
 
 

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 5+6/2020 
gồm các nội dung như sau: 
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CHÍNH TRỊ – AN NINH – QUỐC PHÒNG 
 

TUYÊN TRUYỀN VỀ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM 2020 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư 
Ðảng, Ban Tuyên giáo T.Ư vừa có Văn bản số 
126-HD/BTGTW ngày 25-3 hướng dẫn tuyên 
truyền Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 (mồng 
10 tháng 3 âm lịch). 

Theo đó, các ban, ngành, đơn vị, địa 
phương tổ chức tuyên truyền trong cán bộ, 
đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức 
đầy đủ, sâu sắc truyền thống lịch sử, công lao 
của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong 
lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; 
khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng về tư tưởng 
đại đoàn kết toàn dân tộc của Ðảng và Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động kỷ niệm cần 
tổ chức hiệu quả, thiết thực, trong đó tập trung 
tuyên truyền về truyền thống lịch sử thời đại 
Hùng Vương, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Ðền 
Hùng; giáo dục các thế hệ người Việt Nam, 
nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, thấu 
hiểu các giá trị truyền thống, lịch sử, văn hóa 
của đất nước, con người Việt Nam được vun 
đắp, hình thành từ thời đại Hùng Vương; bảo 
tồn, phát huy các di sản, di tích thời đại Hùng 
Vương; cổ vũ nhân dân trong nước và cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về 
cội nguồn cùng chung sức, đồng lòng xây 
dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu 
đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh; tuyên 
truyền đường lối, chủ trương của Ðảng, tư 
tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết 
toàn dân tộc; tôn vinh các tập thể, cá nhân có 
những công lao, đóng góp đối với việc xây 

dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, 
nhất là trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội 
nhập quốc tế hiện nay. Công tác tuyên truyền 
cũng phản ánh không khí đoàn kết, thi đua yêu 
nước và các hoạt động kỷ niệm diễn ra trong 
cả nước. 

Về tổ chức thực hiện, Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch sẽ chủ trì, phối hợp tỉnh Phú 
Thọ và các ban, bộ, ngành, đơn vị liên quan tổ 
chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Khu di tích lịch 
sử Ðền Hùng, tỉnh Phú Thọ vào ngày 2-4 
(mồng 10 tháng 3 âm lịch), có truyền hình, 
truyền thanh trực tiếp trên Ðài Truyền hình Việt 
Nam, Ðài Tiếng nói Việt Nam. Do tình hình 
dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Lễ Giỗ 
Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức phần nghi 
lễ dâng hương do Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 
làm chủ lễ với sự tham dự của đại diện lãnh 
đạo và nguyên lãnh đạo Ðảng, Nhà nước cùng 
các bộ, ban, ngành ở trung ương, địa phương, 
nhưng hạn chế về số lượng đại biểu. Tùy theo 
tình hình cụ thể, có thể tổ chức các hình thức 
tuyên truyền, kỷ niệm như hội thảo, tọa đàm 
hoặc các cuộc thi tìm hiểu, sinh hoạt chuyên 
đề, triển lãm ảnh, trưng bày hiện vật... Ðối với 
các địa phương có di tích, đền thờ Hùng Vương 
chỉ tổ chức dâng hương tưởng niệm. Các tỉnh, 
thành phố khác tập trung chỉ đạo làm tốt công 
tác tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin 
điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực 
quan…

 
PV 

 
Nhân dân. – Số 23534. – Ngày 26 tháng 3 năm 2020. – Tr.1+3 

 
 
 
 
 
 
 
 

LỄ HỘI ĐỀN HÙNG 2020: 
KHÔNG TỔ CHỨC PHẦN HỘI ĐỂ PHÒNG, CHỐNG COVID – 19 

 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa 

nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh về việc thay 
đổi kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ 
hội Đền Hùng 2020 do diễn biến phức tạp của 
dịch Covid-19. Theo đó, Giỗ Tổ Hùng Vương - 

Lễ hội Đền Hùng năm nay chỉ tổ chức phần lễ, 
không tổ chức phần hội. 

Phần lễ trong Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ 
hội Đền Hùng năm 2020 bao gồm các hoạt 
động như Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng 
Vương ngày 10-3 âm lịch; Lễ Giỗ đức Quốc tổ 
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Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm 
Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6-3 âm lịch; Lễ dâng 
hương tưởng niệm các Vua Hùng của các 
huyện, thành, thị tại Đền Hùng; Lễ dâng hương 
tưởng niệm các Vua Hùng của các tỉnh, thành 
phố tham gia tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 
2020; 

Lễ rước kiệu về Đền Hùng do các xã, 
phường, thị trấn vùng ven di tích tổ chức; Lễ 
dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương, 
các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương 
và tại các gia đình người dân trên địa bàn tỉnh 
ngày 10-3 Âm lịch. 

Năm 2020, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ 
hội Đền Hùng được tổ chức quy mô cấp quốc 

gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, 
phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; 
trong đó, dự kiến mời 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh 
Bình, Thừa Thiên-Huế cùng tham gia. 

Về tổ chức thực hiện, Bộ Văn hóa-Thể 
thao và Du lịch sẽ chỉ đạo trực tiếp Lễ dâng 
hương giỗ Tổ Hùng Vương 10-3 âm lịch; 
UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo trực tiếp công tác 
phối hợp tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương ngày 
10-3 âm lịch, Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân 
và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ 
ngày 6-3 âm lịch, Chương trình nghệ thuật 
Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2020.

 
 

Quốc Tấn 
 

Tuổi trẻ Thủ đô. – Số 2273. – Ngày 6 tháng 3 năm 2020. – Tr.15 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG NĂM NAY CHỈ TỔ CHỨC 3 LỄ CHÍNH 
 

Theo kế hoạch mới điều chỉnh, do dịch 
Covid-19, Giỗ Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 
2020 chỉ tổ chức 3 hoạt động lễ chính gồm Lễ 
giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng 
hương Tổ Mẫu Âu Cơ được tổ chức vào ngày 
29/3/2020 (tức mùng 6/3 âm lịch); Lễ dâng 
hương Giỗ Tổ Hùng Vương bắt đầu lúc 9 giờ 
ngày 2/4/2020 (tức mùng 10/3 âm lịch). 

Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng 
Vương và các danh nhân, danh tướng thời 
Hùng Vương trên địa bàn tỉnh tổ chức cùng 
ngày với Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương. 
Song song với tổ chức các hoạt động phần lễ, 

tỉnh Phú Thọ sẽ đồng thời tổ chức khánh thành 
cầu đi bộ qua hồ Mai An Tiêm thuộc Khu Di 
tích lịch sử Đền Hùng vào ngày 29/3/2020 (tức 
mùng 6/3 âm lịch). 

Các hoạt động phần lễ chỉ tổ chức các 
nghi thức dâng hương, không tổ chức phần tế; 
hạn chế các thành phần dự và triển khai hiệu 
quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-
19. Tùy từng điều kiện, các địa phương trong 
tỉnh có thể tổ chức các đoàn dâng hương tưởng 
niệm các Vua Hùng, song phải đảm bảo an 
toàn và công tác phòng chống dịch.

 
 

Minh Ngọc 
 

Pháp luật Việt Nam. – Số 78 (7791). – Ngày 18 tháng 3 năm 2020. – Tr.2 
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PHÚ THỌ: 
THÔNG QUA 3 NGHỊ QUYẾT CHUYÊN ĐỀ TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG 

 
Tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh 

mới đây, sau khi nghe UBND tỉnh trình các tờ 
trình, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND 
tỉnh, trên cơ sở thảo luận kỹ, HĐND tỉnh đã 
thông qua 3 nghị quyết về: Điều chỉnh, bổ sung 
Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 
khoáng sản trên địa bàn đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2030. Đầu tư các dự án khu đô 
thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn. 

Danh mục bổ sung các dự án phát triển kinh tế 
- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải thu 
hồi đất; danh mục các dự án phải chuyển mục 
đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10ha, đất rừng 
sản xuất dưới 50ha thuộc thẩm quyền của 
HĐND tỉnh chấp thuận; danh mục các dự án 
điều chỉnh, bổ sung tại các nghị quyết đã được 
HĐND tỉnh thông qua đang còn hiệu lực.

 
Sơn Nguyên 

 
Đại biểu nhân dân. – Số 66(5833). – Ngày 6 tháng 3 năm 2020. – Tr.4 

 
 

 
 
 
 
 

HỘI CỰU CHIẾN BINH TỈNH PHÚ THỌ: 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI CỰU CHIẾN BINH CÁC CẤP HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẢNG 

 
Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng là 

nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm số một của 
các cấp CCB trong toàn tỉnh. Hướng tới Đại hội 
Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Thường 
trực Hội CCB tỉnh và các cấp Hội xác định 
nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, mà trực tiếp 
là tham gia quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại 
hội Đảng các cấp tại cơ sở đến Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là nhiệm vụ 
trọng tâm số 1. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Thường trực 
Hội CCB tỉnh chủ động và tiến hành nghiêm 
túc việc quán triệt và triển khai thực hiện tốt 
Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ 
Chính trị Khóa XII và các chỉ thị của cấp ủy 
Đảng về chuẩn bị tiến hành Đại hội Đảng bộ 
các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng. Để thực hiện chỉ thị này, 
Đảng đoàn, Thường trực Hội CCB tỉnh yêu cầu 
các cấp Hội và hội viên CCB tích cực tham gia 
đóng góp ý kiến vào các Văn kiện dự thảo của 
cấp ủy các cấp, trong đó tập trung chủ yếu vào 
các vấn đề cốt lõi của các văn kiện như: Quan 
điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn và 
các vấn đề về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc 
phòng, an ninh, đối ngoại và công tác xây 
dựng Đảng. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 

các tổ thông tin, tuyên truyền, cộng tác viên dư 
luận xã hội từ cơ sở đến tỉnh. Tích cực tuyên 
truyền các chủ trương, đưởng lối, hướng dẫn 
của Đảng, cấp ủy các cấp về Đại hội; nắm 
chắc diễn biến, tình hình tư tưởng của quần 
chúng nhân dân, hội viên trước tác động, chi 
phối của diễn biến tình hình thời tiết, biến đổi 
khí hậu và đặc biệt là dịch viêm đường hô hấp 
cấp do virus corona gây ra, để kịp thời tổng 
hợp báo cáo cấp ủy và Hội CCB cấp trên, kịp 
thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, hội viên 
và nhân dân đồng thời giải quyết dứt điểm 
những băn khoăn, vướng mắc tại cơ sở, không 
để diễn biến phức tạp và lây lan kéo dài trước 
thềm Đại hội Đảng các cấp. 

Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác tuyên truyền nhân các ngày kỷ 
niệm lớn của Đảng và đất nước: 90 năm Ngày 
thành lập Đảng, 45 năm Ngày giải phóng miền 
Nam, 130 năm Ngày ngày sinh nhật Bác, 45 
năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 
và 30 năm Ngày thành lập Hội CCB tỉnh Phú 
Thọ... 

Với quyết tâm, trách nhiệm cao và các 
giải pháp, việc làm tích cực, cụ thể của các cấp 
Hội sẽ đóng góp quan trọng vào sự thành công 
của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 
P. Đ.T 

 
Cựu Chiến binh Việt Nam. – Số 1321. – Ngày 27 tháng 2 năm 2020. – Tr.3 
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PHÚ THỌ: 
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH VÀ HỘI PHỤ NỮ KÝ QUY CHẾ PHỐI HỢP 

 
BHXH và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Phú 

Thọ vừa sơ kết quy chế phối hợp công tác giai 
đoạn 2017 – 2020 và ký kết chương trình phối 
hợp công tác giai đoạn 2020 – 2023. 

Theo báo cáo của 2 đơn vị, trong 3 năm 
2017 – 2020, 2 bên đã phối hợp chặt chẽ trong 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về 
BHXH, BHYT. Trở thành một trong 5 hệ thống 
đại lý thu BHXH, BHYT của BHXH tính từ 
tháng 7/2017, Hội Liên hiệp phụ nữ Phú Thọ 
đã phát triển được hơn 733 người tham gia 
BHXH, hơn 27.000 lượt người tham gia BHYT. 
Tính đến tháng 12/2019, toàn tỉnh đã xây dựng 

và duy trì được 164 “Nhóm phụ nữ tương trợ 
mua BHYT hộ gia đinh”, với hơn 7.000 người 
tham gia; thành lập được 277 đại lý thu BHXH 
tự nguyện, BHYT do hội phụ nữ đứng ra quản 
lý. Với những kết quả đạt được thời gian qua, 
tại hội nghị, hai bên đã ký kết Chương trình 
phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2023. Đây 
là văn bản phối hợp liên ngành đầu tiên do 
BHXH tỉnh Phú Thọ ký kết trong năm 2020 
nhằm tiếp tục huy động sự vào cuộc của hệ 
thống chính trị trong tổ chức thực hiện chính 
sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp.

 
L.V 

 
Thời báo Tài chính Việt Nam. – Số 28. – Ngày 4 tháng 3 năm 2020. – Tr.14 

 
 
 
 
 
 
 
 

PHÚ THỌ BẢO ĐẢM HIỆU LỰC ĐIỀU HÀNH, THỰC THI CÔNG VỤ 
 
Dân vận chính quyền không dừng lại ở 

khẩu hiệu, mà trở thành hành động cụ thể của 
cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Phú Thọ. 
Nhiều lĩnh vực hoạt động được đo lường bằng 
các chỉ số, tiêu chí cụ thể nhiều giải pháp đồng 
bộ được tập trung triển khai thực hiện, nhằm 
nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ của các 
tổ chức, cơ quan, cán bộ, công chức. 
Tăng cường tiếp xúc, đối thoại 

Năm 2019 được chọn là Năm dân vận 
chính quyền, song trên thực tế, việc đổi mới 
hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 
nước được các cấp ủy đảng, chính quyền tỉnh 
Phú Thọ quan tâm thực hiện từ nhiều năm nay. 
Gần đây, công tác này được chuyên môn hóa 
cao hơn với việc tách riêng trụ sở, nhân sự của 
Ban Tiếp công dân tỉnh. Ðồng chí Nguyễn Kiên 
Cường, Trưởng ban Tiếp công dân tỉnh không 
những nắm vững pháp luật mà còn có khả 
năng giải thích, thuyết phục nhân dân. Việc 
phân loại và tham mưu xử lý đơn thư bảo đảm 
khoa học, chính xác. Ban Tiếp công dân tỉnh 
còn theo dõi công tác tiếp dân của các UBND 
huyện, thành phố, thị xã qua ca-mê-ra, nhắc 
nhở, đôn đốc, nếu phát hiện công chức vắng 
mặt. 

Khảo sát tại một số đơn vị cấp huyện, 
cấp xã cho thấy, bí thư cấp ủy và lãnh đạo 

UBND, HÐND thực hiện nghiêm túc công tác 
tiếp dân. Tại huyện Lâm Thao, Chủ tịch và các 
Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp dân theo lịch 
phân công, không ủy quyền cho người khác; 
khi tiếp dân luôn có đầy đủ thành phần liên 
quan, đại diện các ban xây dựng Ðảng, MTTQ, 
HÐND huyện và các đoàn thể. Các cơ quan 
tham gia buổi tiếp dân cử cán bộ lãnh đạo dự, 
cho ý kiến ngay tại buổi tiếp dân. Hằng quý, 
Thường trực Huyện ủy nghe công tác tiếp dân 
và giải quyết đơn thư, chỉ đạo những vụ việc 
phức tạp. Chủ tịch UBND huyện Trần Hoài 
Giang nêu cách làm của huyện là giải quyết 
dứt điểm từng vụ việc, hết việc này mới sang 
việc khác. Công chức phải trả lời dân đúng 
ngày hẹn. Sau tiếp dân, lãnh đạo huyện theo 
dõi, đôn đốc quá trình xử lý cho đến khi kết 
thúc vụ việc. Mỗi lần đi công tác cơ sở, Chủ 
tịch UBND huyện tranh thủ gặp, trao đổi với 
công dân có đơn thư. Huyện chủ động làm việc 
với các sở, ngành của tỉnh để tìm giải pháp cho 
những vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách. 

Năm 2019, các cấp, các ngành trong 
tỉnh Phú Thọ tiếp hơn 6.600 lượt công dân, 
tăng 21% so với cùng kỳ, trong đó số buổi tiếp 
dân của thủ trưởng cơ quan chiếm 48%. Cũng 
trong năm này, có 22 lượt đoàn khiếu nại đông 
người, giảm năm đoàn so với năm 2018. Số 



5 
 

lượng đơn thư, kiến nghị gửi Trung ương giảm 
mạnh. Bên cạnh việc tiếp dân theo luật định, 
hoạt động đối thoại được tổ chức thường xuyên 
hơn, mở rộng đến nhiều đối tượng, ngành, 
nghề. Năm 2019, toàn tỉnh tổ chức 292 cuộc 
đối thoại định kỳ và 88 cuộc đối thoại đột xuất 
giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với 
nhân dân. Nội dung đối thoại xoay quanh 
vướng mắc về giải phóng mặt bằng, thực hiện 
các dự án điện, nước, khai thác cát sỏi trên 
sông Chảy… Lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ 
quan trực thuộc tổ chức đối thoại định kỳ với 
chủ doanh nghiệp, người lao động và chủ tịch 
công đoàn về những khó khăn trong sản xuất 
kinh doanh, thực hiện chính sách, pháp luật lao 
động, qua đó xử lý tốt các vụ đình công, lãn 
công và các vấn đề phát sinh. Ban Tôn giáo 
tỉnh đối thoại với chức sắc, chức việc tôn giáo. 
Công an tỉnh tổ chức diễn đàn "Công an lắng 
nghe nhân dân"… Nhiều nội dung nhân dân đề 
xuất được giải quyết ngay tại các cuộc đối 
thoại. Thường trực Tỉnh ủy giao Ủy ban MTTQ 
tỉnh giám sát các kết luận sau hội nghị đối 
thoại. Hoạt động này đã góp phần tạo sự đồng 
thuận xã hội khi triển khai các công việc của 
địa phương. 

Những năm gần đây, các cơ quan dân 
vận trong tỉnh chủ động nắm bắt thông tin và 
đề xuất cấp ủy, chính quyền nhiều biện pháp, 
nội dung về dân vận chính quyền. Ðồng chí 
Nguyễn Thị Thanh Huyền, Trưởng ban Dân 
vận Tỉnh ủy cho biết: Ban đã tham mưu, đề 
xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiều vấn đề, vụ 
việc; đôn đốc việc giải quyết đơn thư của chính 
quyền; chủ động ban hành quy trình các bước 
tiến hành đối thoại trực tiếp giữa người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân ở cấp 
xã. 

Quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp 
ủy đảng, chính quyền thực hiện khá nghiêm 
túc. Nhiều dự án, công trình được công khai và 
lấy ý kiến nhân dân, góp phần đẩy nhanh tiến 
độ thi công, giải phóng mặt bằng. Nhờ dân vận 
chính quyền có những việc khó như xây dựng 
nông thôn mới, sắp xếp, sáp nhập các cơ 
quan, đơn vị đã được triển khai bảo đảm tiến 
độ. Ðến nay, tỉnh đã hoàn thành việc sáp nhập 
88 cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị sự 
nghiệp công lập; giải thể, chuyển đổi 19 đầu 
mối thuộc các đơn vị sự nghiệp; sắp xếp 80 
đơn vị hành chính cấp xã; sắp xếp và sáp nhập 
711 khu dân cư mà không phát sinh khiếu nại 
hay vướng mắc. Ðể tăng cường hiệu quả thực 
thi nhiệm vụ, Bệnh viện tỉnh Phú Thọ tổ chức 
khảo sát sự hài lòng của người bệnh mỗi tháng 
một lần và thông báo kết quả cho toàn bệnh 
viện. Công an tỉnh cũng định kỳ lấy ý kiến góp 

ý của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đối 
với hoạt động của ngành. 

