề ra.  

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn 

Thị Thu Chung, Cục trưởng Cục thi hành án 

dân sự tỉnh hứa xây dựng nội bộ đoàn kết, thực 

hiện tốt chỉ tiêu, phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ được giao./.

 

 

Hiền Anh 

 

https://baophapluat.vn/. –  Ngày 8  tháng 7 năm 2020 
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BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN BỔ NHIỆM HAI PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH 

 

Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức lễ 

công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an 

bổ nhiệm chức vụ hai Phó Giám đốc Công an 

tỉnh Phú Thọ. 

Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc 
Công an tỉnh Phú Thọ thừa ủy quyền của Cục 
Tổ chức cán bộ Bộ Công an trao quyết định 
của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá 
Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát 
điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và 
buôn lậu giữ chức vụ Phó giám đốc Công an 
tỉnh Phú Thọ. 

Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ 
Công an bổ nhiệm thượng tá Lâm Văn Vinh, 

Trưởng Công an huyện Hạ Hòa giữ chức vụ 
Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. 

Tại lễ công bố, Giám đốc Công an tỉnh 
Phú Thọ bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn hai 
tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tiếp 
tục phát huy năng lực, sở trường, kinh nghiệm 
công tác, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công 
an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong 
sạch, vững mạnh. 

Phối hợp chặt chẽ với các cấp, các 

ngành, đoàn thể đảm bảo an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát 

triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

 

Quang Lộc 

 

Tiền Phong. – Số 181. –  Ngày 29  tháng 06 năm 2020. – Tr.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ:  

ÔNG LÊ VĂN PHƯỢNG ĐƯỢC TÍN NHIỆM BẦU  

GIỮ CHỨC BÍ THƯ HUYỆN ỦY ĐOAN HÙNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025 

 

Sau 2 ngày làm việc, chiều ngày 22/7, 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đoan Hùng lần 

thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công 

tốt đẹp. Đồng chí Lê Văn Phượng - Phó Bí thư 

Thường trực Huyện ủy khóa XXII được bầu giữ 

chức danh Bí thư Huyện ủy. 

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn 

kết và thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 

2025 gồm 38 đồng chí. 

Tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện Đoan Hùng đã  

bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; 

bầu chức  danh Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban 

kiểm tra huyện ủy. 

Đồng chí Lê Văn Phượng - Phó Bí thư 

thường trực huyện ủy khóa XXII  được tín 

nhiệm bầu giữ chức  Bí thư Huyện ủy; các đồng 

chí Đào Quý Cường, Lê Trung Kiên giữ chức 

danh Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXIII, nhiệm 

kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu 

Đại hội đảng bộ  tỉnh Phú Thọ lần thứ  XIX, 

nhiệm kỳ 2020-2025.

 

TK 

 

https://www.phapluatplus.vn/. – Ngày 22 tháng 7 năm 2020 
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PHÚ THỌ: 

98% NGƯỜI DÂN ĐƯỢC LẤY Ý KIẾN HÀI LÒNG VỀ KẾT QUẢ XÂY DỰNG  NÔNG THÔN MỚI 

 

Thực hiện việc tổ chức lấy ý kiến hài 

lòng của người dân đối với kết quả xây dựng 

nông thôn mới(NTM), Ủy ban MTTQ thành phố 

Việt trì đã bám sát các văn bản hướng dẫn của 

Trung ương, tỉnh đảm bảo tính khách quan, 

trung thực. Kết quả cho thấy 98% người dân 

được hỏi cho biết đồng tình , hài lòng về kết 

quả xây dựng NTM của thành phố. Để đảm 

bảo công khai, minh bạch, kết quả tổng hợp 

được ủy ban MTTQ niêm yết tại nhà văn hóa 

trên địa bàn và thông tin trên hệ thống truyền 

thanh của xã, phường theo quy định. Trong 

quá trình triển khai lấy ý kiến của người dân 

không có tình trạng khiếu kiện hoặc thắc mắc 

về triển khai xây dựng NTM và kết quả lấy ý 

kiến của người dân tại địa phương.

 

Anh Vũ 

 

Đại đoàn kết. – Số 204. –  Ngày 22 tháng 7  năm 2020. – Tr.5 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

GIẢI NGÂN 700 TRIỆU ĐỒNG QUỸ HỖ TRỢ NÔNG DÂN 

 

Vừa qua Hội ND tỉnh Phú Thọ đã giải ngân 

được hai dự án vay vốn với tổng số tiền 700 

triệu đồng và ra mắt hai tổ hợp tác chăn nuôi 

gà thương phẩm tại huyện Thanh thủy và Thị 

xã Phú Thọ. Cụ thể: Tại xã Tân Phương, huyện 

Thanh thủy, Hội Nông dân tổ chức ra mắt tổ 

hợp tác chăn nuôi gà số 3 với 5 thành viên 

tham gia và giải ngân dự án chăn nuôi gà 

thương phẩm với số vốn là 400 triệu đồng, cho 

8 hộ vay, thời gian vay 24 tháng, tại TX Phú 

Thọ, Hội tổ chức ra mắt tổ hợp tác chăn nuôi 

gà xã Văn Lung với 8 thành viên tham gia và 

giải ngân dự án chăn nuôi gà thịt với số vốn là 

300 triệu đồng cho 8 hộ vay, thời gian vay 24 

tháng.

 

Đức Thịnh 

 

Nông thôn ngày nay. – Số 166. –  Ngày 11 tháng 7  năm 2020. – Tr.8 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN THANH SƠN: 
ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC DÂN TỘC 

 

Thanh Sơn là huyện miền núi nằm ở 
phía Nam tỉnh Phú Thọ - nơi cội nguồn Đất Tổ, 
có tổng diện tích tự nhiên trên 62,1 nghìn ha; 

dân số trên 130 nghìn người (trong đó đồng 
bào DTTS chiếm 60%). Huyện có 23 đơn vị 
hành chính, gồm 22 xã và 01 thị trấn, trong đó 
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có 4 xã thuộc khu vực I,12 xã thuộc khu vực II, 
7 xã thuộc khu vực III; có 6 xã thuộc vùng CT 
229; có 285 khu dân cư, trong đó có 77 thôn 
bản ĐBKK. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo 
của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện 
Thanh Sơn đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều 
kết quả đáng khích lệ, kinh tế- xã hội tiếp tục 
duy trì tốc độ tăng trưởng, đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng 
lên. 

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch UBND 
huyện Thanh Sơn cho biết: Năm 2019, kinh tế 
- xã hội của huyện tiếp tục ổn định, phát triển 
khá toàn diện; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo 
hướng tích cực, phù hợp với định hướng của 
huyện; Giá trị sản phẩm bình quân trên 01 ha 
đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 100 
triệu đồng, bằng 100% KH; Tổng thu ngân 
sách trên địa bàn năm 2019 ước đạt trên 146,5 
tỷ đồng, bằng 147,7% dự toán tỉnh, huyện 
giao, đạt gần 86% so với cùng kỳ; Tỷ lệ đường 
giao thông nông thôn được cứng hóa ước đạt 
68,1%, bằng 100% KH, tăng 3,02% so với năm 
2018;Tổng nguồn vốn đẩu tư toàn xã hội đạt 
125,3% KH, tăng 18,4% so với năm 2018... 

Bên cạnh đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo 
và được truyền nghề đạt 54,1%, bằng 100,2% 
so với KH; Tỷ lệ lao động có việc làm thường 
xuyên đạt 93,2%, bằng 100,2% KH; Tỷ lệ hộ 
nghèo giảm 2,22%, đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ 
nghèo còn 8,39%. 

Về Chương trình mục tiêu Quốc gia 
XDNTM, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn tiêu chí 
NTM: Xã Lương Nha, Địch Quả, Sơn Hùng duy 
trì đạt chuẩn NTM; xã Thục Luyện đạt chuẩn 
NTM năm 2019; các xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 
Xã Cự Thắng, Võ Miếu, Tinh Nhuệ, Hương 

Cẩn; các xã còn lại đều đạt từ 9-14 tiêu chí. 
Bình quân toàn huyện đạt 14,09 tiêu chí/xã. 

Để đạt được những kết quả trên, huyện 
Thanh Sơn đã tập trung chỉ đạo phát triển công 
nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông, 
lâm sản có sự chuyển biến tích cực, góp phần 
đưa sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, xây dựng duy trì, phát triển. Cùng với 
đó, Huyện cũng tích cực đẩy mạnh đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng, lồng ghép các nguồn 
vốn đầu tư cho Chương trình MTQG XDNTM, 
nhờ vậy hạ tầng kinh tế kỹ thuật nông thôn 
được cải thiện rõ rệt. Các ngành dịch vụ tiếp 
tục được đầu tự mở rộng và phát triển, cung 
ứng đầy đủ, kịp thời các mặt hàng, dịch vụ thiết 
yếu phục vụ sản xuất và đời sống của nhân 
dân. 

Đi đôi với phát triển kinh tế, công tác 
dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc 
trên địa bàn huyện Thanh Sơn cũng được chú 
trọng và thực hiện tương đối hiệu quả. Đồng 
bào các dân tộc huyện Thanh Sơn được Nhà 
nước tạo mọi điều kiện hỗ trợ về nhà ở, đất sản 
xuất, vay vốn với lãi suất ưu đãi của NHCSXH 
để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế hộ gia 
đình, vươn lên thoát nghèo. 

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, 

thách thức, song với tinh thần quyết tâm cao 

và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính 

trị, tin tưởng rằng, huyện Thanh Sơn sẽ có 

những bước chuyển mình mạnh mẽ, đột phá, 

phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh 

quốc phòng, xây dựng huyện Thanh Sơn ngày 

càng phát triển./.

 

Minh Hằng 

 

Con số & sự kiện. – Số kỳ II. - Tháng 7 năm 2020. – Tr.47 

 

 

 

 

 

 

 

HUYỆN THANH BA THỰC HIỆN HIỆU QUẢ 03 KHÂU ĐỘT PHÁ  

TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI 

 

Những năm qua, huyện Thanh Ba đã 

vận dụng linh hoạt chính sách của Trung ương, 

của tỉnh, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế 

để thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá trong 

phát triền kinh tế- xã hội, làm cho bức tranh 

nông thôn ở Thanh Ba ngày thêm khởi sắc. 
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Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt 

Xác định đầu tư, phát triển hạ tầng là 

giải pháp quan trọng để đẩy nhanh quá trình 

phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, huyện 

Thanh Ba đã tích cực huy động và lổng ghép 

các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng 

then chốt của huyện. Giai đoạn 2015 - 2019, 

huyện đã huy động tổng nguồn lực trên 7,5 

nghìn tỷ đồng để xây dựng hệ thống đường 

giao thông; trường, lớp học; bệnh viện, trạm y 

tế; hạ tầng các cụm công nghiệp; trung tâm hội 

nghị; chỉnh trang đô thị; hạ tầng các vùng sản 

xuất nông nghiệp hàng hóa... Để hoạt động 

đẩu tư được hiệu quả, huyện Thanh Ba thường 

xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở; tiến 

hành nghiên cứu lựa chọn, ưu tiên các công 

trình vừa thúc đẩy phát triển kinh tế, vừa đảm 

bảo phục vụ cho đời sống sinh hoạt của nhân 

dân; tạo môi trường thuận lợi cho các doanh 

nghiệp tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng, đồng 

thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người 

dân về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc 

đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 

hội... Nhờ đó, diện mạo của huyện có sự thay 

đổi tích cực, đến nay tỷ lệ đường giao thông 

nông thôn được cứng hóa ước đạt 66%, kênh 

mương nội đồng được cứng hóa đạt 50%. 

Huyện đã xây dựng được thêm 41 trường học; 

15 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia và đang phấn 

đấu hết năm 2020,100% trường học và trạm y 

tế đạt chuẩn quốc gia. Chương trình xây dựng 

nông thôn mới của huyện có nhiều khởi sắc, 

đã có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 12 

xã so với giai đoạn 1 và có 02 xã đang làm hổ 

sơ công nhận đạt chuẩn NTM. Bên cạnh đó, 

nhiều công trình phục vụ thiết chế văn hóa 

như: Sân vận động, nhà văn hóa... đã được 

đầu tư mở rộng và nâng cấp. 

Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp 

tập trung gắn với bảo vệ môi trường 

Để thực hiện thu hút đẩu tư phát triển 

CN -TTCN trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền 

huyện Thanh Ba tập trung huy động các nguồn 

lực đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là 

các cụm công nghiệp; chú trọng công tác đào 

tạo nguồn nhân lực. Hằng năm, UBND Huyện 

đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức 

năng thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi 

mục đích cho các hộ nông dân. Cùng với đó, 

Huyện đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ 

tục hành chính, tạo mọi điểu kiện hỗ trợ cho 

các doanh nghiệp khi thực hiện dự án đầu tư 

trên địa bàn; tăng cường trao đổi, đối thoại với 

các doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy 

phát triển sản xuất cho doanh nghiệp; tranh 

thủ sự hỗ trợ của tỉnh, phối hợp tốt với các sở, 

ngành chức năng nhằm quảng bá hình ảnh, 

khai thác lợi thế, tiềm năng để mời chào các 

nhà đầu tư. Huyện có chính sách khuyến khích 

các doanh nghiệp áp dụng công nghệ sản xuất 

tiên tiến, kiểm soát tốt nguồn xả thải, đồng thời 

chú trọng phát triển các ngành công nghiệp có 

thế mạnh như sản xuất vật liệu xây dựng, chế 

biến chè, gỗ, hàng may mặc...Hiện trên địa 

bàn huyện đã có 02 cụm công nghiệp là CCN 

phía Nam và CCN Bãi Ba - Đông Thành đã đưa 

vào khai thác, đồng thời Khu công nghiệp Đại 

An - Quảng Yên cũng đang được triển khai quy 

hoạch. Nhờ triển khai đồng bộ những giải pháp 

đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp, 

nền sản xuất công nghiệp của huyện có bước 

tăng trưởng khá. Toàn huyện hiện có 148 

doanh nghiệp và hợp tác xã đang hoạt động, 

thu hút hàng nghìn lao động, qua đó góp phần 

tăng thu ngân sách địa phương, nâng cao thu 

nhập cho người dân. 

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất 

hàng hóa 

Xác định công tác dổn đổi, tích tụ ruộng 

đất là yếu tố hàng đầu để thực hiện hiệu quả 

khâu đột phá phát triển nông nghiệp theo 

hướng sản xuất hàng hóa, thời gian qua, huyện 

Thanh Ba đã thực hiện nhiều giải pháp để đẩy 

nhanh tiến độ dồn đổi, tích tụ ruộng đất. Đến 

nay, đã có 13 xã của huyện thực hiện xong 

công tác dồn đổi, với tổng diện tích trên 1,35 

nghìn ha. Từ thành công trong công tác dồn 

đổi ruộng đất, huyện Thanh Ba đã xây dựng 

quy hoạch sử dụng đất nông, lâm nghiệp, thủy 

sản nhằm phát huy lợi thế từng vùng, xác định 

các sản phẩm chủ lực có giá trị để tập trung 

định hướng sản xuất, phát triển nông nghiệp 

theo hướng hàng hóa gắn với liên kết bao tiêu 

sản phẩm như bưởi, lúa chắt lượng cao, chè, 

cây gai xanh... Bên cạnh đó, huyện tăng cường 

khuyến khích các công ty, doanh nghiệp, các 

tập thể, cá nhân vào đầu tư liên kết theo chuỗi 

giá trị, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, 

đưa các giống có năng suất, chất lượng cao 
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vào sản xuất để tăng hiệu quả trên đơn vị diện 

tích, tăng thu nhập cho nhân dân. Hiện trên địa 

bàn huyện đã hình thành các chuỗi liên kết sản 

xuất sảm phẩm, với những mô hình sản xuất 

nông nghiệp công nghệ cao như: Dự án khu 

nông nghiệp H2 Đông Thành; liên kết sản xuất 

nông nghiệp tại các xã Đỗ Sơn, Đỗ Xuyên, 

Hoàng Cương,Thanh Hà... 

Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung 

phát triển, sản xuất quy mô lớn, gắn với bảo 

quản, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá trị; 

đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ cao, 

ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, cơ giới hóa, lựa 

chọn các giống chất lượng, năng suất cao đưa 

vào sản xuất; mở rộng diện tích sản xuất an 

toàn theo tiêu chuẩn VietGAP... đảm bảo tiêu 

chuẩn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu của thị 

trường. Đồng thời tập trung phát triển thương 

hiệu, nhãn hiệu, bao bì sản phẩm, nâng cao 

chất lượng sản phẩm./.

 

Minh Hùng 

 

Con số & sự kiện. – Số kỳ I. - Tháng 7 năm 2020. – Tr.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ TRIỂN KHAI  NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 

 

Ngày 2/7, Công an tỉnh Phú Thọ tổ 

chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 

và triển khai nhiệm vụ công tác Công an 6 

tháng cuối năm 2020. Đại tá Phạm Trường 

Giang, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. 

6 tháng đầu năm 2020, bối cảnh tình 

hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều 

diễn biến phức tạp, nhất là trước ảnh hưởng 

của dịch bệnh COVID-19 song dưới sự lãnh 

đạo trực tiếp, toàn diện của Bộ Công an, Tỉnh 

uỷ, HĐND, UBND tỉnh; Công an tỉnh Phú Thọ 

đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục 

khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo 

vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã 

hội; triển khai, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống COVID-19. 

Trong công tác đấu tranh phòng chống 

tội phạm đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm 

hình sự; tỷ lệ điều tra, khám phá án hình sự đạt 

91,6%; trong đó tỷ lệ điều tra án rất nghiêm 

trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; Đấu 

tranh quyết liệt, hiệu quả với tội phạm ma túy, 

kinh tế, tham nhũng, môi trường, tội phạm sử 

dụng công nghệ cao, lập nhiều chiến công 

xuất sắc. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đại tá 

Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh 

yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ cần tập trung rà 

soát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, chỉ 

tiêu công tác trọng tâm. Trong đó cần tập trung 

trấn áp, triệt xóa các ổ nhóm tội phạm, nhất là 

tội phạm hình sự; ma túy, không để tội phạm 

hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong nhân 

dân. 

Lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở 

cần bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình để 

triển khai phương án bảo đảm tuyệt đối an toàn 

Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Quang Hưng 

 

http://cand.com.vn. -  Ngày 3  tháng 7 năm 2020 

 

 

http://cand.com.vn/Hoat-dong-LL-CAND/Cong-an-tinh-Phu-Tho-trien-khai-nhiem-vu-6-thang-cuoi-nam-601512/
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THỰC HƯ VIỆC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG GIỮA ĐÊM Ở PHÚ THỌ 

 

Những ngày qua, một clip có hình ảnh 

cả chục người và máy móc xuống cưỡng chế 

nhà dân vào giữa đêm ở huyện Lâm Thao (tỉnh 

Phú Thọ) được chia sẻ lên mạng xã hội gây ra 

cuộc tranh cãi lớn. PV Dân Việt đã vào cuộc 

tìm hiểu và phát hiện nhiều điều bất ngờ phía 

sau vụ việc. 

Theo hình ảnh trong đoạn video, 
khoảng 23h30 đêm 26/6, 10 công nhân và 4 
máy xúc tiến hành cưỡng chế không báo trước 
khu vực đất của nhà ông Lương Mạnh Hùng 
(khu 16, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao).  

Khi đó, chỉ có vợ chồng ông Hùng ở 
nhà. Do tuổi tác đã cao nên ông bà bất lực nhìn 
nhiều người cưỡng chế phá khu đất ở của gia 
đình.  

Ông bà gọi điện cầu cứu con cháu, 
công nhân của Công ty Hưng Thịnh cho ô tô ra 
chặn đường, không cho con cháu ông Hùng 
vào nhà. Đồng thời yêu cầu toàn bộ gia đình 
rời khỏi khu vực nhà ở do vi phạm vào đất của 
dự án CCN Bắc Lâm Thao. 

Gặp PV Dân Việt, anh Lương Quang 
Hội (con ông Hùng) cho biết, từ năm 2019, gia 
đình anh đã nhiều lần làm đơn gửi lên các cấp 
chính quyền về việc giải quyết đền bù chưa 
thỏa đáng nhưng đều không được xử lý.  

Diện tích nhà anh bị thu hồi hơn 
11.000m2, bao gồm đất ở, đất vườn, đất đồi. 
Tuy nhiên theo phản ánh của gia đình, khi tiến 
hành đo đạc để đền bù, Ban Giải phóng mặt 
bằng đã cắt xén rất nhiều đất của gia đình. 

