
 
 

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 7+8/2020 

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

 

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM AN TOÀN 
 

UBND tỉnh Phú Thọ, Ban tổ chức Giỗ 
Tổ Hùng Vương năm Canh Tý 2020 vừa họp, 
thống nhất một số nội dung, điều chỉnh kế 
hoạch để Lễ Giỗ Tổ được diễn ra trang nghiêm, 
thành kính và an toàn. 

Theo đó, Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay 

chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội, 

nhưng vẫn bảo đảm trang nghiêm, thành kính, 

tiết kiệm và thực hiện nghiêm các biện pháp về 

phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế. Có 3 hoạt động lễ chính được tổ 

chức, gồm: Lễ giỗ đức Quốc Tổ Lạc Long 

Quân, Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ được tổ 

chức vào ngày 29-3 (tức mùng 6 tháng Ba âm 

lịch); Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương bắt 

đầu lúc 9 giờ ngày 2-4-2020 (tức mùng 10 

tháng Ba âm lịch). Trình tự thực hiện như các 

năm khác, do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì với 

thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo 

Đảng, Nhà nước, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, tỉnh Phú Thọ... Năm nay, lễ dâng hương 

sẽ không tổ chức đoàn rước kiệu từ sân hành 

lễ và không truyền hình trực tiếp trên sóng 

truyền hình, hạn chế đại biểu tham dự để tránh 

việc tập trung đông người.

 

HÀ ANH 
 

Quân đội nhân dân. – Số 21182. – Ngày 28  tháng 03  năm 2020. – Tr.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHUYẾN CÁO DÂN KHÔNG ĐI LỄ HỘI ĐỀN HÙNG, GIỖ TỔ TẠI NHÀ 

 

Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý 2020 

được tổ chức theo quy mô cấp Quốc gia nhưng 

do dịch Covid-19 nên người dân được khuyến 

cáo ở nhà làm lễ tri ân. 

Lễ hội Đền Hùng năm Canh Tý 2020 
được tổ chức theo quy mô cấp Quốc gia và 
diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 
đang diễn biến phức tạp, vì vậy các hoạt động 
phần hội không được tổ chức. Người dân được 
khuyến cáo ở nhà làm lễ tri ân. 
Hạn chế nói chuyện, đứng cách xa nhau 2m 

Chiều ngày 30/3, tức ngày mồng 7/3 
Âm lịch, PV Báo Giao thông có mặt tại Khu Di 
tích lịch sử Đền Hùng và ghi nhận, công việc 
của lực lượng chức năng “nhàn rỗi” hơn vì 
không có du khách thập phương đổ về dự lễ 
hội như những năm trước. 

Khung cảnh vắng vẻ, đường xá vắng 
tanh, chỉ có thưa thớt vài khách du lịch (khu di 
tích không đóng cửa, chỉ hạn chế người dân, 
du khách). 

Tuy nhiên, bất cứ ai đặt chân tới đây 
đều được hướng dẫn làm theo khuyến cáo của 
Bộ Y tế, đeo khẩu trang đầy đủ, giữ khoảng 
cách với những người khác. 

Trước khi diễn ra lễ dâng hương ngày 
chính hội 10/3 Âm lịch, khoảng 15 người gồm: 
Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và những 
người chủ chốt của chính quyền địa phương đã 
tổ chức dâng hương Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc 
Long Quân và Mẫu Âu Cơ (ngày 7/3 Âm lịch). 

Trước khi hành lễ, các đại biểu đều 
phải đeo khẩu trang và thực hiện sát khuẩn 
theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Thậm chí, 
suốt quãng đường di chuyển đến khu vực dâng 
hương, các đại biểu đều phải đứng cách xa 
nhau 2m và hạn chế nói chuyện. 

Ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Sở 
VH-TT&DL Phú Thọ cho biết, dự báo năm lễ 
hội Đền Hùng không có du khách vì dịch cúm 
Covid-19 nên Sở đã biên soạn tài liệu tuyên 
truyền về ý nghĩa của tín ngưỡng thờ cúng 
Hùng Vương và giỗ Tổ Hùng Vương đăng trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, gửi cho 
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Ban Tuyên giáo T.Ư phát hành trên toàn quốc 
để người dân không tham gia được ngày giỗ Tổ 
hiểu và thẩm thấu được giá trị, ý nghĩa thờ cúng 
Hùng Vương. 

“Để phòng ngừa dịch Covid-19 tại Đền 
Hùng, ở mỗi khu vực lễ đều trang bị dung dịch 
sát khuẩn, khẩu trang và luôn có người túc trực 
để hướng dẫn du khách thực hiện các biện 
pháp khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Đặc biệt, những người thay mặt quốc 
dân đồng bào tham gia dâng hương yêu cầu 
mỗi người đứng cách nhau 2m”, ông Thủy nói 
và cho biết, thành phần những người tham gia 
dâng hương tại đền Thượng dịp giỗ Tổ 10/3 sẽ 
giới hạn, tất cả không quá 20 người. 
Vẫn đảm bảo trang nghiêm, thành kính 

Cũng theo ông Thủy, trường hợp nếu 
người dân vẫn chủ động đến khu di tích dâng 
hương, ban tổ chức cũng đã bố trí lực lượng an 
ninh, lực lượng cán bộ hướng dẫn, khuyến cáo 
người dân thực hiện đúng quy định đeo khẩu 
trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn, giữ 
khoảng cách an toàn. 

Đối với các di tích thờ danh nhân, danh 
tướng thời Hùng Vương trên địa bàn, Sở cũng 
đã có hướng dẫn tối giản những người tham gia 
dâng hương, chỉ có đại diện lãnh đạo địa 
phương, ban quản lý di tích, đại diện cộng 
đồng... tổng không quá 10 người. Năm nay tỉnh 
Phú Thọ cũng không mời tỉnh các tỉnh bạn 
tham gia góp giỗ để hạn chế người đến lễ hội. 

Hiện tất cả các khu vực cửa ngõ, nút 
giao thông vào Phú Thọ đều đã có bộ phận 
kiểm soát, đo thân nhiệt các phương tiện chở 
người vào địa bàn tỉnh. Tại khu di tích cũng có 
bộ phận đo thân nhiệt, hướng dẫn sử dụng 
dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang theo 
đúng quy định của Bộ y tế. 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền từ 
nay đến giỗ Tổ để khuyến cáo người dân ở 
nhà, không đến khu di tích dâng hương dịp giỗ 
Tổ như mọi năm”, ông Thủy nói. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ 
Đại Dũng cho biết, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 
nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần 
hội nhưng vẫn phải đảm bảo trang nghiêm, 
thành kính, tiết kiệm và thực hiện nghiêm các 
biện pháp về phòng, chống dịch bệnh Covid-
19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Trình tự thực hiện như các năm khác, 
do UBND tỉnh chủ trì với thành phần tham dự 
gồm đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại 
diện lãnh đạo Bộ VH-TT&DL, đại diện lãnh đạo 
tỉnh Phú Thọ… 
Đặc biệt, năm nay lễ dâng hương sẽ không tổ 

chức đoàn rước kiệu từ sân hành lễ và không 

truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình, hạn 

chế đại biểu tham dự để tránh việc tập trung 

đông người.

 

Hữu Tuấn-Minh Chuyên 

 

Giao Thông. – Số 40+41. – Ngày 1 tháng 4 năm 2020. – Tr.3 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ THỌ: 

HỖ TRỢ 30 TRIỆU ĐỒNG CHO CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN ĐẦU CHỐNG DỊCH 

 

Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động 

(LĐLĐ) tỉnh Phú Thọ vừa đến thăm, tặng quà 

công đoàn cơ sở (CĐCS) Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh và CĐCS Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

tỉnh. 

Dịp này, LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ 20 triệu đồng 

cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh và hỗ trợ 10 triệu 

đồng Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. Trước 

đó, LĐLĐ tỉnh đã tặng 2.000 chiếc khẩu trang 

kháng khuẩn cho cán bộ y tế 2 đơn vi.

 

Mai Hoa 

 

Lao động. – Số 93(11551). – Ngày 24 tháng 4 năm 2020. – Tr.5 
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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÙ NINH (PHÚ THỌ): 

TẶNG KHẨU TRANG VÀ DUNG DỊCH KHÁNG KHUẨN TỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phù 

Ninh (tỉnh Phú Thọ) vừa trao tặng 1.100 khẩu 

trang và dung dịch rửa tay kháng khuẩn cho 

đoàn viên công đoàn (CĐ) Công ty TNHH 

Sungjin Vina và Công ty TNHH Thiết kế Phụ 

kiện Thời trang Việt Nam. Lãnh đạo LĐLĐ 

huyện đã nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, 

việc làm của đoàn viên, công nhân lao động 

(CNLĐ); việc thực hiện công tác tuyên truyền, 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. 