Từ đề xuất của Ban Dân vận Huyện ủy, 
UBND huyện Lâm Thao tiến hành khảo sát, 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 
hơn 90% cơ sở tôn giáo trên địa bàn và nhận 
được sự đồng tình cao. Khi huyện Lâm Thao 
triển khai dự án đô thị trung tâm và dự án 
đường tránh lũ, gần 500 hộ có đất thu hồi 
nhưng không phát sinh khiếu kiện, vướng mắc. 
Ðồng chí Nguyễn Thành Ðồng, Bí thư Ðảng ủy, 
Chủ tịch UBND thị trấn Lâm Thao nêu "bí 
quyết" là đối thoại theo nhóm hộ có kiến nghị 
tương đồng. Ðối với dự án đô thị trung tâm, 
huyện Lâm Thao và thị trấn đã tổ chức 10 cuộc 
đối thoại với dân. Ðại diện chính quyền nêu bật 
mục tiêu, lợi ích của dự án, trả lời dân chính 
xác, đúng pháp luật và tìm người tác động phù 
hợp với từng hộ. Bên cạnh đó, Hội đồng bồi 
thường xem xét thấu đáo tất cả các ý kiến, đơn 
thư của dân, tính toán bồi thường chính xác 
một lần, tránh thay đổi phương án bồi thường, 
dễ gây hiểu lầm cho nhân dân. 

Ðể bảo đảm hiệu lực điều hành, thực 
thi công vụ, UBND tỉnh thành lập Tổ công tác 
đôn đốc các đơn vị thực hiện các kết luận của 
lãnh đạo UBND tỉnh, do một Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Năm 2019, ngành 
thanh tra tiến hành 17 cuộc thanh tra trách 
nhiệm đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được 
giao. Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, 
kiểm tra việc thực hiện công tác dân vận trong 
các cơ quan nhà nước, kiểm tra đội ngũ cán 
bộ, công chức, viên chức trong thực thi chức 
trách, nhiệm vụ. Tỉnh ban hành các quy định 
về trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, 
công chức, viên chức nhà nước để dân biết, 
theo dõi, kiểm tra và góp ý. Vừa qua, tỉnh Phú 
Thọ đã ban hành bộ chỉ số xác định kết quả 
thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của 
các sở, ban, ngành, các UBND huyện, thành, 
thị; dự kiến áp dụng từ năm 2020. 
Còn nhiều việc phải làm 

Ðể nâng cao chất lượng tiếp dân và giải 
quyết đơn thư, theo cán bộ làm công tác tiếp 
dân tỉnh Phú Thọ, cần làm rõ sự khác nhau 
giữa đối thoại và tiếp dân. Hoạt động đối thoại 
cần tập trung vào giải quyết những vấn đề cụ 
thể, vướng mắc mà đơn thư nêu. Ðối thoại cần 
kết hợp với tuyên truyền pháp luật, định hướng 
để nhân dân góp ý xây dựng chính sách, pháp 
luật. Ðối thoại cũng cần khác biệt với tiếp xúc 
cử tri. Có những cuộc tiếp xúc cử tri biến thành 
nơi công dân trình bày khiếu nại, tố cáo, nêu 
bức xúc cá nhân, có lúc rất căng thẳng. Do đó, 
việc tỉnh ban hành hướng dẫn về tổ chức đối 
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thoại là bước đi cần thiết để bảo đảm đúng chủ 
đề, nội dung, đối tượng. 

Ở Phú Thọ còn phổ biến cách làm "ba 
trong một" để tiết kiệm thời gian tiếp dân và 
giải quyết đơn thư. Thông thường người đứng 
đầu cấp ủy, chính quyền có từ bốn đến sáu 
cuộc tiếp xúc cử tri mỗi năm, tiếp dân mỗi 
tháng một lần, chưa kể gặp dân trao đổi hằng 
ngày, nhiều nội dung trùng lặp, đối tượng trùng 
lặp gây lãng phí thời gian. Mặc dù bí thư cấp 
ủy phải thực hiện tiếp dân theo Quy định của 
Trung ương, song ở nhiều địa phương, cơ 
quan, hầu hết đơn, thư đã được chính quyền 
giải quyết. Do đó, cấp tỉnh và cấp huyện 
thường bố trí bí thư cấp ủy tiếp dân cùng lãnh 
đạo UBND và HÐND. Nếu đơn thư cùng một 
nội dung gửi đến ba cơ quan là Tỉnh ủy, UBND 
và HÐND thì tỉnh thống nhất chỉ một cơ quan 
trả lời đơn thư đó; cách làm thiết thực và tránh 
lãng phí. 

Nói về những hạn chế trong tiếp dân và 
giải quyết đơn thư, Trưởng ban Tiếp công dân 
tỉnh Nguyễn Kiên Cường thẳng thắn: Nhiều vụ 
việc kéo dài khó dứt điểm trước hết nằm ở khâu 
phân loại đơn ở cấp cơ sở và cấp huyện, có 
những vụ việc "bé xé ra to" vì phân loại đơn sai, 
thậm chí có rất nhiều trường hợp bị "phức tạp 

hóa vấn đề" do công chức không "bắt đúng 
bệnh", giao xử lý đơn không đúng thẩm quyền, 
nhầm lẫn giữa nội dung chính với nội dung 
khác trong đơn. Thí dụ việc xử lý đơn của một 
người dân ở xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, 
khiếu nại một doanh nghiệp đổ chất thải lên 
góc thửa ruộng của bà, thành phố Việt Trì giao 
một loạt ngành chức năng vào cuộc, mãi vẫn 
không giải quyết được. Người làm đơn quay ra 
tố cáo những cơ quan và cán bộ tham gia quá 
trình giải quyết đơn. Khi tiếp nhận đơn, Ban 
Tiếp công dân tỉnh nhận thấy vấn đề rất đơn 
giản, chỉ cần hộ có đơn và doanh nghiệp hòa 
giải ở xã là xong. Sau hòa giải, chủ doanh 
nghiệp xây lại bờ ruộng bằng bê-tông, không 
phát sinh đơn thư mới. Do đó, điều quan trọng 
là phải hiểu kỹ bản chất của đơn, tìm vướng 
mắc để giải quyết. 

Thực tế cho thấy, trên địa bàn tỉnh Phú 
Thọ vẫn còn những vụ việc tồn đọng lâu năm, 
chưa được giải quyết dứt điểm. Năm 2018, tỉnh 
Phú Thọ xếp thứ 22 trong số 63 tỉnh, thành phố 
về chỉ số cải cách hành chính, giảm 11 bậc so 
với năm 2017. Ðiều đó cho thấy các cơ quan, 
đơn vị trong tỉnh còn nhiều việc phải làm để có 
được sự hài lòng của nhân dân.

 
Hà Hồng Hà, Ngọc Long 

 
Nhân dân. – Số 23531. – Ngày 23 tháng 3 năm 2020. – Tr.1+2 

 
 
 
 
 
 
 
 

THAM Ô HƠN 40 TỶ, MỘT CỰU PHÓ CHỦ TỊCH HUYỆN Ở PHÚ THỌ BỊ TRUY TỐ 
 

Ngày 28/2, Cơ quan CSĐT Công an 
tỉnh Phú Thọ cho biết đã hoàn tất kết luận điều 
tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị 
can Nguyễn Văn Hòa (SN 1960, nguyên phó 
Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy) về tội 
"Tham ô tài sản" theo Điều 353 (BLHS 2015). 
Bị can Hòa bị cáo buộc số tiền tham ô lên đến 
trên 40 tỷ đồng từ Dự án Đầu tư cải tạo đường 
giao thông. 

Cùng với đó, Cơ quan CSĐT cũng đề 
nghị truy tố bị can Nguyễn Quốc Tuấn (45, tuổi 
nguyên phó Trưởng phòng TN&MT huyện 
Thanh Thủy) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền 
hạn trong thi hành công vụ"; Phùng Duy Thuấn 
(46 tuổi, thủ quỹ) và Vũ Hồng Phương (36 tuổi, 
kế toán) cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây 
hậu quả nghiêm trọng". 

Tháng 10/2015, UBND tỉnh Phú Thọ ra 
quyết định phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, 
nâng cấp đường giao thông kết nối quốc lộ 32 
và đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B tỉnh Phú 
Thọ đi Hoà Bình, với tổng mức đầu tư giai đoạn 
1 là hơn 200 tỉ đồng. Bị can Hòa thời điểm này 
là Phó Chủ tịch huyện Thanh Thủy được giao 
nhiệm vụ Trưởng ban quản lý dự án, Chủ tịch 
hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng. 

Ngày 21/10/2018, Hội đồng giải phóng 
mặt bằng đã chi trả bồi thường tại địa bàn hai 
huyện Thanh Thuỷ và Tam Nông số tiền gần 
90 tỉ đồng. Bị can Hòa đã không chỉ đạo nhân 
viên lập sổ sách kế toán theo dõi, chứng từ thu 
chi về số tiền 90 tỉ đồng này. Hòa đã giao cho 
nhiều cá nhân quản lý trái quy định và chỉ đạo 
nhân viên dưới quyền giao tiền cho mình để 

http://giadinh.net.vn/nguyen-van-hoa.html
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chiếm đoạt sử dụng cá nhân, gây thiệt hại hơn 
40 tỉ đồng. 

Được biết, ông Hòa tốt nghiệp Đại Học 
Tài chính – Kế toán, trước khi được bổ nhiệm 

phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy, bị can 
này là Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch. Vợ 
chồng ông Hòa sinh được 2 người con trai hiện 
đang công tác tại huyện Thanh Thủy.

 
Bình Minh 

 
Gia đình & Xã hội. – Số 26(3667). – Ngày 29 tháng 02 năm 2020. – Tr.13 

 
 

 
 

 
 

PHÚ THỌ: 
CHỦ TỊCH XÃ “CHÂY Ì” XỬ LÝ CÔNG TRÌNH VI PHẠM NHÀ CON RỂ 

 
Mặc dù UBND huyện Thanh Thủy (tỉnh 

Phú Thọ) đã có văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm 
phần công trình vi phạm của hộ ông Nguyễn 
Văn Tình nhưng Chủ tịch UBND xã Bảo Yên 
vẫn chưa thực hiện. Vụ việc khiến dư luận địa 
phương đặt câu hỏi phải chăng do ông Tình là 
con rể nên Chủ tịch xã mới như vậy? 

Các ông Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn 
Mạnh Hà, đại diện cho tập thể hộ dân tại khu 
7, xã Bảo Yên, huyện Thanh Thủy (tỉnh Phú 
Thọ) phản ánh: Ông Tình là con rể ông Nguyễn 
Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Bảo Yên đã lấn 
chiếm, xây dựng nhà trên ngõ đi chung khiến 
cho việc đi lại của người dân gặp khó khăn. 

Trước khiếu nại của các hộ dân, ngày 
10/6/2019, UBND huyện Thanh Thủy có Văn 
bản số 541/UBND-KT&HT “giải quyết đơn của 
công dân” đã xác định, việc xây dựng nhà ở 
của hộ ông Tình tại khu 7, xã Bảo Yên có phần 
xây dựng ô trang trí (rộng 0,8m, dài 2,2m, cao 
7,2m) giáp ngõ đi chung các hộ dân, nằm 
ngoài phạm vi ranh đất được giao, đã vi phạm 
quy định khoản 5 Điều 6 Luật Nhà ở 2014; 
khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai 2013. 

UBND huyện yêu cầu hộ ông Tình tháo 
dỡ phần công trình vi phạm, hoàn trả lại 
khoảng không lối đi chung cho các hộ dân. 
Thời gian tháo dỡ phần công trình vi phạm 
xong trước ngày 10/7/2019. 

UBND huyện cũng yêu cầu UBND xã 
Bảo Yên trực tiếp chỉ đạo việc tháo dỡ phần 
công trình vi phạm của hộ ông Tình; nghiêm 
túc kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá 
nhân có liên quan trong công tác quản lý trật 
tự xây dựng với vụ việc, báo cáo kết quả kiểm 
điểm và khắc phục hậu quả với Chủ tịch huyện 
trước ngày 15/7/2019. 

Tuy nhiên, yêu cầu trên của UBND 
huyện đã không được ông Tình và UBND xã 
Bảo Yên thực hiện. Công trình vi phạm vẫn 
ngang nhiên tồn tại, thách thức pháp luật. 

Ngày 28/10/2019, Ban Tiếp công dân 
tỉnh Phú Thọ đã có Văn bản số 390/BTCD-CĐ 
gửi Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy yêu cầu 
kiểm tra, chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, 
báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh trong 
tháng 11/2019.  

Ngày 5/2/2020, UBND huyện tiếp tục 
có Văn bản 122/UBND-TTr gửi Chủ tịch UBND 
xã Bảo Yên nêu rõ: Theo quy định pháp luật 
về xử lý vi phạm hành chính, việc kiểm tra, xử 
lý vi phạm với hộ gia đình, cá nhân trong việc 
xây dựng thuộc thẩm quyền của Chủ tịch cấp 
xã. Trong vụ việc trên, Chủ tịch xã Bảo Yên 
chưa thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm theo 
trình tự, thủ tục theo quy định, để vụ việc kéo 
dài, gây dư luận không tốt trong nhân dân. 

Cũng tại văn bản này, Chủ tịch huyện 
yêu cầu Chủ tịch xã Bảo Yên khẩn trương kiểm 
tra, xử lý, giải quyết vụ việc theo đúng thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục quy định, trả lời người 
có đơn, báo cáo kết quả với Chủ tịch huyện 
trong tháng 2/2020. 

“Chỉ đạo của tỉnh Phú Thọ và huyện 
Thanh Thủy là vậy, nhưng đến nay, phần công 
trình vi phạm của hộ ông Tình vẫn chưa được 
Chủ tịch xã Bảo Yên xử lý theo thẩm quyền. 
Phải chăng, do ông Tình là con rể mình, nên 
Chủ tịch xã Bảo Yên mới bao che, tiếp tay cho 
vi phạm của hộ ông Tình; coi thường chỉ đạo 
của cấp trên; thách thức sự nghiêm minh của 
pháp luật đến như vậy?”, ông Nam nói.

 
TH.Nguyễn 

 
Pháp luật Việt Nam. – Số 85(7798). – Ngày 25 tháng 3 năm 2020. – Tr.14 
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PHÚ THỌ: 
CHỒNG CHÉO QUY ĐỊNH TRONG CÔNG TÁC XEM XÉT  

BỔ NHIỆM CÁN BỘ CẤP PHÒNG 
 

Mới đây, Báo PLVN nhận được một số 
ý kiến của một số cán bộ, giáo viên trong tỉnh 
Phú Thọ phản ánh về việc Tỉnh uỷ Phú Thọ 
chậm trễ trong việc sửa đổi hoặc ban hành quy 
định mới để phù hợp với thông tư hướng dẫn 
mới của Bộ Giáo dục và đào tạo dẫn đến sự 
khó khăn trong việc áp dụng. 
Quy định chồng chéo 

Theo phản ánh, việc áp dụng quy định 
cũ của tỉnh uỷ Phú Thọ không phù hợp với 
hướng dẫn của Bộ Đào tạo và Giáo dục dẫn 
đến sự chồng chéo, mâu thuẫn trong công tác 
xem xét bổ nhiệm cán bộ cấp phòng. 

Cụ thể, theo một cán bộ công tác tại 
Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Tam Nông 
thì ngày 19/4/2018, Tỉnh uỷ Phú Thọ ban hành 
Quy định số 08-QĐi/TU (QĐi số 08) về việc bổ 
nhiệm trưởng phòng, phó trưởng phòng và 
tương đương ở cấp tỉnh, huyện; giới thiệu ứng 
cử bầu giữ chức danh cấp trưởng, cấp phó các 
tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện và cán bộ 
chủ chốt cấp xã. Tuy nhiên, sau đó ngày 
9/8/2019, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành 
thông tư số 10/2019/TT-BGDĐT (Thông tư số 
10) quy định tiêu chuẩn chức danh trưởng 
phòng, phó trưởng phòng giảo dục và đào tạo 
thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương. Hai quy định này lại có một số 
điểm không đồng nhất, dẫn đến sự chồng 
chéo, mâu thuẫn trong công tác xem xét bổ 
nhiệm cán bộ cấp phòng. 

Theo QĐi số 08, tại Chương II quy định 
về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu 
ứng cử. Trong đó, có Khoản 2 - Điều 4 quy định 
về Tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ được giới 
thiệu để bổ nhiệm phải đảm bảo đầy đủ các 
tiêu chuẩn chung, đồng thời cần có thểm một 
số tiêu chuẩn cụ thể khác. 

Cụ thể, tại khoản 2.2 – Điều 4 quy định 
về tiêu chuẩn đối với trưởng phòng, phó trưởng 
phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện có yêu 
cầu: Tốt nghiệp đại học hệ chính quy chuyên 
ngành sư phạm hoặc chuyên ngành phù hợp 
và có chứng chỉ sư phạm. Cấp trưởng phòng 
phải kinh qua chức vụ phó trưởng phòng hoặc 
hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo. 

Ngoài ra, tại khoản 2.3 – Điều 4 nêu tiêu 
chuẩn cụ thể khác đối với hiệu trưởng, phó 
hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đào tạo như: 
Hoàn thành tốt nhiệm vụ 3 năm gần nhất trước 
khi được đề nghị bổ nhiệm và phó hiệu trưởng 

phải kinh qua tổ trưởng tổ chuyển môn và 
tương đương. 

Với các nội dung tại các điều, khoản 
nêu trên của QĐi số 08, một số cán bộ, giáo 
viên cho rằng như vậy không phù hợp với nội 
dung của Thông tư số 10 quy định tiêu chuẩn 
chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng 
giảo dục và đào tạo thuộc Uỷ ban nhân dân 
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương. 

Theo Khoản 6 – Điều 3 - Thông tư số 
10/2019/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn 
chung của trưởng phòng, phó trưởng phòng: 
Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc tốt nghiệp 
đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 
sư phạm. 

Như vậy, đối chiếu giữa QĐi số 08 và 
Thông tư số 10 có sự khác biệt rõ rệt về tiêu 
chuẩn cho chức chức danh cấp trưởng phòng 
và phó trưởng phòng. Cụ thể, tại quy định của 
tỉnh uỷ Phú Thọ, người được đề nghị cho vị trí, 
chức danh này buộc phải có bằng hệ chính quy 
chuyên ngành sư phạm hoặc chuyên ngành 
phù hợp và có chứng chỉ sư phạm. Còn tại 
Thông tư số 10, Bộ GDĐT quy định người được 
đề nghị bổ nhiệm là người tốt nghiệp đại học 
sư phạm hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm; không phân 
biệt giữa chính quy, tại chức hay hệ đào tạo 
khác. 

Ngoài ra, một số khoản khác tại Quy 
định số 08 của Tỉnh uỷ Phú Thọ như: Khoản 
2.2, 2.3 cũng được cán bộ, giáo viên tại tỉnh 
Phú Thọ cho rằng là quá cao so với quy định 
chung của Bộ Giáo dục và đào tạo. 