Không những vậy, theo anh Hội, gia 
đình anh phải nộp tiền chênh lệch để mua nhà 
tái định cư quá cao. Ban đền bù trả tiền đền bù 
theo bảng giá năm 2019 nhưng gia đình anh 
mua nhà tái định cư theo giá năm 2020. 

Trong khi đó, trao đổi với PV Dân Việt, 
ông Trần Đắc Thành - Chủ tịch UBND xã Tiên 
Kiên khẳng định, không có chuyện chính 
quyền huyện Lâm Thao chỉ đạo người xuống 
cưỡng chế nhà dân vào lúc giữa đêm. Khu đất 
trên đã thuộc sự quản lý của chủ đầu tư dự án 
CCN Bắc Lâm Thao.  

Nhóm người trong clip thuộc đơn vị thi 
công của Công ty CP Thiết kế và Xây dựng 
Giza Việt Nam. Việc san lấp mặt bằng này 
thuộc thẩm quyền của Công ty CP Thiết kế và 
Xây dựng Giza Việt Nam, do người dân đã 

nhận tiền đền bù và giao đất cho dự án CCN 
Bắc Lâm Thao. 

Cũng theo ông Thành, sau khi giải 
quyết các khúc mắc về giá đền bù, các hộ dân 
đều đồng thuận và chuyển ra khu tái định cư. 
Bản thân nhà ông Hùng đã nhận tiền đền bù 
nhưng vẫn làm đơn có ý kiến với nội dung đơn 
vị bồi thường đã cắt xén đất của nhà ông.  

Các cấp chính quyền huyện, xã, tổ dân 
cư đã nhiều lần vào nhà khuyên giải, tuy nhiên 
gia đình ông Hùng vẫn không di chuyển, dẫn 
đến sự hiểu lầm đáng tiếc vào đêm 26, rạng 
sáng ngày 27/6 vừa qua. 

"Hôm đó, đơn vị thi công làm vào khu 
đất đồi gần nhà ông Hùng, không phải đập phá 
nhà và đuổi mọi người như thông tin trong clip 
lan truyền trên mạng. Gia đình ông Hùng đang 
ở nhờ ngôi nhà đã được kiểm kê, đền bù giải 
phóng mặt bằng. Thời gian tới, khi cần để thực 
hiện dự án theo kế hoạch thì gia đình ông Hùng 
buộc phải chuyển đi", ông Thành cho biết 
thêm. 

Còn theo ông Hà Xuân Tuân, chỉ huy 
trưởng công trình của dự án CCN Bắc Lâm 
Thao, theo quyết định 585 của UBND tỉnh Phú 
Thọ, đơn vị được giao giải phóng mặt bằng gần 
400.000m2 đất cho giai đoạn I của dự án.  

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đã 
gặp phải sự cản trở của một vài hộ dân, đặc 
biệt là nhà ông Hùng đã có những hành động 
quá khích, dọa nạt, chửi bới với công nhân 
công trường. 

"Hiện tại, chúng tôi đang gấp rút thi 
công để sớm về đích, các hoạt động đều theo 
đúng quy định pháp luật và văn bản của tỉnh. 
Sự việc hôm 26/6, chúng tôi thi công trên đúng 
mảnh đất đã được bàn giao. Do tiến độ thực 
hiện dự án đang chậm nên chúng tôi phải làm 
thêm ngoài giờ để kịp tiến độ dự án", ông Tuân 
cho biết thêm. 

Còn ông Trần Hoài Giang, Chủ tịch 
UBND huyện Lâm Thao cũng khẳng định, 
không có chuyện UBND huyện chỉ đạo người 
xuống cưỡng chế nhà dân vào giữa ban đêm 
như thông tin lan truyền trên mạng. 

"Hiện UBND huyện Lâm Thao đã có 

văn bản gửi các cơ quan chức năng vào cuộc 

truy tìm người phát tán clip sai sự thật, gây bức 

xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình 

an ninh trật tự của địa phương", ông Giang cho 

biết thêm.

Ngô Hùng – Việt Hoàng 

 

Nông thôn ngày nay. – Số 160 (5899) . –  Ngày 04 tháng 7 năm 2020. – Tr.6 
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PHÚ THỌ VẮNG BÓNG XE QUÁ TẢI SAU CHỈ ĐẠO NÓNG 

 

Trước tình trạng xe quá tải xuất hiện tại 
một số địa bàn, ngày 3/7 vừa qua, Giám đốc 
Công an tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo 
các lực lượng công an vào cuộc xử lý triệt để. 
Ghi nhận của PV Báo Giao thông, 3 ngày đầu 
các lực lượng công an ra quân, trên các tuyến 
quốc lộ qua địa bàn Phú Thọ đã không còn 
bóng dáng xe quá tải hoạt động. 
Khó như “săn” xe quá tải 

8h30 ngày 6/7, PV có mặt cùng Tổ 
công tác thuộc Đội TTKS số 2 Phòng CSGT 
Phú Thọ xuất phát từ cầu Phong Châu, huyện 
Tam Nông. Theo đề xuất của PV tập trung 
kiểm soát tại khu vực có nhiều mỏ đá, Trung tá 
Nguyễn Hồng Khanh, Đội phó, chỉ huy tổ công 
tác lệnh cho anh em di chuyển theo QL32 đi 
thị trấn Thanh Sơn, hướng về xã Phúc Khánh, 
huyện Yên Lập - nơi có 3 mỏ đá nằm sát QL70. 

Tại mỏ đá Nông Mèo Gù, một trong 3 
mỏ đá tại xã Phúc Khánh, theo ghi nhận của 
PV, các xe chở đá xuất hiện tại đây hầu hết 
đều đã cắt thùng và chở đủ tải. Đáng lưu ý, từ 
thị trấn Thanh Sơn vào Yên Lập, PV quan sát 
thấy toàn bộ gần 20 chiếc xe có bảng trên kính 
ghi Công ty Vận tải Tự Lập thì 100% các xe 
đều cắt thùng. 

Gần 2 giờ đồng hồ quần thảo trên 
QL32, QL70 không phát hiện phương tiện nào 
có dấu hiệu quá tải, 10h10 Tổ công tác di 
chuyển về địa bàn huyện Thanh Thuỷ. Tại 
công trường san lấp để xây dựng trụ sở Công 
an huyện Thanh Thuỷ mới nằm, các máy xúc 
đều trong tình trạng nghỉ. Theo tìm hiểu của 
PV, việc “án binh bất động” bắt đầu từ 4/7. 

10h45 tại Khu 3 Hồng Đà Tam Nông 
thuộc Km 0+900 TL316, sau hơn 2 giờ TTKS, 
Tổ công tác phát hiện xe tải 3 trục BKS 29C - 
863.41 của Công ty Linh Hoàng do lái xe 
Nguyễn Quang Hưng (SN 1973, trú tại Thượng 
Nông, Tam Nông, Phú Thọ) điều khiển chở đất 
từ Thanh Thuỷ về Ba Vì có dấu hiệu quá tải. 
Tổ công tác đã đưa phương tiện về nhà máy 
bia cách đó 3km cân tải trọng, phát hiện xe chở 
quá tải trọng cho phép 42%. 

Cùng thời điểm này, Tổ công tác thuộc 
Đội TTKS số 1 chốt tại Km 12 QL70 đoạn qua 
xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng do Đại uý 
Lương Hoàng Giang làm Tổ trưởng đã lập biên 
bản vi phạm đối với tài xế Trần Văn Thành (SN 
1987, trú tại Yên Sơn, Tuyên Quang) điều 
khiển xe đầu kéo BKS 19C - 140.73 kéo theo 
rơ-moóc BKS 19R- 007.65 chở than vượt quá 
chiều cao xếp hàng cho phép 40cm. Một 

trường hợp khác là tài xế Trần Văn Điển (SN 
1980, trú tại Hạ Hoà, Phú Thọ) điều khiển xe 
đầu kéo BKS 19C- 061.74 chở gỗ dăm vượt 
quá tải trọng cho phép từ 10-30%. Còn tại Km 
1+600 QL32C thuộc phường Bến Gót, TP Việt 
Trì, Tổ TTKS do Thượng uý Bùi Đức Thịnh làm 
Tổ trưởng cũng lập biên bản với 2 trường hợp 
chở quá tải trên 60%. 

Trao đổi với PV tại lối ra vào mỏ đá 
Nông Mèo Gù, một lái xe nói: “Ngày đầu tiên 
còn nghe ngóng nên một số xe vẫn bị phạt chứ 
tới hôm nay hầu hết các chủ xe, chủ mỏ đều 
đã biết công an ra quân xử lý nghiêm nên thà 
cho xe “đắp chiếu”, dựng ben còn hơn ra 
đường bị phạt. Các bác giờ có đi “săn” bọn em 
cũng khó đấy”. 
Linh hoạt tuần tra, đảm bảo hiệu quả cân tải 
trọng 

Được biết, ngay khi Đại tá Phạm 
Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú 
Thọ có Văn bản số 2236/CAT-PC08 chỉ đạo 
tăng cường kiểm soát, xử lý vi phạm tải trọng 
trên đường bộ, Phòng CSGT Công an tỉnh đã 
yêu cầu các đội TTKS khảo sát, ký hợp đồng 
với 11 doanh nghiệp có cân tải trọng nằm tại 
các tuyến và địa bàn thuộc các đội để chủ 
động trong việc phát hiện, xử lý vi phạm. Đồng 
thời, lãnh đạo Phòng CSGT cũng chỉ đạo các 
Đội TTKS chủ động bố trí các tổ công tác triển 
khai việc kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến 
được phân công. 

Trung tá Nguyễn Huy Thành, Đội phó 
Đội TTKS số 1 cho biết, dọc theo tuyến phụ 
trách, Đội đã làm việc và ký hợp đồng sử dụng 
cân tải trọng với 5 doanh nghiệp, trong đó trên 
QL2 có 2 doanh nghiệp (Công ty Chè Cozzy 
và 1 tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng), QL70 
có Doanh nghiệp tư nhân Vân Hiền và QL32C 
có doanh nghiệp Bình Sơn và 1 tại KCN Thụy 
Vân. Tất cả các đơn vị này đều đã có chứng 
nhận kiểm định cân, đảm bảo tính pháp lý, 
tránh tình trạng lái xe phản ứng. 

Thống kê cho thấy, trong 3 ngày ra 

quân (từ 4 - 6/7), Phòng CSGT Phú Thọ đã 

phát hiện gần 56 phương tiện vi phạm, trong 

đó có 44 trường hợp quá tải, 12 trường hợp quá 

khổ. Lực lượng chức năng đã ra quyết định xử 

phạt trên 300 triệu đồng, bằng 1/6 so với tổng 

tiền phạt vi phạm quá tải 6 tháng đầu năm của 

toàn tỉnh (gần 2,2 tỉ đồng).

Bảo Anh 

Giao thông. – Số 82(4576). –  Ngày 8  tháng 7 năm 2020. – Tr.5 
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KHEN THƯỞNG CHIẾN CÔNG KHÁM PHÁ VỤ LỪA ĐẢO TẠI NGÂN HÀNG 

 

Ngày 24/6, Ngân hàng Nhà nước Việt 

Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ 

Công bố quyết định khen thưởng cho tập thể 

và cá nhân thuộc Công an tỉnh Phú Thọ trong 

công tác đấu tranh, truy bắt tội phạm, góp 

phần bảo vệ an ninh, an toàn hoạt động ngân 

hàng. 

Dự Hội nghị có các đồng chí Phan 
Trọng Tấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; 
Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam; Đại tá Lưu Đức Tỉnh, Phó 
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. 

Tại Hội nghị, Thượng tá Nguyễn Minh 
Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an 
tỉnh Phú Thọ đã trình bày báo cáo thành tích 
đấu tranh, điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt 
tài sản xảy ra tại Ngân hàng Thương mại Cổ 
phần (TMCP) Công thương Việt Nam – Chi 
nhánh Đền Hùng.  

Theo đó, ngày 20/11/2019, Cơ quan 
CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn 
trình báo của Ngân hàng TMCP Công thương 
Việt Nam - Chi nhánh Đền Hùng với nội dung 
chi nhánh nhận được đơn trình báo của chị 
Nguyễn Thị Khuyên, Giám đốc Công ty cổ 
phần thương mại thép Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình (gọi tắt là Công ty Đông Hưng) với nội 
dung chị nhận được tin nhắn dịch vụ của ngân 
hàng thông báo tài khoản của công ty đã thực 
hiện giao dịch chuyển tiền đến tài khoản của 
ông Nguyễn Văn Đức, mở tại Chi nhánh Đồng 
Nai - Phòng giao dịch Tân Hòa số tiền trên 3,1 
tỷ đồng...  

Công ty Đông Hưng khẳng định không 
ký chứng từ ủy nhiệm chi, lệnh chuyển khoản 
nào liên quan đến số tiền nêu trên và cũng 
không giao cho cá nhân nào thực hiện giao 
dịch chuyển khoản và không có quan hệ kinh 
tế gì với cá nhân Nguyễn Văn Đức. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc 
Công an tỉnh, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, 
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ 
đã huy động cán bộ, chiến sỹ để tra cứu các 
danh sách khách hàng, một mũi truy tìm theo 
dấu vết tội phạm.  

Sau khi xem hồ sơ đăng ký, trích xuất 
hình ảnh từ camera khi đối tượng đến ngân 
hàng làm thủ tục tra cứu, đã xác định đối tượng 
đến Phòng giao dịch Văn Lang dùng giấy giới 
thiệu mang tên Nguyễn Mỹ Ngà (SN 1995, trú 
tại Đô Lương, tỉnh Nghệ An) và ủy nhiệm chi 
của Công ty Đông Hưng đề nghị chuyển số tiền 
trên đến tài khoản của Nguyễn Văn Đức. 

Phòng Cảnh sát Kinh tế đồng thời xác 
minh tài khoản cá nhân của đối tượng Nguyễn 
Văn Đức mở tại Ngân hàng TMCP Công 
thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai, Phòng 
giao dịch Tân Hòa nhưng kết quả xác minh xác 
định đều là giấy tờ giả. 

 Các trinh sát và điều tra viên đã được 
chia nhỏ thành nhiều mũi, rà soát toàn bộ hệ 
thống camera của Công an tỉnh Phú Thọ, 
Công an TP Việt Trì..., các nhà dân trên toàn 
bộ các tuyến đường và camera tại các trạm thu 
phí ra vào TP Việt Trì.  

Quá trình rà soát đã xác định có một 
chiếc xe ô tô nhãn hiệu Honda City, BKS 72A-
312.59 có dấu hiệu nghi vấn, nhận định đây 
chính là nút thắt mở rộng vụ án. 

Xác minh nhanh xác định chiếc xe ô tô 
trên là của Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995, trú 
tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu). Một tổ công tác đã 
vào tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và kết quả xác định 
Nguyễn Tiến Hùng chính là đối tượng sử dụng 
chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Mỹ 
Ngà đến Phòng giao dịch Văn Lang đề nghị 
chuyển tiền. 

Như vậy trong một thời gian ngắn 
Phòng Cảnh sát Kinh tế đã dựng lên chân 
dung đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo tại 
Phòng giao dịch Văn Lang là Nguyên Tiến 
Hùng. 

 Thông qua các biện pháp nghiệp vụ 
xác định ngày 28/11/2019, Nguyễn Tiến Hùng 
cùng một đối tượng là Phạm Xuân Huy (SN 
1990, HKTT Vĩnh Long) đặt vé máy bay từ TP 
Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiếp tục thực hiện 
hành vi phạm tội khác. Phòng Cảnh sát Kinh 
tế đã cử một tổ công tác đón lõng bắt Nguyễn 
Tiến Hùng và Phạm Xuân Huy ngay khi Hùng 
và Huy có mặt tại Hà Nội. 

Đấu tranh với Nguyễn Tiến Hùng và 
Phạm Xuân Huy xác định ngoài Nguyễn Tiến 
Hùng và Phạm Xuân Huy còn có 3 đối tượng 
khác là Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, HKTT: 
423/5 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú 
Nhuận, TP Hồ Chí Minh); Nền Ngọc Tuấn (SN 
1996, HKTT tại Bà Rịa- Vũng Tàu) và Mạc 
Đăng Khoa (SN 1991, HKTT Long Khánh, 
Long Mỹ, Mang Thít, Vĩnh Long) cùng thực 
hiện trong đó đối tượng Nguyễn Lê Thanh Tú 
là đối tượng chủ mưu, cầm đầu và đối tượng sử 
dụng căn cước công dân mở tài khoản mang 
tên Nguyễn Văn Đức thực hiện rút số tiền 3,14 
tỷ đồng là Mạc Đăng Khoa. 

Các đối tượng này không có chỗ ở cố 
định thường xuyên thay đổi nơi cư trú tại TP Hồ 
Chí Minh dẫn đến việc truy bắt các đối tượng 
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này gặp rất nhiều khó khăn. Và một yêu cầu 
rất lớn đặt ra là phải tuyệt đối bí mật không để 
cho 3 đối tượng này biết Hùng và Huy đã bị bắt. 
Một mặt Phòng Cảnh sát Kinh tế đã sử dụng 
đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày 
29/11/2019 đã bắt được 3 đối tượng Nguyễn Lê 
Thanh Tú, Mạc Đăng Khoa, Nền Ngọc Tuấn 
khi 3 đối tượng đang ở cùng nhau tại một 
chung cư thuộc Quận 2 - TP Hồ Chí Minh và 
ngay lập tức được di lý về Cơ quan CSĐT Công 
an tỉnh Phú Thọ để phục vụ quá trình điều tra. 

Từ kết quả nêu trên, ngày 4/12/2019 
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra 
Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: 
Nguyễn Lê Thanh Tú, Phạm Xuân Huy, Nền 
Ngọc Tuấn, Mạc Đăng Khoa, Nguyễn Tiến 
Hùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.  

Quá trình điều tra đến ngày 
12/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú 
Thọ đã khởi tố về tội “Mua bán công khai hóa 

trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, đây là 
tội danh mới trong Bộ luật hình sự năm 2015 
sửa đổi bổ sung năm 2017 trên toàn quốc chưa 
khởi tố được bất cứ vụ án nào về tội danh này. 
Tại Hội nghị cũng chỉ ra phương thức, thủ đoạn 
của đối tượng phạm tội, sơ hở và thiếu sót 
trong công tác quản lý của hệ thống ngân 
hàng; đồng thời đưa ra các biện pháp để chủ 
động phòng ngừa. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm 

Trường Giang, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam -Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, cảm ơn 

Công an tỉnh Phú Thọ trong thời gian vừa qua 

đã phối hợp với ngân hàng trên địa bàn điều 

tra, khám phá nhiều vụ án liên quan đến lĩnh 

vực ngân hàng..., cảnh báo nhiều loại tội 

phạm; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, ổn 

định phát triển kinh tế tại địa phương.

 

X. Mai 

 

Công an nhân dân. – Số5449. –  Ngày 28 tháng 06 năm 2020. – Tr.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

THANH BA (PHÚ THỌ):  

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN CƯƠNG  

BỊ TỐ THU TIỀN ĐẤT VƯỢT HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG 

 

Nhiều hộ dân xã Sơn Cương (huyện 
Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) tố cáo một số cán bộ 
xã từ năm 2012 đến nay tự ý thu tiền đất vượt 
quy định hàng trăm triệu đồng để chiếm đoạt. 

Theo đơn tố giác tội phạm ngày 
20/3/2020 của công dân khu 3, xã Sơn Cương 
gửi Công an huyện Thanh Ba, tố cáo các ông: 
Trương Đức Hiền, Chủ tịch UBND xã Sơn 
Cương,  Đỗ Xuân Huy và Nguyễn Thanh Phú 
cán bộ địa chính xã đã lạm dụng chức vụ, 
quyền hạn thu tiền sử dụng đất cao hơn quy 
định để chiếm đoạt. 

Nội dung trong đơn có viết, năm 2016, 
2017, UBND xã Sơn Cương bán một số lô đất 
ở địa phương theo hình thức Nhà nước giao đất 
có thu tiền sử dụng đất. Do có nhu cầu về đất 
ở nên anh trai ông Tâm (ông Đỗ Minh Báo) 
mua một lô đất tại khu vực Gò Giếng Sang, xã 
Sơn Cương. Theo yêu cầu của UBND xã, gia 

đình ông Tâm đã nộp tiền 2 đợt (phiếu thu ngày 
19/6/2017 và phiếu thu ngày 4/9/2019) với 
tổng số tiền 115,9 triệu đồng. 

Tuy nhiên, đầu năm 2020, công dân 
tìm hiểu được biết Quyết định số 1995 ngày 
5/8/2019 của UBND huyện Thanh Ba về việc 
giao đất ở theo quy hoạch, giao đất ở xen ghép 
trong khu dân cư không thông qua hình thức 
đấu giá tại xã Sơn Cương thì giá đất của gia 
đình ông phải nộp tính ra chỉ có 73,5 triệu 
đồng. 