Lãnh đạo LĐLĐ huyện cũng đề nghị 

công đoàn cơ sở cần phối hợp chặt chẽ với chủ 

sử dụng lao động để tiếp tục duy trì, làm tốt 

hơn nữa công tác phòng dịch COVID-19; 

thường xuyên nắm bắt tình hình sức khỏe của 

CNLĐ để có phương án xử lý kịp thời, đảm bảo 

môi trường làm việc an toàn.

 

Huyền Ngọc 

 

Lao động. – Số 91(11549). – Ngày 30 tháng 3 năm 2020. – Tr.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

TIẾP TỤC HỖ TRỢ 100% MỨC ĐÓNG BHYT CHO NGƯỜI DÂN CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

tỉnh Phú Thọ vừa ban hành văn bản về việc 

cấp thẻ BHYT cho người đang sinh sống tại 

các xã, thôn đặc biệt khó khăn được công nhận 

hoàn thành mục tiêu chương trình 135. 

Theo đó, người dân tộc thiểu số đang 

sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn; người đang sinh sống tại các xã, 

thôn đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu được 

ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng 

BHYT. Đối với các xã, thôn đặc biệt khó khăn 

đã được công nhận hoàn thành mục tiêu 

Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2019, sẽ 

vẫn tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách 

về BHXH và an sinh xã hội khác, trừ hỗ trợ đầu 

tư từ Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.

 

 

L.V 

 

Thời báo Tài chính Việt Nam. – Số 49. – Ngày 22 tháng 4 năm 2020. – Tr.14 
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KIẾN NGHỊ XỬ LÝ GIÁM ĐỐC BẢO VIỆT PHÚ THỌ NHẬN LƯƠNG SAI QUY ĐỊNH 

 

Viện kiểm sát (VKS) nhân dân tỉnh Phú 

Thọ vừa có kiến nghị xử lý vi phạm đối với ông 

Tạ Xuân Thu, Giám đốc Cty Bảo hiểm Bảo Việt 

Phú Thọ (Bảo Việt Phú Thọ) sau khi kiểm sát 

việc giải quyết đơn tố giác về tội phạm theo 

đơn của ông Phùng Ngọc Tân, công tác tại 

phòng bảo hiểm thành phố Việt Trì. 

Báo Tiền Phong ngày 4/1 có bài “GĐ 

Bảo Việt Phú Thọ nhận lương, thưởng trái quy 

định?” nêu việc ông Phùng Ngọc Tân, nhân 

viên Cty Bảo Việt Phú Thọ tố cáo ông Tạ Xuân 

Thu, GĐ công ty này đến Công an tỉnh Phú 

Thọ. 

Theo tố cáo của ông Tân, trong Quy 

chế trả lương của Bảo Việt Phú Thọ được Tổng 

Cty Bảo hiểm Bảo Việt phê duyệt, ông Thu 

không thuộc đối tượng áp dụng chi trả lương tại 

Bảo Việt Phú Thọ. Tuy nhiên, suốt từ năm 

2014 đến 2017, ông Thu tự duyệt chi lương cho 

mình trên 70 triệu đồng. Theo đơn phản ánh 

và tài liệu kèm theo, quá trình điều hành ông 

Thu còn ký chi khống tiền lương và một số 

khoản thu nhập khác… 

Sau khi cơ quan Cảnh sát điều tra – 

Công an tỉnh Phú Thọ quyết định không khởi 

tố do hành vi của Thu không cấu thành tội 

phạm, ông Tân tiếp tục có đơn khiếu nại. Sau 

khi kiểm sát việc giải quyết đơn tố giác về tội 

phạm, VKS nhân dân tỉnh Phú Thọ kiến nghị 

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt chỉ đạo Bảo 

Việt Phú Thọ truy thu toàn bộ số tiền gây thiệt 

hại và trả lại tiền cho người lao động, có biện 

pháp xử lý trách nhiệm cá nhân của ông Tạ 

Xuân Thu theo quy định của Tổng công ty và 

quy định của pháp luật. 

Qua công tác kiểm sát, VKS nhân dân 

tỉnh Phú Thọ nhận thấy ông Thu không có 

hành vi chi khống số tiền làm thêm giờ cho cá 

nhân mình. Tuy nhiên, việc Bảo Việt Phú Thọ 

tự hạch toán chi trả tiền lương làm thêm giờ cho 

ông Thu từ quỹ lương của công ty là không 

đúng về trình tự, thủ tục, quy định về trả lương 

của Tổng công ty. VKS xác định ông Tạ Xuân 

Thu có hành vi vi phạm quy định về kế toán 

gây thiệt hại cho người lao động tổng số tiền là 

79 triệu đồng (bao gồm tiền chi không đúng 

mục đích và tạm ứng tiền lương khắc phục cho 

ông Phùng Mạnh Đồng xâm tiêu phí bảo 

hiểm). Tuy số tiền trên chưa đủ để truy cứu 

trách nhiệm hình sự nhưng cần phải có hình 

thức xử lý thích hợp. 

Được biết, ngày 6/1/2020, Tổng Cty 

Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục có quyết định gia 

hạn thời gian giữ chức vụ giám đốc Bảo Việt 

Phú Thọ thêm 6 tháng. Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp tỉnh Phú Thọ chưa xem xét những vi 

phạm về Đảng đối với ông Tạ Xuân Thu.

 

Long Vân 

 

https://www.tienphong.vn/Ngày 6 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH PHÚ THỌ CHỈ ĐẠO KIỂM TRA DỰ ÁN VƯỜN VUA NGHÌN TỶ 

 

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 

có công văn giao Thanh tra tỉnh kiểm tra các 

nội dung liên quan đến một số sai phạm báo 

chí phản ánh tại dự án Khu du lịch, biệt thự sinh 

thái - nghỉ dưỡng Vườn Vua (Thanh Thuỷ, Phú 

Thọ). 

UBND tỉnh UBND tỉnh Phú Thọ vừa có 

Công văn số 1396/UBND-KTL về việc kiểm tra 

một số nội dung liên quan đến phản ánh của 

https://www.tienphong.vn/
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các cơ quan báo chí về một số sai phạm tại dự 

án Khu du lịch, biệt thự sinh thái, nghỉ 

dưỡng Vườn Vua (dự án Vườn Vua) của Công 

ty CP Đầu tư Thăng Long Phú Thọ tại huyện 

Thanh Thủy. 

Theo đó, UBND tỉnh Phú Thọ giao cho 

Thanh tra tỉnh này chủ trì thực hiện kiểm tra 

các nội dung các cơ quan báo chí phản ánh tại 

dự án trên, trong đó yêu cầu cơ quan này báo 

cáo UBND tỉnh biện pháp xử lý trước ngày 

15/04/2020. 

Liên quan đến dự án Vườn Vua, UBND 

huyện Thanh Thủy cũng vừa có Báo cáo số 

66/BC-UBND trong đó chỉ ra các sai phạm của 

chủ đầu tư. 

Cụ thể, chủ đầu tư đã tự ý chuyển đổi 

mục đích sử dụng đất trong nội bộ dự án khi 

chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Theo 

đó, chủ đầu tư đã tiến hành đổ đất, tự ý chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất với diện tích khoảng 

108.000m2 (gồm đất mặt nước chuyên dùng, 

đất nuôi trồng thủy sản là những diện tích đã 

được UBND tỉnh giao công ty quản lý) sang đất 

phi nông nghiệp mà chưa được cấp phép của 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

“Hành vi này của chủ dự án là hành vi 

bị nghiêm cấm theo khoản 3, Điều 12, Luật Đất 

đai năm 2003” – báo cáo nêu 

Ngoài ra, chủ đầu tư chưa điều chỉnh 

báo cáo ĐTM theo yêu cầu; chưa hoàn thành 

công trình xử lý nước thải tập trung, chưa thực 

hiện thủ tục cấp giấy phép xả nước thải và 

nguồn nước theo quy định; sử dụng nguồn 

nước dưới đất khai thác từ giếng khoan để 

phục vụ cho dự án mà chưa được cấp phép… 

“Những tồn tại nêu trên của chủ đầu tư 

đã được Thanh tra Sở TN-MT nêu tại Kết luận 

thanh tra số 295/KT-TNMT ngày 19/2/2020. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực tài nguyên 

nước đối với chủ đầu tư”, báo cáo của huyện 

Thanh Thủy nêu. 