“Với sự khác nhau, chồng chéo như 
vậy, việc bổ nhiệm, đề nghị bổ nhiệm chức 
danh trưởng phòng, phó phòng đào tạo và giáo 
dục tại Phú Thọ sẽ thực hiện theo nội dung của 
quy định nào?” – Vị cán bộ phòng giáo dục nêu 
vấn đề. 
Tránh thiệt thòi không đáng có 

Vị cán bộ này cho biết thêm, nếu áp 
dụng theo tiêu chuẩn của tỉnh uỷ Phú Thọ, thì 
số người tại địa phương đạt tiêu chuẩn để được 
đề nghị bổ nhiệm sẽ ít hơn so với tiêu chuẩn 
quy định tại thông tư của Bộ GDĐT. Bởi lẽ, một 
thực tế tại địa phương, số người có bằng tốt 
nghiệp đại học sư phạm hệ chính quy và đạt 
các tiêu chí khác ít hơn so với người có bằng 
hệ tại chức hoặc hệ khác.  

Điều này dẫn đến thiệt thòi cho một số 
cán bộ có nhiều năm công tác, quá trình công 
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tác tốt nhưng sẽ không được xem xét đề nghị 
bổ nhiệm nếu áp dụng theo QĐi số 08. 

Trước vấn đề trên, Báo PLVN đã có ý 
kiến gửi Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp 

luật – Bộ Tư pháp để có cách hiểu và áp dụng 
quy phạm chính xác nhất. Sau khi có ý kiến từ 
Cục, Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin!

 
Sinh Nguyễn 

 
Pháp luật Việt Nam. – Số 68(7781). – Ngày 8 tháng 3 năm 2020. – Tr.17 

 
 
 
 
 
 
 
 

TỐ CÁO “LỪA ĐẢO” LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN CHUNG CƯ HÒA PHONG (PHÚ THỌ): 
SỞ XÂY DỰNG ĐỀ NGHỊ GIAO CÔNG AN TỈNH XÁC MINH, LÀM RÕ 

 
Cho rằng có dấu hiệu lừa đảo trong 

việc chuyển nhượng vốn góp tại Dự án xây 
dựng lại nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước 
tại khu chung cư Hòa Phong (TP Việt Trì, tỉnh 
Phú Thọ), ông Thạch Công Quang, Chủ tịch 
HĐTV Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh 
Việt Nam (Cty XD&KDVN) đã có văn bản kiến 
nghị Tỉnh ủy, UBND và các sở, ngành tỉnh Phú 
Thọ đề nghị làm rõ. 
Nhận 2 tỷ rồi không trả 

Theo đơn kiến nghị của ông Quang, 
Chủ tịch HĐTV Cty XD&KDVN (Địa chỉ: LK-54 
khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, Hà Nội), bà Đào Thị Hương Giang là 
Giám đốc Cty XD&KDVN có quen biết người 
tên là Huyền và Ngọc tự giới thiệu làm ở Phòng 
Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội.  

Bà Giang được hai người này giới thiệu 
ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch HĐQT Công 
ty Cổ phần Nhà Vàng (Nhà Vàng), đồng thời là 
PGĐ Cty CP Đầu tư phát triển và Quản lý nhà 
ở xã hội Phú Thọ “là sân sau của một quan 
chức “cỡ bự” đang thực hiện xây dựng Dự án 
xây lại nhà chung cư thuộc sở hữu nhà nước 
tại khu chung cư Hòa Phong (DA Hòa Phong)”. 

Tin lời giới thiệu trên, sau khi trao đổi 
với ông Huy, nếu XD&KDVN đầu tư mua lại 
phần vốn góp của Nhà Vàng thì chỉ khoảng 
sau hai tuần XD&KDVN chuyển đủ tiền góp 
vốn; sẽ được giao thi công phá dỡ mặt bằng 
của dự án và có thể sẽ chuyển nhượng tiếp cho 
các nhà đầu tư khác để nhanh chóng thu hồi 
vốn. 

Theo ông Quang, do tin tưởng bà 
Giang quen biết bà Huyền, bà Ngọc cộng với 
lời giới thiệu của ông Huy, tháng 5/2019, 
XD&KDVN đã ký hợp đồng nhận chuyển 
nhượng vốn góp với Nhà Vàng để mua lại 8% 
vốn góp của Nhà Vàng tại Hòa Phong với giá 

10,24 tỷ đồng. Sau khi ký hợp đồng, 
XD&KDVN đã chuyển 2 tỷ từ tài khoản của Cty 
vào tài khoản cá nhân của ông Huy. 

Sau khi chuyển tiền và để có căn cứ 
tiếp tục thực hiện hợp đồng, XD&KDVN yêu 
cầu ông Huy giao các hồ sơ, giấy tờ pháp lý để 
chứng minh DA Hòa Phong là hợp pháp; và 
văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cho phép được huy động vốn theo quy định. 

Nhưng ông Huy bị cho là đã không 
cung cấp được hồ sơ pháp lý như XD&KDVN 
yêu cầu, mà chỉ giao một tập hồ sơ photocopy 
một số văn bản của cơ quan có thẩm quyền 
tỉnh Phú Thọ và một bản photocopy Hợp đồng 
hợp tác liên danh ký giữa Công ty Cổ phần Đầu 
tư phát triển và Quản lý nhà ở xã hội Phú Thọ 
(Cty NOXH Phú Thọ) với Nhà Vàng, trong đó 
ghi chủ đầu tư là: Liên danh Nhà Vàng – Nhà 
Phú Thọ, trong đó Cty Cổ phần Đầu tư và 
Thương mại Thủ Đô đứng tên đại diện liên 
danh.  

Theo phản ánh của ông Quang, sau 
khi tìm hiểu, được biết Nhà Vàng không phải là 
liên danh thực hiện DA Hòa Phong được 
UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận; vì tại thời 
điểm tháng 5/2019 dự án đã hết thời hạn thực 
hiện theo Văn bản số 1326/UBND-KTN ngày 
9/4/2019 về việc gia hạn thực hiện dự án của 
UBND tỉnh Phú Thọ; dự án chưa được lập, trình 
cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt, 
chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư của 
UBND tỉnh Phú Thọ, chưa giải phóng mặt 
bằng… Không đủ điều kiện huy động vốn dưới 
mọi hình thức. 

Do đó, XD&KDVN thấy nếu tiếp tục 
thực hiện hợp đồng sẽ bị mất tiền do hành vi 
trái pháp luật của ông Huy, nên đã yêu cầu ông 
Huy trả lại số tiền hai tỷ đồng. Nhưng ông Huy 
đã có văn bản cho rằng XD&KDVN vi phạm 
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hợp đồng và vẫn tiếp tục yêu cầu XD&KDVN 
nộp tiền theo hợp đồng, còn số tiền 2 tỷ đồng 
thì không trả. 

“Việc ông Huy lấy danh nghĩa Cty sân 
sau của người nào đó trong ngành Công an và 
sử dụng Hợp đồng liên danh với Cty NOXH 
Phú Thọ, lợi dụng hợp đồng hợp tác liên danh 
này để lập giấy ủy quyền của Cty NOXH Phú 
Thọ cho ông Huy huy động vốn dưới hình thức 
chuyển nhượng vốn góp tạo niềm tin đối với 
chúng tôi, tạo sự nhầm tưởng Nhà Vàng là một 
phần của Liên danh Thủ đô - NOXH Phú Thọ 
(chủ đầu tư), có chức năng huy động vốn để 
thực hiện dự án nên chúng tôi đã ký hợp đồng 
và chuyển tiền. Với mục đích gian dối, thông 
qua hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng vốn 
góp nhằm chiếm đoạt tài sản của Cty 
XD&KDVN, hành vi này là hành vi vi phạm 
pháp luật”, đơn của XD&KDVN nêu. 
Sở Xây dựng đề xuất gì? 

Được biết, ngày 9/12/2019, Sở Xây 
dựng đã có văn bản yêu cầu dừng ngay việc 
liên danh giữa NOXH Phú Thọ với XD&KDVN 
do chưa đủ điều kiện theo quy định Luật Xây 
dựng. Theo đó, XD&KDVN đã gặp làm việc với 
ông Huy để yêu cầu hoàn lại số tiền 2 tỷ đồng, 
nhưng ông Huy đã không thiện chí hợp tác và 
không có phản hồi tích cực để hoàn trả tiền, có 
dấu hiệu của việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Chính vì vậy, XD&KDVN đã có văn bản 
đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Phú 
Thọ xem xét, xác minh việc NOXH Phú Thọ có 
cấu kết với Nhà Vàng để thực hiện hành vi huy 
động vốn trái pháp luật, lợi dụng tín nhiệm 
thông qua hợp đồng liên danh, hợp đồng 
chuyển nhượng vốn góp để nhằm mục đích 
chiếm đoạt tài sản. Nếu có dấu hiệu vi phạm 
pháp luật hình sự thì đề nghị các cơ quan 
chuyển hồ sơ sang cơ quan công an xử lý theo 
quy định pháp luật...  

Được biết, sau khi nhận được kiến nghị 
của Cty XD&KDVN, UBND tỉnh Phú Thọ đã có 
văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp 
Thanh tra và Công an tỉnh Phú Thọ kiểm tra, 
xác minh và xử lý các nội dung mà Cty 
XD&KDVN phản ánh về dấu hiệu lừa đảo 
chiếm đoạt tài sản liên quan đến Cty NOXH 
Phú Thọ tại DA Hòa Phong. 

Sau khi tổ chức Hội nghị gồm: Thanh 
tra tỉnh, Công an tỉnh và Cty NOXH Phú Thọ, 
Sở Xây dựng Phú Thọ đã có văn bản báo cáo 
UBND tỉnh Phú Thọ có nội dung, DA Hòa 
Phong đến thời điểm hiện nay vẫn chưa hoàn 
thành công tác giải phóng mặt bằng; các thủ 
tục chuẩn bị đầu tư chưa được tổ chức thực 
hiện… “Sau khi thống nhất tại Hội nghị, Sở Xây 
dựng đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ giao Công 
an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ và đề xuất 
UBND tỉnh trả lời doanh nghiệp”, văn bản nêu.
 
 

Đặng Vũ 
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ĐẰNG SAU MẠNG LƯỚI THỦY LỢI NGHÌN TỶ CỦA ÔNG LỚN TỰ LẬP Ở PHÚ THỌ 
 

Là nhà đầu tư, thi công của hệ thống 
trạm bơm tiêu, hồ chứa nước hàng nghìn tỷ 
đồng, doanh nghiệp lớn nhất nhì tỉnh Phú Thọ 
đang khiến người dân bức xúc. 

Dự án tiêu úng 400 tỷ đồng thành rốn 
lũ 

Theo tài liệu thống kê, từ nhiều năm 
trước, Sở NN-PTNT Phú Thọ được UBND tỉnh 
Phú Thọ giao làm chủ đầu tư một số dự án 
trạm bơm tiêu trên địa bàn tỉnh gồm: Dự án cải 
tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Ngòi Hiêng, huyện 
Hạ Hòa, Dự án trạm bơm tiêu Sơn Tình (huyện 
Cẩm Khê), Trạm bơm tiêu Đoan Hạ (huyện 

Thanh Thủy), trạm bơm tiêu Dậu Dương 
(huyện Tam Nông), Dự án cải tạo, nâng cấp hệ 
thống tưới tiêu và sản xuất nông nghiệp thoát 
nước đô thị, nước thải công nghiệp, sinh hoạt 
vùng Đông Nam Việt Trì, Dự án trạm bơm tiêu 
Bình Bộ (huyện Phù Ninh)... 

Tổng cộng hàng nghìn tỷ đồng được 
tỉnh Phú Thọ bố trí để đầu tư vào mạng lưới 
thủy lợi được cho là cần thiết, cấp bách, tuy 
nhiên, đến thời điểm hiện tại mới chỉ có hai dự 
án thi công hoàn thành, bàn giao và đưa vào 
khai thác là dự án Trạm bơm tiêu Bình Bộ và 
dự án tưới tiêu Đông Nam Việt Trì. 
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Hầu hết những dự án còn lại liên chục 
chậm tiến độ, khiến người dân vô cùng bức 
xúc, thậm chí có những địa phương, người dân 
phải gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng. 

Đã có những thông tin cho rằng, tỉnh 
Phú Thọ đang đặt dự án nhầm chỗ (Bình Bộ, 
Dậu Dương), lãng phí, chậm tiến độ tại các dự 
án Sơn Tình, Ngòi Hiêng... 

Đặc biệt là những nghi vấn, lo ngại khi 
hệ thống thủy lợi hàng nghìn tỷ ở tỉnh này đều 
rơi vào tay một doanh nghiệp xây dựng khá lớn 
trên địa bàn là Công ty TNHH Xây dựng Tự 
Lập. 

Có mặt tại dự án Trạm bơm tiêu Sơn 
Tình (huyện Cẩm Khê) mới thấy sự thê thảm 
của một dự án có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ 
đồng tiền ngân sách do Công ty TNHH Tự Lập 
thi công. 

Dự án này được Chủ tịch UBND tỉnh 
Phú Thọ ký phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 
công trình từ tháng 3/2016 và giao cho Sở NN-
PTNT Phú Thọ làm chủ đầu tư. 

Chính quyền Phú Thọ cho rằng, dự án 
sẽ tháo gỡ nút thắt tình trạng ngập úng hàng 
chục xã trên địa bàn huyện Cẩm Khê và việc 
đầu tư dự án là cần thiết, tuy nhiên, sau gần 5 
năm khởi công, công trình trọng điểm này hiện 
chỉ mang lại bức xúc cho người dân sở tại. 

Với nguồn tiền ngân sách, dự án trạm 
bơm tiêu Sơn Tình gồm nhà trạm kết hợp nhà 
quản lý vận hành, lắp đặt 10 tổ máy bơm chìm 
trục đứng, công suất mỗi tổ máy 3,33 m3/s, lưu 
lượng tiêu thiết kế Qtk=33,33 m3/s; cải tạo 
tuyến kênh tiêu dài 5,9km; trạm biến áp cấp 
điện cho trạm bơm gồm ba máy biến áp... 

Trong đó, chi phí xây dựng hơn 165 tỷ 
đồng, chi phí thiết bị hơn 170 tỷ đồng, còn lại 
là chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư 
xây dựng, chi phí dự phòng... 

Sau khi gia hạn, Sở NN-PTNT Phú Thọ 
khẳng định dự án sẽ hoàn thành vào năm 
2020, nhưng có mặt tại các xã Yên Tập và Phú 
Khê, địa điểm thực hiện dự án, người dân đang 
vô cùng bức xúc vì mất đất canh tác, nhà cửa 
bị nứt, sụt lún trong khi công trình thi công gần 
như bỏ hoang. 

“Cấp bách” và “trọng điểm” nhưng 
hàng đống tiền ngân sách đầu tư vào đang 
nằm phơi nắng, phơi mưa. Đất đai canh tác thu 
hồi của người dân sau đó bỏ hoang. Khu vực 
hạng mục chính của dự án nhếch nhác, dang 
dở, khu vực nhà thầu thi công luôn trong trạng 
thái đóng im ỉm. 

Ông Nguyễn Mạnh Phong (60 tuổi), 
người dân địa phương đang được thuê trông 
coi dự án bức xúc: Nói là dự án tiêu nước nhưng 
bây giờ lại đang làm khổ người dân, cứ mưa là 
ngập hết ruộng vườn, nhà cửa. 

Người dân phải đi lại bằng thuyền trong 
khi dự án bỏ hoang hai năm trời, giáp Tết vừa 
rồi mới quay lại làm được mấy ngày, trát một 
vài thứ, bây giờ lại bỏ hoang tiếp. Người dân 
chúng tôi đến khổ sở vì dự án này, công trình 
hàng trăm tỷ 

đồng nhưng chỉ đền bù cho dân được 
mấy đồng bạc, thậm chí, nhiều hộ còn chưa 
nhận được tiền đền bù. 

Những người dân ở các xã Yên Tập và 
Phú Khê đang tố cáo dự án Trạm bơm tiêu Sơn 
Tình đều là những đảng viên, cán bộ nhà nước 
về hưu, họ cho rằng cả chính quyền địa 
phương lẫn doanh nghiệp đang xem thường 
người dân, đang diễn hài tại dự án này. Sở NN-
PTNT Phú Thọ nói 2020 sẽ hoàn thành dự án 
nhưng theo người dân, với đà này, vài năm nữa 
chưa chắc đã xong. 

Ông Lê Ngọc Bích, nguyên cán bộ 
Công an huyện Cẩm Khê là hộ dân chịu ảnh 
hưởng nặng nề nhất từ dự án bơm tiêu Sơn 
Tình. Nhà cửa sụt lún, vườn tược đổ xuống 
ngòi, cây trái, trang trại chăn nuôi cũng bị đánh 
sập kể từ khi dự án triển khai. 

“Hết lần này đến lần khác, lúc thì họ đổ 
cho cắm sai mốc giới, lúc họ lại kiểm kê thiệt 
hại nhưng không đền bù gì. 

Khi dự án vào nhân dân chúng tôi rất 
ủng hộ vì là công trình của nhà nước, còn bây 
giờ các chú xem, tan hoang hết, có ra thể 
thống gì đâu. Người dân chúng tôi đang làm 
đơn tố cáo lên cấp trên chứ để thế này thì nguy 
hiểm lắm”, ông Bích nói. 

Ông Vũ Xuân Trịnh, Chủ tịch UBND xã 
Yên Tập xác nhận: Theo cấp trên, mục tiêu 
của dự án là tiêu úng cho 16 xã trên địa bàn 
huyện Cẩm Khê nhưng bây giờ thì chưa thấy 
hiệu quả gì vì dự án chưa làm xong. Còn với 
riêng xã Yên Tập thì trước giờ chúng tôi vẫn tự 
tiêu úng được. 

Chưa bàn giao đã gặp sự cố 
Tương tự dự án Trạm bơm tiêu Sơn 

Tình, một loạt dự án bơm tiêu khác, cũng do 
Sở NN-PTNT đầu tư, cũng do Công ty TNHH 
Xây dựng Tự Lập thực hiện tại Dậu Dương, 
huyện Tam Nông  hay Ngòi Hiêng (huyện Hạ 
Hòa)  cũng đang khiến người dân vô cùng bức 
xúc. 

Sở NN-PTNT Phú Thọ cho biết, dự án 
Trạm bơm tiêu Dậu Dương (trước đây thuộc xã 
Dậu Dương, sau khi sáp nhập thành xã Dân 
Quyền) được đầu tư từ năm 2014 với nguồn 
vốn khoảng hơn 120 tỷ đồng, đến thời điểm 
hiện tại đã “cơ bản hoàn thành, chuẩn bị bàn 
giao và đưa vào sử dụng”, để tiêu cho lưu vực 
khoảng 7.162ha (gồm tiêu cho các xã: Cổ Tiết, 
Hương Nộn, Thọ Văn, Dị Nậu, Thượng Nông, 
Dậu Dương, Đào Xá và thị trấn Hưng Hóa); lưu 
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lượng thiết kế cho trạm bơm là (15 - 30)m3/s; 
hướng tiêu từ trong đồng trực tiếp ra sông 
Thao... 

Tuy nhiên, trái với thông tin từ Sở NN-
PTNT, người dân xung quanh trạm bơm Dậu 
Dương vẫn đang miệt mài khiếu nại. Toàn bộ 
hệ thống đường, kênh dẫn nước vào trạm bơm 
đều chưa thực hiện, thậm chí công tác giải 
phóng mặt bằng đến thời điểm hiện tại cũng 
chưa xong. 

Bà Đinh Thị Thắng (71 tuổi), sống ngay 
cạnh trạm bơm tiêu Dậu Dương nói, người dân 
quá bức xúc với dự án này luôn, nhiều đơn thư 
kêu cứu đã gửi đi rồi nhưng chẳng ai giải quyết 
cho cả. 

“Hệ thống đường, kênh dở dang khiến 
người dân đi lại lao cả xuống kênh, tí chết. Họ 
hứa lên hứa xuống nhiều lần nhưng không thấy 
làm gì”. 