Công dân đề nghị Công an huyện 
Thanh Ba vào cuộc xác minh, làm rõ các hành 
vi vi phạm của các cán bộ xã Sơn Cương và có 
biện pháp xử lý kịp thời để bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của gia đình ông. 

Ngoài chiếm đoạt số tiền hơn 40 triệu 
do thu chênh của gia đình ông, trong đơn ông 
Tâm còn tố cáo các cán bộ trên chiếm đoạt số 
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tiền đất thu chênh của hộ gia đình ông Đỗ Văn 
Nam, Đỗ Đức Hoàng, Đỗ Văn Khanh và Đỗ 
Văn Dũng (có chữ ký trong đơn) mỗi hộ hơn 38 
triệu đồng. 

Tiếp đó, tháng 5/2020, 11 hộ dân xã 
Sơn Cương có đơn tố cáo một số cán bộ xã 
Sơn Cương có hành vi gian dối, lạm dụng chức 
vụ, quyền hạn nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Nội dung đơn nêu rõ, năm 2012, xã 
Sơn Cương thực hiện chủ trương của UBND 
huyện Thanh Ba giao đất giãn dân cho các hộ 
trong xã. Đối tượng được giao đất là những 
người mới lập gia đình, chưa có chỗ ở thì được 
quyền đăng ký một lô (từ 160m2 đến 370m2) 
tại Gò Giếng Sang và khu Ri thuộc khu 4; Nhà 
Rều thuộc khu 7. 

Các hộ đã nộp tiền sử dụng đất theo 
yêu cầu của UBND xã Sơn Cương vào các 
năm 2012, 2013, 2014. Sau khi nộp đủ tiền, 
các hộ được UBND huyện Thanh Ba giao đất 
và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với 
mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn và 
nguồn gốc sử dụng đất ở là “Nhà nước giao đất 
có thu tiền sử dụng đất ở”. 

Tại thời điểm nộp tiền, UBND xã Sơn 
Cương không niêm yết công khai giá đất mà 
yêu cầu các hộ nộp theo yêu cầu của UBND 
xã. 

Khi phát hiện giá đất tỉnh Phú Thọ ban 
hành năm 2012, 2013 đối với xã Sơn Cương 
chỉ 50.000 đồng/m2 (Quyết định số 22 ngày 
20/12/2011, Quyết định số 24 ngày 
20/12/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ) và năm 
2014 là 110.000 đồng/m2 (Quyết định số 40 
ngày 20/12/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ). 

11 hộ cùng ký đơn gửi nhiều nơi đề 
nghị các cơ quan vào cuộc xác minh, làm rõ 
việc một số cán bộ xã Sơn Cương lợi dụng sự 
kém hiểu biết của người dân đã thu tiền đất 
vượt quy định gấp 2 đến 3 lần để chiếm đoạt 
hàng chục triệu đồng mỗi hộ từ nhiều năm nay. 
Đề nghị làm rõ hành vi lạm dụng chức vụ, 
quyền hạn nhằm chiếm đoạt tài sản để khởi tố 
vụ án. Đồng thời hoàn trả số tiền thu vượt và 
trả lãi từ số tiền đó. 

Trao đổi với PV Báo Thanh tra một số 
hộ dân khu 3, khu 4 xã Sơn Cương bức xúc cho 
rằng UBND xã gian dối khi không niêm yết 
công khai bảng giá đất do tỉnh ban hành mà tự 
ý thu chênh gấp nhiều lần dẫn đến thiệt hại về 
kinh tế cho các hộ. Trong khi đó, đa số các hộ 
này đều là những làm ruộng, thu nhập thấp, 
bấp bênh, điều kiện kinh tế khó khăn và thiếu 
đất ở. 

Anh Đỗ Văn H, khu 4 cho biết, năm 
2012 tiêu chuẩn vợ chồng anh được mua 
164m2 đất giãn dân thuộc khu Ri, do tin tưởng 
xã nên anh không tìm hiểu về giá đất của tỉnh 
ban hành, xã yêu cầu anh nộp 2 đợt với số tiền 
hơn 35 triệu đồng. Khi tìm hiểu mới biết, với 
diện tích đó anh chỉ phải nộp hơn 13 triệu, gia 
đình anh làm ruộng nên với số tiền hơn 20 triệu 
đồng thu chênh kia là một khoản lớn đối với gia 
đình. 

Quá bức xúc, bà Đỗ Thị C, khu 3 cho 
biết, năm 2014 con trai bà xây dựng gia đình 
nên được mua 300m2 tại Gò Giếng Sang với 
giá 65 triệu đồng, qua tìm hiểu giá đất khi đó 
chỉ hơn 30 triệu đồng, như vậy gia đình bà mua 
một lô thành trả tiền 2 lô. Bà năm nay hơn 60 
tuổi, không có ruộng phải nhờ đất người khác 
để trồng cấy, hết thời vụ thì đi làm thuê làm 
mướn, để có số tiền đó gia đình bà phải tiết 
kiệm nhiều năm cộng với khoản vay ngân 
hàng. Bà C và các hộ trên mong muốn được 
nhận lại số tiền chênh đồng thời tính lãi những 
năm qua, còn cán bộ xã làm sai thì phải bị xử 
lý. 

Liên quan đến đơn tố cáo trên, ngày 
26/3/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú 
Thọ chuyển đơn tố cáo đến Phòng Cảnh sát 
Điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 
(Công an tỉnh Phú Thọ) để giải quyết theo 
thẩm quyền. 

Ngày 12/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh 
sát Điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) chuyển 
đơn của 11 hộ dân tố cáo cán bộ xã Sơn 
Cương thu chênh tiền đất để chiếm đoạt tới 
Công an huyện Thanh Ba để xem xét giải 
quyết theo quy định của pháp luật. 
Báo Thanh tra sẽ tiếp thông tin về sự việc này.

 

Bùi Bình 

 

Báo Thanh tra. – Số 52(2528). –  Ngày 30  tháng 06 năm 2020. – Tr.7 
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VỤ CHÂY Ì XỬ LÝ CÔNG TRÌNH VI PHẠM Ở PHÚ THỌ: 

THANH TRA TỈNH VÀO CUỘC 

 

Liên quan vụ “Chủ tịch xã chây ỳ xử lý 
công trình vi phạm nhà con rể” mà Báo PLVN 
đã phản ánh, vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Phú 
Thọ đã có chỉ đạo Thanh tra tỉnh Phú Thọ kiểm 
tra, rà soát lại việc phân loại, thụ lý, giải quyết 
đơn của Chủ tịch UBND xã Bảo Yên, Chủ tịch 
UBND huyện Thanh Thủy theo quy định của 
Luật Tố cáo. Như đã phản ánh, ông Nguyễn 
Văn Tình, con rể ông Nguyễn Tiến Dũng (Chủ 
tịch xã Bảo Yên) xây dựng nhà ở lấn chiếm ngõ 
đi chung. Ngày 10/6/2019, UBND huyện 
Thanh Thủy có Văn bản 541/UBND-KT&HT 
nêu rõ việc xây dựng nhà ở của hộ ông Tình có 
phần xây dựng ô trang trí (rộng 0,8m, dài 2,2m, 
cao 7,2m) đua ra ngõ đi chung các hộ dân, 
nằm ngoài phạm vi ranh giới đất được giao, vi 
phạm quy định khoản 5 Điều 6 Luật Nhà ở; 
khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai.  

Theo đó, UBND huyện Thanh Thủy 
yêu cầu hộ ông Tình tháo dỡ phần công trình 
vi phạm, hoàn trả khoảng không lối đi chung. 
Yêu cầu UBND xã Bảo Yên trực tiếp chỉ đạo 
việc tháo dỡ phần công trình vi phạm, báo cáo 
kết quả kiểm điểm và khắc phục hậu quả với 
Chủ tịch huyện Thanh Thủy trước ngày 
15/7/2019. Thế nhưng, UBND xã Bảo Yên bị 
cho là không thực hiện. 

Ngày 5/2/2020, UBND huyện Thanh 
Thủy tiếp tục có văn bản yêu cầu Chủ tịch xã 
Bảo Yên khẩn trương kiểm tra, xử lý, giải quyết 
vụ việc, trả lời người có đơn, báo cáo kết quả 
với Chủ tịch huyện Thanh Thủy trong tháng 
2/2020. 

Tuy nhiên, Chủ tịch xã Bảo Yên vẫn 
không xử lý mà thay vào đó, ngày 27/3/2020, 
Chủ tịch xã này lại ban hành Kết luận nội dung 
tố cáo số 01/KL-UBND, cho rằng vụ việc trên 
là quan hệ dân sự và không thuộc thẩm quyền 
giải quyết của UBND xã. Đồng thời “hướng 
dẫn” các hộ dân khởi kiện ra Tòa án. 

Không đồng ý với Kết luận 01/KL-
UBND của UBND xã Bảo Yên, người dân tiếp 
tục có đơn tố cáo cho rằng lãnh đạo xã Bảo 
Yên bao che cho sai phạm của con rể gửi Chủ 
tịch huyện Thanh Thủy. Ngày 24/4/2020, Chủ 
tịch huyện Thanh Thủy ký Thông báo số 
56/TB-UBND về việc không thụ lý giải quyết tố 
cáo tiếp của người dân xã Bảo Yên, khiến dư 
luận và người dân vô cùng bức xúc. 

Không đồng ý kết quả giải quyết, trả lời 

của Chủ tịch UBND xã Bảo Yên và Chủ tịch 

UBND huyện Thanh Thủy, công dân tiếp tục 

có đơn gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. 

Theo đó, để vụ việc được giải quyết dứt điểm, 

đúng quy định, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ vừa có 

chỉ đạo giao Thanh tra tỉnh Phú Thọ kiểm tra, 

rà soát lại việc phân loại, thụ lý, giải quyết đơn 

của Chủ tịch UBND xã Bảo Yên và UBND 

huyện Thanh Thủy theo quy định của Luật Tố 

cáo; đối thoại, giải thích, trả lời người có đơn 

theo quy định, báo cáo kết quả với Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Thọ trước ngày 15/7/2020

 

Minh Anh 

 

Pháp luật Việt Nam. – Số 185(7898). –  Ngày 03  tháng 7 năm 2020. – Tr.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ:  

NHÓM TRAI LÀNG THẤT NGHIỆP Ở PHÚ THỌ XUỐNG HÀ NỘI MỞ ĐƯỜNG DÂY  

CHO VAY LÃI CẮT CỔ 

 

Trần Minh Quang (SN 1997, trú huyện 
Thanh Thuỷ, Phú Thọ) vốn lêu lổng, không có 
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công ăn việc làm nhưng lại muốn có thu nhập 
cao nên Quang nảy ra ý định xuống Thủ đô lập 
đường dây cho vay nặng lãi. 
Thất nghiệp nên đi cho vay nặng lãi 

Sáng 16/7, Công an quận Cầu Giấy 
(Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành 
công đường dây cho vay lãi nặng, bắt giữ đối 
tượng cầm đầu là Trần Minh Quang cùng đàn 
em với 200 hợp đồng cho vay, tổng số tiền trên 
4 tỷ đồng. Trần Minh Quang (SN 1997, trú 
huyện Thanh Thuỷ, Phú Thọ), bản thân là 
thanh niên có sức khoẻ nhưng Quang lại lêu 
lổng, không có công ăn việc làm. Lười làm 
nhưng lại muốn có thu nhập cao nên Quang 
nảy ra ý định xuống Thủ đô lập đường dây cho 
vay nặng lãi. 

Nghĩ là làm, hắn đã mua một trang web 
có tên miền là www.F98credit.vn rồi đăng tin 
hỗ trợ tài chính trên trang này với các mức lãi 
suất khác nhau.  

Ngoài ra, Quang còn đăng ký tài khoản 
trên trang www.mecash.vn để nhập dữ liệu liên 
quan đến việc cho vay và cầm cố tài sản. Để 
hoạt động, Quang tuyển thêm đàn em là 
Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1998), Ngô Văn Tráng 
(SN 1998) và Trần Quốc T. (15 tuổi). Đây đều 
là các đối tượng lêu lổng, trú cùng quê với 
Quang.  

Các đối tượng Tráng, Sơn và T. chịu 
trách nhiệm thực hiện các việc do Quang giao 
như làm hồ sơ vay cho khách, gọi điện để đòi 
nợ khách, trực tiếp đi gặp khách để đòi nợ và 
nhận tiền và đe dọa khách để đòi nợ khi khách 
chậm trả tiền. Để thuận tiện cho việc đi đòi nợ, 
Quang cũng lập cho đàn em mỗi người một tài 
khoản phụ trên trang www.mecash.vn để tiện 
theo dõi con nợ.  

Sau khi mua được trang web trên, các 
đối tượng đã đăng tin quảng cáo cho vay tín 
dụng trên mạng. Khi khách có nhu cầu vay 
tiền, các đối tượng liên hệ trực tiếp liên hệ và 
làm thủ tục cho vay nhanh chóng chỉ cần 
CMND hoặc giấy khai sinh, hộ khẩu hoặc các 
giấy tờ tuỳ thân khác. 

Chúng yêu cầu khách hàng vay tiền 
viết giấy nhận tiền với nội dung xin việc, mua 
tài sản, thỏa thuận mua bán... cùng với các 
thông tin cá nhân khác như gia đình bố, mẹ, vợ 
hoặc chồng. Thủ tục cho vay nặng lãi đơn giản 
nhanh chóng, tuy nhiên lãi suất "cắt cổ", lên 
đến 180%/năm. 

Cụ thể với khoản tiền cho vay 50 triệu 
đồng, trong thời gian 1 năm, lãi suất phải trả 
lên đến 90 triệu + 50 triệu tiền gốc. Như vậy 
tổng tiền gốc + tiền lãi phải trả là 140 triệu 
đồng. 

Lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy đã 
chỉ đạo lực lượng hình sự xác lập chuyên án để 
áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xây 
dựng phương án, kế hoạch để triệt phá ổ nhóm 
cho vay lãi nặng, bắt các đối tượng liên quan. 
Rải tờ rơi "khủng bố" con nợ 

Để gây áp lực lên con nợ, nhóm của 
Quang dùng nhiều cách như gọi điện cho 
người nhà, đến trực tiếp nhà con nợ, nhắn tin 
đe doạ, rải tờ rơi in hình ảnh, thông tin thông 
tin cá nhân của con nợ rồi rải ở nơi làm việc để 
gây sức ép.  

Cụ thể như trường hợp của chị Cao Thị 
Phương Nh. (SN 1984, trú quận Bắc Từ 
Liêm, Hà Nội). Theo đó, chị Nh. đã liên lạc với 
Quang để vay số tiền 100 triệu đồng. 

Khi gặp nhau, Quang và Nh. thỏa 
thuận với nhau là Quang sẽ cho Nh. vay số tiền 
là 100 triệu đồng với lãi suất lên 5.000 
đồng/triệu/ngày. Chị Nh. sẽ trả lãi theo kỳ là 15 
ngày một lần với số tiền 7,5 triệu đồng. Đồng 
thời khi cho vay, Quang sẽ trừ luôn 7,5 triệu 
đồng cho 15 ngày lãi đầu tiên. 

Thỏa thuận xong, Quang yêu cầu Nh. 
viết một giấy nhận tiền với mục đích là nhận 
tiền để mua hộ xe máy nhưng bản chất không 
có giao dịch nào. Mục đích Quang yêu cầu Nh. 
viết như thế để trốn tránh cơ quan công an và 
có lý do để tố cáo Nh. trước pháp luật khi chị 
này không trả được nợ. 

"Đây là thủ đoạn hòng trốn tránh sự 
phát hiện của cơ quan công an, đồng thời khi 
khách hàng không có khả năng chi trả, chúng 
sẽ tung tin lên mạng xã hội để bôi xấu danh dự 
hoặc gọi điện cho người thân để đe doạ buộc 
con nợ phải trả tiền hoặc tố cáo con nợ ra 
trước pháp luật", cán bộ điều tra Công an quận 
Cầu Giấy thông tin.  

Sau khi viết xong giấy nợ, Quang liền 
chuyển cho chị Nh. 92,5 triệu đồng sau khi đã 
"cắt phế". Đến ngày đóng lãi, Nh. đã chuyển 
cho Quang số tiền như thỏa thuận. Chị này 
đóng tiền lãi cho Quang đến ngày 24/2/2020 
là 33 triệu đồng (của khoản vay 100 triệu 
đồng).  

Sau đó chị Nh. không đóng được tiền 
lãi. Quang đã nhiều lần gọi điện nhắn tin đe 
dọa chị Nh. yêu cầu trả tiền nhưng chị Nh. đều 
xin khất. Quang tiếp tục chỉ đạo đàn em gọi 
điện nhắn tin đe dọa yêu cầu Nh. trả tiền. Đến 
ngày 9/7, Quang lại chỉ đạo Tần và Tráng đến 
nơi làm việc của chị Nh. để yêu cầu trả tiền thì 
bị công an quận Cầu Giấy bắt giữ. 
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu 

Giấy đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của 

Trần Minh Quang phát hiện 1 túi tài liệu bên 

trong có khoảng 200 hợp đồng, giấy nhận tiền 

http://www.nguoiduatin.vn/c/an-ninh-hinh-su
http://www.nguoiduatin.vn/tag/ha-noi
https://www.nguoiduatin.vn/c/phap-luat
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với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng, 2 xe ô tô, 2 xe 

máy, 2 trang web có tên miền là 

www.F98credit và trang www.mecash.vn cùng 

nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay 

lãi nặng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm 

rõ.

 

Đặng Thủy 

 

Đời sống và Pháp luật. – Số thứ 2(115). –  Ngày 20 – 23  tháng 7 năm 2020. – Tr.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÉ LỘ NHIỀU THÔNG TIN BẤT NGỜ  

VỤ CON RỂ TRUY SÁT CẢ NHÀ VỢ KHIẾN 3 NGƯỜI THƯƠNG VONG 

 

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông 

tin, án mạng xảy ra vào khoảng 20h ngày 24/6 

tại địa bàn xã Chí Đám (huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ), đối tượng gây án được xác định 

là Nguyễn Văn Hậu (SN 1981, trú tại xã Phú 

Lâm, huyện Đoan Hùng). 

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Chủ tịch UBND 

xã Chí Đám cho biết, vào thời điểm trên, chị 

Trần Thị H. (SN 1983, vợ Hậu) về nhà bố mẹ 

đẻ chơi. Lúc này, Hậu bất ngờ xuất hiện. Trong 

lúc chị H. đang bên trong nhà tắm, Hậu đã 

dùng dao xông vào đâm vợ tử vong. Không 

dừng lại ở đó, Hậu tiếp tục truy sát bố vợ và em 

vợ gây thương tích nặng. Gây án xong, Hậu lấy 

xe máy bỏ chạy về nhà. Hậu tìm gặp mẹ đẻ, 

đưa cho cụ 5 triệu đồng và kể vừa sát hại vợ. 

Tiếp đó, Hậu bỏ chạy lên khu đồi gần nhà lẩn 

trốn. Khi lực lượng chức năng tìm ra thì Hậu đã 

tử vong trong trạng thái treo cổ. 

Chia sẻ với PV, ông Hoàng Văn A. (cậu 

chị T.T H.) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc 

ông cũng có mặt tại hiện trường. Khi đó, Hậu 

sang muốn đón vợ về nhà. Tuy nhiên, vì lo chị 

H. về sẽ bị Hậu bạo hành, nên gia đình không 

đồng ý. Bực tức, Hậu bỏ đi. Khoảng 30 phút 

sau, Hậu bất ngờ quay lại và dùng dao gây ra 

vụ thảm sát. Bản thân ông A. may mắn thoát 

được nhát chém của Hậu và chạy ra ngoài 

đường kêu cứu. 

Theo lời người đàn ông này, vợ chồng 

Hậu đã ở với nhau 16 năm và có 2 mặt con. 

Bản thân Hậu làm nghề thợ xây, còn chị H. đi 

làm công nhân. Trước khi xảy ra vụ việc trên, 

chị H. đã rất nhiều lần bị Hậu đánh đập, chửi 

bới một cách không thương tiếc.  

Đỉnh điểm, cách đây 2 năm, chị H. còn 

bị chồng chém đứt gân tay. Do cuộc sống vợ 

chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, 

nên chị H. quyết định sống ly thân một thời 

gian. 

Hai nạn nhân bị thương gồm ông Trần 

Văn C. (bố chị H.) và chị Trần Thị L. (em chị 

H.) đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 

Hùng Vương (Phú Thọ). 