Tại báo cáo của UBND huyện Thanh 

Thủy cho thấy, dự án Vườn Vua còn liên tục 

được điều chỉnh quy hoạch xây dựng. Theo đó, 

từ năm 2013 cho đến nay, dự án trên đã được 

UBND huyện Thanh Thủy thay đổi quy hoạch 

3 lần theo hướng giảm mạnh diện tích cây 

xanh và mặt nước, đồng thời tăng gấp đôi diện 

tích công trình xây dựng. 

Dự án đầu tư khu du lịch, biệt thự sinh 

thái – nghỉ dưỡng Vườn Vua do Công ty Cổ 

phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ làm chủ đầu 

tư, có tổng mức đầu tư là hơn 1.452 tỷ đồng. 

Dự án này trước đây được UBND tỉnh 

Phú Thọ giao cho Công ty Cổ phần Hòa Thanh 

thuê đất. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Hòa 

Thanh thực hiện chậm tiến độ nên UBND tỉnh 

Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 3893/QĐ-

UBND ngày 30/11/2010 về việc thu hồi dự án. 

Sau đó, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết 

định số 2335/QĐ-UBND ngày 4/9/2012 về việc 

thu hồi và giao đất, mặt nước cố định cho Công 

ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ để 

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

– nghỉ dưỡng Vườn Vua, diện tích được giao là 

866.889m2. Sau nhiều lần điều chỉnh, diện 

tích này được điều chỉnh là 828.976m2.

 

Việt Anh 

 

https://vietnamnet.vn/Ngày 18 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/du-an/loat-sai-pham-tai-khu-biet-thu-va-nha-pho-vuon-van-tue-o-hung-yen-633404.html
https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/du-an/loat-sai-pham-tai-khu-biet-thu-va-nha-pho-vuon-van-tue-o-hung-yen-633404.html
https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/du-an/lo-nhieu-lan-dieu-chinh-xe-rao-nang-tang-toa-nha-doji-tower-631383.html
https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/du-an/lo-nhieu-lan-dieu-chinh-xe-rao-nang-tang-toa-nha-doji-tower-631383.html
https://vietnamnet.vn/vn/bat-dong-san/du-an/tan-mat-thay-cao-oc-lien-tuc-nhan-trat-phat-giua-trung-tam-ha-noi-569483.html
https://vietnamnet.vn/


6 
 

DỰ ÁN VƯỜN VUA (PHÚ THỌ): 
TỰ Ý CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH HÀNG TRĂM NGHÌN M2 ĐẤT 

 

Tự ý chuyển đổi hàng trăm nghìn m2 
đất mặt nước chuyên dùng và đất nuôi trồng 
thủy sản sang đất thương mại dịch vụ, nhưng 
sau đó không bị xử lý mà lại được tỉnh Phú Thọ 
“ưu ái” cho “hợp thức hóa” sai phạm… Đó là sự 
việc xảy ra tại Dự án Khu du lịch, biệt thự sinh 
thái nghỉ dưỡng Vườn Vua (Vườn Vua) do 
Công ty CP  đầu tư Thăng Long Phú Thọ làm 
chủ đầu tư. 

Năm 2012, Công ty Thăng Long Phú 
Thọ được UBND tỉnh Phú Thọ cho thuê 
866.889m2 đất và mặt nước cố định tại các xã 
Đồng Luận, Trung Thịnh và Trung Nghĩa 
(huyện Thanh Thủy) để thực hiện dự án đầu tư 
xây dựng Dự án Vườn Vua. 

Theo đó, Nhà nước cho thuê đất và mặt 
nước cố định trả tiền thuê hàng năm, thời hạn 
thuê 50 năm kể từ ngày 4/9/2012. Trong đó, 
đất sản xuất kinh doanh là 223.336,4m2 với 
đơn giá hơn 1.080 đồng/m2/năm. Đất nuôi 
trồng thủy sản 98.532,8m2 và mặt nước cố 
định là 545.019,8m2 cùng được thuê với đơn 
giá 345 đồng/m2/năm. 

Dự án Vườn Vua có diện tích gần 86 ha 
có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng gồm 
nhiều hạng mục công trình như Công viên giải 
trí King’s Garden Land, Khu trò chơi đồng quê, 
Khu vui chơi giải trí “Xứ sở thần tiên”, Trung 
tâm hội nghị quốc tế, Khu nhà sàn cộng đồng, 
Các khu biệt thự, Khu “Nhà chị Dậu”, Khu villas 
“Nhà Phú Ông”, Khu khách sạn “Phố cổ Hà 
Nội”, Khu villas “Phố Tây”, Cụm nhà hàng... 

Mới đây, vào cuộc thanh tra việc chấp 
hành pháp luật về đất đai, bảo vệ môi trường, 
tài nguyên nước đối với Dự án Vườn Vua của 
Công ty Thăng Long Phú Thọ, Sở TNMT tỉnh 
Phú Thọ đã phát hiện nhiều sai phạm tại dự án 
này. 

Theo kết quả thanh tra về mục đích sử 
dụng đất, Sở TNMT phát hiện, Công ty Thăng 
Long Phú Thọ đã tự ý chuyển mục đích sử 
dụng đất không đúng quy định với diện tích 
108.266,5m2 gồm: 95.940,6m2 đất mặt nước 
chuyên dùng 12.325,9m2 đất nuôi trồng thủy 
sản sang đất thương mại dịch vụ. Theo Sở 
TNMT tỉnh Phú Thọ khẳng định, hành vi trên 
là hành vi bị cấm theo Khoản 3, Điều 12, Luật 
Đất đai năm 2013. 

Đáng bàn, theo Sở TNMT tỉnh Phú 
Thọ, Sở TNMT không xem xét xử lý vi phạm 
hành chính đối với Công ty về hành vi này. Lý 
do được đưa ra là do dự án đã được UBND tỉnh 
Phú Thọ cho phép chuyển mục đích sử dụng 
đất đối với diện tích 407.596,3m2 đất nuôi 

trồng thủy sản và đất mặt nước chuyên dùng 
sang đất thương mại dịch vụ, tăng thêm 
184.246m2 so với ban đầu, trong đó bao gồm 
cả diện tích mà Công ty đã tự ý chuyển đổi. 

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, theo 
Công ty Thăng Long Phú Thọ báo cáo, trong 
năm 2019 Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch đã tiến hành thanh tra, trong đó có lĩnh 
vực môi trường đối với Công ty, vì vậy để tránh 
sự chồng chéo, Sở TNMT tỉnh Phú Thọ không 
tiến hành thanh tra về lĩnh vực môi trường. 

Tuy nhiên qua xem xét hồ sơ, thủ tục 
về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp này, 
Sở TNMT phát hiện, trong quá trình hoạt động, 
chủ đầu tư Dự án Vườn Vua đã đầu tư, đưa vào 
hoạt động các công trình như: Nhà đón tiếp, 
nhà cán bộ công nhân viên, nhà điều hành, bể 
nước, sân tennis, nhà hàng sen 1, nhà hàng 
sen 2, nhà nghỉ biệt thự Pháp, dãy nhà phố cổ 
Hà Nội, nhà phú ông, bể bơi, nhà buffet, nhà 
sauna massage… nhưng chưa lập xác nhận 
hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của 
cấp có thẩm quyền kiểm tra xác nhận. Không 
báo cáo kết quả giám sát chất thải định kỳ gửi 
cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi 
trường theo quy định. 

Mặt khác, Dự án đã được phê duyệt 
điều chỉnh quy hoạch chi tiết, trong đó có thay 
đổi về diện tích, quy mô dự án, đồng thời đã 
xây dựng một số hạng mục theo quy hoạch 
mới, nhưng Công ty chưa báo cáo với cơ quan 
có thẩm quyền theo quy định. 

Theo báo cáo của Công ty Thăng Long 
Phú Thọ, hiện nay Công ty mới đang xây dựng 
hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 
100m3/ngày đêm. Dự kiến hoàn thành trong 
tháng 5/2020. 