Trao đổi với NNVN, một cán bộ xã Dân 
Quyền cho biết, thực ra dự án này nói là tiêu 
úng nhưng trước giờ hệ thống bơm tiêu cũ vẫn 
hoạt động bình thường. 

Còn tại dự án ngòi Trang, ngòi Hiêng 
(huyện Hạ Hòa), theo Sở NN-PTNT, những dự 
án này được quyết định đầu tư vào năm 2015 
với tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng. 

Mục tiêu của dự án là chủ động tiêu 
úng cho 3044 ha đất tự nhiên, trong đó có 710 
ha đất lúa, 108 ha đất ao hồ và 2.226 ha đất 
khác, cung cấp nước tưới cho 140 ha đất trồng 
lúa... Sau 5 năm, dự án này vẫn chưa hoàn 
thiện. 

Trong khi đó, tại dự án ngòi Hiêng, với 
mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 187 tỷ đồng, trong 
quá trình vận hành bơm đã xảy ra hiện tượng 

nứt gãy hệ thống khung đỡ mái và nâng hạ lưới 
chắn rác của trạm vớt rác, vị trí nứt gãy tại các 
chân cột, đỉnh cột, vị trí liên kết xi lanh thủy lực 
với cột. Theo Ban QLDA đầu tư xây dựng công 
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú 
Thọ, nguyên nhân là do quá trình vận hành 
không đúng quy định gây ra. 

Với những dự án thực hiện kiểu như vậy 
nên mặc dù tỉnh Phú Thọ đổ hàng nghìn tỷ 
đồng để cải tạo hệ thống thủy lợi nhưng theo 
ông Nguyễn Hùng Sơn, Chủ tịch – Giám đốc 
Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy 
lợi Phú Thọ, về cơ bản tỉnh này vẫn sử dụng hệ 
thống bơm dã chiến. 

Không chỉ trúng thầu và thực hiện hàng 
loạt dự án trạm bơm tiêu, Công ty TNHH Xây 
dựng Tự Lập còn được lựa chọn thực hiện dự 
án hồ chứa nước Ngòi Giành (huyện Yên Lập) 
với tổng mức đầu tư 1.279 tỷ đồng, trong đó 
vốn trái phiếu Chính phủ là 759 tỷ đồng, còn 
lại là vốn địa phương và các nguồn khác. 

Năm 2018, Sở NN-PTNT tỉnh Phú Thọ 
có Quyết định số 966/QĐ-SNN về việc duyệt 
kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 14/XL-
TB: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công 
trình Hồ chứa nước Ngòi Giành tỉnh Phú Thọ. 

Theo quyết định này, liên danh Công ty 
TNHH xây dựng Tự Lập và Công ty cổ phần 
xây dựng 47 đã trúng thầu với thời gian thực 
hiện hợp đồng là 24 tháng. Một thời gian ngắn 
sau khi trúng thầu, đơn vị thi công đã đưa máy 
móc, trang thiết bị đến để triển khai thực hiện 
dự án. Quá trình thực hiện dự án này, chính 
quyền và doanh nghiệp bị người dân tố cáo thu 
hồi đất khi chưa bố trí đất tái định cư.

 
Nhóm PVTS 

 
Nông nghiệp Việt Nam. – Số 46(6023). – Ngày 04 tháng 3 năm 2020. – Tr.6+7 

 
 
 
 
 
 
 
 

ĐẰNG SAU MẠNG LƯỚI THỦY LỢI NGHÌN TỶ CỦA ÔNG LỚN TỰ LẬP Ở PHÚ THỌ: 
CHỦ ĐẦU TƯ NÓI “KHÔNG CHẬM, KHÔNG ĐIỀU CHỈNH”, DÂN KÊU KHỔ 

 
Trong những cú bắt tay nghìn tỷ, đã có 

những dự án giữa Sở NN-PTNT Phú Thọ và 
Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập xảy ra nhiều 
lùm xùm, thậm chí là sai phạm. 

Theo nội dung trả lời Báo NNVN về hệ 
thống thủy lợi hàng nghìn tỷ đồng do Công ty 
TNHH Xây dựng Tự Lập trúng thầu và thi công, 

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình NN-
PTNT Phú Thọ (UBND tỉnh Phú Thọ), đơn vị 
được giao chủ đầu tư chỉ thừa nhận Dự án Cải 
tạo, nâng cấp hệ thống tiêu Ngòi Hiêng, huyện 
Hạ Hòa là điều chỉnh thời gian thực hiện hợp 
đồng từ “hoàn thành trước 31/12/2017” sang 
hoàn thành trước 31/12/2020. Còn lại, tại các 
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dự án Trạm bơm tiêu Sơn Tình, Trạm bơm tiêu 
Dậu Dương, hồ chứa nước Ngòi Giành…  Ban 
QLDA đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT 
Phú Thọ khẳng định quá trình thực hiện dự án 
không điều chỉnh tổng mức đầu tư, không điều 
chỉnh tiến độ dự án… 

Tuy nhiên, những trả lời của chủ đầu tư 
khiến người dân bức xúc và khác với thực tế 
đang diễn ra ở nhiều dự án. Cụ thể, tại dự án 
Trạm bơm tiêu Sơn Tình (huyện Cẩm Khê), dự 
án có tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng, Ban 
QLDA đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT 
Phú Thọ thông tin tình hình thực tế tại công 
trình như sau: Đang triển khai thi công. Thi 
công xong bể xả, bể hút, cống tiêu tự chảy, 
cụm vớt rác, cơ bản thi công xong nhà trạm… 
Đang thi công tuyến kênh tiêu… 

Thực tế tại các xã Yên Tập, Phú Khê, 
địa điểm thực hiện dự án, ghi nhận của PV cho 
thấy dự án hoàn toàn bỏ hoang, không hề có 
bóng dáng của nhà đầu tư “đang thi công” như 
chủ đầu tư khẳng định. Người dân ở đây đang 
vô cùng bức xúc vì mất đất canh tác, nhà cửa 
bị nứt, bị sụt lún trong khi đó dự án lại bỏ 
hoang.   

Tương tự là tại dự án trạm bơm tiêu Dậu 
Dương (huyện Tam Nông), theo chủ đầu tư: Đã 
thi công hoàn thành toàn bộ phần nhà trạm và 
lắp đặt xong máy bơm. Đang thi công hoàn 
thiện hạng mục cổng tường rào để bàn giao và 
đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, có mặt tại địa 
điểm này hoàn toàn không thấy Công ty TNHH 
Xây dựng Tự Lập hoạt động gì. Người dân địa 
phương thì vẫn miệt mài khiếu kiện đòi quyền 
lợi, tố cáo nhà thầu thất hứa. Cán bộ xã Dân 
Quyền thừa nhận việc người dân vẫn đang đấu 
tranh đòi quyền lợi là do dự án vẫn chưa giải 
phóng xong mặt bằng, chưa hoàn thành tuyến 
đường bờ kênh dẫn nước… 

Vì sao mạng lưới dự án thủy lợi được 
cho là cấp bách, cần thiết ở Phú Thọ lại lâm 
vào cảnh tiêu điều như vậy? Có ý kiến cho 
rằng bởi đơn vị thi công đã ôm quá nhiều dự 
án, đặc biệt là các dự án do Sở NN-PTNT Phú 
Thọ làm chủ đầu tư. 

Theo thông tin cập nhật năm 2019, 
Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập có địa chỉ tại 
thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) 
với vốn điều lệ 700 tỷ đồng. Trong đó ông 
Hoàng Ngọc Hải sở hữu hơn 99% vốn tương 
ứng trên 693 tỷ đồng, người đại diện theo pháp 
luật của Công ty là ông Nguyễn Văn Thỏa, sinh 
năm 1970, sở hữu trên 0,4% vốn điều lệ. 

Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp 
này là xây dựng nhà, các công trình đường sắt 
và đường bộ, xây dựng công trình công nghiệp; 
xây dựng công trình cửa - công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn (kênh mương, 

hồ đập, đê, kè, đường thủy, bến cảng và các 
công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa 
cống...); công trình hạ tầng kỹ thuật, vận tải 
hàng hóa bằng đường bộ… 

Thống kê sơ bộ cho thấy, ngoài hệ 
thống thủy lợi hàng nghìn tỷ đồng, Sở NN-
PTNT Phú Thọ đã lựa chọn Công ty TNHH Xây 
dựng Tự Lập thực hiện hàng loạt dự án với mức 
đầu tư hàng trăm tỷ đồng khác. Nói không 
ngoa, đa phần những dự án khủng ở Phú Thọ 
đều có bóng dáng của ông lớn Tự Lập. Điều 
đáng chú ý là có những dự án tỷ lệ tiết kiệm 
trong các gói thầu cực thấp. 

Điển hình như gói thầu số 14/XL-TB Thi 
công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, 
thuộc Dự án Hồ chứa nước Ngòi Giành, tỉnh 
Phú Thọ. Dự án này do Ban QLDA đầu tư xây 
dựng công trình NN-PTNT Phú Thọ mời thầu, 
Sở NN-PTNT tỉnh này làm chủ đầu tư. 

Tại quyết định phê duyệt kết quả lựa 
chọn nhà thầu, chủ đầu tư đã lựa chọn liên 
danh Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Cty 
CP xây dựng 47 với giá trúng thầu 
687.742.289.000 đồng, sát sạt với giá gói thầu 
là 688.461.425.000 đồng. 

Cuối năm 2019 Ban QLDA đầu tư xây 
dựng công trình NN-PTNT Phú Thọ tiếp tục lựa 
chọn liên danh Công ty Cổ phần Đạt Hưng và 
Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập tại dự án 
Khắc phục sự cố tràn đê tả, hữu sông Bứa 
thuộc địa bàn huyện Tam Nông và Cẩm Khê 
với giá trúng thầu 36.111.346.000 đồng, trong 
khi giá mời thầu là 36.132.283.000 đồng… 

Không chỉ riêng địa bàn Phú Thọ, Công 
ty TNHH Xây dựng Tự Lập cùng lúc trúng thầu 
và thực hiện hàng loạt dự án khủng khác tại 
nhiều tỉnh thành như Vĩnh Phúc, Tiền Giang… 

Cũng đã có những lùm xùm tại dự án 
quản lý nguồn nước và ngập lụt tỉnh Vĩnh Phúc 
khi Tự Lập liên danh với một doanh nghiệp khá 
lớn khác ở Phú Thọ là Công ty Cổ phần Xây 
lắp và Cơ khí Phương Nam. 

Dự án Quản lý Nguồn nước và Ngập lụt 
Vĩnh Phúc là dự án đầu tiên trong cả nước vay 
vốn từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng 
Thế giới (WB) với tổng mức đầu tư 220 triệu 
USD (tương đương hơn 4.800 tỷ đồng); trong 
đó, 150 triệu USD vốn vay, còn lại là vốn đối 
ứng. Đây là dự án rất quan trọng, nhằm kiểm 
soát tình trạng ngập úng, quản lý tốt nguồn 
nước, ổn định sản xuất và đời sống cho hơn 
500 nghìn người dân sinh sống chung quanh 
khu vực. 

Tuy nhiên, dự án gặp phải nhiều khó 
khăn trong quá trình thực hiện, nhất là trong 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. 
Tổng diện tích đất cần thu hồi là hơn 503 ha; 
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dự kiến thời gian thực hiện giải phóng mặt 
bằng từ tháng 5/2015 đến hết năm 2019. 

Nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 
6/2016 đến tháng 1/2018, dự án tạm dừng do 
phải điều chỉnh quy hoạch của hai phần ba 
hạng mục thuộc giai đoạn 1. Theo tìm hiểu hồ 
sơ, Ban Quản lý dự án sử dụng vốn vay nước 
ngoài tỉnh Vĩnh Phúc trước đó mời gọi nhà thầu 
thực hiện Gói thầu CW02 Cải tạo, nâng cấp lưu 
vực C, Xây dựng 2 điều tiết Cầu Tôn, Cầu Sắt; 
nạo vét 4 sông (Bá Hanh, Cầu Bòn, sông Nối, 
sông Tranh) và xây dựng bãi bùn Đồng Mong. 

Yêu cầu của dự án, nhà thầu tham dự 
phải có kinh nghiệm thi công ít nhất một hợp 
đồng về thi công xây dựng công trình cống 
điều tiết hoặc trạm bơm tưới tiêu, trong đó giá 
trị tham gia của nhà thầu ít nhất là 66 tỷ đồng; 
có ít nhất một hợp đồng về thi công xây dựng 
công trình đào nạo vét kênh hoặc sông hoặc 
hồ đầm, trong đó giá trị tham gia của nhà thầu 
ít nhất là 88 tỷ đồng; ít nhất một hợp đồng về 
thi công xây dựng kè sông/hồ/kênh, trong đó 
giá trị tham gia của nhà thầu ít nhất là 14 tỷ 
đồng. Doanh thu xây lắp bình quân hàng năm 
trong 3 năm vừa qua (2015, 2016, 2017) 
không nhỏ hơn 370 tỷ đồng và có dòng tín 
dụng tối thiểu 60 tỷ đồng.   

Nhưng thực tế, theo thống kê cho thấy 
trong vòng gần 3 năm trở lại đây, Công ty Cổ 
phần Xây lắp và Cơ khí Phương Nam gần như 
không có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực này. 
Liên minh sai phạm 

Trong kết luận của Thanh tra Chính 
phủ mới đây, cả Sở NN-PTNT Phú Thọ, Công 
ty TNHH Xây dựng Tự Lập và Công ty Cổ phần 
Đạt Hưng đều có những vi phạm, đặc biệt là tại 
các dự án do Sở NN-PTNT Phú Thọ làm chủ 
đầu tư. Cụ thể, tại Dự án đường sơ tán dân 
thuộc các huyện Cẩm Khê, Yên Lập, Thanh 
Sơn, giá trị chênh lệch tăng giữa thi công bằng 
máy và thủ công, Công ty TNHH Xây dựng Tự 
Lập đã hưởng chênh lệch giá trị 1,121 tỷ đồng. 
Trong khi đó, Công ty Cổ phần Đạt Hưng, nhà 
thầu thi công dự án Cứng hóa mặt đê tả Sông 
Lô (gói thầu số 5) thuộc dự án Cầu sông Lô và 
cứng hóa mặt đê tả sông lô, huyện Đoan Hùng 
do Sở NN-PTNT Phú Thọ làm chủ đầu tư sai 
phạm số tiền 116,80 triệu đồng… Theo cơ quan 
thanh tra, đối với sai phạm quyết toán không 
đúng quy định của pháp luật tại 2 dự án này 
cần tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và có hình 
thức kỷ luật phù hợp.

 
Nhóm PVTS 

 
Nông nghiệp Việt Nam. – Số 48(6025). – Ngày 6 tháng 3 năm 2020. – Tr.6 

 
 
 
 
 
 
 
 

CỰU CHÁNH THANH TRA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BỊ PHẠT  
34 THÁNG CẢI TẠO KHÔNG GIAM GIỮ 

 
Trong hai ngày 12 và 13-3, HĐXX 

TAND tỉnh Phú Thọ mở phiên toà hình sự sơ 
thẩm xét xử bị cáo Đặng Anh Tuấn, SN 1970, 
cựu Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền 
thông (TT&TT) bị truy tố về tội lợi dụng chức 
vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (Điều 
356 BLHS năm 2015). Trước đó, phiên tòa xét 
xử bị cáo Đặng Anh Tuấn đã hoãn 2 lần (1 lần 
do ông Trương Minh Tuấn, cựu Bộ trưởng Bộ 
TT&TT vắng mặt; 1 lần do Viện KSND tỉnh Phú 
Thọ yêu cầu tạm dừng xét xử để điều tra làm 
rõ thêm một số nội dung liên quan đến vụ 
án).  Trong lần xét xử thứ 3, TAND tỉnh Phú 
Thọ tiếp tục gửi giấy triệu tập ông Trương Minh 
Tuấn đến phiên tòa với vai trò là người có 
quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Lần này, ông 

Trương Minh Tuấn tiếp tục có đơn xin vắng mặt 
do đang phải chấp hành án phạt tù, trong vụ 
Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. 

Phiên toà xét xử vụ án này diễn ra trong 
thời điểm tình hình dịch bệnh COVID- 19 diễn 
biến phức tạp. Và dù phiên toà được xét xử 
công khai, nhưng để phòng chống dịch bệnh 
nên HĐXX chỉ cho những thành phần được 
triệu tập có mặt trong phòng xử án. Trong ngày 
đầu xét xử, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ 
thực hành quyền công tố tại phiên toà đã đề 
nghị mức án đối với bị cáo Đặng Anh Tuấn từ 
15- 18 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền 
hạn trong khi thi hành công vụ.  Sau khi nghị 
án, ngày 13-3, HĐXX sơ thẩm đã xem xét, áp 
dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo và tuyên 
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phạt Đặng Anh Tuấn 34 tháng cải tạo không 
giam giữ về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn 
trong khi thi hành công vụ. Ngoài hình phạt tù, 
HĐXX còn áp dụng hình phạt bổ sung là cấm 
bị cáo đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 2 
năm kể từ khi chấp hành xong hình phạt. 

Theo bản án sơ thẩm, quá trình điều tra 
giai đoạn 2 vụ án tổ chức đánh bạc và đánh 
bạc hàng nghìn tỷ đồng xảy ra tại Phú Thọ và 
nhiều tỉnh thành khác do Phan Sào Nam (cựu 
Giám đốc Công ty cổ phần Truyền thông trực 
tuyến-VTC) và Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ 
tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Phát triển an 
ninh công nghệ cao-CNC) cầm đầu, Cơ quan 
ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, 
bắt tạm giam đối với bị can Đặng Anh Tuấn, 
cựu Chánh Thanh tra Bộ TT&TT để điều tra về 
hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi 
thi hành công vụ.  

Quá trình điều tra xác định, năm 2016, 
thông qua công tác nghiệp vụ, Thanh tra Bộ 
TT&TT phát hiện 14 game (trò chơi) trực tuyến 
trên mạng Internet thuộc lãnh thổ Việt Nam 
đang hoạt động có dấu hiệu cờ bạc. 

Để xác minh làm rõ và có biện pháp xử 
lý, ông Đinh Tiến Dũng, Phó Chánh Thanh tra 
Bộ TT&TT đã soạn thảo Phiếu trình số 69/PTr-
Ttra, ngày 27/9/2016, báo cáo đề xuất Đặng 
Anh Tuấn ký trình Bộ trưởng Trương Minh 
Tuấn đề xuất thành lập đoàn kiểm tra thực hiện 
xác minh, đánh giá việc chấp hành quy định về 
quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.  

Kèm theo phiếu trình là dự thảo quyết 
định thành lập đoàn kiểm tra và danh sách các 
trò chơi điện tử trên mạng có yếu tố cờ bạc, sử 
dụng tài nguyên Internet của doanh nghiệp 
viễn thông trong nước. Bộ trưởng Trương Minh 
Tuấn đã bút phê đồng ý trong phiếu trình và ký 
Quyết định số 1718 QĐ-BT&TT ngày 

5/10/2016 về việc thành lập đoàn kiểm tra gồm 
5 thành viên, do ông Đinh Tiến Dũng là trưởng 
đoàn, giao Thanh tra Bộ TT&TT chủ trì. 