Được biết ông C. nhập viện trong tình 

trạng thương tích nặng, nghiêm trọng nhất là 

vết thương thấu bụng hở cả nội tạng. Nạn nhân 

đã được tiến hành phẫu thuật ngay trong đêm 

và đang được tiếp tục theo dõi. Trong khi đó, 

chị L. với chấn thương phần ngoài ngực sau khi 

được cấp cứu sức khỏe đã ổn định và cho xuất 

viện.

 

N.Hằng – C. Lê 

 

Gia đình & Xã hội. – Số 77(3.718). –  Ngày 27  tháng 06 năm 2020. – Tr.13 

 

 

http://giadinh.net.vn/phu-tho.html
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KINH TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 

 

PHÚ THỌ KHAI THÁC HIỆU QUẢ TIÊM NĂNG, LỢI THẾ 
ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 

Phú Thọ - mảnh đất côi nguồn của dân 

tộc Viêt Nam, nằm ở vi trí trung tâm vùng Trung 

du và miền núi Bắc Bộ, có vị trí là cửa ngõ phía 

Tây Bắc của thủ đô Hà Nội, là cầu nối giữa các 

tỉnh Tây Bắc và đồng bằng sông Hồng, nằm 

trong quy hoạch xây dựng vùng Thủ đô, trên 

trục hành lang kinh tế "Côn Minh - Lào Cai - 

Hà Nội - Hải Phòng Quảng Ninh". 

Một số kết quả kinh tế - xã hội nồi bật 

Những năm qua, nhờ khai thác hiệu 

quả những tiềm năng, lợi thế, tỉnh Phú Thọ đã 

đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh 

tế - xã hội. Kinh tế đạt mức tăng trưởng khá; 

với mức tăng bình quân giai đoạn 2004-2018 

đạt 8,77%; quy mô GRDP (giá hiện hành) năm 

2018 tăng hơn 7 lẩn so với năm 2014; GRDP 

bình quân đầu người tăng từ 6,3 triệu đồng 

năm 2004 lên 40,8 triệu đồng năm 2018. Năm 

2019 tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 

7,1 nghìn tỷ đồng. Môi trường đầu tư kinh 

doanh của tỉnh được cải thiện rõ rệt, chỉ số 

năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 của tỉnh 

đứng thứ 24/63 tỉnh, thành cả nước. Xây dựng 

nông thôn mới  được chú trọng, hết năm 2019 

toàn tỉnh có 01 huyện và 105 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới. Các chính sách an sinh, phúc 

lợi xã hội được triển khai đồng bộ; chính sách 

giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ 

hộ nghèo giảm xuống còn 5,57% năm 2019; 

đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân 

không ngừng được cải thiện. 

Tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư và phát 

triển kinh tế - xã hội 

Tỉnh Phú Thọ có hệ thống giao thông 

thuận lợi, gồm cả đường bộ, đường sắt và 

đường thuỷ; đặc điểm tiểu khí hậu, địa hình, 

thổ nhưỡng rất thuận lợi cho sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa chất lượng cao. Bên cạnh đó, 

nguồn tài nguyên du lịch của tỉnh khá phong 

phú, có thể phát triển đa dạng các loại hình du 

lịch như: Du lịch văn hóa tâm linh  gắn với Khu 

di tích lịch sử Đền Hùng và 02 di sản văn hóa 

phi vật thể đại diện của nhân loại được 

UNESCO vinh danh là "Tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương" và "Hát Xoan Phú Thọ"; du lịch 

sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với Đầm Ao Châu, 

Vườn Quốc gia Xuân Sơn và khu du lịch sinh 

thái, nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Thanh 

Thuỷ... Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh đã có 7 

khu công nghiệp khá được Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt quy hoạch xây dựng với tổng 

diện tích trên 2,36 nghìn ha, có 26 cụm công 

nghiệp đã được quy hoạch có tổng diện tích 

trên 1,1 nghìn ha; có 2 trường đại học cấp 

Vùng, trên 20 trường cao đẳng, trung học 

chuyên nghiệp và dạy nghề. Đặc biệt Phú Thọ 

là tỉnh có nguồn nhân lực dồi dào, với tỷ lệ dân 

số trong độ tuổi lao động chiếm gần 55% dân 

số, đội ngũ lao động trẻ, trình độ, kỹ năng lao 

động ngày càng cao. Những năm gần đây, 

nhiều dự án kết cầu hạ tầng trọng điểm quy mô 

lớn của quốc gia, của tỉnh nhất là các công 

trình giao thông đối ngoại cơ bản được hoàn 

thiện đã và đang giúp Phú Thọ cải thiện vị trí 

địa kinh tế, từng bước khai thác hiệu quả hơn 

các tiềm năng, lợi thế để thu hút đẩu tư và phát 

triển kinh tế xã hội. 

Định hướng và giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội 

Với những tiềm năng, lợi thế như trên và trên 

cơ sở thành quả trong phát triển kinh tế - xã 

hội, tỉnh Phú Thọ đặt ra mục tiêu tiếp tục phấn 

đấu đến năm 2030 xây dựng Phú Thọ trở thành 

Trung tâm Kinh tế vùng và là một trong những 

trung tâm khoa học - công nghệ, giáo dục - đào 

tạo, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch, logistics 

của vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, giữ 

vững vị trí là một trong những tỉnh phát triển 

hàng đầu của vùng Trung du và miền núi Bắc 

Bộ. Đồng thời, xây dựng thành phố Việt Trì trở 

thành Trung tâm Lễ hội về với cội nguồn dân 

tộc Việt Nam mang tầm cỡ Quốc gia, Quốc tế. 

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, tỉnh Phú Thọ 

còn tập trung vào việc thực hiện các khâu đột 

phá về đầu tư kết cấu hạ tầng then chốt, cải 

cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực và 

du lịch, các giải pháp phát triển kinh tế, văn 

hóa, xã hội, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, củng cố quốc phòng, an ninh; cải thiện, 
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nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 

nhân dân./.

 

Thành Nam 

 

Con số & sự kiện. – Số kỳ I. - Tháng 7 năm 2020. – Tr. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THƯƠNG HIỆU CHÈ PHÚ THỌ 

 

Ðược coi là "cái nôi" của ngành chè 
Việt Nam, những năm qua, tỉnh Phú Thọ triển 
khai nhiều giải pháp phát triển cây chè theo 
hướng bền vững, chất lượng, bảo đảm an toàn 
thực phẩm. Thương hiệu chè Phú Thọ từng 
bước được xây dựng, góp phần đưa chè trở 
thành cây mũi nhọn trong sản xuất nông 
nghiệp... Những kết quả bước đầu 

Phú Thọ là vùng đất trung du với nhiều 
đồi lớn phù hợp để cây chè phát triển. Ðây là 
một trong những địa phương có diện tích và 
sản lượng chè lớn nhất cả nước. Trước đây, 
người dân chủ yếu trồng những giống chè cũ 
phục vụ sản xuất chè đen xuất khẩu. Thu nhập 
thấp khiến người dân không mặn mà nên diện 
tích chè giảm mạnh. Trước thực trạng đó, 
những năm gần đây, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều 
giải pháp phát triển cây chè theo hướng bền 
vững, đồng thời có chính sách khuyến khích 
người dân mở rộng diện tích, trồng giống chè 
có năng suất, chất lượng, góp phần đưa chè 
trở thành cây chủ lực trong phát triển kinh tế, 
xóa đói, giảm nghèo. Sau một thời gian triển 
khai, đến nay, Phú Thọ vươn lên đứng thứ tư 
về diện tích và thứ ba về sản lượng chè của 
toàn quốc. Tại đây, đã hình thành nhiều làng 
nghề, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp sản 
xuất, chế biến chè đen, chè xanh bảo đảm 
chất lượng được thị trường chấp nhận. 

HTX chè Phú Thịnh, xã Phú Hộ (thị xã 
Phú Thọ) là một trong những điển hình về phát 
triển và xây dựng thương hiệu chè. Ðến nay, 
HTX đã quy hoạch được vùng sản xuất chè tập 
trung với diện tích hơn 22 ha, sản lượng hằng 
năm đạt hơn 500 tấn chè búp tươi, cung ứng ra 
thị trường hơn 50 tấn chè xanh thương phẩm. 

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Giám đốc 
HTX chè Phú Thịnh chia sẻ, trước đây người 
dân sản xuất chè tự phát, mạnh ai người ấy 

làm, người dân trồng những giống cũ, sản 
phẩm là chè búp tươi bán cho các thương lái 
nên thu nhập thấp, diện tích ngày càng bị thu 
hẹp. Ðến năm 2017, được sự giúp đỡ của các 
cấp, các ngành trong tỉnh, HTX chè Phú Thịnh 
được thành lập với 13 thành viên. Sau khi được 
thành lập, HTX đã tổ chức cho các hộ học tập 
kinh nghiệm tại một số đơn vị sản xuất chè có 
uy tín trong nước; liên kết với Viện Khoa học kỹ 
thuật nông, lâm nghiệp miền núi phía bắc cung 
ứng những giống chè mới có năng suất, chất 
lượng thay thế giống chè cũ; đồng thời tổ chức 
nhiều lớp tập huấn để người dân tham gia vào 
quy trình sản xuất chè sạch, bảo đảm vệ sinh 
an toàn thực phẩm, cũng như cách trồng, 
chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện sản 
phẩm chè xanh của HTX chè Phú Thịnh đã có 
chỗ đứng trên thị trường, thu nhập của các 
thành viên được nâng lên. Người dân đã coi 
chè là cây mũi nhọn, cây xóa đói, giảm nghèo 
của địa phương. 

Ðược cấp nhãn hiệu tập thể từ giữa 
năm 2016, trải qua bao thăng trầm, đến nay 
sản phẩm chè xanh Chùa Tà của làng nghề 
chè Chùa Tà (xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh) 
được nhiều người tiêu dùng biết đến. Toàn xã 
Tiên Phú có khoảng 200 hộ trồng và chế biến 
chè với diện tích gần 
170 ha. Riêng làng nghề chè Chùa Tà có 
khoảng 100 hộ làm nghề. Ðể nâng cao hiệu 
quả, người dân làng nghề tích cực phát triển 
diện tích cây chè, thay thế các giống chè cũ, 
cằn cỗi, kém hiệu quả bằng các giống có chất 
lượng cao như: chè Phúc Vân Tiên, Bát Tiên, 
chè lai LDP1, LDP2, PH8, PH9. Từ khi được 
công nhận nhãn hiệu tập thể chè xanh Chùa 
Tà, các thành viên trong làng nghề luôn nhận 
thức muốn có thương hiệu bền vững thì việc 
thực hiện đúng quy trình sản xuất chè sạch, an 
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toàn vệ sinh thực phẩm phải được đặt lên hàng 
đầu. Các hộ ngày càng chú trọng quy trình sản 
xuất từ khâu chăm sóc, chế biến đến tiêu thụ 
sản phẩm. Ý thức của người dân trong việc sử 
dụng thuốc bảo vệ thực vật được thay đổi đáng 
kể thông qua việc sử dụng sổ ghi chép hằng 
ngày, cắm biển cảnh báo trong vùng chè để 
theo dõi chặt chẽ, bảo đảm sức khỏe người 
tiêu dùng. Nhờ đó, giá trị và hiệu quả kinh tế 
của cây chè được nâng lên rõ rệt. 

Chi cục trưởng Quản lý chất lượng 
nông, lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (NN và PTNT) tỉnh Phú 
Thọ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, trên địa bàn 
tỉnh bước đầu hình thành chuỗi sản xuất liên 
kết giá trị thông qua việc hỗ trợ các cơ sở chế 
biến kinh doanh chè xanh, các HTX, làng nghề 
về kỹ thuật trồng, chăm sóc, chế biến chè, thiết 
kế tem, bao bì, nhãn mác, đăng ký mã số, mã 
vạch và kết nối thị trường tiêu thụ tại siêu thị, 
hội chợ, các địa phương. Hiện nay, tại Phú Thọ 
có hơn 3.300 ha chè được sản xuất theo quy 
trình an toàn, vệ sinh thực phẩm; 100% cơ sở 
chế biến chè búp tươi có vùng nguyên liệu 
hoặc ký kết hợp đồng xây dựng vùng nguyên 
liệu, đủ cho chế biến chè xanh. 

Ðể cây chè phát triển bền vững 
Theo Sở NN và PTNT tỉnh Phú Thọ, 

hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 16.000 ha chè, 
năng suất chè đạt 118 tạ/ha; sản lượng đạt hơn 
185 nghìn tấn/năm; tỷ lệ diện tích các giống 
chè mới đạt 75,3%, trong đó, cơ cấu giống 
phục vụ chế biến chè xanh khoảng 30%. Việc 
đẩy mạnh đầu tư và phát triển cây chè là chủ 
trương đúng đắn của tỉnh. Ðây là loại cây trồng 
ổn định, đem lại thu nhập bình quân từ 30 đến 
40 triệu đồng/ha. Bên cạnh vùng nguyên liệu 
chế biến chè đen xuất khẩu sang nhiều nước 
trên thế giới như Ấn Ðộ, Trung Quốc, Ðức, 
Anh..., tại Phú Thọ bước đầu hình thành các 
vùng nguyên liệu phục vụ chế biến chè xanh 
(trồng bằng các giống LDP1, Kim Tuyên, Phúc 
Vân Tiên...) tại các huyện: Tân Sơn, Thanh 
Sơn, Ðoan Hùng, Thanh Ba, Phù Ninh, Hạ 
Hòa. 

Tuy nhiên, sự phát triển này vẫn chưa 
tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Nguyên 
nhân là do công tác quy hoạch vùng nguyên 
liệu còn hạn chế; nhiều doanh nghiệp sản 
xuất, chế biến chè được thành lập mới nhưng 
việc đầu tư vùng nguyên liệu không được mở 
rộng dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp 
sản xuất chỉ đạt 60 đến 70% công suất. Nhận 
thức của một số người dân về sản xuất hàng 
hóa, liên kết sản xuất, an toàn vệ sinh thực 
phẩm còn hạn chế. Công tác tìm kiếm thị 
trường tiêu thụ còn bất cập, nhãn mác sản 

phẩm chè chưa phù hợp, chưa trở thành công 
cụ tiếp cận thị trường hiệu quả... 

Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Nguyễn 
Ngọc Sơn chia sẻ, thực hiện tái cơ cấu ngành 
chè, trong thời gian qua, ngành nông nghiệp 
và các địa phương trong tỉnh tiến hành rà soát, 
sắp xếp cơ sở chế biến và tổ chức sản suất. 
Theo đó, toàn tỉnh hiện có 55 doanh nghiệp 
chế biến chè có công suất hơn một tấn búp 
tươi/ngày. Trong đó, Sở Khoa học và Công 
nghệ hỗ trợ 15 doanh nghiệp vừa và nhỏ đổi 
mới công nghệ sao, sấy, phân loại trong chế 
biến chè xanh và chè đen đồng bộ, hiện đại; 
14 HTX, 18 làng nghề, một trang trại sản xuất, 
chế biến chè và 897 cơ sở chế biến thủ công 
nhỏ lẻ. Ngoài ra, một số nhà máy chế biến đã 
liên kết sản xuất với các HTX, nhóm hộ trồng 
chè bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định, kiểm 
soát được chất lượng chè thành phẩm. Nhiều 
doanh nghiệp, làng nghề, HTX sản xuất, chế 
biến chè xanh xây dựng nhãn hiệu, thương 
hiệu sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

Thực hiện Nghị quyết 05/2019 của 
HÐND tỉnh về chính sách hỗ trợ, khuyến khích 
phát triển nông nghiệp, nông thôn, đến nay địa 
phương đã đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng 
vùng sản xuất chè an toàn, xây dựng mô hình 
HTX, làng nghề chế biến chè gắn với thương 
hiệu chè xanh Phú Thọ. Mỗi năm cung ứng ra 
thị trường 10 đến 12 tấn chè xanh thành phẩm 
chất lượng cao. 

Hiện nay, ngoài việc quy hoạch các 
vùng chè an toàn, tỉnh đã xây dựng các mô 
hình sản xuất chè theo Dự án "Nâng cao chất 
lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp" 
(QSEAP) tập trung chủ yếu ở các huyện trọng 
điểm. Ðây là cơ sở cho việc thu hút đầu tư sản 
xuất chè hàng hóa chất lượng, giá trị cao. 
Trong đó, chú trọng xây dựng vùng sản xuất 
nguyên liệu chè an toàn theo hướng hữu cơ, 
hạn chế sử dụng phân bón vô cơ, hóa chất trừ 
sâu; áp dụng quy trình thực hành sản xuất 
nông nghiệp tốt (GAP), từ khâu sản xuất đến 
chế biến thành phẩm cuối cùng. 
Thời gian tới, tỉnh Phú Thọ tiếp tục thực hiện 

tái cơ cấu ngành chè theo hướng nâng hiệu 

quả, phát triển bền vững mối quan hệ giữa sản 

xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ðồng 

thời, huy động, lồng ghép nguồn kinh phí từ 

các chương trình, dự án để tập trung phát triển 

cây chè theo hướng nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả. Dự kiến, kinh phí đầu tư cho 

phát triển ngành chè khoảng 118 tỷ đồng. Tiếp 

tục sắp xếp các cơ sở chế biến; đổi mới thiết 

bị, công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng 
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cao chất lượng bảo đảm an toàn thực phẩm 

mang lại giá trị cao, nâng thu nhập người sản 

xuất, kinh doanh và xây dựng thương hiệu chè 

Phú Thọ.

 

Ngọc Long 

 

https://nhandan.com.vn/. – Ngày 21 Tháng 7 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ:  

HƠN 3300HA CHÈ SẢN XUẤT THEO QUY TRÌNH AN TOÀN 

 

Theo sở NNPTNT Phú thọ, thực hiện 

tái cơ cấu ngành chè, trong thời gian qua, 

ngành nông nghiệp và các địa phương trong 

tỉnh đã tiến hành già soát, sắp xếp cơ sở chế 

biến và tổ chức sản xuất. Toàn tỉnh hiện có 55 

công ty doanh nghiệp chế biến  chè có công 

suất trên một tấn búp tươi/ngày, cùng với đó, 

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 15 doanh 

nghiệp vừa và nhỏ đối với công nghệ sao, sấy, 

phân loại chè trong chế biến chè xanh và chè 

đen đồng bộ, hiện đại; 14 hợp tác xã, 18 làng 

nghề, 1 trang trại sản xuất, chế biến chè và 

gần 900 cơ sở chế biến thủ công nhỏ lẻ.  

 Ngoài ra, một số nhà máy chế biến sản 

xuất với các hợp tác xã, nhóm hộ trồng chè 

đảm bảo nguồn nguyên  liệu ổn định, kiểm 

soát được chất lượng chè thành phẩm . Trong 

đó có nhiều doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác 

xã sản xuất, chế biến chè xanh xây dựng nhãn 

hiệu, thương hiệu sản phẩm được bảo hộ sở 

hữu trí tuệ. Đến nay, Tỉnh đã có hơn 3300 ha 

chè được sản xuất theo quy trình an toàn , đảm 

bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; 

100% cơ sở chế biến chè búp tươi có vùng 

nguyên liệu hoặc ký kết hợp đồng xây dựng 

vùng nguyên liệu đảm bảo đủ cho chế biến 

chè xanh . Thời gian tới, tính sẽ tiếp tục sắp 

xếp các cơ sở chế biến; đổi mới thiết bị, công 

nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất 

lượng  đảm bảo an toàn thực phẩm  mang lại 

giá trị gia tăng cao, nâng thu nhập người sản 

xuất, kinh doanh và xây dựng thương hiều chè 

Phú Thọ.

 

T.V.T 

 

Nông thôn ngày nay. – Số 175. –  Ngày 22 tháng 7 năm 2020. – Tr.7 
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HUYỆN TAM NÔNG:  
TẠO SỰ CHUYỂN BIẾN MẠNH MẼ TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP,  

NÔNG THÔN VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
 

Những năm qua, tuy còn gặp nhiều khó 
khăn, thách thức như quy mô và nội lực nền 
kinh tế của huyện còn hạn chế; nguồn lực đầu 
tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu; giá một số 
mặt hàng nông sản không ổn định; đầu ra cho 
sản phẩm nông nghiệp gặp nhiều khó khản; 
tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, 
thiên tai, dịch bệnh xảy ra bất thường... nhưng 
kinh tế - xã hội huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ 
vẫn đạt được một số kết quả nổi bật: 22/22 chỉ 
tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội đều đạt và vượt 
mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 
thứ 29, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. 