Về lĩnh vực tài nguyên nước, hiện Dự 
án Vườn Vua đang khai thác nước dưới đất tại 
2 giếng khoan với lưu lượng lớn nhất là 
240m3/ngày đêm… để phục vụ cho các nhu 
cầu trong khu du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, tuy 
nhiên Công ty chưa được cơ quan có thẩm 
quyền cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước 
dưới đất. Ngoài ra, Công ty Thăng Long Phú 
Thọ chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải 
tập trung và chưa thực hiện thủ tục cấp giấy 
phép xả thải vào nguồn nước theo quy định. 

Sau khi phát hiện sai phạm, UBND tỉnh 
Phú Thọ ban hành quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính về lĩnh vực tài nguyên nước đối với 
Công ty Thăng Long Phú Thọ. Theo đó, Chủ 
đầu tư của Dự án Vườn Vua bị xử phạt 120 triệu 
đồng về hành vi khai thác, sử dụng nước dưới 
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đất không có giấy phép. Đồng thời Công ty 
phải thực hiện ngay thủ tục cấp giấy phép khai 
thác nguồn nước dưới đất và chấp hành các 
quy định của Luật Tài nguyên nước. 

Việc chủ đầu tư Dự án Vườn Vua tự ý 

chuyển đổi hàng trăm nghìn m2 đất trái quy 

định mà lại không những không bị xử lý mà sau 

đó lại được tỉnh Phú Thọ cho “hợp thức hóa” 

sai phạm khi đồng ý cho chuyển đổi mục đích 

sử dụng đất. Điều này khiến dư luận địa 

phương bất bình và hoài nghi có sự “ưu ái” và 

“nâng đỡ” cho doanh nghiệp coi thường pháp 

luật?

 

Đức Sơn 
 

Đại đoàn kết. – Số 92. – Ngày 1 tháng 4 năm 2020. – Tr.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

NGHI ÁN TRỤC LỢI TRONG TUYỂN SINH, ĐÀO TẠO  

“BÁT NHÁO” VÀ CẤP BẰNG “CHUI” 

 

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế Phú 

Thọ đã “bắt tay” với Chủ tịch HĐQT Trường 

Trung cấp Y Hà Nội (Trụ sở Ba La, Phú La, Hà 

Đông) để tuyển sinh, đào tạo liên thông “bát 

nháo”. 

Năm 2019, cả 2 trường trên đều không 

được cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm 

quyền cho phép việc tuyển sinh, liên kết đào 

tạo theo hình thức xét tuyển liên thông hệ trung 

cấp lên cao đẳng. Theo quy định mới phải thực 

hiện thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. Tuy nhiên, lãnh đạo Trường Cao 

đẳng Y tế Phú Thọ vẫn ký không ít giấy trúng 

tuyển cho những học viên không thi vẫn đỗ liên 

thông trung cấp lên cao đẳng trong năm 2019 

đối với một số ngành, như: Điều dưỡng, Xét 

nghiệm, Dược, chuẩn đoán hình ảnh. 

Những học viên được xét trúng tuyển 

không có danh sách học tại Trường Cao đẳng 

Y tế Phú Thọ. Để tránh điều tiếng của thầy cô 

và sinh viên tại trường, cũng như tránh công 

tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo, lãnh đạo 

Trường Y tế Phú Thọ đã “bắt tay” với trường 

Trung cấp Y Hà Nội để liên kết đào tạo. 

Do quy định cấm, nên phương pháp 

tuyển sinh cũng rất tinh vi để tránh sự phát hiện 

của cơ quan báo chí, cơ quan chức năng, bằng 

cách, không đưa thông tin tuyển sinh lên 

mạng, lên trang web mà chỉ tuyển sinh truyền 

tai nhau, hoặc giới thiệu thông qua mối quan 

hệ với người có nhu cầu bằng cấp. 

Quá trình tìm hiểu, chúng tôi được biết, 

hơn 100 học viên trúng xét tuyển năm 2019 

được chia thành nhiều lớp đào tạo chuyên môn 

khác nhau đang bị theo học tại Trường Trung 

cấp Y Hà Nội. 

Được biết, Trường Trung cấp Y Hà Nội, 

xuất thân là Trường nghề do ông Vũ Đức Khôi 

làm Chủ tịch HĐQT, nguồn nhân sự giảng dạy 

của trường này hầu hết đi thuê, kể cả Hiệu 

trưởng; cơ sở vật chất tồi tàn. Đáng nói những 

người được thuê giảng dạy hầu hết không có 

nghiệp vụ đứng lớp, không đảm bảo được chất 

lượng giảng dạy. 

Theo một số học viên “tố”, từ khi nộp 

hồ sơ, cho đến khi nhập học thầy cô quản lý 

học viên, chủ nhiệm thông tin rất mập mờ với 

lớp về học tập và cấp bằng, có biểu hiện lừa 

dối thông tin với học viên. Ngoài tiền thu học 

phí, quá trình học nhà trường thu mỗi học viên 

200 nghìn đồng/ tháng để hỗ trợ cơ sở vật chất. 

“Thời gian giảng dạy rất ít, thầy cô lên 

lớp giảng dạy đều giới thiệu công tác ở một số 

bệnh viện bên ngoài chứ không công tác tại 

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, có không ít 

học viên vào đây chỉ đợi “đánh trống ghi tên”, 
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chứ không học thật. Đến nay đã học được 11 

môn vẫn lác đác có người mới vào học”, một 

số học viên phản ánh.  

Có thể nói những vi phạm tại 2 trường 

này có phần không thua kém Trường Đại học 

Đông Đô, năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại 

học Đông Đô đã bị khởi tố “Giả mạo trong công 

tác”. Theo đó, xuất phát từ nhu cầu về sử dụng 

văn bằng, chứng chỉ trong xã hội rất lớn, đặc 

biệt trong bộ phận cán bộ, công chức nhà nước 

để phục vụ hoàn thiện hồ sơ đào tạo sau đại 

học, thi công chức, nâng ngạch, trường Đại 

học Đông Đô đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo và 

cấp văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh hệ chính 

quy một cách tràn lan, không tuân thủ theo quy 

định của Bộ Giaó dục và Đào tạo.  

Trao đổi với phóng viên, Ông Vũ Đức 

Khôi, Chủ tịch HĐQT Trường Trung cấp Y Hà 

Nội nói, “Trường tôi mới được lên Cao đẳng 

tháng 8 năm 2019 và đã có nhiều năm hợp tác 

với Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, chúng tôi 

nghĩ không ai biết nên đào tạo nốt khóa này rồi 

thôi”. 

Để lý giải về việc tuyển sinh, đào tạo 

trái phép, bất chấp quy định pháp luật không 

cho phép, trả lời phóng viên Báo Pháp luật Việt 

Nam, ông Nguyễn Xuân Thủy, Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ, “nhận trách 

nhiệm” và nói sẽ tìm phương án giải quyết. 

Như vậy, việc tuyển sinh, đào tạo trái 

quy định, rồi số phận của hơn 100 học viên 

đang học khóa 2019 này sẽ đi về đâu. Việc 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Phú Thọ ký 

cấp bằng những năm trước cũng cần phải được 

cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra làm rõ. 

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

 

 

Trần Sơn 

 

https://baophapluat.vn/Ngày 23 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẤT THOÁT TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CHÈ PHÚ THỌ,  

TRÁCH NHIỆM THUỘC VỀ AI?  

 

Công ty Cổ phần (CP) Chè Phú Thọ 

đem gần 400ha đất trồng chè và máy móc, 

thiết bị… góp vốn liên doanh, liên kết với doanh 

nghiệp tư nhân rồi sau đó lại thoái vốn, bán hết 

số vốn đã góp, gây thất thoát tài sản nhà nước. 

Thanh tra tỉnh Phú Thọ vừa ban hành 

kết luận thanh tra việc quản lý vốn, tài sản, cổ 

phần hóa, thoái vốn, tái cơ cấu doanh nghiệp 

Nhà nước tại Công ty CP Chè Phú Thọ, đã làm 

rõ nhiều tồn tại, hạn chế cũng như nguy cơ làm 

thất thoát tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp 

này. 

Vốn là doanh nghiệp Nhà nước được 

thành lập từ năm 1993 trên cơ sở sáp nhập các 

nông trường chè: Yên Sơn, Ngọc Đồng, Hưng 

Long, Vạn Thắng và Nhà máy Chè Cẩm Khê, 

Công ty Chè Phú Thọ có địa bàn hoạt động 

trên 3 huyện miền núi: Thanh Sơn, Yên Lập, 

Cẩm Khê. 