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, đoàn 
kiểm tra có 3 báo cáo về kết quả kiểm tra, xác 
định các cá nhân, tổ chức vi phạm và đề xuất, 
kiến nghị biện pháp giải quyết gửi Bộ trưởng 
Trương Minh Tuấn. Trong quá trình làm nhiệm 
vụ, Đặng Anh Tuấn là người hiểu rõ mục đích, 
nhiệm vụ kiểm tra, xác định các cá nhân, tổ 
chức đang vận hành cung cấp 14 game có yếu 
tố cờ bạc để có biện pháp xử lý. Nhưng Đặng 
Anh Tuấn đã có hành vi cản trở hoạt động của 
đoàn kiểm tra, tạo điều kiện để các đối tượng 
phạm tội tiếp tục lợi dụng hạ tầng trên mạng 
Internet thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc 
trực tuyến, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 
Cáo trạng nêu rõ, Đặng Anh Tuấn biết rõ đoàn 
kiểm tra đã xấc định được một số cá nhân, 
doanh nghiệp đang sử dụng tài nguyên tại một 
số tập đoàn viễn thông để phát hành game cờ 
bạc, trong đó có game bài Tip. Club của Công 
ty TNHH Đầu tư thương mại kinh doanh phần 
mềm Hải Khánh có liên quan đến Công ty 
CNC. Dù biết rõ các công ty vận hành trò chơi 
cơ bạc nhưng Đặng Anh Tuấn không thực hiện 
theo nhiệm vụ của mình, mà lợi dụng chức vụ 
yêu cầu cấp dưới sửa báo cáo, đề xuất giải thể 
đoàn kiểm tra. Đặng Anh Tuấn còn tự ý quyết 
định chỉ đạo soạn thảo và ký phiếu trình số 
63/Ptr-Ttra để đề xuất nội dung “Dừng hoạt 
động của đoàn kiểm tra”. Cáo trạng xác định, 
hành vi của Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức 
vụ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với 
lỗi cố ý, nhằm mục đích giải thể đoàn kiểm tra 
và không xử lý đối với các cá nhân, tổ chức 
phát hành game có dấu hiệu cờ bạc, tạo điều 
kiện cho các cá nhân, tổ chức này thực hiện 
hành vi phạm tội trong một thời gian dài.
 

Nguyễn Hưng 
 

Công an nhân dân. – Số 5343. – Ngày 14 tháng 3 năm 2020. – Tr.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÚ THỌ: 
“SÁNG TÁC” BỆNH NHÂN 17 COVID – 19 ĐẾN VIỆT TRÌ, MỘT NGƯỜI BỊ XỬ LÝ 

 
Ngày 9/3, Công an tỉnh Phú Thọ cho 

biết, đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với đối 
tượng khi tung tin thất thiệt trên mạng xã hội về 

trường hợp bệnh nhân 17 (BN17) Covid – 19 
xuất hiện tại Việt Trì. 

Theo hồ sơ vụ việc, sau khi ngành Y tế 
có thông tin chính thức về trường hợp chị 
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Nguyễn Hồng Nh, 26 tuổi (trú tại 125 phố Trúc 
Bạch, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà 
Nội) dương tính với virus Covid – 19, trên mạng 
xã hội Facebook xuất hiện tài khoản cá nhân 
mang tên “Phương Lâm” đăng tải hình ảnh của 
chị Nguyễn Hồng Nh đính kèm nội dung “Con 
này ngày 24 tháng 2 vừa rồi nó đã xuất hiện tại 
Việt Trì chúng ta đó. Bây giờ thì nó làm cả Hà 
Nội nháo nhào trong đêm”. 

Sau khi nội dung trên được đăng tải đã 
thu hút nhiều lượt like, chia sẻ và bình luận. 

Qua công tác rà soát, Phòng An ninh 
chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác 
định được chủ tài khoản Facebook nói trên là 
Nguyễn Thị Xuân (1989, trú tại khu 5, xã Đại 

An, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và mời đối 
tượng này lên làm việc. 

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thị 
Xuân khai nhận, trương khi lướt Facebook, 
Xuân có thấy một trang cá nhân chia sẻ hình 
ảnh của bệnh nhân Nguyễn Hồng Nh đang ở 
Việt Trì, nên Xuân đã chụp lại màn hình điện 
thoại rồi đăng tải lên trang cá nhân của mình 
mà không kiểm chứng nội dung thông tin đó là 
đúng hay sai. 

Sau khi nội dung trên được đăng tải, 
thấy nhiều người khuyên ngăn nên Xuân đã 
chủ động gỡ bỏ bài viết đó. 

Cơ quan Công an đang tiếp tục tiến 
hành xử lý theo quy định của pháp luật.
 
 

ND 
 

Thanh tra. – Số 20(2496). – Ngày 10 tháng 3 năm 2020. – Tr.12 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHÚ THỌ: 
XỬ PHẠT CÔNG TY DABACO 300 TRIỆU ĐỒNG VỀ HÀNH VI VI PHẠM MÔI TRƯỜNG 

 
UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh 
vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần 
Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Cty Dabaco) với 
số tiền 300 triệu đồng. 

Quyết định số 403/QĐ-XPVPHC xử 
phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ 
môi trường đối với Cty Dabaco (địa chỉ trụ sở 
tại đường Lý Thái Tổ, phường Võ Cường, TP 
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) nêu rõ: Cty Dabaco 
bị xử phạt vì không có giấy xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ 
giai đoạn vận hành dự án đầu tư xây dựng khu 
chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm Dabaco 
tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông. 

Với vi phạm trên, công ty bị xử phạt 300 
triệu đồng và buộc phải chấp hành nghiêm các 
quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

Ngoài mức phạt trên, UBND tỉnh Phú 
Thọ còn yêu cầu Cty Dabaco buộc phải 
nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của 
pháp luật về bảo vệ môi trường như: Đầu tư các 
hạng mục chăn nuôi, công trình bảo vệ môi 
trường theo đúng báo cáo đánh giá tác động 
môi trường được UBND tỉnh Phú Thọ phê 
duyệt; lập hồ sơ xác nhận hoàn thành công 

trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận 
hành của dự án. 

Tăng cường công tác xử lý mùi phát 
sinh từ các nhà chăn nuôi, khu đầu tư các hạng 
mục chăn nuôi, các công trình bảo vệ môi 
trường; vận hành công trình xử lý môi trường 
đáp ứng quy trình kỹ thuật, đảm bảo xử lý triệt 
để chất thải, khí, mùi theo yêu cầu quy định. 

Công ty phải hoàn thành các nội dung 
trên trước ngày 1/6 và báo cáo kết quả với 
UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên và Môi 
trường (TN&MT). 

Theo ông Trần Xuân Hải, Phó Giám 
đốc Sở TN&MT, dự án trên của Dabaco trước 
đó thiết kế vừa nuôi gà, nuôi lợn. Thực tế khi đi 
vào hoạt động thì Dabaco mới chỉ tiến hành 
nuôi lợn, chứ chưa nuôi gà. Công ty này bị phạt 
vì không thực hiện thủ tục để xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ môi trường theo quy 
định của pháp luật. 

Cũng theo ông Hải, dự án này đã được 
đánh giá tác động môi trường và đi vào hoạt 
động rồi. "Khi đi vào hoạt động, Dabaco phải 
làm hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo 
vệ môi trường, nhưng họ chưa làm nên chúng 
tôi báo cáo UBND tỉnh xử lý". 
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"Quá trình chuyển hướng hết sang nuôi 
lợn nên họ phải thiết kế lại công trình bảo vệ 
môi trường, nhưng khi xong thì họ không làm 
hồ sơ xác nhận hoàn thành mà đã cho hoạt 
động là sai. Hôm nay họ đã bổ sung hồ sơ 
hoàn thành và hội đồng thẩm định đang tiến 
hành thẩm định hồ sơ này" - ông Hải cho biết 
thêm. 

Trước đó, trong năm 2019, theo phản 
ánh của nhiều người dân thôn Văn Trung, xã 
Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh: Trong 
khoảng từ 5 - 6 năm nay, người dân nơi đây vô 
cùng bức xúc và bất bình trước thực trạng mùi 

hôi thối bốc lên nồng nặc của phân gà, phân 
lợn do Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm 
Dabaco (trực thuộc Cty Dabaco) xả ra môi 
trường. Nguồn nước tại kênh mương bên cạnh 
công ty luôn trong trạng thái đen kịt, đổi màu, 
biến dòng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp 
trở thành “dòng kênh chết”. 

Theo giới thiệu của Cty Dabaco, có lúc 
đơn vị sở hữu hơn 100.000 con lợn, trung bình 
mỗi ngày công ty giết mổ 300-400 con. Ngoài 
thịt lợn, công ty này còn cung cấp thịt gà, trứng 
gà, xúc xích, thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi.

 
Nam Dũng 

 
Thanh tra. – Số 20(2496). – Ngày 10 tháng 3 năm 2020. – Tr.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

KINH TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 
 

XÂY CẦU QUA SÔNG LÔ NỐI TỈNH VĨNH PHÚC VÀ PHÚ THỌ 
 

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về 
chủ trương đầu tư dự án cầu Vĩnh Phú qua 
sông Lô kết nối tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, sử 
dụng ngân sách địa phương. 

Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND 
tỉnh Vĩnh Phúc là cơ quan chủ trì triển khai đầu 
tư dự án cầu Vĩnh Phú qua sông Lô kết nối tỉnh 
Vĩnh Phúc và Phú Thọ (bao gồm lập, thẩm 
định, phê duyệt chủ trương đầu từ và phê duyệt 
dự án) sử dụng ngân sách địa phương. 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp UBND 
tỉnh Phú Thọ tiếp thu ý kiến của các bộ, tổ chức 
triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy 
định của pháp luật có liên quan, đảm bảo hiệu 
quả đầu tư, chống thất thoát, lãng phí. 

Cầu Vĩnh Phú qua sông Lô có chiều dài 
500m, rộng 12m với vận tốc thiết kế 80km/h. 
Điểm đầu tuyến tại vị trí giao với đê tả sông Lô, 
huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, điểm cuối 
tuyến tại đường Trần Phú, T.P Việt Trì, tổng 
mức đầu tư 332 tỉ đồng, thời gian thi công 18 
tháng. 

Việc đầu tư dự án cầu qua sông Lô tại 
vị trí bến phà Đức Bác sẽ đáp ứng nhu cầu đi 
lại của nhân dân, rút ngắn thời gian lưu thông. 
đảm bảo an toàn giao thông, kết nối giao 
thương, phát triển kinh tế - xã hội của vùng, 
đồng thời là biểu tượng quan hệ, đoàn kết giữa 
2 tỉnh.

 
T.T.L 

 
Lao động. – Số 61(11519). – Ngày 18 tháng 3 năm 2020. – Tr.3 
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MƯA ĐÁ GÂY NHIỀU THIỆT HẠI CHO CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC 
 

QĐND – Ngày 19-3, Văn phòng thường 
trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống 
thiên tai cho biết, trận mưa đá xảy ra trên địa bàn 
các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang, Lai Châu, Yên 
Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Sơn La, Hà Giang đêm 
17, rạng sáng 18-3 đã làm 3.188 nhà hư hỏng, 
tốc mái; 1.028ha hoa màu và 271ha cây ăn quả, 

cây lâu năm gãy đổ; 208 con gia cầm và 6 con 
gia súc bị chết. Tổng thiệt hại hơn 14 tỷ đồng. 
Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa 
phương đã khẩn trương huy động các lực lượng 
tại chỗ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, 
sớm ổn định đời sống và tiếp tục rà soát thống 
kê thiệt hại.

 
Hoàng Xuân 

 
Quân đội nhân dân. – Số 21174. –  Ngày 20 tháng 3 năm 2020. – Tr.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

PHÚ THỌ: 
THẤP THỎM BÊN NHÀ MÁY XI MĂNG 

 
Ô nhiễm, khói bụi, tiếng ồn, bệnh tật bủa 

vây và đá bay vào nhà cửa, ruộng vườn… là thực 
trạng người dân các Khu 3, 4, 5 xã Ninh Dân 
(huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) phải chịu đựng 
trong thời gian qua do ảnh hưởng từ hoạt động 
sản xuất, khai thác mỏ đá của Công ty cổ phần 
Xi măng Vicem Sông Thao. 
Nhà máy Vicem Sông Thao “hành” dân…? 

Công ty cổ phần Xi măng Vicem Sông 
Thao là doanh nghiệp với hoạt động chính là 
sản xuất xi măng, đá vôi và thạch cao. Công ty 
này được thành lập năm 2003, với 3 cổ đông 
sáng lập là: Tổng Công ty đầu tư và đô thị 
(HUD); Tổng công ty Lắp máy Việt Nam 
(LIMAMA) và Công ty Cổ phần Xi măng Phú 
Thọ. 

Ngày 22/11/2009, Nhà máy Xi măng 
Sông Thao chính thức đi vào hoạt động với công 
suất thiết kế 2500 tấn clinker/ngày đến 910 000 
tấn/ngày. Sản phẩm chính là Clinker PC50; xi 
măng PC30 sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2008 là dòng sản phẩm chất lượng cao. 

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân 
xã Ninh Dân, từ khi nhà máy xi măng Sông Thao 
bước vào hoat động cũng là lúc cuộc sống của 
người dân xung quanh bắt đầu bị “đảo lộn” do 
phải hứng chịu hàng loạt hệ lụy ô nhiễm môi 
trường do hoạt động khai thác sản xuất xi măng 
gây ra. 

Mỗi ngày từ 1 đến 2 lần nổ mìn, khiến đá 
bắn vào nhà dân quanh vùng rất nhiều. Bụi đá, 
bụi xi măng cũng luôn bao trùm đời sống của 
người dân khiến năng suất cây trồng bj giảm sút, 
sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng. 

Đặc biệt, thời gian gần đây tình trạng nổ 
mìn phá đá của Công ty cổ phần Xi măng Vicem 
Sông Thao liên tục làm ảnh hưởng nghiêm trọng 
và đe dọa đến tính mạng của người dân. “Mỗi 
lần nhà máy xi măng cho nổ mìn phá đá là nhà 
lại rung lên bần bật, tường nứt nẻ. Tình trạng nhà 
bị nứt này diễn ra từ nhiều năm, có thời điểm 
công ty đã làm việc với người dân và hứa hẹn 
khắc phục hậu quả. Nhưng sau đó lại không 
chịu khắc phục ...”- bà Lan- một người dân xã 
Ninh Dân bức xúc. 

Người dân nơi đây cũng cho rằng, những 
năm gần đây số người mắc bệnh về đường hô 
hấp, ung thư gia tăng đáng kể. Không chỉ ảnh 
hưởng trực tiếp bởi tiếng ồn, khói bụi từ nhà máy 
xi măng, hàng trăm hộ dân thôn xã Ninh Dân 
còn sống chung với bụi bẩn do dàn xe tải chở xi 
măng chạy rầm râp suốt ngày đêm. 

Gần đây nhất, ngày 17/2/2020, Công ty 
cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao đã tổ chức 
nổ mìn phá đá với khối lượng mìn nổ rất lớn 
khiến đá bay tứ tung vào ruộng vườn, nhà cửa 
cả người dân xung quanh. Sự việc khiến người 
dân vô cùng bức xúc và kéo ra khu mỏ khái thác 
đá của công ty Xi măng Sông thao dựng lều bạt 
để phản đối và yêu cầu không cho công ty này 
tiếp tục nổ mìn khai thác đá. 

Theo quan sát thực tế, mỏ đá của Công 
ty Cổ phần Xi măng Vicem Sông Thao có diện 
tích lên đến hàng nghìn m2, nằm sát ngay cạnh 
mặt đường dân sinh nối liền thị trấn Thanh Ba 
với thị xã Phú Thọ và các xã trong huyện Thanh 
Ba. 
Dừng nổ mìn ở khu vực gây nguy hiểm 



19 
 

Theo ông Phí Mạnh Hồng- Phó Chủ tịch 
UBND xã Ninh Dân cho biết, nguyện vọng của 
các hộ dân bị ảnh hưởng đề nghị Công ty cổ 
phần Xi măng Vicem Sông Thao tạm dừng nổ 
mìn để giải quyết sự cố đã xảy ra nổ mìn bắn đá 
vào đất canh tác và nhà ở. Một số hộ dân bị ảnh 
hưởng ở Khu 5 xã Ninh Dân đã dựng lều ngăn 
cản việc nổ mìn của công ty tại khu vực chuẩn 
bị khai khác đã bóc phần tầng phủ, gây ảnh 
hưởng an ninh trật tự tại địa phương. UBND xã 
Ninh Dân đã thông báo cho công ty giải quyết 
việc gây ảnh hưởng đến các hộ dân do nổ mìn. 

Còn theo báo cáo số 24/BC-UBND của 
UBND huyện Thanh Ba cũng xác nhận, trưa 
ngày 17/2/2020, Công ty cổ phần Xi măng 
Vicem Sông Thao nổ mìn khai thác đá tại mỏ, 
làm đá văng vào ruộng canh tác và một số nhà 
dân ở gần. Sau khi sự việc xảy ra, các hộ dân bị 
ảnh hưởng đã yêu cầu công ty xuống kiểm tra 
thực địa, xác định những thiệt hại và tổ chức 
dựng lều bạt, tập trung đông người, gây áp lực 
tại khu vực mỏ đá. Trước tình hình trên, UBND 
huyện Thanh Ba đã giao cho các đơn vị liên 
quan xuống hiện trường nắm bắt tình hình và 
vận động các hộ dân tháo dỡ lều bạt, không tập 
trung đông người làm ảnh hưởng đến an ninh 
trật tự trong khu vực. Công ty đã cử người xuống 

các khu vực bị ảnh hưởng để kiểm tra, xác định 
những thiệt hại để có phương án giải quyết. 

Cũng theo UBND huyện Thanh Ba, sau 
khi họp bàn với các bên liên quan, UBND huyện 
Thanh Ba đã yêu cầu Công ty cổ phần Xi măng 
Vicem Sông Thao thông báo bằng văn bản cho 
UBND xã Ninh Dân và các hộ dân về khoảng 
cách an toàn cho phép khi thực hiện việc nổ mìn 
khai thác đá tại mỏ đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. Đồng thời yêu cầu dừng ngay việc nổ 
mìn khai thác đá tại vị trí gây nguy hiểm đã được 
xác định (vị trí giáp đường Tỉnh lộ 314 cũ), thực 
hiện phương án kỹ thuật nổ mìn phù hợp. Chỉ 
được tiếp tục thực hiện việc nổ mìn tại những vị 
trí an toàn đã có văn bản thông báo cụ thể về 
khoảng cách an toàn cho phép để chính quyền 
và nhân dân giám sát. Thực hiện ngay việc 
thống kê, kiểm đếm những thiệt hại đã được xác 
định, có phương án đền bù, hỗ trợ những thiệt 
hại của việc nổ mìn đối với các hộ dân liên quan. 
Lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba yêu cầu 
UBND xã Ninh Dân chủ động nắm bắt diễn biến, 
tư tưởng của người dân, kịp thời báo cáo cho 
UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo. Đề xuất 
phương án di dời các hộ dân ra khỏi vùng ảnh 
hưởng của khu vực khai thác mỏ đá, đảm bảo 
ổn định đời sống lâu dài của nhân dân.

 
 

Đức Sơn 
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PHÚ THỌ TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC CÁT, SỎI TRÊN SÔNG LÔ 
 

Ngày 24-3, UBND tỉnh Phú Thọ đã ra 
Quyết định tạm dừng hoạt động khai thác cát, 
sỏi trên tuyến sông Lô địa bàn tỉnh Phú Thọ (từ 
đầu thành phố Việt Trì đến cuối huyện Đoan 
Hùng). Quyết định nêu rõ: Hiện nay, trên tuyến 
sông Lô có hiện tượng sạt lở bờ vỏ, đất bãi bồi 
ven sông và xảy ra tình trạng khai thác cát sỏi 
trái phép, khai thác ngoài phạm vi cấp phép. 
Để chấn chỉnh hoạt động khai thác cát sỏi, 
đồng thời xác định nguyên nhân gây sạt lở, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Tài 
nguyên và Môi trường thông báo cho tất cả các 
tổ chức, doanh nghiệp đã được UBND tỉnh cấp 
phép khai thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô 
dừng toàn bộ hoạt động khai thác cát, sỏi trên 
tuyến sông Lô từ ngày 25/3/2020. 