Sản xuất nông nghiệp của huyện Tam 
Nông phát triển đồng bộ, khá toàn diện theo 
hướng nông nghiệp cận đô thị, liên kết sản 
xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
công nghệ, đầu tư thâm canh, đưa cơ giới hóa 
để tăng năng suất, giá trị, hiệu quả kinh tế; giá 
trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 01 ha 
đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 108,6 
triệu đồng, đạt 109,7% so với mục tiêu Nghị 
quyết. Các chương trình, dự án kinh tế nông 
nghiệp bước đầu triển khai có hiệu quả, hình 
thành được một số vùng sản xuất theo hướng 
hàng hóa, với nhiều mô hình nông nghiệp cho 
thu nhập cao; kinh tế trang trại, gia trại tiếp tục 
phát triển, đến nay toàn huyện có 141 trang 
trại, tăng 111 trang trại so với năm 2015. 

Đặc biệt, Huyện đã thu hút được 9 dự 
án chăn nuôi tập trung ứng dụng công nghệ 
cao, tạo ra giá trị kinh tế lớn. Hạ tầng nông, lâm 
nghiệp được đầu tư cải tạo, xây dựng các công 
trình thủy lợi, hệ thống kè bờ sông, sửa chữa, 
tu bổ các tuyến đê, trạm bơm phục vụ sản 
xuất. 

Bên cạnh đó, huyện Tam Nông cũng 
tập trung huy động tốt các nguồn lực để đầu 
tư, xây dựng, hình thành cơ sở hạ tầng thiết 
yếu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 9,7 
nghìn tỷ đồng, vượt 142,1% so với mục tiêu 
Nghị quyết. Đã huy động vốn xã hội hóa được 
trên 100 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công 
trình trường học, trạm y tế, tu bổ, tôn tạo các di 
tích lịch sử văn hóa, xây dựng nhà ở cho hộ 
nghèo... 

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của 
Huyện cũng có bước phát triển khá: Đường Hồ 

Chí Minh đoạn từ Quốc lộ 2 đến Hương Nộn; 
nâng cấp mở rộng Quốc lộ 32 đoạn từ Trung 
Hà - Cổ Tiết; cải tạo, nâng cấp đường giao 
thông kết nối Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh 
với Quốc lộ 70B từ tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa 
Bình; đường giao thông nối đường tỉnh 316B đi 
xã Dân Quyền; xây mới cầu Quang Húc. 
Đường giao thông nông thôn được cứng hóa 
đạt 72%, vượt 7% so với mục tiêu Nghị quyết. 

Đến nay, hệ thống trường học, trạm y 
tế được đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ, 100% 
trường học được kiên cố, toàn huyện có số 
trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 
89,2%, cao hơn so với mức bình quân chung 
của tỉnh; 

100% trạm y tế xã được xây dựng kiên 
cố, trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh, có 
12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; 
148/148 khu dân cư có nhà văn hoá. 

Hệ thống lưới điện trên địa bàn huyện 
được đầu tư đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt 
và sản xuất của người dân với số hộ dân được 
sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%; hệ thống 
trục chính cấp nước sạch đã được bao phủ 
trong toàn huyện... 12/12 xã, thị trấn có chợ, 
trung tâm thương mại góp phần quan trọng 
thúc đẩy giao thương, đảm bảo cung cấp hàng 
hóa phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân 
dân. 

Về Chương trình giảm nghèo bền vững, 
từ năm 2015 đến 31/12/2019, huyện Tam 
Nông có 01 khu, xã Bắc Sơn (xã Hương Nha 
cũ) thuộc khu khó khăn theo Chương trình135; 
từ 01/01/2020 đến nay, huyện Tam Nông 
không còn khu, xã khó khăn. 

Sau 10 năm triển khai thực hiện 

Chương trình MTQG về Xây dựng nông thôn 

mới, đến hết năm 2019, huyện Tam Nông đã 

có 9/19 xã đạt chuẩn nông thôn mới; nhiều xã 

đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, huy động nguồn lực 

thực hiện chương trình đạt trên 2.500 tỷ đổng, 

diện mạo nông thôn Tam Nông ngày càng 

khang trang, sạch đẹp. Dự kiến đến hết năm 

2020, huyện Tam Nông có 7/11 xã đạt chuẩn; 

và có 4 khu dân cư đạt nông thôn mới, trong 

đó, có 3 khu dân cư đạt nông thôn mới kiểu 

mẫu./.

 

Trọng Nghĩa 

Con số & sự kiện. – Số kỳ II. - Tháng 7 năm 2020. – Tr.48 
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HUYỆN TÂN SƠN:  

HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC,  

HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG 

 

Tân Sơn là huyện miền núi nằm ở cửa 

ngõ phía Tây Nam của tỉnh Phú Thọ, có Quốc 

lộ 32 chạy qua, là cầu nối giao lưu kinh tế, văn 

hóa - xã hội giữa các trung tâm kinh tế, chính 

trị như: Hà Nội, thành phố Việt Trì, các tỉnh 

đồng bằng Bắc bộ với các tỉnh Tây Bắc của Tổ 

quốc. Tổng diện tích tự nhiên của huyện 68,86 

nghìn ha, có 17 xã, 195 khu dân cư, dân số 

trên 85 nghìn người, gồm 19 dân tộc, trong đó 

DTTS chiếm 82,7%. Ông Tạ Ngọc Yến, Chủ 

tịch UBND huyện Tân Sơn cho biết: Trong 05 

năm qua, việc huy động các nguồn lực đầu tư 

phát triển luôn vượt mục tiêu đề ra. Kết cấu hạ 

tầng cơ sở phát triển nhanh, đảm bảo phục vụ 

sản xuất, nhiều công trình quan trọng, thiết yếu 

được đưa vào sử dụng, an sinh xã hội được 

đảm bảo: Chất lượng giáo dục toàn diện, mũi 

nhọn từng bước được nâng lên; công tác chăm 

sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng và 

nâng cao; giải quyết nhiều việc làm cho lao 

động địa phương; các chính sách an sinh xã 

hội, giảm nghèo, chính sách đối với đồng bào 

dân tộc thiểu số được thực hiện đẩy đủ, kịp 

thời. Thủ tướng Chính phủ công nhận thoát 

nghèo trước 2 năm so với kế hoạch vào tháng 

3/2018. Kinh tế có sự tăng trưởng khá. Sản 

xuất lương thực liên tiếp được mùa, an ninh 

lương thực được đảm bảo. 

Sự thay đổi nhanh chóng của huyện 

miền núi Tân Sơn bắt nguồn từ việc tập trung 

đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, sinh 

hoạt theo Đề án 30a. Trong 5 năm qua, tổng 

vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện đạt 

gần 4.000 tỷ đồng. Nhiều công trình quan 

trọng, cấp bách được đưa vào sử dụng và đẩu 

tư mới. Các trục lộ chính kết nối huyện Tân Sơn 

với các địa phương khác được cải tạo, nâng 

cấp. Sau 5 năm, tỷ lệ đường giao thông nông 

thôn được kiên cố hóa đạt 65%, tàng 26% so 

với thời điểm năm 2015. Đối với những địa hình 

có nhiều đồi núi, sông, suối dẫn đến vào mùa 

mưa một số khu vực bị chia cắt, cô lập, huyện 

tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng 

cẩu vượt lũ tại một số "nút thắt" về giao thông, 

như cầu treo Bến Gạo (xã Văn Luông) đã hoàn 

thành đưa vào sử dụng trong năm 2019, cầu 

vượt lũ tại các xã Kiệt Sơn, Đồng Sơn, Văn 

Luông chuẩn bị được đầu tư trong năm 2020. 

Hệ thống thủy lợi cũng được quan tâm nâng 

cấp phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

Diện tích đất lúa, rau màu chủ động 

tưới tiêu đạt gần 70%. Một số dự án thủy điện 

đã và đang được đẩu tư. Dự kiến trong năm 

2020, điện lưới sẽ đến với các bản vùng cao 

còn lại, hoàn thành mục tiêu phủ điện toàn 

huyện. Nhờ hạ tầng được đầu tư, nâng cấp, 

sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh, nhất là 

các ngành hàng, sản phẩm chủ lực, mũi nhọn 

cho giá trị kinh tế cao như cây chè, gỗ nguyên 

liệu giấy và gà nhiều cựa. Giá trị sản phẩm 

bình quân trên mỗi héc-ta đất canh tác đạt 87,4 

triệu đồng, tăng gần 20% so với năm 2015. 

Sản lượng chè búp tươi đạt 38 nghìn tấn, sản 

lượng gỗ khai thác đạt 120 nghìn m3/ năm. 

Người dân trong huyện phát huy thế mạnh 

chăn nuôi đại gia súc, nâng tổng đàn trâu, bò 

lên 23 nghìn con. Huyện đã có một xã đạt 

chuẩn nông thôn mới và hai xã đạt từ 15 tiêu 

chí trở lên. 

Trong thời gian tới, huyện Tân Sơn sẽ 

tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả 

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và 

XDNTM. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển 

văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc giải quyết các 

vấn đề an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính 

trị, củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi 

trường sinh thái; chú trọng phát triển kinh tế với 

nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, 

đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho 

lao động nông thôn. Huy động tối đa nguồn lực 

để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng; chuyển 

đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, triển khai 

tổ chức sản xuất theo hướng hợp lý, hiệu quả. 

Hướng tới xây dựng huyện Tân Sơn phát triển 

nhanh, bền vững./.

Trọng Nghĩa 

 

Con số & sự kiện. – Số kỳ I. - Tháng 7 năm 2020. – Tr.49 
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THANH THỦY, PHÚ THỌ:  
DÂN KHỐN KHỔ VÌ TỈNH LỘ 316B XUỐNG CẤP NGHIÊM TRỌNG 

 

Ngày nắng thì bụi tung mù mịt, ngày 
mưa thì lầy lội, mặt đường thì lồi lõm với từng 
đoàn xe tải, xe container chở đất, chở quặng 
“rầm rập” đi qua tiềm ẩn nguy cơ tai nạn bất cứ 
lúc nào. Thực trạng này đã và đang diễn ra trên 
tuyến đường tỉnh lộ 316B đoạn đi qua địa bàn 
khu 12, khu 13 (xã Đào Xá, huyện Thanh 
Thủy, tỉnh Phú Thọ) suốt hơn 10 năm qua 
khiến cuộc sống người dân nơi đây bị đảo lộn. 
Dân khổ vì đường xuống cấp 

Tuyến đường tỉnh lộ 316B do Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Phú Thọ quản lý, được cải 

tạo nâng cấp và đưa vào sử dụng từ năm 2005. 

Tuy nhiên, phản ánh đến báo PLVN, người dân 

địa phương cho biết, đã hơn 10 năm qua, người 

dân sống xung quanh tuyến đường tỉnh lộ 

316B đoạn qua địa bàn khu 12, khu 13 xã Đào 

Xá luôn thường trực nỗi bất an, lo lắng trước 

nguy cơ mất an toàn giao thông vì mặt đường 

đã xuống cấp nghiêm trọng.  

Theo người dân, từ những năm 2009 

con đường đã bắt đầu xuống cấp, sỏi đá gồ 

ghề. Cũng có vài lần có đơn vị về tôn tạo, sửa 

chữa nhưng thực ra chỉ “sửa cho có” vì chỉ bồi 

thêm đất vào chỗ lõm nên chỉ sau 1,2 trận mưa 

mặt đường lại xuất hiện những “ổ gà”, “ổ voi” 

mới rộng hơn, sâu hơn. Nắng thì bụi tung mù 

mịt, còn mưa thì lầy lội.  

Trong khi đó, đây là tuyến đường huyết 

mạch nên hoạt động kinh doanh, buôn bán ế 

ẩm khiến cuộc sống của người dân bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng. 

Chị Trần Hồng Nhung, người dân khu 

12, xã Đào Xá, bức xúc cho biết, nguyên nhân 

khiến con đường này xuống cấp nghiêm trọng 

như vậy là trên địa bàn có vài công ty khoáng 

sản nên hàng ngày, đoạn đường dài khoảng 

2km này phải chịu cảnh quần thảo bởi hàng 

trăm lượt xe tải, xe container quá khổ qua lại, 

cày nát mặt đường, tạo nên những “ổ voi”, “ổ 

gà” chằng chịt, có những hố sâu đến nửa mét.  

“Đường đã bé, đã chật hẹp nhưng xe 

quá khổ chở quặng, chở đất đi suốt cả ngày 

lẫn đêm. Có những xe quá khổ lấn hết cả 

đường và lấn lên cả lề đường, gây nguy hiểm 

cho người tham gia giao thông. Đáng lo lắng 

nhất là trên địa bàn có mấy trường học nên 

hàng ngày có hàng trăm lượt học sinh phải đi 

men theo cửa nhà dân để đến trường”, chị 

Nhung thở dài nói. 

Nguy hiểm hiện hữu như thế, và người 

dân nhiều lần phản ánh đến các cấp chính 

quyền nhưng tình trạng trên vẫn chưa được giải 

quyết.  

“Nhiều hôm bức xúc quá, vì bụi tung 

mù mịt, dân chúng tôi ở quê mà phải đóng cửa 

cả ngày vì bụi, tiếng ồn nên người dân tự đứng 

ra để bảo vệ con đường trên địa bàn của mình 

thôi", chị Đỗ Thị Vân, một người dân sống dọc 

tuyến đường này, cho biết. 

Theo chị Vân, biện pháp của người dân 

cũng chỉ là vẫy lái xe xuống nhắc đi chậm thôi, 

nhiều lần bức xúc người dân lấy xe cải tiến 

chặn ngang đường không cho chạy nữa, 

nhưng đấy chỉ là biện pháp tình thế chứ người 

dân không thể thường xuyên "canh giữ" nên 

tình trạng xe quá khổ, quá tải cày nát tuyến 

đường vẫn xảy ra.  

Cần sớm cải tạo, nâng cấp tuyến đường 

Trao đổi với phóng viên báo PLVN về 

tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của tuyến 

đường này, ông Dương Quốc Lâm, Chủ tịch 

UBND huyện Thanh Thủy, khẳng định phản 

ánh của người dân là đúng, tuyến đường này 

đã xuống cấp nhiều năm nay. 

“Hàng ngày đi làm về qua tuyến đường 

đó tôi đã biết nó xuống cấp rồi. Đây cũng là 

vấn đề chúng tôi phải trả lời cử tri chất vấn 

trước đó, nhưng cái khó là chưa có kinh phí. 

Vừa qua, UBND xã Đào Xá cũng đã gửi văn 

bản và UBND huyện Thanh Thủy cũng đã có 

báo cáo Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ”, 

Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy cho biết. 

Về nguyên nhân dẫn đến đường xuống 

cấp, ông Đặng Xuân Tâm, Chánh văn phòng 

UBND huyện Thanh Thủy, cũng khẳng định, 

do xe tránh trạm thu phí BOT Hùng Thắng trên 

địa bàn xã Thượng Nông nên nhiều xe đầu 

kéo, rơ-mooc và các xe có trọng tải lớn hoạt 

động vận chuyển hàng hóa qua lại tuyến 

đường này dẫn đến tình trạng xuống cấp.  

“Tiếp thu ý kiến cử tri phản ánh, UBND 

huyện Thanh Thủy đã có kiến nghị với Sở Giao 

thông vận tải tỉnh Phú Thọ xem xét cho đầu tư, 

cải tạo, nâng cấp, đồng thời có biển báo hạn 
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chế trọng tải đối với tuyến trường trên để khắc 

phục xe quá tải đi qua. Bên cạnh đó, UBND 

huyện Thanh Thủy cũng đã chỉ đạo Công an 

huyện Thanh Thủy thường xuyên tổ chức, tuần 

tra, kiểm soát xử lý nghiêm những trường hợp 

vi phạm”, ông Tâm cho biết. 

Trước thực trạng trên, đề nghị các cơ 

quan chức năng huyện Thanh Thủy và tỉnh 

Phú Thọ cần kiểm tra và có biện pháp xử lý 

tình trạng xe quá khổ, quả tải trên địa bàn, 

đồng thời có phương án cải tạo, sửa chữa 

tuyến đường tỉnh lộ 316B nói trên để đảm bảo 

cuộc sống cho người dân.

 

Bùi Anh 
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PHÊ DUYỆT KHUNG CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, TÁI ĐỊNH CƯ CAO TỐC  

TUYÊN QUANG – PHÚ THỌ 

 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Khung 

chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự 

án đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên 

Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao tốc Nội 

Bài - Lào Cai theo hình thức hợp đồng BOT. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 

tỉnh Tuyên Quang tiếp thu ý kiến thẩm tra của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường, rà soát khung 

chính sách để bảo đảm phù hợp với quy định 

của Luật đất đai, Nghị định số 06/2020/NĐ-CP 

ngày 03/01/2020 và Nghị định số 47/2014/NĐ-

CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về 

bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu 

hồi đất. 

UBND các tỉnh: Tuyên Quang, Phú 

Thọ chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung 

chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy 

định của pháp luật. 

Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc 

Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với đường cao 

tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ là bước đột phá quan 

trọng trong phát triển kinh tế - xã hội cho các 

tỉnh Tuyên Quang, Hà Giang và huyện Đoan 

Hùng của tỉnh Phú Thọ. Dự án đã được Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội đồng ý hỗ trợ nguồn vốn 

giải phóng mặt bằng và Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chủ trương đầu tư. 

Theo phê duyệt, dự án có chiều dài 

40,2 km, quy mô 4 làn xe cơ giới, tốc độ 

80km/h, với tổng nguồn vốn hơn 3200 tỷ đồng 

trong đó vốn của nhà đầu tư hơn 2700 tỷ đồng. 

Thời gian xây dựng dự kiến 24 tháng và thời 

gian thu phí 19 năm 2 tháng.

 

Minh Hiển 

 

Giao thông. – Số 87. –  Ngày 20 tháng 7 năm 2020. – Tr.3 
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PHÚ THỌ:  

LÀNG TỶ PHÚ NUÔI RẮN HỔ MANG BẾ TẮC, NHÀ NÀO CŨNG ÔM MỘT ĐỐNG NỢ 

 

"Ở đây nhà nào cũng nợ, ít thì vài trăm, 

nhiều thì 5-7 tỷ đồng. Cứ tình hình ế ẩm thế này 

chắc phải bán nhà mà trả nợ thôi", ông Nguyễn 

Hữu Thuật, Trưởng làng nghề nuôi rắn hổ 

mang Tứ Xã, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao (Phú 

Thọ) buồn  bã tâm sự. Làng tỷ phú nuôi rắn hổ 

mang nổi tiếng một thời đang bế tắc. 

Làng nghề nuôi rắn hổ mang Tứ Xã 
(huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) được hình 
thành từ những năm 1993. Sau thời gian phát 
triển mạnh, năm 2007, nơi đây chính thức được 
công nhận là làng nghề. 

Giai đoạn cực thịnh của làng nghề nuôi 
rắn Tứ Xã là những năm 2010. Khi đó, mỗi 
năm, tổng khối lượng rắn xuất khẩu thương 
thẩm là hơn trăm tấn rắn hổ mang với giá bán 
700.000 - 800.000 đồng/con. 

Nhờ nuôi rắn, trước đây nhiều hộ dân ở 

Tứ Xã đã đổi đời, thành triệu phú, tỷ phú, xây 

nhà kiên cố, sắm vật dụng đắt tiền. Sang đến 

năm 2016, làng nghề chuyển mô hình từ nuôi 

rắn hổ mang thương phẩm sang nuôi rắn hổ 

mang sinh sản do nhu cầu thị trường tăng 

mạnh. Thời điểm rực rỡ nhất, các hộ nuôi rắn 

hổ mang xuất cả trăm vạn trứng và rắn con 

sang Trung Quốc. 

Thậm chí các thương lái từ Lạng Sơn, 
Móng Cái về ăn ngủ tại làng để tìm kiếm nguồn 
hàng. Giá trứng rắn hổ mang cao điểm nhất 
vào năm 2018 lên đến 80.000 đồng/quả. 

Sở dĩ thị trường Trung Quốc thu mua 
trứng rắn, rắn hổ mang giống mạnh tay như 
vậy do phong tục, sở thích ăn thịt rắn với thực 
đơn các món đa dạng về rắn. Thậm chí, theo 
một người dân Tứ Xã cho hay, ở Trung Quốc 
có những tiệc cưới chỉ dùng thịt rắn với lượng 
tiêu thụ lên đến hàng tấn. 

Nhưng nay, nhiều hộ phải thu hẹp quy 

mô nuôi rắn hổ mang, thậm chí là bỏ chuồng 

không vì càng nuôi càng lỗ 

Trong giai đoạn đó, làng nghề đã xuất 
hiện nhiều tỷ phú nắm trong tay vài nghìn con 
rắn hổ mang đang thời kỳ sinh sản, mỗi tháng 
xuất đi hàng tấn trứng và rắn con. Qua đó, kinh 
tế xã hội của địa phương cũng được cải thiện 
rõ rệt. Nhà cao cửa rộng mọc lên san sát, 
đường sá cũng được người dân bỏ tiền ra xây 
sửa, cải tạo, đời sống của người dân được 
nâng cao. 