Năm 2005, thực hiện chủ trương sắp 

xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, công ty 

được giao cho tập thể người lao động quản lý 

và chuyển đổi hoạt động sang hình thức công 

ty cổ phần với tên gọi Công ty CP Chè Phú 

Thọ. 

Tuy nhiên, trong quá trình thanh tra, 

Thanh tra tỉnh Phú Thọ phát hiện tại biên bản 

bàn giao công ty cho người lao động trong 

doanh nghiệp quản lý được lập năm 2006 

không có thành phần là đại diện ban đổi mới 

tại công ty theo quy định tại Thông tư số 

https://baophapluat.vn/
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109/2005/TT-BTC ngày 8/12/2005 của Bộ Tài 

chính. 

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Phú Thọ cũng 

chỉ ra nhiều hoạt động liên doanh, liên kết 

được cho là kém hiệu quả, cụ thể: 

Ngày 2/7/2011, Công ty CP Chè Phú 

Thọ ký hợp đồng liên doanh với Công ty TNHH 

Sản xuất thương mại trà Thăng Long để thành 

lập Công ty TNHH Chè Yên Sơn với tài sản 

được đem góp vốn là 215,6ha vườn chè tại 

huyện Thanh Sơn (=12,75% vốn điều lệ). Đến 

31/7/2017, Công ty CP Chè Phú Thọ đã 

chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ đã góp tại 

Công ty TNHH Chè Yên Sơn cho Công ty 

TNHH Sản xuất thương mại trà Thăng Long. 

Ngày 15/7/2011, Công ty CP Chè Phú 

Thọ và Công ty TNHH chè Đức Thiện lập biên 

bản định giá tài sản góp vốn giữa 2 bên để 

thành lập Công ty TNHH chè Ngọc Đồng tại 

huyện Yên Lập. Tài sản  Công ty CP Chè Phú 

Thọ góp vốn là nhà cửa vật kiến trúc, máy móc 

thiết bị tại Xí nghiệp Ngọc Đồng và diện tích 

vườn chè hơn 183 ha (tài sản được các bên xác 

định giá trị 5.962.110.700 đồng = 36,2% vốn 

điều lệ). Đến năm 2018, Công ty CP Chè Phú 

Thọ đã bán phần vốn góp tại Công ty TNHH 

Chè Ngọc Đồng cho Công ty TNHH Đầu tư và 

Phát triển Thanh Bình với trị giá 5 tỷ đồng, so 

với số vốn góp năm 2011 Công ty CP Chè Phú 

Thọ bị thiệt hại 962.110.700 đồng. 

Trước đó, ngày 27/12/2016, Chủ tịch 

HĐQT Công ty CP Chè Phú Thọ cho bán 

thanh lý tài sản tại văn phòng gắn liền với 

quyền sử dụng trên diện tích đất 4.685,5 m2 

tại Việt Trì với trị giá 11 tỷ đồng. Sau đó, công 

ty có văn bản xin trả lại diện tích đất trên cho 

tỉnh Phú Thọ. 

Đáng chú ý, mặc dù số vốn góp tại 

Công ty TNHH Chè Yên Sơn và Công ty TNH 

Chè Ngọc Đồng đã bán hết, nhưng Công ty CP 

Chè Phú Thọ vẫn lập phương án đề nghị 

UBND tỉnh Phú Thọ để giữ lại diện tích đất tại 

2 công ty này. 

Ngày 27/12/2018, UBND tỉnh Phú Thọ 

có quyết định 3660/QĐ-UBND phê duyệt 

phương án sử dụng đất của Công ty CP Chè 

Phú Thọ; trong đó, tổng diện tích đất công ty 

quản lý, sử dụng 1.109,42ha, bao gồm: Diện 

tích đất công ty đề nghị giữ lại sử dụng 769,4ha 

(tại Công ty TNHH chè Cẩm Khê 223,17ha, tại 

Công ty TNHH Chè Ngọc Đồng 178,03ha và 

tại Công ty TNHH chè Yên Sơn 368,2ha); diện 

tích công ty đề nghị bàn giao về địa phương 

340,02 ha. 

Cũng tại thời điểm thanh tra (tháng 10 

đến tháng 12/2019), Công ty CP chè Phú Thọ 

còn một số khoản vay ODA, lãi vay Quỹ Hỗ trợ 

phát triển tỉnh, nợ ngân sách Nhà nước mà 

công ty và các sở, ngành của tỉnh Phú Thọ có 

văn bản báo cáo nhưng chưa có văn bản chỉ 

đạo, xử lý của các bộ, ngành Trung ương. 

Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã đề nghị 

Công ty CP Chè Phú Thọ chủ động phối hợp 

với các ngành, doanh nghiệp liên quan để rà 

soát, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý đối 

với diện tích đất Công ty đề nghị giữ lại đã được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3660/QĐ-

UBND. 

Điều khiến dư luận quan tâm là tài sản 

Nhà nước có bị thất thoát không và tập thể, cá 

nhân nào phải chịu trách nhiệm khi bàn giao 

tài sản Nhà nước gồm hàng nghìn héc - ta đất 

chè, máy móc, thiết bị chế biến chè… cho tập 

thể người lao động tại Công ty CP Chè Phú 

Thọ quản lý. Sau khi được cổ phần hóa, công 

ty hoạt động kém hiệu quả, phải bán bớt tài 

sản, kết quả nộp ngân sách Nhà nước thấp 

(doanh nghiệp nhiều năm thua lỗ), nợ nần; hơn 

thế, từ 2006 đến 2018, trong các hoạt động liên 

doanh, liên kết công ty còn làm mất vốn, giảm 

diện tích vườn chè gần 400ha… 

Câu hỏi này xin được gửi tới các ban, 

ngành của tỉnh Phú Thọ

 

Trần Kiên 

 

Thanh tra. – Số 30(2506). – Ngày 14 tháng 4 năm 2020. – Tr.5 
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LẦN ĐẦU TIÊN PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ TẠI PHÚ THỌ 

 

Như PLVN đã thông tin, trước việc trên 

thị trường xuất hiện một số sản phẩm thanh 

nhôm định hình có yếu tố xâm phạm nhãn hiệu 

đã được bảo hộ,  Cty CP Nhôm Việt Pháp 

SHAL – Nhà máy Nhôm Việt Pháp (Nhôm Việt 

Pháp SHAL-Ninh Bình) đã có đơn đến cơ quan 

chức năng đề nghị xử lý. 

Mới đây, cơ quan tố tụng Phú Thọ đã 

khởi tố, truy tố và xét xử vụ “xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp” với bị cáo Vũ Văn Phụ 

(SN 1972, trú phường Dịch Vọng, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội) và Cty CP Nhôm Việt Pháp - 

Nhà máy nhôm Việt Pháp (Nhôm Việt Pháp), 

trụ sở Hà Nội. Đây được coi là vụ án hình sự 

đầu tiên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có bị cáo là 

pháp nhân thương mại, bị truy cứu theo quy 

định mới tại BLHS 2015.  

Hơn 42.000 thanh nhôm vi phạm 

Vụ án được phát hiện vào tháng 4/2019 

khi Công an Phú Thọ phát hiện tạm giữ hơn 

42.000 thanh nhôm định hình (khoảng 170 tấn) 

có dấu hiệu vi phạm sở hữu công nghiệp tại 

Chi nhánh Nhôm Việt Pháp ở KCN Trung Hà 

(huyện Tam Nông). 

Kết luận giám định thể hiện sản phẩm 

đã giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ của 

Nhôm Việt Pháp SHAL-Ninh Bình. Công an 

Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Vũ 

Văn Phụ (Giám đốc Nhôm Việt Pháp) và khởi 

tố bị can với pháp nhân do Phụ làm Chủ tịch 

HĐQT kiêm GĐ về tội “Xâm phạm quyền sở 

hữu công nghiệp”. 

Theo KLĐT và Cáo trạng, năm 2015, 

Nhôm Việt Pháp thành lập Chi nhánh tại Phú 

Thọ, cũng do Phụ làm người đại diện theo 

pháp luật. Do không sản suất được nhôm 

thanh định hình nên sau khi mua nhôm phế 

liệu, Chi nhánh Phú Thọ chỉ sản xuất thành 

nhôm phôi bilet rồi thuê một công ty tại Hà Nội 

gia công, cán thành nhôm thanh định hình. 