Tỉnh Phú Thọ chỉ đạo lực lượng Công an phối 
hợp với lực lượng chức năng, chính quyền các 
địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm 
soát đảm bảo dừng toàn bộ hoạt động khai 
thác cát, sỏi trên tuyến sông Lô theo thông báo 
trên. Đối với UBND thành phố Việt Trì, UBND 
các huyện: Phù Ninh, Đoan Hùng chỉ đạo lực 
lượng chức năng, cơ quan chuyên môn và 
chính quyền các xã, phường, thị trấn tăng 
cường công tác nắm tình hình tại các vị trí sạt 
lở và xử lý việc khai thác cát, sỏi trên tuyến 
sông Lô theo đúng chức năng, thẩm quyền. 
UBND các huyện phải kịp thời báo cáo các cơ 
quan chức năng để xử lý theo quy định khi có 
vụ việc vượt thẩm quyền giải quyết. Trong thời 
gian dừng khai thác cát, sỏi trên tuyến sông 
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Lô, nếu xảy ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái 
phép, Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì, Chủ 
tịch UBND các huyện Phù Ninh, Đoan Hùng, 

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám 
đốc Công an tỉnh phải chịu trách nhiệm trước 
Chủ tịch UBND tỉnh.

 
Văn Toàn 

 
Công an nhân dân. – Số 5355. – Ngày 26 tháng 3 năm 2020. – Tr.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

QUẰN QUẠI MỘT DÒNG LÔ: 
CÓ HAY KHÔNG BẢO KÊ? 

 
Xung quanh các điểm mỏ khai thác cát 

sỏi luôn có các đối tượng được người địa 
phương gọi là “xã hội đen” bảo kê, giám sát 
không cho người lạ tới quay phim, chụp ảnh. 
Trong quá trình thâm nhập điều tra, không ít 
lần phóng viên Tiền Phong đã chạm mặt 
“giang hồ”. 
Người dân và nỗi đau chạy mả 

Ngược thị trấn Đoan Hùng, chúng tôi 
tìm đến xã Phú Lâm (mới sáp nhập từ 3 xã 
Phương Trung, Quế Lâm, Phong Phú đầu năm 
2020). Đoạn cuối của dòng sông Chảy hợp lưu 
vào sông Lô nước cạn sát đáy, các tàu cát 
không thể hoạt động dù đã có 2-3 doanh 
nghiệp (DN) được cấp phép. 6 năm trôi qua 
nhưng nỗi đau chạy mả cho bà Trần Thị Tròn 
(SN 1951, ở khu 1, xã Phú Lâm) vẫn không thể 
nguôi ngoai với cả gia đình, họ hàng. “Chị bị 
bệnh tim bẩm sinh, đẻ được mỗi cô con gái thể 
trạng cũng yếu. Đã thế, đến lúc chị chết cũng 
không được yên”, bà Trần Thị Vượng, nhà ở 
khu 2, em gái bà Tròn cho hay. 

Theo bà Vượng, bà Tròn mất vào tháng 
4/2014 nhưng đến tháng 11 phải đào mộ lên 
chuyển đi nơi khác. Lý do bởi phần mộ của bà 
nằm sát bờ sông, đất đai bị sạt lở nghiêm trọng 
do hoạt động khai thác cát.  

“Chị tôi mới chôn được 7 tháng nhưng 
do bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều ngôi 
mộ lâu đời ở đây bị trôi nên con gái chị tôi vay 
mượn được 13 triệu đồng thuê chuyển mộ cho 
mẹ. Thật xót xa khi di chuyển cả quan tài nên 
không ai dám. Sau đó, một công ty khẳng định 
có thể dùng loại nước lạ làm tiêu tan thịt, lấy 
xương cốt cho vào tiểu. Thế nhưng, khi bốc mộ 
lên, thi thể bà Tròn vẫn nguyên vẹn, công ty 
kia loay hoay mãi không xử lý được đành phải 
dùng dao róc thịt, phân nhỏ thi thể rồi cho vào 
tiểu đem đi chôn cất ở vị trí khác”, bà Vượng 
vẫn chưa hết sốc khi nhớ lại cảnh tượng này.  

Cũng ở khu 1, còn có trường hợp mộ 
của mẹ chồng bà Phạm Thị Bảo phải “chạy 
mả” khi mới chỉ chôn cất được 1 năm. Theo bà 
Bảo, việc “chạy mả” là bất đắc dĩ vì tâm linh 
kiêng kỵ và thông lệ phải 3 năm mới “sang cát”. 
Nhưng bờ sông bị sạt lở quá nhiều nên gia đình 
buộc phải chạy mả. Nguyên nhân được bà Bảo 
cũng như người dân nơi đây đưa ra là bởi tình 
trạng khai thác cát vô tội vạ, không theo mốc 
giới của các DN được cấp phép. Đáng nói hơn, 
dù đất đai hoa màu của dân bị sạt lở, nhiều mồ 
mả bị cuốn trôi hay phải di dời nhưng phía DN 
và chính quyền địa phương không hề hỗ trợ 
các gia đình bị ảnh hưởng.  

Trả lời Tiền Phong, ông Bùi Duy 
Hường, Chủ tịch UBND xã Phú Lâm cho hay, 
việc đất đai bị sạt lở chính quyền không bắt 
được quả tang nên DN không chịu đền bù. 
Thỉnh thoảng nhận được tin báo, xã báo lên 
huyện, nhưng khi lực lượng chức năng có mặt 
thì các tàu cuốc đã rời khỏi hiện trường.  

Cũng theo ông Hường, nghĩa trang nói 
trên trước đây thuộc xã Phong Phú (cũ), có từ 
rất lâu đời, khoảng năm 1945. Trước đây, 
nghĩa trang cách xa bờ sông cả trăm mét, 
nhưng vài năm trở lại đây bờ sông sạt lở ngoạm 
dần vào. Nguyên nhân, theo ông Hường có 
một phần của việc khai thác cát. Lo ngại bị ảnh 
hưởng, từ năm 2014-2017, xã đã thông báo 
cho người dân đến di chuyển mồ mả vào trong. 
Phần mộ nào không có người đến nhận, xã sẽ 
tổ chức di chuyển.  

Hiện nay, theo Chủ tịch UBND xã Phú 
Lâm, trên địa bàn có 2 DN được tỉnh Phú Thọ 
cấp phép khai thác cát sỏi, gồm: Cty TNHH 
khai thác khoáng sản Hưng Thịnh, Cty CP đầu 
tư và phát triển Phúc Thịnh. Riêng Phúc Thịnh 
trước đây được cấp phép 52,75ha (gồm cả địa 
bàn các xã Vân Du, Hùng Quan, Phú Lâm), 
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sau do nhiều khu vực khai thác vi phạm khiến 
đất đai bị sạt lở nên DN phải tạm nghỉ. 

Cuối năm 2019, tỉnh Phú Thọ mới cấp 
lại giấy phép cho DN này chỉ được gia hạn tiếp 
tục khai thác 19,51ha, còn hơn 33ha phải trả 
lại cho tỉnh để bảo đảm an toàn bờ sông.   
Cty Phúc Thịnh trước đây được cấp phép khai 
thác gần 70ha, nay chỉ được gia hạn khai thác 
tiếp 32,6ha, phải trả lại 32,2ha cùng lý do trên. 
Hiện, nước sông khu vực này đang cạn đáy 
nên cả 2 DN trên đang phải tạm dừng khai 
thác.  
Ai phản đối, coi chừng! 

Trong quá trình thực tế từ thị trấn Đoan 
Hùng xuôi xuống các huyện Phù Ninh, Việt Trì, 
phóng viên Tiền Phong ghi nhận tại hầu hết 
các mỏ khai thác cát thường xuyên có 2-3 
chiếc ô tô biển Hà Nội, Phú Thọ dừng đỗ. Chỉ 
cần thấy người lạ mặt là có 2-3 gã đàn ông to 
cao, bặm trợn ra dò xét. Khoảng 16h30 ngày 
5/3, tại địa phận khu 9, xã An Đạo, trong lúc 
chúng tôi đang ghi hình phỏng vấn ông Hoàng 
Hồng Thái (SN 1960, trú tại khu 11), lập tức có 
2 người đàn ông đội mũ cối đi xuống đứng 
cạnh, dằn mặt ra hiệu cấm ông Thái nói 
chuyện. Phóng viên có hỏi: “Các anh là người 
bên Cty TNHH Gia Thịnh Phú Thọ à”, song hai 
người này lắc đầu.  

Sau đó, chúng tôi cùng ông Thái đi lên 
khu vực trên đê. Lúc này, một chiếc xe bán tải 
biển Hà Nội chạy tới, một người đàn ông đội 
mũ cối có viết chữ “Luyện” xuống xe, bước tới 
và đề nghị muốn mời phóng viên lên khu mỏ 
công ty nói chuyện. Tuy nhiên, chúng tôi đề 
nghị anh này đứng ngay tại chỗ để trao đổi 
thông tin, trước sự chứng kiến của bà con. 
Đáng chú ý, trong lúc người này tiếp cận phóng 

viên, ba gã khác tiến tới vị trí ông Thái. Một gã 
đội mũ cối nhổ nước bọt vào mặt ông này, dọa 
nạt khiến ông phải lên xe bỏ chạy.  

“Tôi là Nguyễn Quảng Ba, quản lý kỹ 
thuật của Cty TNHH Gia Thịnh Phú Thọ”, 
người đàn ông tiếp cận phóng viên cho hay. 
Khi được hỏi vì sao người dân ở đây bức xúc 
cho rằng DN khai thác xâm phạm diện tích hoa 
màu của họ? Ông Ba cho biết, người dân ở đây 
mỗi người một ý, đòi các mức giá đền bù đất 
đai khác nhau dù đất đã được tỉnh cấp phép 
cho DN này làm điểm mỏ.  
Theo ông Ba, tổng số có 100 hộ dân bị ảnh 
hưởng, công ty đã đền bù tương đối. Hiện một 
số hộ vẫn không đồng tình với mức bồi thường 
này.  

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, Cty 
TNHH Gia Thịnh Phú Thọ được cấp mỏ cát 
sông Lô tại 2 xã An Đạo và Bình Bộ (huyện 
Phù Ninh) với diện tích 18,8ha, độ sâu tối đa 
2m, thời hạn 3 năm từ 22/1/2019. Theo giấy 
phép, công ty chỉ có 2 tàu cuốc khai thác (1 
chiếc dự phòng), 2 cầu gầu dây (1 chiếc dự 
phòng), 3 xà lan loại 200 tấn. Tuy nhiên, ghi 
nhận thực tế của phóng viên liên tiếp mấy ngày 
đầu tháng 3 vừa qua, tại mỏ công ty này ở khu 
9 xã An Đạo luôn có 6 chiếc cẩu gầu dây, trong 
đó 4 chiếc luôn hoạt động hết công suất, xung 
quanh đó cả gần chục xà lan chở đầy ắp cát.   
Trả lời vấn đề này, ông Ba khẳng định chỉ có… 
4 chiếc của công ty, còn 2 chiếc khác không 
hay biết. “Vậy tại sao công ty lại để cho 2 tàu 
đó đứng trong phạm vi mỏ của mình” - phóng 
viên hỏi và được ông Ba lý giải: “Tàu neo đỗ 
thế nào là quyền của họ. Chúng tôi không đuổi 
đi được. Còn công ty chỉ có 4 tàu thường xuyên 
hoạt động”.

 
Nhóm PVĐT 

 
Tiền phong. – Số 86. – Ngày 26 tháng 3 năm 2020. – Tr.10 

 
 
 
 
 
 
 
 

PHÚ THỌ MỜI SƠ TUYỂN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DÂN CƯ HOÀNG XÁ 
 

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa thông 
báo mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án 
Khu dân cư nông thôn mới Hoàng Xá. 

Đây là dự án đầu tư có sử dụng 
đất.Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.279 tỷ đồng. 
Địa điểm thực hiện tại xã Hoàng Xá, huyện 
Thanh Thủy. Mục tiêu dự án xây dựng khu nhà 

ở đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ 
tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết đã được 
duyệt. 

Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn 
mới của xã Hoàng Xá có tổng diện tích 
19,96ha gồm 341 hộ, đến nay UBND huyện 
Thanh Thủy đã phê duyệt bồi thường được 
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209/289 hộ, đã chi trả bồi thường cho 54/209 
hộ. Hiện tại, còn 155 hộ đã được phê duyệt 

nhưng chưa nhận tiền đền bù, 52 hộ không 
phối hợp để tiến hành kiểm kê.

 
NL 

 
Khoa học & Đời sống. – Số 26(3949). – Ngày 28 tháng 02 năm 2020. – Tr.12 

 
 
 
 
 

 
 

 
PHÚ THỌ MỜI SƠ TUYỂN NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN BOT 1.284 TỶ ĐỒNG 

 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình giao thông tỉnh Phú Thọ vừa thông 
báo, từ ngày 11/3 – 27/4/2020 sẽ phát hành hồ 
sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư Dự án Tuyến 
đường nối từ cầu Đồng Quang đến Quốc lộ 32 
tại ngã ba Việt Tiến, xã Địch Quả, huyện 
Thanh Sơn theo hình thức hợp đồng BOT. 

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 
1.284 tỷ đồng, được thực hiện tại huyện Thanh 

Thủy và huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Hình 
thức sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện dự án là 
rộng rãi quốc tế. Dự án sẽ xây dựng mới tuyến 
đường với tổng chiều dài 24,695km, vận tốc 
thiết kế 80km/h; điểm đầu tại ngã ba cầu Đồng 
Quang giao với ĐT.317 tại km10+420, thuộc 
xã Đồng Luận, huyện Thanh Thủy; điểm cuối 
giao với Quốc lộ 32 tại ngã ba Việt Tiến, thuộc 
xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn.

 
 

Khoa học & Đời sống. – Số 33(3956). – Ngày 16 tháng 3 năm 2020. – Tr.13 
 
 
 
 
 

 
 

GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ Ở TÂN SƠN 
 

Nhiệm kỳ qua, Huyện ủy Tân Sơn (tỉnh 
Phú Thọ) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 
khâu đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
huyện về xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ 
sản xuất, sinh hoạt, tạo tiền đề quan trọng thúc 
đẩy kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. 
Củng cố hạ tầng phục vụ sản xuất 

Đến với Tân Sơn, nhiều người không 
khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến sự thay đổi 
nhanh chóng của vùng núi non Tây Bắc, địa 
bàn giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ với các tỉnh 
Sơn La và Hòa Bình. Nơi đây nổi tiếng với 
Vườn quốc gia Xuân Sơn, đồi chè Long Cốc và 
văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào 
các dân tộc. Nhiều loại hình dịch vụ phát triển 
rất nhanh ở khu vực trung tâm huyện và các xã 
Minh Đài, Thu Cúc. Các xóm, bản đặc biệt khó 
khăn trước đây giờ thấp thoáng nhà hai tầng, 
ba tầng xen kẽ nhà sàn truyền thống. Nổi lên 
giữa mầu xanh núi rừng là Cụm công nghiệp 
Tân Phú, có ba nhà máy mới đi vào hoạt động 

(hai của doanh nghiệp Hàn Quốc và một của 
Việt Nam). Các nhà máy được đầu tư dây 
chuyền sản xuất hiện đại, thân thiện môi 
trường, tạo thành điểm nhấn công nghiệp trên 
vùng đất nông, lâm nghiệp. 

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. 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 đầu tư mới. Các trục 
lộ chính kết nối huyện Tân Sơn với các địa 
phương khác được cải tạo, nâng cấp. Tỷ lệ 
đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa 
đạt 65%, tăng 26% so với thời điểm năm 2015. 
Địa hình có nhiều đồi núi, sông, suối dẫn đến 
vào mùa mưa một số khu vực bị chia cắt, cô 
lập. Để khắc phục tình trạng này, huyện tập 
trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng cầu 
vượt lũ tại một số “nút thắt” về giao thông, như 
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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 
đầu 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. Nhờ kết quả đó, Tân Sơn đã ra khỏi 
danh sách 61 huyện nghèo (theo Nghị quyết 
30a của Chính phủ), sớm hơn hai năm so với 
đề án được phê duyệt. 
Những giải pháp căn cơ 

Trong điều kiện khó khăn nhiều hơn 
thuận lợi, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Sơn 
chọn các giải pháp căn cơ nhằm sử dụng các 
nguồn lực sao cho hiệu quả và tiết kiệm nhất, 
ưu tiên đầu tư vào những lĩnh vực, công trình, 
dự án quan trọng, thiết yếu. Toàn hệ thống 
chính trị nỗ lực cao trong công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng đối với 2.000 hộ dân bị 
ảnh hưởng, để thực hiện hơn 90 công trình, dự 
án. Nhiều hộ dân tự nguyện hiến đất, tài sản 
để giải phóng mặt bằng. Trong công tác thu 
hút đầu tư, huyện chủ động hỗ trợ, đồng hành 
cùng các doanh nghiệp bằng cách công khai 
quy hoạch, giới thiệu địa điểm, giải quyết thủ 
tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tuyển dụng, 
đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Huyện 
cũng hỗ trợ quảng bá, xây dựng thương hiệu, 
nhãn hiệu một số sản phẩm hàng hóa đặc 
trưng trên địa bàn. 

Một giải pháp giúp Tân Sơn vượt qua 
khó khăn, là thực hiện tốt công tác cán bộ. Hơn 
10 năm qua, Tỉnh ủy Phú Thọ đã điều động, 
luân chuyển nhiều cán bộ trẻ, được đào tạo cơ 
bản về công tác tại Tân Sơn. Với sức trẻ và 

khát vọng cống hiến, khẳng định mình, lớp cán 
bộ lãnh đạo trẻ truyền cảm hứng năng động 
cho đội ngũ cán bộ cơ sở, làm thay đổi cung 
cách làm việc trước đây. Mặc dù Tân Sơn có 
tới 83% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, 
song đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
huyện, xã cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm 
vụ. Khảo sát tại xã Minh Đài cho thấy, hầu hết 
cán bộ, công chức của xã đều có trình độ đại 
học, hai người có trình độ thạc sĩ. Xã Minh Đài 
là điểm sáng của huyện trong phát triển kinh 
tế. Nhờ giá chè ổn định, 5 năm qua, diện tích 
trồng chè tăng từ 205 ha lên 398 ha, năng suất 
tăng từ tám tấn lên 13,5 tấn/ha. Đồng chí 
Nguyễn Văn Quân, Bí thư Đảng ủy xã Minh Đài 
phấn khởi cho biết, toàn xã có hơn 300 hộ kinh 
doanh dịch vụ, xã không còn bản nghèo “135”, 
thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14 triệu 
đồng (năm 2015) lên 33,6 triệu đồng (năm 
2019). Minh Đài là xã đầu tiên và cũng là xã 
duy nhất hiện nay của huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới. 

Mặc dù vậy, đến nay Tân Sơn vẫn là 
huyện nghèo nhất tỉnh Phú Thọ. Kết cấu hạ 
tầng một số lĩnh vực còn yếu và thiếu đồng bộ. 
Một số khu vực, thôn bản vẫn bị cô lập, chia 
cắt khi mưa lũ hoặc sạt lở đất. Tỷ lệ kênh 
mương thủy lợi được kiên cố hóa còn thấp 
trong khi suất đầu tư rất lớn. Điện phục vụ sản 
xuất và đời sống sinh hoạt cho một số khu vực 
dân cư chưa bảo đảm. Kinh tế tư nhân, kinh tế 
tập thể chậm phát triển. Đời sống của một bộ 
phận nhân dân còn khó khăn. 