Thế nhưng, cơn bão dịch Covid-19 tràn 
qua Trung Quốc, rồi "hoàn lưu" bão dịch 

Covid-19 quét qua các làng tỷ phú nuôi rắn hổ 
mang của Việt Nam đã khiến cả làng nghề 
điêu đứng vì rắn. Thị trường lớn nhất là Trung 
Quốc hiện nay bị đóng băng vì lệnh cách ly, 
các cửa khẩu Móng Cái, Lạng Sơn "nội bất 
xuất, ngoại bất nhập" đối với mặt hàng rắn hổ 
mang, trứng rắn hổ mang. Còn trong nước, nơi 
tiêu thụ nhiều nhất là các khu du lịch ở phía 
Nam đông khách Trung Quốc nay cũng giảm 
đi đáng kể do vắng khách. 

Trở lại Tứ Xã sau 1 năm, PV Dân Việt 
kinh ngạc vì sự vắng vẻ, đìu hiu, buồn bã ở 
khắp đường làng, ngõ xóm, trong các gia đình 
không còn tiếng cười nói của người dân, tiếng 
xe cộ tấp nập ra vào. 

"Giá trứng rắn hổ mang bây giờ tụt thê 
thảm lắm. Cuối năm ngoái, còn được 45.000 - 
55.000 đồng/quả, năm nay thì vô giá (không 
có giá). Chúng tôi bây giờ phải bán tháo 3.000 
đồng/quả trứng rắn hổ mang mà còn chẳng ai 
mua. Bĩ cực quá, người dân phải hủy trứng 
không cho nở, không thì đổ hết xuống ao, có 
nhà còn hấp lên ăn dần. Xót lắm, nó là kế sinh 
nhai, nuôi cả gia đình bao lâu nay, bây giờ 
khác gì tự chặt đi cái tay cái chân của mình 
đâu, nhưng không hủy thì lấy đâu tiền mà 
nuôi...", Nguyễn Hữu Thuật, Trưởng làng nghề 
nuôi rắn hổ mang Tứ Xã buồn bã tâm sự. 

Ở Tứ Xã, rắn nuôi chủ yếu là rắn hổ 
mang phì, trọng lượng khoảng 2- 3kg là xuất, 
thời gian nuôi khoảng 2 năm. Thức ăn chủ yếu 
của rắn hổ mang là gà, cá, vịt loại mua gom từ 
khắp nơi ở miền Bắc, trong các trại gà của nhà 
nước và tư nhân. Trước kia, cứ 4 - 5 ngày cho 
rắn hổ mang ăn một bữa, giờ thì hàng chục 
ngày mới cho ăn một lần vì càng cho ăn càng 
tốn tiền", ông Thuật chia sẻ. 

Cũng theo ông Thuật, đến nay 1/4 số 
hộ nuôi rắn đã bỏ nghề, đi làm thuê, làm mướn, 
thậm chí bán nhà, bỏ xứ mà đi. 

Đáng nói hơn, hiện nay, không có lối ra 
nào cho người dân vì thị trường rắn hổ mang 
phụ thuộc hết vào Trung Quốc. Cả làng giờ 
không ai dám "gối" rắn giống, vì không biết 
được thị trường tới đây như thế nào. Kéo theo 
đó là nhân công giảm đáng kể, nguồn thu ngày 
càng bấp bênh. Chừng nào dịch Covid-19 còn 
diễn biến mạnh, thị trường đóng băng thì các 
hộ nuôi còn khổ. Mong muốn lớn nhất của 
người dân lúc này là nhà nước có chính sách 
hỗ trợ người dân giãn nợ, giảm lãi suất ngân 
hàng để người dân tìm đầu ra xoay vòng vốn. 
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Theo ý kiến của nhiều hộ dân Tứ Xã, nếu 

không có sự "ra tay hỗ trợ" kịp thời của các cấp 

chính quyền, các ngành viễn cảnh người dân 

lâm vào cảnh nợ nần, trắng tay, làng nghề Tứ 

Xã vì thế mà teo tóp, tàn lụi sẽ không còn xa.

 

Việt Hoàng 

 

https://danviet.vn/. – Ngày 15 tháng 7 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

VĂN HÓA – XÃ HỘI 

 

KHAI MẠC GIẢI HẠNG NHÌ QUỐC GIA NĂM 2020: 

PHÚ THỌ THỊ UY SỨC MẠNH TRÊN SÂN PVF 

 

Ngay sau Lễ khai mạc, chiều 10/7, đội 

bóng của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (PVF) 

đã có cuộc chạm trán với tuyển Phú Thọ trong 

khuôn khổ Vòng loại Giải bóng đá hạng Nhì 

Quốc gia 2020. Với lực lượng nòng cốt là các 

cầu thủ của U21 chuyển giao từ Câu lạc bộ Hà 

Nội, Phú Thọ đã đã thể hiện sức mạnh vượt trội 

và đánh bại PVF với tỉ số 1-0.     

Với lứa cầu thủ chủ yếu được đào tạo 

bài bản, thêm vào đó là kinh nghiệm thi đấu 

dày dạn hơn so với đối thủ, đội bóng đến từ 

Phú Thọ (áo vàng) chiếm thế chủ động trong 

phần lớn thời gian của trận đấu. 

Sức càn lướt của đội khách khiến chủ 

nhà PVF gặp không ít khó khăn. 

Dù năm nay sẽ có tới 3 đội được thăng 

hạng, nhưng sức nóng cùa giải đấu thể hiện rất 

rõ ngay ở trận khai mạc. 

Sau nhiều cơ hội bọ bỏ lỡ đáng tiếc, 

Phú Thọ đã có quả phạt đền từ sai lầm của thủ 

môn trong trong vòng cấm. Không thể cản phá 

quả phạt đền của Phú Thọ được thực hiện bởi 

Trần Văn Đạt, PVF bị đội khách dẫn bàn 

ở phút 66. Ở những phút cuối, đối phương có 

phần chủ quan, tuyển trẻ PVF đã tạo được 

không ít cơ hội về phía khung thành đối diện. 

Tiếc rằng nhiều pha tấn công của đội chủ nhà 

chỉ dùng lại ở cơ hội, họ thiếu đi phần may mắn 

để làm nên chuyện trong ngày đầu ra quân. 

Chuyến làm khách của Phú Thọ trên sân PVF 

đã mang về cho họ chiến thắng 1-0. Đây là 

bước chạy đà khá tốt cho đoàn quân áo vàng 

vững tin hơn ở lượt trận tiếp theo. 

Giải hạng Nhì quốc gia 2020 có sự 
tham dự của 15 đội bóng được chia thành 2 
bảng, đấu vòng tròn 2 lượt trên sân nhà và sân 
khách. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ giành 
quyền vào Vòng chung kết, tranh 3 suất lên 
chơi ở giải hạng Nhất mùa sau, đồng nghĩa với 
việc các câu lạc bộ có nhiều cơ hội hơn để 
thăng hạng. 

Vòng loại gủa Giải hạng Nhì sẽ diễn ra 

từ ngày 10/7 đến 8/9, sau đó là Vòng chung 

kết được tổ chức trong các ngày từ 13-16/9.

 

Mạnh Tiến 

 

https://laodongthudo.vn/. –  Ngày 11 tháng 7  năm 2020 
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PHÚ THỌ: 

TRAO TẶNG GẦN 2000 THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC HỘ CẬN NGHÈO 

 

Sáng 28/6/2020, tại Phú Thọ, Trung 

tâm Sản Nhi – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 

đã khai trương Đơn vị Tiêm chủng. 

Đơn vị Tiêm chủng – Trung tâm Sản Nhi 

được Sở Y tế Phú Thọ công nhận đủ điều kiện 

tiêm chủng theo quy định ngày 18/6/2020. 

Đồng thời được công nhận là Cơ sở đáp ứng 

tiêu chuẩn: thực hành tốt bảo quản thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc” (GSP) theo quy định tại 

thông tư số 306/2018/TT-BYT ngày 

22/11/2018 của Bộ Y tế. 

TTƯT. BS CKII Ngô Hữu Hà, Giám đốc 

Trung tâm Sản Nhi khẳng định: Tiêm chủng 

vaccine là một trong những biện pháp hữu hiệu 

nhất để bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Trẻ em được 

tiêm chủng vaccine sẽ giảm thiểu rủi ro bệnh 

tật, tạo điều kiện cho trẻ lớn lên và phát triển 

toàn diện. 

Với người lớn, người có bệnh nền, việc 

chủ động tiêm chủng sẽ giúp bảo vệ sức khỏe 

tốt hơn và xây dựng một cộng đồng miễn dịch 

an toàn... 

Tại Đơn vị Tiêm chủng – Trung tâm Sản 
Nhi, an toàn tiêm chủng là vấn đề được đặt lên 
hàng đầu. 

Nguồn vaccine được sử dụng có xuất 
xứ rõ ràng, được kiểm nhập chặt chẽ và bảo 
quản theo dây chuyền hiện đại, đáp ứng đầy 
đủ các tiêu chuẩn về nhiệt độ. 

Trước khi tiêm chủng, các bậc phụ 
huynh được bác sĩ chuyên khoa tư vấn, thăm 
khám về vaccine, phác đồ tiêm, cách theo dõi 
và chăm sóc sau tiêm theo khuyến cáo mới 
nhất của Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới. 

Phát biểu tại lễ khai trương Đơn vị Tiêm 
chủng, TS.BS. Nguyễn Huy Ngọc, Giám đốc 

Sở Y tế Phú Thọ cho biết, hệ thống tiêm chủng 
mở rộng của tỉnh Phú Thọ đã đạt được nhiều 
kết quả ấn tượng. 

Hàng năm có từ 25.000 -28.000 trẻ em 
sinh ra trên địa bàn được tiêm chủng đầy đủ 
phòng các bệnh truyền nhiễm trong chương 
trình tiêm chủng mở rộng, với tỷ lệ tiêm đầy đủ 
đạt 95,5%. 

Thống kê của Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Phú Thọ cho thấy, năm 
2016,  tỉnh Phú Thọ sử dụng 57.790 liều 
vaccine đến năm 2019 đã sử dụng 150.268 
liều, điều đó cho thấy số lượng người dân biết 
và sử dụng dịch vụ tiêm chủng ngày càng tăng, 
góp phần phòng chống dịch bệnh tại cộng 
đồng. Trẻ sau tiêm được nhân viên y tế theo 
dõi và quan tâm sát sao ít nhất 30 phút sau 
tiêm. Đặc biệt, Đơn vị Tiêm chủng nằm trong 
Trung tâm Sản Nhi là nơi luôn có ê kíp cấp cứu 
túc trực với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất, 
bác sĩ giàu kinh nghiệm nhất để ứng phó với 
bất kỳ điều gì có thể xảy ra sau tiêm với trẻ. 

Điều đáng lưu ý, thông tin tiêm chủng 
được đồng bộ với hệ thống thông tin tiêm 
chủng Quốc gia nên các bậc phụ huynh hoàn 
toàn yên tâm cho những lần tiêm chủng kế 
tiếp. 

Với mục tiêu 100% trẻ ngay sau khi 

sinh ra được tiếp cận với các dịch vụ tiêm 

chủng tại chỗ, được tiêm chủng đầy đủ, đúng 

lịch với các loại vaccine chất lượng cao, an 

toàn, hiệu quả, phòng ngừa các bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm, việc tổ chức Đơn vị Tiêm 

chủng tại Trung tâm Sản Nhi là rất quan trọng 

và thiết thực, giúp các bậc cha mẹ có nơi tiêm 

chủng chất lượng, an toàn cho bé và mục tiêu 

quan trọng hơn phòng chống bệnh tật cho trẻ 

ngay từ mới ra đời.

 

Tuệ An 

 

Pháp luật Việt Nam. – Số 181 (7.894) . –  Ngày 29 tháng 6  năm 2020. – Tr.15 
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PHÚ THỌ: 

NỖ LỰC NÂNG CAO CÁC HOẠT ĐỘNG DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN 

 

 
Cùng với cả nước, công tác DS-

KHHGĐ tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua đã 
đạt được nhiều kết quả quan trọng và có 
chuyển biến tích cực. Nhận thức và hành động 
của toàn xã hội về DS-KHHGĐ đã được nâng 
lên rõ rệt. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
người dân nói chung và chăm sóc 
SKSS/KHHGĐ nói riêng đã được tiếp cận gần 
hơn và có chất lượng đến đông đảo người dân, 
phù hợp với từng nhóm đối tượng. 

Cần được đảm bảo các nguồn lực đầu 
tư cần thiết 

Cùng với các kết quả nêu trên, các 
hoạt động mô hình, Đề án Nâng cao chất lượng 
dân số tại Phú Thọ đã được triển khai đồng bộ, 
bước đầu đã có những chuyển biến và lan tỏa 
trong cộng đồng. 

Tuy nhiên trong thực tế hiện nay, bên 
cạnh những thuận lợi, công tác dân số của tỉnh 
vẫn còn nhiều khó khăn và vấn đề mới nảy 
sinh. Quy mô dân số lớn (đứng thứ 21/63 tỉnh, 
thành phố), mật độ dân số cao 397,3 
người/km2 (cả nước: 290 người/km2), tốc độ 
gia tăng dân số hàng năm vẫn ở mức cao. 
Tổng tỉ suất sinh đang ở mức 2,55 con cao hơn 
nhiều so với cả nước, số phụ nữ bước vào độ 
tuổi sinh đẻ ở tỉnh tiếp tục tăng trong nhiều 
năm tới sẽ trực tiếp tác động tới mức sinh, tạo 
áp lực lên mục tiêu giảm sinh của tỉnh. Mất cân 
bằng giới tính khi sinh ngày càng lan rộng, tâm 
lý muốn có nhiều con, ưa thích con trai, định 
kiến giới vẫn còn sâu sắc, chất lượng nguồn 
nhân lực còn rất hạn chế. Tốc độ già hóa dân 
số nhanh trong khi các điều kiện kinh tế, xã hội 
chưa được chuẩn bị tốt để kịp thích ứng; phần 
lớn người cao tuổi sống ở nông thôn, đời sống 
vật chất còn nhiều khó khăn, hệ thống bảo trợ, 
an sinh xã hội chưa đáp ứng. Mạng lưới y tế 
chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chưa phát 
triển… 

Do vậy, để thực hiện có hiệu quả các 
mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược Dân số Việt 
Nam đến năm 2030 đặt ra là một nhiệm vụ hết 
sức khó khăn, đòi hỏi công tác dân số của Phú 
Thọ thời gian tới cần được các cấp, các ngành, 
đoàn thể chính trị - xã hội quan tâm, đảm bảo 
các nguồn lực cần thiết nhằm triển khai đồng 
bộ các giải pháp, nhiệm vụ của Chiến lược. 
Trong đó, tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy làm 
công tác dân số ở các cấp, từng bước nâng cao 
chất lượng, hiệu quả hoạt động đáp ứng với 
yêu cầu nhiệm vụ của công tác dân số trong 
tình hình mới. 

Các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao 
hoạt động Dân số và Phát triển 

Ông Nguyễn Việt Phương, Chi cục 
trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Phú Thọ cho 
biết: Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến 
lược Dân số đến năm 2030 của Chính phủ, 
ngành Dân số tỉnh sẽ sớm tham mưu lãnh đạo 
Đảng, chính quyền địa phương ban hành chính 
sách và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu 
quả các nội dung mục tiêu của Chiến lược Dân 
số đề ra. 

Trước mắt, tham mưu ban hành Kế 
hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Dân số 
đến năm 2030 tại địa phương, cùng với việc 
tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 47-
KH/TU ngày 22/12/2017 của Tỉnh ủy Phú Thọ 
về việc thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của 
Ban Chấp hành Trung ương về công tác dân 
số trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tăng 
cường huy động các nguồn lực xã hội hóa cho 
hoạt động công tác dân số, đưa công tác dân 
số thành một nội dung trọng tâm trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, 
chính quyền, phấn đấu hoàn thành các mục 
tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược và 
các chính sách Dân số và Phát triển của tỉnh. 

Để nâng cao các hoạt động Dân số và 
Phát triển tại Phú Thọ, ông Nguyễn Việt 
Phương cho biết, ngành Dân số Phú Thọ sẽ 
tập trung vào các giải pháp sau: 

Nâng cao chất lượng hiệu quả các hoạt 
động Dân số và Phát triển thông qua việc đổi 
mới và đa dạng công tác truyền thông, vận 
động về dân số theo định hướng Dân số và 
Phát triển. 

Đẩy mạnh và tăng cường các hoạt 
động truyền thông về bình đẳng giới, nâng cao 
vai trò, vị thế của trẻ em gái, phụ nữ trong gia 
đình và xã hội. 

Truyền thông giáo dục chuyển đổi 
nhận thức, tạo dư luận xã hội phê phán các 
hành vi lựa chọn giới tính thai nhi, nhằm giảm 
thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh. 

Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, vận 
động thanh niên tự nguyện khám sức khỏe 
trước khi kết hôn, không tảo hôn, không kết 
hôn cận huyết thống. 

Thực hiện tầm soát, chẩn đoán, điều trị 
một số bệnh, tật trước sinh; phát triển mạng 
lưới chăm sóc người cao tuổi đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao về số lượng và chất lượng, nhân 
rộng mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe người 
cao tuổi dựa vào cộng đồng. 
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Tiếp tục phát triển mạng lưới và nâng cao chất 

lượng dịch vụ về dân số; đổi mới phương thức 

cung cấp dịch vụ KHHGĐ theo hướng mở 

rộng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của từng nhóm 

đối tượng…

 

Hồng Quân 

 

Gia đình & Xã hội. – Số 78 (3.719) . –  Ngày 30 tháng 6  năm 2020. – Tr.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 
TẬP TRUNG NGUỒN LỰC  PHÁT TRIỂN BỂN VỮNG  

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI 
 

Phú Thọ là tỉnh trung du miền núi có 

dân số trên 1,46 triệu người, trong đó dân tộc 

thiểu số (DTTS) chiếm trên 17% (khoảng gần 

250 nghìn người). Trước đây, do nhiều nguyên 

nhân (xuất phát điểm thấp, kết cấu hạ tầng 

chưa đồng bộ, thiếu tư liệu sản xuất, ý thức cúa 

người dân vẫn trông chờ ỷ lại...) nên đời sống 

của đồng bào DTTS trong tỉnh còn rất nhiều 

khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao. Song với quyết 

tâm tạo ra chuyển biến mạnh mẽ trong vùng 

đồng bào DTTS và miền núi, những năm qua, 

Phú Thọ đã thực hiện tốt công tác dân tộc, 

đồng thời ban hành những chính sách hỗ trợ 

đặc thù, phù hợp với từng địa bàn. Nhờ vậy, 

kinh tế - xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của 

đồng bào DTTS không ngừng được cải thiện, 

nâng cao. 

Cú hích từ xây dựng kết cấu hạ tầng 
Với xuất phát điểm thấp, Phú Thọ xác 

định ưu tiên các nguồn lực để xây dựng kết cấu 
hạ tầng đặc biệt tại các xã, thôn, bản đặc biệt 
khó khăn, xã an toàn khu, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo các ngành, địa phương lồng ghép các 
nguồn vốn Trung ương kết hợp với ngân sách 
địa phương và tiền tài trợ của các cá nhân, tổ 
chức trong và ngoài nước để có nguồn vốn đủ 
lớn, đầu tư cho các công trình từ hạ tầng phục 
vụ sản xuất, sinh hoạt cho vùng đổng bào 
DTTS và miền núi. Song song với nguồn lực từ 
các chương trình, dự án, Phú Thọ còn huy 
động được sức mạnh của toàn xã hội, huy 
động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ 
tầng nông thôn. 

Trong 3 năm qua (từ năm 2016 đến 
năm 2019), chỉ riêng Chương trình 135, Tỉnh 
được bố trí hơn 467,9 tỷ đồng để xây dựng 
1.081 lượt công trình thiết yếu phục vụ nhân 
dân. Ngoài ra, với chủ trương: Nhà nước và 
Nhân dân cùng làm, người dân vừa là người 
hưởng lợi, lại vừa là người trực tiếp tham gia 
vào tất cả các khâu, các bước thực hiện, Tỉnh 
đã huy động được hàng trăm tỷ đồng do nhân 
dân đóng góp, nhiều hộ dân tự nguyện hiến 
hàng ngàn m2 đất, hoa màu, tài sản, cây cối 
để xây dựng hạ tầng nông thôn, đặc biệt là làm 
đường giao thông. 