Sau khi nhập sản phẩm về Chi nhánh 

Phú Thọ, Phụ chỉ đạo các tổ sản xuất thực hiện 

đánh bóng, phun sơn và dán các loại tem 

nhãn, trong đó có tem nhãn mang nhãn hiệu 

“NHÔM VIỆT PHÁP SHAL”, trùng với nhãn 

hiệu được bảo hộ của Nhôm Việt Pháp SHAL-

Ninh Bình. 

Trước đó, vào tháng 11/2017, Phụ đã 

ký hợp đồng với Cty TNHH Giấy Cozy (Từ Sơn, 

Bắc Ninh) mua các loại tem nhãn dán bảo vệ 

bề mặt sản phẩm nhôm thanh định hình, trong 

đó có tem nhãn “NHÔM VIỆT PHÁP SHAL”. 

Sau đó, Phụ chỉ đạo chuyển tem nhãn lên Phú 

Thọ để dán lên thanh nhôm định hình. 

Khi có thành phẩm, Chi nhánh Phú Thọ 

xuất bán cho công ty mẹ (Nhôm Việt Pháp - trụ 

sở Hà Nội) và Cty CP Sản xuất Nhôm Xingfa- 

Nhà máy Nhôm Xingfa (cả 3 đơn vị có hoạt 

động mua bán này đều do Phụ làm GĐ - PV). 

Tiếp đó, hai công ty này đã bán sản phẩm cho 

4 công ty khác tại Hà Nội.   

Được nhận lại vật chứng sau khi loại bỏ tem 

nhãn 

Trong hơn 1 năm, Phụ đã chỉ đạo sản 

xuất hơn 316 tấn thanh nhôm định hình dán 

tem nhãn “NHÔM VIỆT PHÁP SHAL” và bán 

được hơn 144 tấn (trị giá hơn 11 tỷ). Còn hơn 

171 tấn, Phụ chưa kịp tiêu thụ. CQĐT xác định, 

tổng giá trị hàng hóa vi phạm để truy cứu 

TNHS trong vụ này là hơn 23 tỷ. 

Phụ là người chỉ đạo, điều hành toàn 

bộ hoạt động sản xuất, mua bán của Nhôm 

Việt Pháp và Chi nhánh Phú Thọ nên phải chịu 

trách nhiệm hình sự (TNHS) về tội “Xâm phạm 

quyền sở hữu công nghiệp”. Ngoài ra, pháp 

nhân thương mại là Cty CP Nhôm Việt Pháp 

cũng phải chịu TNHS về tội danh này. 

Tại phiên sơ thẩm ngày 14/1/2020, 

TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt Phụ 500 triệu 

đồng (phạt bổ sung cấm đảm nhiệm chức vụ 

18 tháng); phạt Cty CP Nhôm Việt Pháp 5 tỷ 

đồng; buộc bồi thường thiệt hại về vật chất và 

uy tín cho Nhôm Việt Pháp SHAL-Ninh Bình 

hơn 514 triệu. 

Về xử lý vật chứng, HĐXX quyết định 

trả lại cho bị cáo hơn 42.000 thanh nhôm định 

hình (trị giá gần 12 tỷ) sau khi loại bỏ tem nhãn 

vi phạm. 

Trước phán quyết này, một số LS cho 

rằng, hơn 42.000 thanh nhôm định hình trên là 

vật mang yếu tố vi phạm có giá trị chứng minh 

tội phạm và định lượng mức độ phạm tội. Đồng 

thời, đây cũng là công cụ, phương tiện để bị 

cáo thực hiện hành vi xâm phạm quyền sở hữu 

công nghiệp. Như vậy, theo Điều 47 BLHS 
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2015 (về tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan 

đến tội phạm) thì vật chứng trên cần phải bị tịch 

thu, nộp ngân sách chứ không thể trả lại cho 

các bị cáo sau khi đã loại bỏ tem nhãn. 

Cũng theo quy định tại Điều 47 BLHS 

thì vật hoặc tiền do phạm tội mà có cần phải 

được tịch thu sung vào ngân sách. Tuy nhiên, 

trong vụ án này, dù đã xác định lượng nhôm 

định hình mà bị cáo đã bán ra thị trường trị giá 

hơn 11 tỷ nhưng các cơ quan tố tụng vẫn 

không xác định được số tiền lãi bị cáo thu được 

là bao nhiêu (do không bóc tách được từng loại 

hàng). Vì vậy, bị cáo đã không bị tuyên phải 

nộp số tiền thu lời bất chính. 

Trong vụ án này, ngoài hơn 42.000 

thanh nhôm định hình giả mạo nhãn hiệu 

Nhôm Việt Pháp SHAL-Ninh Bình, CQĐT còn 

phát hiện và tạm giữ hơn 11.000 thanh nhôm 

định hình mang tem nhãn “IMA ALUMINIUM”… 

Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) kết 

luận giám định dấu hiệu gắn trên sản phẩm 

trên là yếu tố xâm phạm nhãn hiệu đã được 

bảo hộ của một số công ty có trụ sở tại Trung 

Quốc. Tuy nhiên, do hai công ty trên chưa có 

quan điểm về việc xử lý nên CQĐT đã tách ra 

để khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

 

Khoa Nguyên 

 

Pháp luật Việt Nam. – Số 108. – Ngày 17 tháng 4 năm 2020. – Tr.10+11 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỰU CHỦ TỊCH XÃ LĨNH ÁN VÌ ĐỂ “NGOÀI LUỒNG” HÀNG TRĂM TRIỆU ĐỒNG 

 

TAND tỉnh Phú Thọ vừa mở phiên tòa 

xét xử bị cáo Hà Văn Tấn (SN 1965, cựu Chủ 

tịch UBND xã Thọ Văn) và Đinh Văn Thuần 

(SN 1958, cựu kế toán xã Thọ Văn) về tội “Lợi 

dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành 

công vụ”. 

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian từ 

năm 2011 đến năm 2017, bị cáo Hà Văn Tấn 

là Chủ tịch UBND xã Thọ Văn, huyện Tam 

Nông, tỉnh Phú Thọ và Đinh Văn Thuần là cán 

bộ tài chính - kế toán xã Thọ Văn đã có nhiều 

sai phạm như lập khống hồ sơ, không hạch 

toán, quyết toán với tổng số tiền 242,4 triệu 

đồng. 

Cụ thể, vào năm 2011,2012 và 2014, 

bị cáo Tấn đã chỉ đạo Thuần lập khống 4 hồ sơ 

quyết toán các công trình đào, nạo vét kênh 

mương, khai thông dòng chảy chống xô lũ 

thuộc khu vực Nhà Vải, Hồ Miếu, Nhà Cả, Nhà 

Bòng, Cây Cọ, Nhà Răm, Đồng Vũng trị giá 

42,7 triệu đồng. 

Sau khi lập khống hồ sơ, Thuần giả chữ 

ký, chữ viết của bên nhận thầu vào giấy đề 

nghị thanh toán, giấy biên nhận tiền để rút số 

tiền trên. Cùng thời gian trên, các bị cáo còn 

thu tiền hoa lợi công sản, ao cá của 55 hộ dân 

thuôc xã Thọ Văn và xã Hương Nộn (huyện 

Tam Nông, Phú Thọ) với tổng số tiền 1,2 tỷ 

đồng. 

Tuy nhiên, Thuần chỉ làm thủ tục quyết 

toán với kho bạc nhà nước số tiền 1,1 tỷ đồng. 

Số tiền còn lại 48,4 triệu đồng, bị cáo bàn giao 

cho thủ quỹ tiếp nhận. Vào năm 2013, các bị 

cáo còn thu 51,2 triệu đồng qua việc đấu thầu 

đất rừng sản xuất đối với một hộ dân. 

Toàn bộ số tiền 99,7 triệu đồng thu 

được, các bị cáo không hạch toán, quyết toán 

và quản lý qua kho bạc nhà nước mà để ngoài 

sổ sách. Ngoài ra, cơ quan tố tụng còn xác 

định các bị cáo bỏ ngoài sổ sách khoản thu 

ủng hộ của Công ty cổ phần Xây dựng thương 

mại và dịch vụ Phú Đức. 
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Trước đó vào năm 2011, Công ty Phú 

Đức thực hiện dự án giải phóng mặt bằng để 

thăm dò, khai thác đá phiến thạch anh tại khu 

vực đồi Đội Uy, xã Thọ Văn. UBND xã Thọ Văn 

đã phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh 

nghiệp trong việc thu hồi, giải phóng mặt bằng 

diện tích theo quy định. 