Để tranh thủ thời cơ, tận dụng đà phát 
triển hiện nay, huyện Tân Sơn xác định cần 
tiếp tục đầu tư, huy động mọi nguồn lực để 
hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây 
dựng các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp 
hiệu quả cao cũng như phát triển du lịch. Theo 
đồng chí Vũ Tiến Bắc, Phó Chủ tịch UBND 
huyện, huyện đề ra nhiệm vụ trọng tâm, các 
khâu đột phá giai đoạn 2020 - 2025 là xây 
dựng kết cấu hạ tầng, phát triển các sản phẩm 
nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, nâng cao 
chất lượng giáo dục, đào tạo nghề và đẩy 
mạnh cải cách hành chính. Bên cạnh việc thu 
hút đầu tư vào phát triển công nghiệp, dịch vụ, 
huyện quyết tâm bảo vệ cảnh quan, môi 
trường tươi đẹp để thu hút khách du lịch. Đại 
hội đảng bộ các cấp là dịp để toàn Đảng bộ 
huyện nhìn lại những việc đã làm được cũng 
như rút ra bài học kinh nghiệm để tăng tốc 
trong giai đoạn tới.

 
HỒNG HÀ, NGỌC LONG 

 
Nhân dân. – Số 23527. – Ngày 19 tháng 3 năm 2020. – Tr.3 
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PHÚ THỌ: 
DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN RÁC NGHÌN TỶ SAU 2 NĂM VẪN LÀ BÃI ĐẤT TRỐNG 

 
Hơn 2 năm kể từ lễ động thổ, dự án nhà 

máy điện rác trị giá 2.200 tỉ đồng ở Trạm Thản, 
Phù Ninh, Phú Thọ hiện vẫn chỉ là bãi đất 
trống. Trong khi cách đó chừng 30km về 
hướng Đông Nam, hàng trăm hộ dân ở Khu 6, 
xã Phượng Lâu, TP.Việt Trì nhiều năm qua 
“sống mòn” trong cảnh ô nhiễm và bệnh tật 
bên núi rác thải khổng lồ.   
Khởi công xong… để đấy 

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, 
Dự án Nhà máy xử lý rác thải phát điện Trạm 
Thản được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt chủ 
trương đầu tư ngày 11.9.2019. Với quy mô hơn 
2.200 tỉ đồng, rộng 10ha, công suất giai đoạn 
1 là 500 tấn rác/ngày, dự án được cho là sẽ giữ 
ngôi vương trong lĩnh vực điện rác tại Việt 
Nam. 

Đến ngày 11.10.2017, được sự ủy 
quyền của UBND tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Phú 
Thọ đã ký hợp đồng dịch vụ xử lý rác thải sinh 
hoạt, phát điện với Công ty TNHH năng lượng 
môi trường TIANYU Phú Thọ. Thuyết trình tại 
lễ động thổ hôm 12.10.2017, đơn vị Chủ đầu 
tư tự tin cho biết, Nhà máy sẽ đem lại môi 
trường xanh - sạch - đẹp, tạo công ăn việc làm 
và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Tuy 
nhiên sau hơn 2 năm, dự án vẫn chỉ là bãi đất 
trống cùng với nhiều lo ngại về tính khả thi. 

Có mặt tại khu 5 xã Trạm Thản một 
ngày cuối tháng 3.2020, theo quan sát, nơi 
được lựa chọn xây dựng là đỉnh một quả đồi 
thấp đã được lu san bằng phẳng, duy nhất một 
lối ra vào. Đây cũng là điểm cuối của con 
đường độc đạo vốn đã gồng gánh tới 3 nhà 
máy xử lý rác của các công ty môi trường trên 
địa bàn. 

Không bảng biển, không bóng người 
qua lại. Tất cả những gì hiện hữu tại dự án hơn 
2.200 tỉ đồng này vẫn chỉ một khu nhà tạm 
bằng container nằm chơ vơ giữa bãi đất cùng 
các khối bêtông xám xịt xếp ngổn ngang lối 
vào. 

Thông tin về sự chậm trễ này, theo Sở 
Xây dựng Phú Thọ, nguyên nhân chính là bởi 
nhà đầu tư chưa lường hết được khó khăn khi 
triển khai. Mặt khác, tỉnh Phú Thọ cũng muốn 
điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và một số 
cam kết với nhà đầu tư. Vấn đề ở chỗ, ngay tại 
thời điểm xin chủ trương, Bộ Tài chính đã có 
những nghi ngại nhất định về năng lực của chủ 
đầu tư nhưng sau đó, Công ty TIANYU Phú 
Thọ vẫn được UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép 
cho triển khai dự án. 

Một vấn đề khác, từ khi có chủ trương 
đốt rác phát điện, tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa 

phương không đầu tư xây dựng mới các nhà 
máy xử lý rác, khiến cho nhiều bãi rác ngày 
càng trở nên quá tải. Đơn cử, tại thành phố Việt 
Trì, trung tâm của tỉnh Phú Thọ, hơn 300 hộ 
dân sống cạnh Nhà máy chế biến rác thải đô 
thị Việt Trì suốt nhiều năm qua lay lắt khổ sở 
bởi tình trạng ô nhiễm. Trong khi số rác cũ còn 
chưa xử lý hết thì rác mới cứ ùn ùn kéo về. Rác 
thải hôi thối chất thành đống ngay sát khu dân 
cư. Mùi xú uế nồng nặc quẩn trong gió. Nước 
thải ngấm vào lòng đất khiến hoa màu thất bát. 
Ruồi nhặng từng đàn đen kịt… 
Người dân lo lắng 

Dẫn PV đi mục sở thị khu vực quanh 
nhà máy chế biến rác thải, từng người dân tiếp 
lời kể về nỗi khổ sở khi phải sống chung với ô 
nhiễm. Vấn nạn này như đang hút cạn dần 
niềm vui và sức sống của nhiều thế hệ người 
dân nơi đây. 

Chỉ tay vào hơn 2ha đất đã được cày 
xới, dọn cỏ nhưng bỏ không, bà Bùi Thị Tuyết 
(63 tuổi) nói: “Nhiều vụ rồi, lúa cấy thì chết non 
hoặc năng suất kém. Nhiều nhà thả cá nhưng 
cá cũng chết trắng mỗi khi nước thải đổ về hay 
khi trời mưa nước thải dâng lên tràn xuống ao 
hồ. Trước Tết, nhà tôi trồng lạc, trồng sắn, 
trồng ngô mà cứ chớm mầm lại chết”. 

Không chỉ khiến mùa màng thất bát, 
vấn đề dịch bệnh mới là thứ khiến người dân lo 
lắng nhất. Bế trên tay cháu nội 1 tuổi vừa mới 
ra viện vì căn bệnh viêm phổi, bà Bùi Thị Tuyết 
kể: “Mấy đứa cháu nhà tôi sống cạnh nhà máy 
lúc nào cũng ho sốt, ốm đau dặt dẹo. Không 
riêng trẻ nhỏ mà cả người lớn cũng bị mẩn 
ngứa, lở loét khắp người…”. 

Theo bà Nguyễn Thị Lai, Trưởng khu 6, 
xã Phượng Lâu thì từ ngày nhà máy chế biến 
rác thải đặt tại khu vực từ khoảng 10 năm nay, 
số người dân mắc các bệnh về da liễu, hô hấp 
tăng vọt. Bà Lai lấy ví dụ điển hình về trường 
hợp của bà Bùi Thị Hương (45 tuổi) đang điều 
trị bệnh liên quan đến phổi. Ba năm trước, mẹ 
bà Hương, cũng sống tại khu 6, đã qua đời bị 
ung thư phổi. 

Đáng chú ý, cách bãi rác chỉ vài trăm 
mét là Trường tiểu học Vân Phú và Bệnh viện 
Phục hồi chức năng tâm thần Việt Trì. Theo 
một số giáo viên, mỗi khi trời có gió hoặc nắng 
nóng, mùi hôi thối từ bãi rác cứ quanh quẩn, 
rất khó chịu. Không ít người đã xin chuyển 
công tác do tình trạng ô nhiễm môi trường nơi 
đây ngày càng nghiêm trọng. 

Trao đổi với PV, ông Phùng Duy Nam - 
Phó Chủ tịch UBND xã Phượng Lâu cho biết: 
“Chính quyền xã rất mệt mỏi về việc này. 
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Người dân kêu than, kiến nghị liên tục nhưng 
vì nhà máy mới chưa hoàn thiện nên chúng tôi 
cũng không biết phải xử lý thế nào. Trong 
những cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc 
hội, HĐND tỉnh, huyện, chúng tôi cũng đã ý 
kiến rồi nhưng chưa có kết quả…”. 

Còn theo ông Phạm Xuân Sơn - Phó 
Chủ tịch UBND thành phố Việt Trì - thì vấn đề 
ô nhiễm môi trường ở xã Phượng Lâu diễn ra 
nhiều năm nay chính bởi hiện tượng quá tải. Số 
rác dồn về mỗi ngày luôn cao gấp nhiều lần 

lượng rác mà nhà máy có thể xử lý. Tuy vậy, 
tất cả những gì địa phương có thể làm là... chờ. 
“Về lâu dài vẫn phải chờ nhà máy xử lý rác thải 
sinh hoạt phát điện tỉnh Phú Thọ tại xã Trạm 
Thản, huyện Phù Ninh hoàn thành. Sau đó, 
toàn bộ khối lượng rác thải phát sinh hằng 
ngày sẽ được đưa về đấy, đồng thời xem xét 
từng giai đoạn để chuyển rác ở Phượng Lâu, 
Việt Trì về nhà máy mới xử lý theo quy trình” - 
ông Sơn nói.

 
Long Nguyễn 

 
Lao động. – Số 65(11523). – Ngày 23 tháng 3 năm 2020. – Tr.1+2 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG NHẬN NHÃN HIỆU LÀNG NGHỀ NÓN LÁ SAI NGA 
 

Mới đây, UBND huyện Cẩm Khê (Phú 
Thọ) công bố quyết định công nhận nhãn hiệu 
làng nghề nón lá Sai Nga tại thị trấn Cẩm Khê. 

Theo các cụ cao niên ở địa phương, 
nghề nón nơi đây xuất hiện và phát triển mạnh 
từ những năm 1950. Đầu tiên là một số người 
dân ở làng Chuông, huyện Thanh Oai (Hà Nội) 
tản cư về đất Sai Nga đã mang theo nghề làm 
nón.   

Năm 2004, Sai Nga chính thức được 
công nhận là làng nghề. Từ nghề làm nón, đời 
sống của người dân được cải thiện, nâng lên rõ 
rệt, nhiều hộ gia đình có tiền sắm sửa tiện nghi, 
vật dụng có giá trị, xây dựng nhà cửa khang 
trang. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh 
đạo Sở Khoa học - Công nghệ công bố quyết 
định công nhận nhãn hiệu nón lá Sai Nga của 

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học- Công nghệ). 
Đây là bước đầu trong công cuộc xây dựng 
phát triển thương hiệu cho sản phẩm làng 
nghề truyền thống của địa phương. 

Trong thời gian tới, sau khi sáp nhập 
thành thị trấn Cẩm Khê với vai trò chủ sở hữu 
nhãn hiệu cần tiến hành các hoạt động quản 
lý nhãn hiệu như thiết lập cơ chế bảo hộ, quản 
lý và khai thác nhãn hiệu đã được chứng nhận 
nhằm đảm bảo việc kiểm soát chất lượng, xúc 
tiến thương mại quảng bá và phát triển nhãn 
hiệu để “Nón lá Sai Nga” trở thành sản phẩm 
truyền thống có giá trị cao, có thương hiệu 
mạnh trên thị trường, làm cho nghề làm nón ở 
làng nón Sai Nga phát triển ngày một mạnh 
mẽ hơn nữa, góp phần nâng cao đời sống cho 
nhân dân trên địa bàn.

 
Mạnh Thuần 

 
Nông nghiệp Việt Nam. – Số 53(6030). – Ngày 13 tháng 3 năm 2020. – Tr.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://congthuong.vn/


26 
 

PHÚ THỌ: 
ƯU TIÊN CÁC DỰ ÁN CHẾ BIẾN SÂU 

 
Theo kế hoạch công tác năm 2020, 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
Công thương tỉnh Phú Thọ đặc biệt chú trọng 
hỗ trợ đầu tư các dự án chế biến sâu và dự án 
tại địa bàn đặc biệt khó khăn. 

Cụ thể, trung tâm sẽ hỗ trợ xây dựng 4 
mô hình trình diễn kỹ thuật, 10 – 15 cơ sở CNNT 
đầu tư ứng dụng móc móc, thiết bị. Trung tâm 
cũng sẽ phối hợp tổ chức 3 – 5 hội chợ triển 
lãm, hội chợ thương mại; tham gia giới thiệu 

quảng bá các sản phẩm đặc trưng, sản phẩm 
thế mạnh của tỉnh tại các tỉnh, thành phố trong 
khu vực; tổ chức 2 – 3 phiên chợ hàng Việt về 
miền núi. 

Được biết, trong năm 2019, trung tâm 
đã hoàn thành tốt kế hoạch đề ra với 2 đề án 
khuyến công quốc gia và 11 đề án khuyến 
công địa phương. Các đề án phát huy tốt hiệu 
quả, giúp các đối tượng thụ hưởng mở rộng sản 
xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ mới.

 
V.N 

 
Công thương. – Số 32(1652). – Ngày 13 tháng 3 năm 2020. – Tr.13 

 
 
 
 
 
 
 
 

VĂN HÓA – XÃ HỘI 
 

KHÔNG XÂY ĐÀI PHUN NƯỚC TẠI AO SEN ĐỀN HÙNG 
 

Bộ VH-TT-DL vừa có Văn bản số 1171 
gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc cải tạo, chỉnh 
trang các ao sen thuộc khu vực đền Giếng, Khu 
di tích lịch sử Đền Hùng tại TP.Việt Trì. 

Theo đó, Bộ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ 
nghiên cứu không xây dựng đài phun nước và 
cầu thép đi bộ tại các ao sen. Đây cũng là ý kiến 
tư vấn của Cục Di sản văn hóa sau khi xem xét 
hồ sơ và công văn do UBND tỉnh gửi lên. 

Mặc dù vậy, Bộ VH-TT-DL thống nhất 
đề nghị của UBND tỉnh Phú Thọ về việc cải tạo, 
chỉnh trang các ao sen khu vực đền Giếng, 
thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, để bảo đảm 

an toàn cho du khách và cảnh quan khu vực đền 
Giếng. 

Trước đó, Bộ nhận được công văn của 
UBND tỉnh Phú Thọ về việc đề nghị có ý kiến về 
chủ trương đầu tư cải tạo, chỉnh trang các ao sen 
khu vực đền Giếng. Đền Giếng là một trong 
những kiến trúc quan trọng tại khu vực 1 của di 
tích quốc gia đặc biệt Đền Hùng. Những kiến 
trúc này gồm: Đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, 
lăng Hùng Vương, đền Giếng. Các khu vực này 
cũng được trùng tu để Đền Hùng xứng tầm với 
vị thế Di tích quốc gia đặc biệt, cũng là một trong 
những địa điểm thực hành tín ngưỡng thờ cúng 
Hùng Vương quan trọng.

 
 

Trinh Nguyễn 
 

Thanh niên. – Số 86(8860). –  Ngày 26 tháng 3 năm 2020. – Tr.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://thanhnien.vn/doi-song/hang-ngan-chien-si-cang-minh-dam-bao-an-ninh-trong-ngay-chinh-le-den-hung-1071236.html
https://thanhnien.vn/doi-song/hang-ngan-chien-si-cang-minh-dam-bao-an-ninh-trong-ngay-chinh-le-den-hung-1071236.html
https://thanhnien.vn/van-hoa/se-lam-ho-so-di-san-van-hoa-phi-vat-the-cho-ao-dai-1168259.html
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PHÚ THỌ CHỦ ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 
 

Trước những diến biến phức tạp và khó 
lường của dịch bệnh Covid-19; thời gian qua 
bằng nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, tỉnh 
Phú Thọ đã kiểm soát tốt, không để dịch bệnh 
lây lan trên địa bàn. Tính đến thời điểm hiện tại, 
trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp mắc Covid 
-19. 

Theo ông Nguyễn Hải, Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ để kiểm soát tốt 
dịch bệnh cùng với sự vào cuộc quyết liệt, đồng 
bộ của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban 
ngành của tỉnh trong công tác phòng chống dịch 
bệnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú 
Thọ đã xây dựng các văn bản hướng dẫn và 
triển khai đến Ủy ban MTTQ các huyện, thành, 
thị, các tổ chức thành viên và cơ sở về công tác 
tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh 
thần phòng, chống dịch bệnh Covid -19. 

Tại các địa phương, Mặt trận các cấp 
chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức 
thành viên, ngành y tế tuyên truyền đến đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông 
qua các cuộc họp của khu dân cư, hệ thống đài 
truyền thanh cơ sở về tính chất nguy hiểm của 
dịch bệnh, các biện pháp phòng dịch. Tuyên 
truyền người dân không tham gia các hoạt động 
đông người, hoạt động lễ hội, thực hiện các biện 
pháp cách ly khoa học, tránh biểu hiện kỳ thị. 
Đồng thời phản ánh kịp thời đến các cơ quan 
chức năng khi phát hiện thông tin về trường hợp 
nghi mắc bệnh, tránh trường hợp người dân lo 
sợ, dấu bệnh. 

Ông Hải khẳng định, thông qua công tác 
tuyên truyền, vận động, đa số người dân đã 
nhận biết được các dấu hiệu của bệnh, phân 
biệt dịch bệnh với các loại cúm thông thường, 
cách rửa tay bằng xà phòng, đeo khẩu trang 
đúng cách giúp phòng tránh dịch bệnh hiệu quả. 
Mặt trận các cấp cũng tăng cường vận động 
nhân dân giám sát tại cộng đồng, nhất là những 
người vừa trở về từ vùng dịch, người tiếp xúc gần 
với trường hợp có nguy cơ lây nhiễm, người nước 
ngoài sinh sống trên địa bàn để kịp thời báo cáo 
cơ quan chức năng tổ chức cách ly đúng quy 
định; Đồng thời quan tâm tuyên truyền để người 
dân ổn định tư tưởng không hoang mang, lo 
lắng, nhất là cảnh giác trước những thông tin 
không chính thống, thông tin sai về tình hình 
dịch bệnh trên mạng xã hội. Bên cạnh đó,kịp 
thời phát hiện, thông báo cho các cơ quan chức 
năng về các tổ chức, cá nhân đưa các thông tin 

sai lệch, không chính xác về dịch bệnh, gây 
hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống 
nhân dân. 

 Để giám sát công tác phòng chống dịch 
Covid-19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh 
cũng đã tổ chức các đoàn công tác khảo sát 
việc  triển khai phòng, chống dịch tại 4 huyện, 
thị: Cẩm Khê, Phù Ninh, thị xã Phú Thọ và 
huyện Đoan Hùng. Tại các địa phương này, 
Đoàn đã khảo sát công tác phòng, chống dịch 
tại cơ quan, khu công nghiệp, doanh nghiệp, 
chợ, hiệu thuốc, cộng đồng dân cư, nhà nghỉ và 
trong các nhà trường. 

Kết quả khảo sát cho thấy, hoạt động 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã được cấp 
ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, 
ban, ngành, đoàn thể của các huyện, thị quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo với hệ thống các giải pháp 
quyết liệt, kịp thời, chủ động, đồng bộ, bước đầu 
đạt kết quả quan trọng, toàn diện và được nhân 
dân tin tưởng, ủng hộ. Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương 
liên quan nắm chắc số liệu người lao động là 
người nước ngoài và người địa phương từ vùng 
có dịch ở nước ngoài trở về. 