Nhờ vậy, đến nay diện mạo vùng nông 
thôn đã có nhiều thay đổi: 100% xã có đường 
giao thông kiên cố, 100% các thôn bản đều đã 
có đường giao thông, tỷ lệ giao thông nông 
thôn được kiên cố hóa đạt 66,2%;100% khu 
dân cư đã có nhà văn hóa, trong đó, có 746 
khu dân cư thuộc vùng DTTS; 100% các xã có 
trạm BTS phủ sóng di động 3G-4G; 100% các 
xã có internet băng rộng cáp quang; 93,1% 
thôn và 95,9% hộ được sử dụng điện lưới quốc 
gia (tăng khoảng 35% so với năm 2014). 

Trên cơ sở kết cấu hạ tầng ngày càng 
được hoàn thiện, Phú Thọ tập trung triển khai 
thực hiện các chính sách hỗ trợ như chính sách 
hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào 
DTTS nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc 
biệt khó khăn; Chính sách hỗ trợ phát triển sản 
xuất, đa dạng hóa sinh kế; chính sách cho vay 
vốn phát triển sản xuất đối với hộ đổng bào 
DTTS đặc biệt khó khăn... Nhờ vậy, sản xuất 
nông, lâm nghiệp trên địa bàn, đặc biệt tại khu 
vực đồng bào DTTS đã có bước chuyển biến 
tích cực theo hướng đổi mới cơ cấu cây trồng, 
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vật nuôi, cơ cấu mùa vụ và sản xuất hàng hoá. 
Năm 2019, thu nhập bình quân đầu người vùng 
DTTS đạt trên 21 triệu/người/năm, bằng 
51,78% so với mức bình quân chung cả tỉnh, tỷ 
lệ nghèo vùng DTTS và miền núi giảm bình 
quân 4%/năm. Đặc biệt, huyện Tân Sơn - nơi 
tập trung nhiều đồng bào DTTS sinh sống, trở 
thành 1 trong 8 huyện nghèo của cả nước được 
công nhận thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020. 

Chuyển biến toàn diện trên các mặt 
Với sự chung tay của toàn xã hội, sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo đối với con em đồng 
bào người dân tộc thiểu số được chú trọng đầu 
tư, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, 
hiệu quả giáo dục. Quy mô mạng lưới và cơ sở 
vật chất các trường được củng cố, phát triển, 
100% các xã vùng DTTS và miền núi có đủ hệ 
thống trường học các cấp từ mẫu giáo, tiểu học 
đến trung học cơ sở, tất cả các xã đặc biệt khó 
khăn đều có các lớp cắm bản để học sinh đi 
học được thuận tiện. Các trường vùng đặc biệt 
khó khăn, vùng DTTS và miền núi được ưu tiên 
đầu tư mua sắm, cấp đủ trang thiết bị, sách 
giáo khoa cho học sinh. 

Hệ thống y tế được củng cố, phát triển 
từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Các trạm y tế được đẩu 
tư nâng cấp vật chất, trang thiết bị, thuốc chữa 
bệnh thiết yếu. Tỉnh có 78,7% số trạm y tế đạt 
chuẩn Quốc gia về y tế xã, đội ngũ y sỹ, bác 
sỹ là người DTTS được tăng cường, đào tạo bồi 
dưỡng nâng cao trình độ, hiện toàn tỉnh có trên 
400 cán bộ y bác sĩ là người dân tộc thiểu số; 
chủ yếu công tác ở tuyến huyện và cơ sở. 
Công tác cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối 
tượng chính sách, người DTTS, người nghèo 
và trẻ dưới 6 tuổi được quan tâm. 

Phú Thọ có 50 dân tộc cùng sinh sống, 

trong đó có 4 dân tộc duy trì được bản sắc văn 
hoá và phong tục tập quán riêng đó là dân tộc 
Mường, Dao, Cao Lan (Sán Chay) và dân tộc 
Mông. Thời gian qua, công tác bảo tổn, phát 
huy các giá trị văn hóa được quan tâm đẩy 
mạnh. 5/19 di tích được Nhà nước xếp hạng 
thuộc vùng đổng bào DTTS và miền núi được 
thực hiện tu bổ, tôn tạo, 12 lễ hội đã được tổ 
chức phục dựng và duy trì tại địa phương. 
Chính các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc 
của đồng bào DTTS đã trở thành "chất liệu" để 
khai thác, thúc đẩy tỉnh Phú Thọ phát triển du 
lịch văn hóa. 

Phong trào quần chúng tham gia bảo 
vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân trong vùng đồng bào DTTS và 
miền núi được đẩy mạnh góp phần cùng với lực 
lượng công an đấu tranh ngăn chặn có hiệu 
quả các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, 
kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc truyền "đạo 
lạ"trái phép, tuyên truyền vận động phòng, 
chống mua bán phụ nữ, trẻ em, dụ dỗ lao động 
phổ thông xuất cảnh trái phép... 

Những kết quả tích cực đạt được trong 

phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS và miền 

núi tại Phú Thọ đã khẳng định các chính sách 

dân tộc của Đảng và Nhà nước đã đi vào cuộc 

sổng. Thời gian tới, Phú Thọ sẽ cùng cả nước 

thực hiện "Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và 

miền núi". Điều này chắc chắn sẽ tạo ra nhiều 

cơ hội phát triển mới cho vùng DTTS, góp phần 

tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 

hội bền vững chung của toàn tỉnh./.

 

Đinh Ngọc Thanh 
 

Con số & sự kiện. – Số kỳ I. - Tháng 7 năm 2020. – Tr.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIETTEL PHÚ THỌ PHỐI HỢP KHÁM SÀNG LỌC BỆNH TIM MIỄN PHÍ CHO TRẺ EM 

 

Chi nhánh Viettel Phú Thọ thuộc Tập 

đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 

(Viettel) phối hợp với Bệnh viện tim Hà Nội, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và Trung tâm 

Y tế huyện Hạ Hòa tổ chức chương trình “khám 

sàng lọc bệnh lý tim mạch và tim bẩm sinh 

miễn phí” cho trẻ em và các đối tượng trên địa 

bàn tỉnh. Đây là hoạt động cụ thể hóa Chương 
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trình khám sàng lọc bệnh tim miễn phí cho trẻ 

em do Tập đoàn Viettel và Quỹ Tấm lòng Việt 

– Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp triển khai 

trong cả nước, nhằm phát hiện và điều trị sớm 

bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em có hoàn cảnh 

khó khăn. 

Theo Thiếu tá Nguyễn Thế Anh, Bí thư 

Đảng ủy, Giám đốc Viettel Phú Thọ, đây là 

năm  thứ 4 liên tiếp chương trình được tổ chức 

tại Phú Thọ và năm thứ 12 trên địa bàn cả 

nước. Nét mới của chương trình năm nay là thời 

gian tổ chức tập trung vào 2 ngày nghỉ cuối 

tuần (thứ Bảy và Chủ nhật) kéo dài trong 4 

tuần liên tiếp (từ 20/6 đến 11/7), nhằm tạo điều 

kiện tốt nhất cho trẻ em và các đối tượng có 

nhu cầu đều được thăm khám. 

Để chương trình đạt hiệu quả cao và 

sức lan tỏa sâu rộng, ngay từ đầu năm Viettel 

Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối 

hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa 

phương trong việc triển khai thực hiện; đã tổ 

chức nhắn tin và phối hợp với các doanh 

nghiệp viễn thông trên địa bàn nhắn tin thông 

báo hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc 

này đến từng thuê bao để người dân biết và 

chủ động đưa con em đi khám. Đến với chương 

trình,  ngoài việc được khám sàng lọc bệnh tim 

bẩm sinh và tư vấn điều trị miễn phí, trẻ em còn 

đươc trao tặng những phần quà có ý nghĩa. 

Các trường hợp phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh 

thuộc diện gia đình nghèo, cận nghèo sẽ được 

Viettel Phú Thọ xác minh, hướng dẫn hồ sơ hỗ 

trợ mổ tim miễn phí. 

Với triết lý “Kinh doanh gắn liền với 

trách nhiệm xã hội”, Viettel hy vọng, qua các 

đợt khám sàng lọc, góp phần giảm thiểu số 

lượng trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh trên cả 

nước; trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có cơ hội 

được phát hiện sớm và mổ tim miễn phí, iành 

lại trái tim khỏe mạnh.

 

Ngọc Linh 

 

Quân Khu Hai. – Số 1095 . –  Ngày 02 tháng 7  năm 2020. – Tr.7 

 

 

 

 

 

 

 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐOAN HÙNG, PHÚ THỌ:  

PHẪU THUẬT THÀNH CÔNG CHO BỆNH NHÂN XOẮN VÒI TRỨNG 

 

Vừa qua, Khoa Phụ sản – Trung tâm Y 

tế huyện Đoan Hùng tiếp nhận người bệnh 

Phạm Thị Hồng Q. (37 tuổi, Vân Đồn, Đoan 

Hùng) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội 

vùng hố chậu phải, phản ứng thành bụng hố 

chậu phải. 

Ngay lập tức, người bệnh nhanh chóng 
được thực hiện các chỉ định cận lâm sàng cần 
thiết. Kết quả siêu âm cho thấy: Buồng trứng 
phải có khối phản âm không đồng nhất kích 
thước: 32 x 39 mm, cạnh phải tử cung có cấu 
trúc trống âm cạnh ống ngoằn ngoèo kích 

thước: 95 x 18 mm, bên trong có vách ngăn 
không hoàn toàn và các cấu trúc tăng âm. Kết 
quả chụp CT – Scanner cũng cho thấy có hình 
ảnh cấu trúc hình ống cạnh phải tử cung đường 
kính 25mm, bên trong là tỷ trọng dịch. 

Người bệnh nhanh chóng được đưa vào 

phòng phẫu thuật. Khi vào ổ bụng thấy vòi 

trứng xoắn, xung huyết, hoại tử, các bác sĩ đã 

tiến hành cắt vòi trứng, làm sạch khu vực xung 

quanh. Sau 5 ngày điều trị tích cực, tình trạng 

sức khỏe của người bệnh ổn định và được xuất 

viện./.

 

Thu Phương 

 

Sức khỏe & Đời sống. – Số 166. –  Ngày 20 tháng 7  năm 2020. – Tr.8 
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NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂN SƠN:  

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC 

 

Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Tân Sơn cho biết: Là 

một huyện miền núi, mới thoát nghèo theo 

chương trình Nghị quyết 30a của Chính phủ 

năm 2018. Những năm đầu mới chia tách, 

thành lập huyện mới (2007), ngành Giáo dục 

và Đào tạo Tân Sơn gặp rất nhiều khó khăn 

như điều kiện, cơ sở vật chất thiếu thốn, hệ 

thống trường lớp chưa được đầu tư nâng cấp, 

đội ngũ giáo viên thiếu hụt... Khu vực trung tâm 

đã khó, các xã vùng 135 còn gặp nhiều khó 

khăn hơn. 

Thách thức lớn đòi hỏi những người làm 

giáo dục huyện Tân Sơn phải nỗ lực hết sức để 

vượt qua khó khăn. Những năm vừa qua, tranh 

thủ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngành 

Giáo dục và Đào tạo đã chủ động tham mưu 

cho UBND huyện Tân Sơn thực hiện thắng lợi 

các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng trường 

chuẩn quốc gia, đẩy mạnh xã hội hóa giáo 

dục, xây dựng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn... 

Các giải pháp này đã mang lại hiệu quả tương 

đối khả quan khi đến nay, mạng lưới trường 

lớp, quy mô học sinh tiếp tục được kiện toàn và 

duy trì ổn định, cơ sờ giáo dục của huyện được 

đầu tư phát triển. Hiện 100% các xã đã mở 

được lớp mẩm non, tiểu học đến tận thôn, bản; 

100% các xã có các cấp học Mầm non, Tiểu 

học, Trung học cơ sở. 

Song song với việc mở rộng mạng lưới 

trường lớp, công tác quan trọng hầng đầu trên 

địa bàn huyện là nâng cao chất lượng giáo 

dục. Để làm được điều này, huyện đã không 

ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ của đội ngũ giáo viên. Hiện nay, toàn ngành 

có 1,6 nghìn cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên, tỷ lệ giáo viên có trình độ đại học là 

88,6% (trong đó mẩm non: 89,9%, tiểu học: 

88,2%, trung học cơ sở: 88,6%). Chất lượng 

đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao, 

số lượng giáo viên giỏi cấp huyện, giỏi cấp tỉnh 

hàng năm đểu tăng. 

Ngoài ra, huyện cũng tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác điều 

hành, quản lý giáo dục, giúp thúc đẩy mạnh 

mẽ quá trình đổi mới phương pháp dạy và học. 

Đặc biệt việc áp dụng phần mềm quản lý 

trường học và các phần mềm ứng dụng khác 

đã giúp cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh 

có nhiều cơ hội để phát huy năng lực, nâng cao 

chất lượng dạy và học. 

Cụ thể, với giáo dục mầm non, tỷ lệ huy 

động trẻ ra lớp ở cả nhà trẻ và mẫu giáo đều 

tăng, vì vậy, phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ em 5 tuổi được duy trì. Riêng với các vùng 

miền núi, vùng đồng bào dân tộc, tỉ lệ huy động 

trẻ ra lớp đạt mức cao. 

Với giáo dục tiểu học, tỷ lệ học sinh lớp 5 hoàn 

thành chương trình tiểu học đạt 100%. Với giáo 

dục THCS, chất lượng giáo dục toàn diện từng 

bước được nâng lên. Chất lượng giáo dục mũi 

nhọn được duy trì và ngày càng nâng cao về 

số lượng và chất lượng giải. 

Giáo dục đạo đức trong nhà trường và 

ngoài xã hội được đặc biệt quan tâm, học sinh 

trên địa bàn huyện không mắc vào các tệ nạn 

xã hội. 

Trong năm học 2018-2019, Trường đã 

tạo điều kiện cho học sinh tham gia nhiều cuộc 

giao lưu, cuộc thi dành cho học sinh tiểu học 

và THCS nhằm phát huy năng lực cá nhân về 

môn học, ưu tiên tuyển sinh vào lớp đầu 

cấpTHCS và các trường THPT vùng cao Việt 

Bắc, Nông Lâm, Hữu Nghị T78 cho học sinh 

vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, học sinh gia 

đình chính sách và học sinh có học lực khá, 

giỏi. 

Ông Lê Anh Tuấn chia sẻ, khó khăn 

của các nhà trường hiện nay là tiềm lực về cơ 

sở vật chất, nguổn lực đẩu tư cho giáo dục và 

đào tạo chưa đáp ứng được yêu cầu... Mong 

rằng, các cơ quan chức năng sẽ chung tay 

tháo gỡ những khó khăn này, giúp ngành Giáo 

dục và Đào tạo huyện Tân Sơn đạt nhiều thành 

tựu hơn trong thời gian tới.

 

Minh Hà 
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THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ:  
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI , NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

 

Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ 
đạo sát sao, kịp thời của Thành ủy, HĐND, 
UBND thành phố Việt Trì, Sở GD&ĐT Phú 
Thọ, sự phối hợp, giúp đỡ, hỗ trợ của các 
phòng, ban, ngành, công tác GD&ĐT thành 
phố Việt Trì đã đạt được những kết quả rất ấn 
tượng, không ngừng phát triển cả quy mô, chất 
lượng và hiệu quả. 

Trong 3 năm học vừa qua, quy mô trường 
lớp và học sinh trên địa bàn Thành phố không 
ngừng gia tăng. Đến nay, toàn thành phố có 99 đơn 
vị sự nghiệp giáo dục trong đó, mầm non có 46 
trường, tiểu học có 27 trường, trung học cơ sở có 23 
trường, ngoài ra có 2 trường liên cấp và 1 trung tâm 
bảo trợ trẻ em mồ côi tàn tật. Phòng đã phối hợp với 
các phòng, ban rà soát hiện trạng của tất cả các 
trường từ đó tham mưu, đề xuất các phương án sửa 
chữa, cải tạo. Đến nay, 100% trường học kiên cố 
hóa, đủ phòng học, phòng chức năng theo quy định, 
số trường đạt chuẩn quốc gia 98,7%. 

Song song với công tác đầu tư, các 
hoạt động giáo dục cũng đạt được nhiều kết 
quả tốt. Toàn bộ 23/23 xã, phường trên địa bàn 
thành phố duy trì phổ cập GDMN cho trẻ em 5 
tuổi, phổ cậpTH đạt mức độ 3, phổ cậpTHCS 
mức độ 3, xóa mù chữ cấp độ 2. Chất lượng 
giáo dục toàn diện được giữ vững, các chỉ tiêu 
đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật, trông 

năm học 2018-2019, 100% trẻ mầm non được 
đảm bảo an toàn về thể chất, tinh thần, tỷ lệ 
trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi và nhẹ cân chỉ 
còn khoảng 2,2%; Tỷ lệ học sinh tiểu học được 
đánh giá về năng lực, phẩm chất đạt trở lên là 
99.37%; Tỷ lệ học sinh THCS đạt hạnh kiểm 
khá và tốt là 98,6%, học lực khá và giỏi là 
59,7%; Số học sinh giỏi lớp 9 đạt giải các môn 
văn hóa cấp tỉnh là 178 em trong đó có 21 giải 
nhất; 9 sản phẩm tham gia NCKH cấp tỉnh 
trong đó có 3 giải nhất. 

Việc đổi mới nội dung, phương pháp 

dạy và học được đẩy mạnh ở tất cả các cấp 

học. Nổi bật, đối với cấpTH,THCS, các trường 

đã đa dạng hóa các hình thức dạy học, giáo 

dục, tăng cường các hoạt động trải nghiệm 

sáng tạo, thực hiện tích hợp vào môn học các 

nội dung về giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ môi 

trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, 

an toàn giao thông, phòng chống ma túy và tệ 

nạn xã hội, chú trọng rèn luyện cho học sinh 

phương pháp tự học, tự nghiên cứu SGK, nhân 

rộng mô hình trường học gắn với thực tiễn, sản 

xuất, kinh doanh, di sản văn hóa ở địa 

phương…

 

PV 
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TRƯỜNG TIỂU HỌC THU CÚC 1:  

VƯỢT KHÓ KHẲNG ĐỊNH CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO 

 

Được thành lập từ năm 1997, trải qua 

23 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Tiểu 

học Thu Cúc 1 không ngừng lớn mạnh về mọi 

mặt trở thành điểm sáng trong ngành giáo dục 

huyện Tân Sơn với những kết quả ổn định và 

thành tích nổi bật trong giảng dạy và các hoạt 

động giáo dục khác. 

Trường Tiểu học Thu Cúc 1 nằm trên 

địa bàn xã miển núi còn nhiều khó khăn của 

huyện Tân Sơn, học sinh chủ yếu là con em 

đồng bào DTTS. Những năm qua, được sự 

quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục của 

huyện Tân Sơn và xã Thu Cúc, Truờng Tiểu 

học Thu Cúc 1 được xây dựng khá khang trang 

với 21/25 phòng học kiên cố và các phòng 
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chức năng gồm thư viện, nghệ thuật, truyền 

thống đội, thường trực, phòng họp, y tế... Ngoài 

ra, hàng năm, Huyện cũng bổ sung kinh phí để 

sửa chữa lớp học, bổ sung trang thiết bị phòng 

Tiếng Anh, phòng Tin học; huy động sự ủng hộ 

của các tổ chức, cá nhân để sửa sang khuôn 

viên, công trình vệ sinh, trồng thêm cây xanh, 

hoa để tạo cảnh quan môi trường thân thiện. 

Song song với việc tăng cường cơ sở 

vật chất, trang thiết bị dạy học, Ban Giám hiệu 

Nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp để 

nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 

đội ngũ giáo viên. Trong đó, Trường chú trọng 

phát động các phong trào thi đua và hưởng ứng 

các cuộc vận động lớn của ngành giáo dục 

như: "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với tinh 

thần "Cán bộ, công chức, viên chức và người 

lao động ngành Giáo dục đất Tổ nêu cao tinh 

thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo, đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo"; 

Cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm 

gương đạo đức tự học và sáng tạo"... Đội ngũ 

giáo viên luôn nỗ lực tự học và chủ động học 

tập nâng cao trình độ, tích cực đổi mới phương 

pháp dạy, bồi dưỡng học sinh. Nhờ vậy, chất 

lượng đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng 

lên. Hiện 100% giáo viên của Trường đạt 

chuẩn (trong đó trên chuẩn là 90%). Trong 3 

năm học gần đây, Trường có từ 18 - 25 giáo 

viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường 

và từ 1-3 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp 

huyện. Đội ngũ giáo viên có nhiều sáng kiến 

kinh nghiệm được áp dụng và mang lại hiệu 

quả tốt như: Sáng kiến để rèn chữ giữ vở cho 

học sinh; sáng kiến rèn đọc diễn cảm cho học 

sinh; giải pháp để nâng cao chất lượng giải 

toán có lời văn... 