Công ty Phú Đức sau đó đã ủng hộ cho 

UBND xã số tiền 100 triệu đồng để chi vào các 

hoạt động chung. Nhận số tiền trên, song các 

bị cáo sử dụng chi vào các việc không có trong 

danh mục chi ngân sách như sắm lễ động thổ 

trạm y tế, chi thăm quan, du lịch, chi quà tết, 

hỗ trợ đền bù… 

Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo có 

động cơ vụ lợi, lợi dụng chức vụ để lập khống 

hồ sơ, bỏ ngoài sổ sách số tiền 242,4 triệu 

đồng. Hiện các bị cáo đã khắc phục 237 triệu 

đồng, còn phải bồi thường 5,2 triệu đồng. 

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, 

các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại 

phiên tòa, TAND tỉnh Phú Thọ đã quyết định 

xử phạt bị cáo Hà Văn Tấn 12 tháng tù nhưng 

cho hưởng án treo; bị cáo Đinh Văn Thuần mức 

án 12 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội 

“Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi 

hành công vụ”.

 

Lâm Vinh 

 

https://anninhthudo.vn/Ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

NGANG NHIÊN PHÁ RÀO DÂY THÉP, KHAI THÁC CAO LANH TRÁI PHÉP 

 

Các đối tượng khai thác đã ngang 

nhiên phá hàng rào bảo vệ để đưa phương tiện 

vào khu đồi, sự việc đã diễn ra trong thời gian 

dài và vị trí khai thác trái phép chỉ cách trụ sở 

UBND xã khoảng 1 km. 

Ngày 20/4, có mặt tại khu đất đồi rừng 

do gia đình ông Nguyễn Văn Huy và ông 

Nguyễn Mạnh Hùng (Khu 5, xã Hà Lương, 

huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ) quản lý và sử 

dụng, phóng viên chứng kiến một chiếc máy 

xúc đang đào bới đất để khai thác cao lanh trái 

phép. 

Điều đáng nói, các đối tượng khai thác 

đã ngang nhiên phá hàng rào bảo vệ để đưa 

phương tiện vào khu đồi, sự việc đã diễn ra 

trong thời gian dài và vị trí khai thác trái phép 

chỉ cách trụ sở UBND xã khoảng 1 km. 

Khi phóng viên đến hiện trường, một 

máy múc đang miệt mài bóc tầng còn một máy 

múc khác bỗng nhiên nổ máy bỏ đi. 

Theo quan sát của phóng viên, cả một 

quả đồi cao, rộng đã bị các đối tượng đào bới 

nham nhở. 

Bên cạnh đó, một lượng lớn cao 

lanh được đắp thành đống để chờ vận chuyển 

đi nơi khác. 

Người dân sống ở đây cho biết, sự việc 

trên đã diễn ra vài năm nay. 

Nhiều xe ôtô có trọng tải lớn ầm ầm lao 

vào chở hàng khiến con đường bêtông liên 

thôn bị băm nát, trời mưa thì lầy lội, trời nắng 

thì bụi mù mịt, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống 

của nhân dân. 

Ông Nguyễn Văn Thể, Chủ tịch UBND 

xã Hà Lương, cho biết: Tại khu vực này từ năm 

2018 đã bắt đầu có hiện tượng khai thác 

khoáng sản trái phép. 

Sự việc bắt nguồn từ đơn xin hạ cốt nền 

của ông Nguyễn Văn Huy vào cuối năm 2018 

trong thời gian 5 ngày. 

https://anninhthudo.vn/
https://www.vietnamplus.vn/tags/Cao-lanh.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Cao-lanh.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Khai-th%c3%a1c-kho%c3%a1ng-s%e1%ba%a3n.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Khai-th%c3%a1c-kho%c3%a1ng-s%e1%ba%a3n.vnp
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Tuy nhiên, lợi dụng việc san hạ cốt 

nền, một số đối tượng đã khai thác khoáng sản 

cao lanh trái phép. 

Làm hết đất nhà ông Huy thì họ lấn 

sang đất nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng. UBND 

xã Hà Lương đã nhiều lần lập biên bản, báo 

cáo lên UBND huyện Hạ Hòa và các đơn vị liên 

quan, nhưng các đối tượng vẫn không dừng 

hoạt động mà ngày càng tỏ ra liều lĩnh. 

Ông Thể ngao ngán chia sẻ: "Chúng tôi 

rất vất vả vì vấn đề này. Chính quyền xã đã 

báo cáo lên UBND huyện, Phòng Tài nguyên 

Môi trường và Công an huyện. Các đơn vị trên 

đã vào kiểm tra nhiều lần, lập biên bản và xử 

phạt. Nhưng tình trạng khai thác cao lanh 

không những không chấm dứt mà còn tiếp tục 

tái diễn nhiều lần." 

"Đến mức, địa phương phải cho công 

an xã và khu dân cư đổ cột bêtông, căng dây 

thép gai ngăn chặn "quặng tặc". Nhưng các đối 

tượng đã liều lĩnh phá cả cột và dây thép gai 

để đưa phương tiện vào khai thác trái phép," 

ông Thể bức xúc nói. 

Theo bà Phạm Thị Kim Toán, cán bộ 

địa chính xã Hà Lương, vị trí các đối tượng 

đang khai thác trái phép là đất rừng sản xuất 

của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hùng, không 

có hồ sơ, đơn xin phép san hạ hay cải tạo. 

Hoạt động này có nhiều vi phạm như 

hủy hoại đất, thay đổi hiện trạng đất và khai 

thác khoáng sản trái phép. 

Thừa nhận việc này đã kéo dài nhiều 

năm nay, ông Đàm Trung Kiên, Trưởng Phòng 

Tài nguyên và Môi trường huyện Hạ Hòa, 

khẳng định, đơn vị sẽ cho kiểm tra lại thông tin 

và lần này sẽ xử lý dứt điểm vụ việc./.

 

 

Trung Kiên (TTXVN/Vietnam+) 

 

www.vietnamplus.vn/Ngày 20 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

LẤY VỎ BỌC LÀ GIÁM ĐỐC ĐỂ TRÁNH SỰ CHÚ Ý NHẰM CHO VAY NẶNG LÃI 

 

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh 

Phú Thọ thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi 

tố vụ án hình sự “Cho vay nặng lãi trong giao 

dịch dân sự” xảy ra tại TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

đối với 2 đối tượng Nguyễn Quốc Chính và Lê 

Nguyên Dương. 

Cụ thể, đối tượng Nguyễn Quốc Chính 

(sinh năm 1982, trú phường Gia Cẩm, TP Việt 

Trì), thời điểm bị cơ quan công an bắt giữ, 

Chính đang là giám đốc một doanh nghiệp. 

Cơ quan công an cho biết, để tránh sự 

chú ý, Chính khoác lên mình vỏ bọc là Giám 

đốc của Công ty TNHH Xây dựng Phúc Đạt. 

Thực chất công ty của Chính không hoạt động 

kinh doanh. Chính cũng thường xuất hiện hoặc 

đăng lên trang cá nhân (trên mạng xã hội) hình 

ảnh trau chuốt, lịch lãm. 

Vỏ bọc trên không qua mắt được công 

an, ngày 8-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án 

hình sự, khởi tố bị can và bắt giữ đối với 

Nguyễn Quốc Chính về hành vi “Cho vay nặng 

lãi trong giao dịch dân sự”. 

Bước đầu điều tra đã chứng minh được 

4 người vay tiền của Chính với lãi suất 4.000 

đồng/triệu/ngày qua hình thức vay tín chấp 

(vay không cần tài sản đảm bảo - PV). Tổng 

số tiền mà Chính thu lời bất chính của 4 người 

vay là hơn 100 triệu đồng. 

Trong khi đó, đối tượng Lê Nguyên 

Dương (sinh năm 1990, trú phường Dữu Lâu, 

https://www.vietnamplus.vn/tags/Ph%c3%b2ng-T%c3%a0i-nguy%c3%aan-M%c3%b4i-tr%c6%b0%e1%bb%9dng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/Ph%c3%b2ng-T%c3%a0i-nguy%c3%aan-M%c3%b4i-tr%c6%b0%e1%bb%9dng.vnp
https://www.vietnamplus.vn/tags/L%e1%ba%adp-bi%c3%aan-b%e1%ba%a3n.vnp
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TP Việt Trì) bị khởi tố cùng tội danh ngày 14-4. 