Từ đợt khảo sát trên, Ban Thường trực 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ đã kiến 
nghị đề xuất với cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ 
đạo của tỉnh và các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ 
đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
Trong thời gian tới, ưu tiên hàng đầu là việc 
MTTQ các cấp tiếp tục vận động nhân dân tích 
cực tham gia phòng, chống dịch thông qua hoạt 
động của các tổ, nhóm, tự quản ở khu dân cư; 
tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà cửa 
sạch sẽ để giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng 
tránh dịch bệnh. Đặc biệt, MTTQ các cấp chủ 
động vào cuộc để vận động các cơ sở kinh 
doanh dược, vật tư y tế trên địa bàn không có 
hành vi đầu cơ, tăng giá để trục lợi đối với các 
loại khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, vật tư 
trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch 
bệnh. 

“Ủy ban MTTQ các cấp sẽ phối hợp chặt 
chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông 
thường xuyên và sâu rộng, cung cấp thông tin 
cập nhật về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để 
người dân tiếp tục đề cao cảnh giác, chủ động 
phòng bệnh cho cá nhân, gia đình và cộng 
đồng, không hoang mang, lo sợ, gây mất an 
ninh trật tự xã hội”- ông Hải cho biết.

 
 

Chu Đức Thắng 
 

Đại đoàn kết. – Số 71. –  Ngày 11 tháng 3 năm 2020. – Tr.4 
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PHÚ THỌ: 
CHUẨN BỊ KHU CÁCH LY CHO NGƯỜI VỀ TỪ VÙNG DỊCH 

 
Trước những diễn biến phức tạp của 

dịch bệnh virus corona (Covid-19), UBND tỉnh 
Phú Thọ cùng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) đã 
lựa chọn Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ (xã 
Trưng Vương, TP.Việt Trì) làm nơi cách ly với 
khả năng tiếp nhận 200 công dân từ vùng có 
dịch trở về nước. 

Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đã thành lập bộ 
phận chỉ huy chung, bộ phận bảo đảm quân y, 
nuôi quân, bảo vệ, tuần tra, canh gác và bộ 
phận bảo đảm trang phục, trang thiết bị vệ sinh 
thu gom chất thải… 

Về phương tiện phục vụ, tỉnh sử dụng xe 
ca, xe cứu thương của Bộ CHQS tỉnh kết hợp với 

xe cứu thương của Trung tâm Y tế các huyện để 
tổ chức vận chuyển công dân từ khu vực tiếp 
nhận đến Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ. 

Những công dân Việt Nam từ vùng có 
dịch virus corona (Covid-19) được theo dõi, 
cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Phú Thọ trong 
vòng 14 ngày sẽ được áp dụng mức tiền ăn cơ 
bản là 57.000 đồng/người/ngày, tổ chức ăn 
nóng 3 bữa sáng, trưa, chiều, chia ăn theo định 
suất. Bộ đội sẽ bảo đảm đến tận nơi cho những 
người về cách ly theo dõi sức khỏe và các lực 
lượng về thực hiện nhiệm vụ.

 
Trung Lộc 

 
Nông thôn ngày nay. – Số 52(5791). –  Ngày 29 tháng 2 năm 2020. – Tr.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

XE CỨU THƯƠNG “GẶP KHÓ” KHI QUA CẦU ĐOAN HÙNG 
 

Trước tình trạng xuống cấp nghiêm 
trọng của cầu Đoan Hùng, vừa qua, đơn vị quản 
lý đã lắp đặt barie lối vào 2 đầu cầu để hạn chế 
chiều cao phương tiện. Tuy nhiên, việc này đã 
khiến cho xe cứu thương dù không thuộc nhóm 
phương tiện cấm lưu thông cũng không thể qua 
cầu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác tiếp nhận, 
cấp cứu và điều trị cho người bệnh trên địa bàn. 
Xuống cấp nghiêm trọng 

Gần 40 năm qua, cầu Đoan Hùng 
(huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) nằm trên 
tuyến đường huyết mạch đảm bảo lưu thông liên 
tỉnh Hà Giang - Tuyên Quang với các tỉnh Phú 
Thọ, Vĩnh Phúc theo QL2. Từ khi được đưa vào 
hoạt động, cầu Đoan Hùng đã mang lại nhiều lợi 
ích về kinh tế - xã hội, quốc phòng, phục vụ cuộc 
sống người dân.  

Tuy nhiên, hiện tại cầu đã xuống cấp 
nghiêm trọng, trong đó chân móng của trụ cầu 
chịu lực chính bị xói lở, trơ hết toàn bộ khung sắt 
phần tiếp xúc với lòng sông, tiềm ẩn nguy cơ sụp 
xuống bất cứ lúc nào. 

“Trong thời gian sử dụng, mặt và thành 
cầu nhiều lần được bảo dưỡng, duy tu nên việc 
đi lại của người dân và các phương tiện tham gia 
giao thông vô cùng thuận tiện. Tuy nhiên, việc 
có quá nhiều xe trọng tải lớn qua lại nhiều năm 

với mật độ cao đã khiến cầu yếu. Hơn chục năm 
trở lại đây, do tình trạng tàu thuyền hút cát sỏi 
tràn lan gần khu vực chân cầu đã khiến lòng 
sông bị bào mòn. Theo chúng tôi, đây có lẽ là 
nguyên nhân chính làm cho móng cầu mất hết 
lớp đất, đá sỏi, cát bao quanh và trơ ra không có 
gì bảo vệ”, một người dân cho biết. 

Trước thực trạng trên, Cục Quản lý 
đường bộ I tổ chức phương án phân luồng giao 
thông để giảm bớt các phương tiện tải trọng lớn 
đi qua cầu. Theo đó, cấm toàn bộ xe tải và xe 
trên 7 chỗ ngồi lưu thông qua cầu. Đồng thời, 
phân luồng khu vực cầu, phân luồng trước cầu, 
các phương tiện đến Km109 QL2 (ngã ba giao 
giữa QL2 và QL70) rẽ trái theo QL70 đến 
Km15+900 (ngã ba Cát Lem, Yên Bình) rẽ phải 
theo QL37 gặp QL2 tại Km132+800 (TP Tuyên 
Quang), rẽ trái theo QL2 đi Hà Giang. 

Bên cạnh đó, phân luồng từ xa: Hà Nội 
đi theo QL2 đến Vĩnh Yên, ngã ba Tam Dương - 
TP Vĩnh Yên rẽ phải đi theo QL2C đến Sơn 
Dương, QL37 rẽ trái đi Tuyên Quang, Hà Giang. 

Còn tuyến Hà Nội đi cao tốc Nội Bài - 
Lào Cai đi Yên Bái theo QL70 đến ngã ba Cát 
Lem, Yên Bình rẽ phải vào QL37 gặp QL2 tại 
Km132+800 (TP Tuyên Quang) rẽ trái đi theo 
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QL2. Việc phân luồng giao thông đã được chính 
thức triển khai từ ngày 3/3/2020.  
Xe cứu thương gặp khó 

Ngoài việc phân luồng, để không có các 
phương tiện tải trọng lớn qua cầu, đơn vị quản lý 
cầu đã lắp đặt barie lối vào hai đầu cầu để hạn 
chế chiều cao của phương tiện. Việc này đã 
khiến cho xe cứu thương dù không thuộc nhóm 
phương tiện cấm lưu thông nhưng cũng không 
thể qua cầu vì chiều cao thùng xe vượt quá 
chiều cao barie hạn chế. Điều này đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều 
trị cho người bệnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và 
các tỉnh lân cận. 

Đại diện một cơ sở y tế trên địa bàn 
huyện Đoan Hùng cho rằng, việc đặt trạm 
khống chế chiều cao và chỉ cho phép xe dưới 
2,1m qua lại đã gây khó khăn và gây ra tình 
trạng mất an toàn cho các đơn vị y tế khi tổ chức 
hoạt động cấp cứu và vận chuyển người bệnh 
bên ngoài bệnh viện. 

Hiện tất cả các loại xe cứu thương được 
đăng kiểm và cho phép chở không quá 7 người, 
bao gồm 5 chỗ ngồi và 1 chỗ nằm, như vậy xe 
cứu thương là loại phương tiện được phép lưu 
thông qua cầu.  

Tuy nhiên, trên thực tế xe cứu thương 
hiện nay có nhiều chủng loại và kích thước khác 
nhau, cụ thể: Xe cứu thương do Hàn Quốc sản 
xuất (Hyundai Starex) có tổng chiều cao 2,1m; 
nhưng xe cứu thương do Mỹ và Nhật sản xuất 
(Ford Transit, Toyota Hiace) vẫn có trọng tải 
dưới 7 chỗ lại có tổng chiều cao 2,4m.  

Và như vậy bằng việc đặt barie khống 
chế chiều cao dưới 2,1m đã làm hai loại xe cứu 
thương bao gồm Ford Transit và Toyota Hiace 
mặc dù không thuộc đối tượng bị cấm nhưng 
cũng không thể qua lại được. 

“Việc làm này đã tạo ra khó khăn và 
thậm chí rất nguy hiểm cho cả bệnh viện và 
bệnh nhân khi cần cấp cứu và vận chuyển bên 
ngoài bệnh viện. Trên thực tế mỗi ngày ở địa 
bàn ba tỉnh bao gồm: Phú Thọ, Tuyên Quang và 
Hà Giang nhu cầu vận chuyển người bệnh bằng 
xe cứu thương là rất lớn”, đại diện cơ sở y tế này 
nói. 

Từ thực tế trên, vị này đề nghị các cơ 
quan chức năng và đơn vị quản lý cầu Đoan 
Hùng cần có phương án hợp lý để đảm bảo an 
toàn cho việc vận chuyển bệnh nhân khi cần 
cấp cứu, cũng như có phương án xây dựng cây 
cầu mới.

 
Minh Anh 

 
Pháp luật Việt Nam. – Số 76(7789). –  Ngày 16 tháng 3 năm 2020. – Tr.14 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÔ GIÁO PHÚ THỌ LỌT TOP 50 GIÁO VIÊN XUẤT SẮC TOÀN CẦU 
 

Cô giáo Hà Ánh Phượng, giáo viên 
Tiếng Anh của Trường THPT Hương Cần, 
Thanh Sơn, Phú Thọ đã lọt vào top 50 người 
xuất sắc nhất "giải thưởng Nobel dành cho giáo 
dục" của Varkey Foundation. 

Giải thưởng năm 2020 của Tổ chức giáo 
dục Varkey Foundation đối với 50 giáo viên toàn 
cầu được công bố ngày 19/3. Giải thưởng này 
được ví như “giải Nobel dành cho giáo dục” của 
Varkey Foundation nhằm tôn vinh các thầy cô 
có đóng góp đặc biệt xuất sắc cho sự nghiệp 
giáo dục. 

Giải thưởng năm nay có hơn 10.000 ứng 
viên tham gia. Cô giáo Hà Ánh Phượng, giáo 
viên Tiếng Anh của Trường THPT Hương Cần, 
Thanh Sơn, Phú Thọ là đại diện Việt Nam có tên 
trong danh sách 50 người xuất sắc nhất. 

Ngay khi giải thưởng được công bố, Bộ 
trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có thư 
chúc mừng gửi cô giáo Hà Ánh Phượng. 

Trong bức thư, Bộ trưởng viết: "Đây 
không chỉ là niềm vui, niềm tự hào của cá nhân 
cô giáo Hà Ánh Phượng, của ngành Giáo dục 
Tỉnh Phú Thọ, mà còn là niềm vui, niềm tự hào 
của ngành Giáo dục cả nước. Qua đây, cho tôi 
gửi lời chúc mừng tới cô giáo Hà Ánh Phượng, 
gửi lời chúc mừng tới thầy và trò Trường THPT 
Hương Cần, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ". 

Bộ trưởng Nhạ cho biết, Trường THPT 
Hương Cần thuộc vùng khó khăn của Tỉnh Phú 
Thọ, với 85% học sinh là người dân tộc thiểu số, 
nhưng lại là điểm sáng trong phong trào đổi mới 
sáng tạo trong dạy và học của tỉnh. 

Trong nhiều năm qua, bằng sự nỗ lực, 
quyết tâm của bản thân và sự hỗ trợ của công 

https://khoahocdoisong.vn/To-chuc-giao-duc-Varkey-Foundation-ptag.html
https://khoahocdoisong.vn/To-chuc-giao-duc-Varkey-Foundation-ptag.html
https://khoahocdoisong.vn/co-giao-Ha-anh-Phuong-ptag.html
https://khoahocdoisong.vn/50-nguoi-xuat-sac-ptag.html
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nghệ thông tin, cô giáo Hà Ánh Phượng đã đưa 
học sinh của mình tham gia vào các tiết học 
xuyên biên giới, giúp các em được tiếp cận với 
các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. 

"Tôi mong rằng, từ thành quả hôm nay, 
cô giáo Hà Ánh Phượng sẽ tiếp tục cố gắng, nỗ 

lực hơn nữa để cùng Trường THPT Hương Cần 
nói riêng, toàn ngành Giáo dục nói chung thực 
hiện thành công sự nghiệp đổi mới căn bản, 
toàn diện giáo dục nước nhà", Bộ trưởng nhắn 
nhủ.

 
Mai Loan 

 
https://khoahocdoisong.vn/Ngày 19 tháng 3 năm 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

SỰ THẬT VỀ “BÙA NGẢI” KÌ BÍ CỦA NGƯỜI MƯỜNG PHÚ THỌ 
 

Nhà văn hóa trần Hữu Nhàn cho rằng, 
“nèm“ - bùa ngải, sống được đến hôm nay thì 
bản thân nó phải chứa đựng một sức mạnh và bí 
ẩn kỳ diệu nào đó. 

Cách đây ít lâu, trong một chuyến công 
tác ở thị trấn Tân Sơn, huyện Tân Sơn, Phú Thọ, 
tôi đã từng được gặp một "dị nhân" cũng có khả 
năng làm "nèm" - cách gọi bùa ngải của người 
Mường. 

Đến thị trấn Tân Sơn (Phú Thọ) hỏi thầy 
bùa Hà Xuân Nhã thì ai cũng biết. Ông Nhã là 
người Mường gốc, năm nay đã gần 80 tuổi 
nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, dẻo dai. Khi chúng 
tôi đến nhà thì ông Nhã vừa tiễn một vị khách ở 
tận Hà Nội đi ô tô về chơi. 

Theo lời kể của ông, chúng tôi được biết 
người khách vừa đến là một ông bố có con trai 
vừa lấy vợ. Chuyện lạ là mấy năm yêu nhau 
trước ngày cưới thì đôi nam nữ rất thuận hòa và 
yêu thương nhau. 

Nhưng không hiểu sao vừa cưới được 
một ngày thì cậu con trai đùng đùng bỏ ra ngoài 
thuê phòng trọ ở riêng một mình. Không tìm 
được nguyên nhân và cũng không cách nào giải 
quyết nổi, ông bố vốn làm Kinh doanh đi nhiều 
nơi được bạn bè giới thiệu mới tìm lên nhờ cậy 
ông Nhã. 

Sau khi dặn người bố mang lên một cái 
áo của cô con dâu và một cái áo của cậu con 
trai, ông Nhã lấy một củ gừng chà vào 2 chiếc 
áo rồi hà hơi làm phép. 

Ông bố mang áo về cho các con mặc và 
thật lạ lùng là chỉ một tuần sau, cậu con trai đã 
mang đồ đạc về đoàn tụ với gia đình. Từ đó, cứ 
mỗi lần có việc đi qua Tân Sơn là ông bố lại rẽ 
vào chơi và biếu quà cho người đã giúp ông hàn 
gắn hạnh phúc gia đình. 

Ngồi tỉ tê câu chuyện, ông Nhã cho biết 
ông bắt đầu học "nèm" từ năm 22 tuổi. Ông có 
2 vị sư phụ là bà Hà Thị Nghi và Hà Thị Tám (bà 
Tám là vợ hai của bố ông Nhã). Hàng năm, bắt 
đầu từ mùng 1 cho đến mùng 10 Tết, ông Nhã 
cùng các học trò lại đến nhà sư phụ để nghe 
truyền dạy các khẩu quyết và cách thức "nèm". 

Đầu tiên phải nói được nguyên văn 10 
câu thần chú mà không sai một từ, cứ thế học 
trong vài năm thì có thể "hạ sơn" để hành nghề. 
Ông Nhã tự nhận mình chỉ giỏi ở mức… trung 
bình, làm được những việc đơn giản, còn tuyệt 
kỹ thì phải kể đến bà Lam ở xã Thu Cúc, huyện 
Tân Sơn; ông Hà Văn Phin ở xã dịch Giáo (Tân 
Lạc, Hòa Bình) hay ông Minh ở xã Văn Sơn (Lạc 
Sơn, Hòa Bình). Nhưng ông cũng tự tin để nói 
rằng, bản thân ông từ lúc hành nghề cũng chưa 
bao giờ thất bại. 

Những bí ẩn cần nghiên cứu 
Lang thang ở thị trấn Tân Sơn, chúng tôi 

nhận thấy người Mường nơi đây rất tin vào sức 
mạnh và sự hiệu nghiệm của "nèm". Những 
người có khả năng làm "nèm" đều được mọi 
người trọng vọng, tin tưởng. Đổi lại, người làm 
nghề "nèm" phải luôn giữ được chữ tâm trong 
sáng nếu không sẽ bị quả báo nặng. 

Một câu chuyện về thầy "nèm" Hà Văn 
T. xảy ra chưa lâu và vẫn thành đề tài bàn tán 
của người dân Tân Sơn mỗi khi rảnh rỗi. 

Thầy T. ở khu 4, thị trấn Tân Sơn có cô 
con gái đến tuổi lấy chồng nhưng với hình thức 
trung bình nên vẫn chưa tìm đâu được bến đậu. 
Ông T đã quyết định "nèm" cho con gái mình với 
một người đàn ông trung niên giàu có làm nghề 
xây dựng, dù anh ta đã có gia đình. 

Một thời gian sau ông T. mất, cuộc đời 
cô con gái cũng từ đó bám chặt với người đàn 

https://khoahocdoisong.vn/
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ông có vợ kia, bất chấp gia đình anh ta phản đối, 
ngăn cấm... 

Nhiều người cho rằng đó là việc làm 
không có đức và rất nhiều người ở thị trấn đã 
chứng kiến thi thể của thầy Hà Văn T vẫn tươi 
nguyên dù sau mấy năm chôn cất. Vì thế gia 
đình thầy T. lại phải chôn lại và cũng chưa biết 
ngày nào có thể cất mả được. 

Nhà văn hóa trần Hữu Nhàn cho rằng, 
"nèm" sống được đến ngày hôm nay thì chứng 
tỏ bản thân nó phải chứa đựng một sức mạnh và 
bí ẩn kỳ diệu nào đó. Điều này rất mong một 
ngày nào đó sẽ được các tổ chức, các nhà khoa 
học nghiên cứu văn hóa mổ xẻ và giải mã… 

Ông trần Duy Thái - Trưởng phòng 
VHTTDL huyện Tân Sơn (Phú Thọ) cho biết: 
"Bản thân tôi tin chuyện "nèm" là hoàn toàn có 
thật. 

Ngay tại cơ quan tôi cũng có một nhân 
viên quê ở Phù Yên (Sơn La) mà người nhà của 
cậu ấy có thể làm được "nèm". 
"Nèm" thường chia làm hai loại, cứ tạm gọi là 
"tốt" và "xấu", nhưng dân gian vẫn thường ủng 
hộ những người làm "nèm" mà mang lại điều tốt 
điều hay cho người khác và ngược lại lên án 
những ai "nèm" để đem lại tai họa, điều không 
lành cho bà con nhân dân.
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