Bên cạnh đó, Ban Giám hiệu nhà 

trường cũng tổ chức cho giáo viên thảo luận và 

đăng kí chất lượng giáo dục, sau đó kiểm tra 

chất lượng và so sánh phân tích đề có những 

biện pháp điều chỉnh kịp thời đối với từng lớp, 

từng giáo viên. Nhờ giải pháp phù hợp cùng với 

sự nỗ lực của cả thầy và trò, 2 năm học vừa 

qua, Trường luôn khẳng định được chất lượng 

giáo dục toàn diện. Tỷ lệ học sinh được đánh 

giá ở mức "Hoàn thành" và "Hoàn thành tốt" 

đối với môn Toán và Tiếng Việt đều trên 99%; 

Tỷ lệ học sinh được đánh giá ở mức "Đạt" và 

mức "Tốt" về các năng lực: Tự phục vụ, tự 

quản, hợp tác, tự học và giải quyết vấn đề đều 

đạt trên 99%;Tỷ lệ học sinh được đánh giá ở 

mức "Đạt" và mức "Tốt" với các phẩm chất tự 

chịu trách nhiệm, trung thực, kỷ luật, đoàn kết 

yêu thương đều đạt 100% và với phẩm chất 

chăm học, chăm làm đạt trên 99%; Tỷ lệ học 

sinh hoàn thành chương trình tiểu học là 100%. 

Bên cạnh đó, học sinh Trường Tiểu học 

Thu Cúc 1 còn tham gia và đạt nhiều kết quả 

tốt tại các cuộc thi, hội thi giao lưu cấp huyện, 

tỉnh. Nổi bật, trong năm học 2018 - 2019, 

Trường có 18 học sinh đạt giải trong Cuộc thi 

Viết chữ đẹp cấp huyện và 6 học sinh đạt giải 

trong Cuộc thi viết chữ đẹp cấp tỉnh, 1 học sinh 

đạt giải trong cuộc thi Giao lưu câu lạc bộ tiếng 

Anh cấp huyện. Để tạo môi trường giáo dục 

toàn diện, Trường đã tổ chức các hoạt động 

ngoại khóa như sinh hoạt văn hoá, văn nghệ, 

thể thao, tổ chức các buổi mít tinh; Phối hợp 

với chính quyền, đoàn thể địa phương, tổ chức 

xã hội, phụ huynh đảm bảo an ninh, trật tự 

trường học; phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ 

nạn xã hội trong học sinh, đặc biệt là bạo lực 

học đường. 

Với những thành tích đã đạt được, 

Trường Tiểu học Thu Cúc 1 được công nhận 

đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Trong các năm 

học gần đây, Trường được UBND tỉnh Phú Thọ 

tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và 

danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc. Đây là 

động lực để cán bộ giáo viên nhân viên Nhà 

trường tiếp tục vững bước vươn lên tẩm cao 

mới, góp phần tô điểm thêm vào thành tích 

chung của sự nghiệp giáo dục và đào tạo 

huyện Tân Sơn./.

 

P.V 
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NAM SINH PHÚ THỌ DÀNH VÉ DỰ CHUNG KẾT VÔ ĐỊCH TIN HỌC VĂN PHÒNG THẾ GIỚI 

NĂM 2020 

 

Nguyễn Anh Kiệt - HS lớp 12 chuyên 

Hóa Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã 

xuất sắc vượt qua hơn 666 thí sinh thuộc 102 

đội tuyển trên cả nước để tranh tài tại vòng 

chung kết quốc gia cuộc thi Vô địch Tin học 

văn phòng thế giới-Viettel 2020. 

Nguyễn Anh Kiệt cũng là thí sinh xuất 

sắc đạt 944/1000 điểm bài thi Mircosoft 

PowerPoint Scenario, giành giải nhất tại vòng 

chung kết quốc gia. Đây là bài thi giúp Kiệt có 

được tấm vé tham dự vòng chung kết thế giới 

diễn ra tại Mỹ vào năm sau. 

Là một học sinh chuyên Hóa, Nguyễn 

Anh Kiệt lại có niềm đam mê với bộ môn Tin 

học. Không chỉ vậy, nam sinh này còn dành 

thời gian để học tiếng Anh, dự thi IELTS đạt 

6.5. Đó là những chứng chỉ giá trị, là công cụ 

bổ trợ vô cùng quan trọng để học sinh có thể 

học tập nghiên cứu, làm việc và hội nhập quốc 

tế trong thời đại 4.0. 

Cùng với Nguyễn Anh Kiệt, tham gia 

cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới-

Viettel 2020, Trường THPT Chuyên Hùng 

Vương có thêm 6 học sinh tham dự ở các nội 

dung: Word, Excel, Powerpoint. 

Ở vòng loại khu vực miền Bắc được tổ 

chức tại Trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội, 

cả 7 học sinh của Trường THPT Chuyên Hùng 

Vương đều đạt trên 700 điểm, được cấp chứng 

chỉ MOS. 

Với kết quả đó, Trường THPT Chuyên 

Hùng Vương xuất sắc đạt giải tập thể và giải 

Giáo viên tin học văn phòng của năm. 

Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng 

thế giới Moswc- Viettel 2020 là sân chơi quốc 

tế dành cho học sinh, sinh viên độ tuổi từ 13 

đến 20 với quy mô toàn cầu, 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. 

Năm 2020, cuộc thi đã bước sang mùa 

giải thứ 11, thu hút hàng triệu thí sinh của hơn 

100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia mỗi 

năm. Chứng chỉ MOS do Tổng giám đốc tập 

đoàn Microsoft ký có giá trị toàn cầu.

 

Hải Bình 
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MUỐN CHƯƠNG TRÌNH HAY, ĐỀ TÀI PHẢI GẦN GŨI 

 

Chương phát thanh tổng hợp 'Phía sau 

những vụ cháy' do nhóm phóng viên Đài PT-

TH Phú Thọ thực hiện công phu, nhiều sáng 

tạo trong chuyên môn đã tạo hiệu ứng tốt. 

Tìm góc tiếp cận mới 
Tính chung 3 tháng đầu năm, cả nước 

xảy ra 719 vụ cháy, nổ, làm 25 người chết và 
61 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính 
197,4 tỷ đồng. Theo báo cáo của Cục Thống 
kê tỉnh Phú Thọ, tính từ ngày 17/12/2018 đến 
ngày 16/7/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ 
cháy, làm bị thương 1 người, giá trị thiệt hại ước 

tính 585 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu 
được xác định là ý thức chấp hành pháp luật 
về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) chưa 
nghiêm. Đây không chỉ là bài học của riêng 
tỉnh Phú Thọ mà còn là bài học chung cho cả 
nước trong PCCC. 

Phan Thị Nội Hà, phóng viên Đài PT-
TH Phú Thọ cho biết: Nhiều người trong chúng 
ta vẫn chưa quên hai vụ cháy xảy ra tại Hà Nội, 
đó là vụ cháy ngay cạnh Bệnh viện Nhi TƯ 
khiến hai vợ chồng ở Thanh Sơn, Phú Thọ thiệt 
mạng và vụ cháy xưởng sản xuất nhựa tại quận 

https://giaoducthoidai.vn/
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Nam Từ Liêm khiến 8 người tử vong. Trong đó, 
có 4 người trong 1 gia đình quê xã Hương Nha, 
huyện Tam Nông, Phú Thọ. 

Dù vụ cháy đã trôi qua một thời gian, 
nhưng phía sau đó vẫn còn những nỗi đau dai 
dẳng cho người ở lại, là gánh nặng cha già, mẹ 
yếu, là những đứa con thơ chưa biết tương lai 
sẽ thế nào và còn là những bài học kinh 
nghiệm đắt giá và đau đớn bởi sự lơ là, thiếu 
trách nhiệm cứ diễn nhiều năm. Chính vì thế, 
khi làm chương trình này nhóm phóng viên Đài 
PT-TH Phú Thọ đã tìm hướng tiếp cận mới đó 
là đưa tiếng nói và những nỗi đau của những 
người trong cuộc với mong muốn góp phần 
nâng cao lời cảnh báo để mọi người tránh 
không xảy ra hậu quả đáng tiếc. Với góc tiếp 
cận đó, nhóm phóng viên đã đến tận nhà của 
gia đình nạn nhân Lương Quốc Việt để phản 
ánh một phần cuộc sống hiện tại của người 
thân nạn nhân. 

Nói về ấn tượng khi đi tác nghiệp, 
phóng viên Nội Hà chia sẻ: “Khi đến gia đình 
nạn nhân Lương Quốc Việt, dù đã biết trước 
hoàn cảnh nhưng tôi đã không tránh khỏi sự 
thảng thốt, xót xa khi thấy 4 bức ảnh thờ của 2 
bố mẹ trẻ và 2 đứa con. Trong căn nhà tuềnh 
toàng giờ chỉ còn lại 2 cụ già đau yếu, cô đơn 
vì mất đi chỗ dựa tuổi già. Cụ ông thì bị u tuyến 
giáp, còn cụ bà sức cũng đã yếu. Ở cái tuổi 70 
cùng lúc mất đi 4 người thân là nỗi đau quá lớn 
đối với hai ông bà. Vì thế, vừa gặp chúng tôi cụ 
bà đã bật khóc... Mong muốn của nhóm khi 
làm chương trình là cố gắng làm sao để người 
trong cuộc tự nói lên nỗi đau của mình, còn 
phóng viên tận dụng những cuộc nói chuyện 
với họ và tiếng động nền”. 

Theo nhóm phóng viên, để chương 
trình này mang được hơi thở cuộc sống thì điều 
khó khăn nhất là việc thuyết phục nhân vật nói 
lên nỗi đau của mình, kể lại câu chuyện đau 
buồn đó. Bởi những chia sẻ đó là lời cảnh tỉnh 
rất hữu hiệu không gì bằng chính người trong 
cuộc. Dù không muốn nhắc lại câu chuyện 
buồn, nhưng hiểu được ý nghĩa của chương 
trình, bố của nạn nhân Lương Quốc Việt đã 
thắt lòng chia sẻ nỗi đau mất mát mà gia đình 
đã hứng chịu. Không chỉ có thế, ông còn gửi lời 
nhắn nhủ tới thính giả về việc nâng cao ý thức 
phòng cháy, chữa cháy để tránh xảy ra hậu 
quả đau lòng. 

Ngoài ra, chương trình còn có khách 
mời là đại diện cơ quan PCCC nói về một trong 
những thực trạng báo động của công tác 
PCCC hiện nay, không chỉ đối với tỉnh Phú Thọ 

mà cả các tỉnh thành khác trên cả nước. Bên 
cạnh đó, còn có ý kiến của người dân, của 
chính quyền và cơ quan công an xã nói về 
những vấn đề xung quanh việc PCCC tại địa 
phương… 
Phản hồi tích cực vì đề tài thiết thực với người 
dân 

Không chỉ đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, 
chương trình này còn có nhiều sáng tạo, đổi 
mới đổi mới hình thức thể hiện. Theo phóng 
viên Nội Hà cho rằng: “Về hình thức chúng tôi 
vẫn tôn trọng theo mô típ thường làm, tuy nhiên 
điểm mới của chương trình này là thực hiện 
theo lối phát thanh hiện đại - phát thanh thực 
tế, là khi phóng viên trò chuyện với nhân vật 
tại hiện trường. Thứ hai, nhóm phóng viên 
cũng khuyến khích khách mời kể những câu 
chuyện ám ảnh họ trong quá trình thực thi 
nhiệm vụ trong những vụ cháy. Đó cũng là 
cách thức tạo ấn tượng cho khán thính giả, bởi 
khi nghe những câu chuyện chân thực, đó họ 
cảm thấy “giật mình” hoặc ám ảnh về những 
hậu quả, từ đó sẽ thay đổi một phần ý thức 
trong vấn đề này”. 

Phóng viên Nguyễn Thị Lê cũng cho 
biết: “Khi thực hiện chương trình phát thanh 
chúng tôi luôn xác định, muốn có một chương 
trình hay thì yêu cầu đầu tiên là đề tài gần gũi 
với cuộc sống người dân. Đặc biệt, tăng cường 
tương tác với khách mời và khai thác sâu tâm 
lý nhân vật. Chương trình “Phía sau những vụ 
cháy” khi lên sóng đã nhận được phản hồi tích 
cực của thính giả vì đề tài thiết thực với cuộc 
sống của người dân. Có một số cuộc gọi của 
thính giả tới nhóm thực hiện, cho rằng, nếu như 
công tác PCCC ở cơ sở tốt, người dân được tập 
huấn về cách xử lý khi hoả hoạn xảy ra và ý 
thức cá nhân nâng cao thì hậu quả đã không 
lặp lại. Và thính giả mong rằng: Những đề tài 
như thế này nên được lên sóng thường xuyên 
vì đó không chỉ là thông tin mà còn là kênh 
cung cấp những kiến thức và sự hiểu biết pháp 
luật cho người dân”. 

Với mục tiêu thường xuyên bám sát 

thực tế của cuộc sống, phản ánh trung thực 

khách quan, coi trọng yếu tố về tính thời sự, 

tiếp cận với phong cách làm báo hiện đại, nên 

phóng viên vẫn rất nỗ lực đổi mới, như thay đổi 

mô-típ của chương trình làm sao cho cách thể 

hiện mang tính tương tác nhiều hơn, nhằm 

tăng tính thuyết phục trong các chương trình 

phát thanh./.

Nguyễn Hằng 
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VỠ TRẬN THU HÚT NHÂN TÀI Ở TỈNH PHÚ THỌ:  

TIẾN THÂN VỚI BẰNG TIẾN SĨ KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

 

Với chính sách đãi ngộ, ưu đãi thu hút 
đội ngũ nhân lực chất lượng cao vào cơ quan 
Nhà nước làm việc và cống hiến giúp nhiều địa 
phương có nhiều sự phát triển vượt bậc. Nhưng 
ở Phú Thọ, có tình trạng gian dối bằng cấp, 
trục lợi ngay trên chính sách này. 

Với chính sách đãi ngộ, ưu đãi thu hút 
đội ngũ nhân lực chất lượng cao vào cơ quan 
Nhà nước làm việc và cống hiến giúp nhiều địa 
phương có nhiều sự phát triển vượt bậc. Nhưng 
ở Phú Thọ, có tình trạng gian dối bằng cấp, 
trục lợi ngay trên chính sách này. 

Năm đầu tiên thực hiện chính sách, tỉnh 
Phú Thọ chi hàng trăm triệu đồng, tuyển thẳng 
công chức để thu hút ‘Tiến sỹ’ Trần Quyết 
Chiến (sinh năm 1980). Dù sử dụng giấy 
chứng nhận Tiến sỹ không được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo công nhận nhưng ông Chiến đã 
thăng tiến lên chức Phó giám đốc Sở Ngoại 
vụ.  Tiến thân với tấm bằng ‘Tiến sỹ’ đào tạo 
nước ngoài 

Theo điều tra của báo Đại Đoàn Kết, 
ngày 10/9/2009, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành 
Quyết định số 2640 quy định mức ưu đãi, thu 
hút người có trình độ cao về tỉnh công tác. 

Muc tiêu được công văn này chỉ rõ: Thu 
hút những người có trình độ cao, có phẩm chất, 
đạo đức tốt về tỉnh. Thu hút sinh viên tốt nghiệp 
Đại học loại giỏi hệ chính quy một số ngành 
của một số trường công lập trong nước. Sinh 
viên tốt nghiệp Đại học loại giỏi ở nước ngoài. 
Sinh viên có bằng Thạc sỹ, Tiến sỹ các trường 
Đại học trong nước và nước ngoài... Những đối 
tượng này được hưởng một số chế độ ưu đãi, 
được khuyến khích phát huy tài năng trong 
công tác và học tập, nâng cao trình độ khoa 
học, kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ. 

Sau đó, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục 
thực hiện Quyết định số 4692 ngày 28/12/2009 
về việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức 
có bằng thạc sỹ, ưu đãi thu hút sinh viên tốt 
nghiệp loại giỏi về tỉnh công tác. Theo Quyết 
định này, có 78 cán bộ, công chức, viên chức 
có bằng thạc sỹ, sinh viên tốt nghiệp loại giỏi 
thuộc các đơn vị. 

Đứng đầu danh sách thu hút tỉnh Phú 
Thọ năm 2009 có ông Trần Quyết Chiến, 
người có bằng ‘Tiến sỹ Quản trị kinh doanh’. 

Theo tài liệu báo Đại Đoàn Kết có 
được, ông Chiến đã sử dụng Giấy chứng nhận 
của Trường Đại học YORK, BANG ALABAMA, 
MOBILE cấp năm 2008 để nộp ứng tuyển. 
Giấy chứng nhận này ghi rõ: Trần Quyết Chiến 
đã hoàn thành khoá học và các yêu cầu đặt ra 

của Trường và được cấp bằng Tiến sỹ: Ngành 
Quản trị Kinh doanh.  Với giấy chứng nhận 
trên, ngày 23/9/2009, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ 
có quyết định đặc cách tuyển dụng vào công 
chức Nhà nước không qua thi tuyển với ông 
Trần Quyết Chiến. Ông Chiến được tuyển vào 
Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ với số tiền 
được hưởng theo quy định là 100 triệu đồng. 

Sau đó, ông Chiến tiếp tục được bổ 
nhiệm làm Trưởng phòng hợp tác quốc tế, Sở 
Ngoại vụ. Đến tháng 1/2016, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy Phú Thọ nhất trí bổ nhiệm ông giữ chức 
vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ. 

Theo Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo 
dục và Đào tạo): Căn cứ Website của Hội đồng 
kiểm định Giáo dục đại học Hoa Kỳ (CHEA), 
tìm kiếm các cơ sở giáo dục được kiểm định 
chất lượng tại Bang ALABAMA, Vụ không thấy 
có cơ sở giáo dục nào thuộc Bang ALABAMA 
có từ khoá tìm kiếm YORK. 

Vì vậy, căn cứ các quy định hiện hành 
về liên kết đào tạo và công nhận văn bằng do 
cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, Trường Đại học 
không đạt kiểm định (công nhận) tại Hoa Kỳ thì 
không đủ điều kiện để liên kết đào tạo và văn 
bằng không được công nhận. Ngoài ra, trong 
cơ sở dữ liệu chương trình liên kết đào tạo với 
nước ngoài Cục Hợp tác Quốc tế bàn giao cho 
Vụ Giáo dục Đại học và các cơ sở giáo dục đại 
học báo cáo về Vụ, không có trường Đại học 
YORK, BANG ALABAMA, MOBILE của Hoa 
Kỳ được cơ quan có thẩm quyền cho phép thực 
hiện liên kết đào tạo với cơ sở giáo dục đại học 
của Việt Nam. 

Tài liệu của phóng viên còn cho thấy 
điều kỳ lạ: Trước đó, năm 2006, ông Trần 
Quyết Chiến mới tốt nghiệp trường Đại học 
WALES (UNIVERSITY OF WALES) của 
Vương Quốc Anh. Sau đó, chỉ 2 năm ông Trần 
Quyết Chiến đã có thêm bằng Tiến sỹ. Và sau 
đó, dù có bằng ‘Tiến sỹ’ ở Hoa Kỳ nhưng ông 
Chiến vẫn làm nghiên cứu sinh ở Viện Chiến 
lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện 
đã bảo vệ luận án.  Theo nguồn tin của phóng 
viên, ông Trần Quyết Chiến từng lý giải trường 
Đại học YORK, BANG ALABAMA, MOBILE, 
nơi cấp giấy chứng nhận Tiến sỹ cho ông đã 
đóng cửa. Được biết, vấn đề tuyển dụng thu 
hút ‘Tiến sỹ’ Trần Quyết Chiến, giấy chứng 
nhận Tiến sỹ không được Bộ Giáo dục và Đào 
tạo công nhận, cơ quan chức năng tỉnh Phú 
Thọ đang vào cuộc, làm rõ. Nhưng dư luận 
không khỏi nghi ngờ về quy trình tuyển dụng 
nhân tài của tỉnh Phú Thọ, khi tiếp nhận người 
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ứng tuyển mà không nắm được: Trường học 
trên có hay không? Luận án Tiến sỹ lưu ở đâu? 
Công trình nghiên cứu đăng trên báo quốc tế 
nào? Việc thẩm định hồ sơ khi tuyển dụng?... 
Việc tuyển dụng đã diễn ra hàng chục năm, 

nếu tuyển dụng sai, sử dụng nhầm hiền tài sẽ 

để lại hậu quả lớn.  Chuyện thu hút nhân tài 

của tỉnh Phú Thọ còn nhiều điều phải bàn tới, 

không chỉ mỗi trường hợp ông Trần Quyết 

Chiến.
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