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 1-1-2018 

đến ngày 24-3-2020, Lê Nguyên Dương đã 

cho nhiều người vay với lãi suất vượt quá quy 

định. 

Bước đầu xác định 2 trường hợp vay 

tiền của Dương với lãi suất 5.000 

đồng/triệu/ngày với hình thức vay tín chấp. 

Tổng số tiền mà Dương thu lời bất chính của 2 

người này là hơn 38 triệu đồng. 

Một cán bộ điều tra cho biết, Dương là 

thành phần bất hảo đã có tiền án liên quan đến 

ma túy. Sau khi mở của hàng cầm đồ, Dương 

tiến hành cho vay nặng lãi. Trong quá trình cho 

người đi đòi nợ thuê, Dương cho đàn em đe 

dọa, uy hiếp khiến con nợ sợ hãi và trả tiền với 

mức lãi suất cao.

 

Gia Khánh 

 

https://www.sggp.org.vn/Ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAM ĐẦU TƯ TIỀN ẢO, NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN Ở PHÚ THỌ LỪA ĐẢO GẦN 3 TỶ ĐỒNG 

 

Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát hình sự, 

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều tra, làm 

rõ hành vi phạm tội, ra quyết định khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 

đối với Bùi Thị Quỳnh Liên (SN 1984, trú khu 

Thanh Xuân, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, 

Phú Thọ) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

với số tiền chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. 

Quen biết qua mạng xã hội, lừa đảo được gần 

3 tỷ đồng 

Theo đơn trình báo của chị Nguyễn Thị 

Thu Hoài (tên nạn nhân đã đổi) ở TP Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ, qua mối quan hệ xã hội, chị có 

quen Bùi Thị Quỳnh Liên, khi đó Liên đang 

công tác tại Trung tâm sản nhi tỉnh Phú Thọ. 

Qua trao đổi, Liên nói với chị Hoài đang mua 

thuốc thực phẩm chức năng mang vào Trung 

tâm sản nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ 

bán lấy tiền chênh lệch (theo quy định của 

bệnh viện, Liên không được đem thuốc vào 

Trung tâm sản nhi để bán). 

Từ đó, Liên gạ nếu chị Hoài góp 500 

triệu đồng trong một tháng để cùng kinh 

doanh, sẽ thu được 30 triệu đồng tiền lãi và 

Liên sẽ chia cho chị Hoài 25 triệu đồng lợi 

nhuận...Thấy Liên là người nhà nước đồng thời 

nhiều lần thanh toán khoản tiền hoa hồng sòng 

phẳng nên từ ngày 8/5/2019 đến ngày 

30/8/2019, chị Hoài nhiều lần đưa tiền cho Liên 

với tổng số gần 3 tỷ đồng. 

Thời gian sau đó, không thấy Liên đưa 

tiền như đã thỏa thuận, chị Hoài nhiều lần đòi 

tiền không được và có biểu hiện né tránh nên 

chị Hoài đã đến cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ 

trình báo toàn bộ sự việc. Quá trình đấu tranh, 

cơ quan Công an đã làm rõ hành vi phạm tội 

của Bùi Thị Quỳnh Liên. 

Theo cơ quan điều tra, trước khi trở 

thành bị can trong vụ án, Liên làm nhiệm vụ 

cấp phát thuốc tại Khoa dược - Trung tâm sản 

nhi thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. 

Khoảng tháng 5/2019, Liên tìm hiểu thì được 

biết Phùng Thị Phương Thảo (SN 1984, trú 

phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) 

kinh doanh trên trang web 

“http://www.tesline.com” và thu được lợi nhuận 

lớn. Liên muốn tham gia cùng Thảo nhưng vào 

thời điểm đó, Liên đang nợ một khoản tiền lớn 

của ngân hàng nên không có vốn đầu tư. 

Để có tiền, Liên nảy sinh ý định lừa đảo 

chị Hoài để lấy tiền đầu tư kinh doanh trên 

mạng cùng Thảo. 

Mở rộng điều tra vụ án, lực lượng chưc 

năng phát hiện toàn bộ số tiền chiếm đoạt 

https://www.sggp.org.vn/
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được, Liên dùng 30 triệu đồng mua các thực 

phẩm chức năng mang đi bán lấy tiền lãi chênh 

lệch. Sau khi bán được số thuốc trên cho một 

công ty, Liên dùng một phần tiền lãi để tiêu xài 

cá nhân. Ngoài ra, Liên chuyển cho Thảo số 

tiền 894 triệu đồng để cùng Thảo đầu tư, kinh 

doanh trên các trang web. 

3 tỷ đồng tiền thật, đầu tư kinh doanh tiền ảo 

Tháng 5/2019, Liên đưa cho Thảo 140 

triệu đồng để kinh doanh trên trang web 

http://www.Tessline.com” (nhưng Liên không 

nhớ tài khoản). Quá trình đầu tư, Liên thu được 

50 triệu đồng tiền lãi. Tháng 6/2019 trang web 

bị sập nên Liên mất toàn bộ số tiền này. 

Sau đó, Thảo tiếp tục giới thiệu cho 

Liên 2 trang we HotForex và Fortubet có cùng 

cách thức kinh doanh như trên trang web 

Tessline, Liên đồng ý tham gia và chuyển cho 

Thảo số tiền 754 triệu đồng qua tài khoản 

ngân hàng. Trong quá trình đầu tư, Liên thu 

được tiền lãi và đã dùng để trả tiền lợi nhuận 

cho chị Hoài. 

Sau một thời gian đầu tư, Liên đã rút 

300 triệu đồng từ trang web HotForex để kinh 

doanh đầu tư vào cái khác. Số tiền 594 triệu 

đồng, chị ta vẫn tiếp tục kinh doanh cùng Thảo 

tại trang web Fortubet. Khoảng cuối tháng 

6/2019, Thảo cho Liên biết không truy cập 

được vào trang web Fortubet nữa nên Liên bị 

mất toàn sộ số tiền này. 

Tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an 

tỉnh Phú Thọ, Liên khai còn đầu tư kinh doanh 

chứng khoán trên mạng vào trang web 

http://www dicappital.co.uk. Liên sử dụng tài 

khoản gmail để đăng ký mở tài khoản trên 

trang web của công ty cổ phần Ngân Lượng, 

có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) để 

đầu tư chơi chứng khoán bằng cách mua vàng, 

tiền tệ, visa, cà phê... với tổng số tiền 1,6 tỉ 

đồng thông qua ví điện tử. Số tiền này Liên đã 

thu được và dùng trả cho chị Hoài được 215 

triệu đồng, phần còn lại sử dụng để chi tiêu cá 

nhân và không có khả năng chi trả. 

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú 

Thọ đang tiếp tục điều tra vụ án theo quy định 

của pháp luật./.

 

PV/VOV.VN 

 

https://vov.vn/Ngày 5 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐUỔI CHÉM CẢNH SÁT GIAO THÔNG TRỌNG THƯƠNG VÌ BỊ GIỮ XE VI PHẠM 

 

Mới đây, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở 

phiên tòa xét xử với bị cáo Vương Hồng Thái 

(SN 1976, ở Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh 

Phú Thọ) về tội "Giết người". 

Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn 

Hoàng (SN 1990, Cảnh sát giao thông Công 

an thị xã Phú Thọ). 

Theo bản án sơ thẩm, Vương Hồng 

Thái là lao động tự do, đã có vợ và 2 con. Trước 

khi phạm tội lần này, Thái từng vướng lao lý vì 

tàng trữ trái phép chất ma túy, phải chấp hành 

hình phạt tù 60 tháng. Ngày 8/8/2017, Thái 

chấp hành xong hình phạt tù, trở về địa phương 

sinh sống. 

Cũng theo bản án, tối 7/8/2019, Vương 

Hồng Thái uống rượu tại nhà. Sau khi uống 

khoảng 600ml rượu, Thái đã điều khiển xe máy 

nhãn hiệu YAMAHA, đi từ nhà qua đường Tân 

Thành (phường Hùng Vương) về hướng Cầu 

Trắng - Trung tâm thị xã Phú Thọ. Đến đây, 

Thái gặp tổ công tác đội Cảnh sát giao thông 

Công an thị xã Phú Thọ, trong đó có anh 

Nguyễn Hoàng đang làm nhiệm vụ tuần tra, 

kiểm sát giao thông. 

https://vov.vn/
https://congly.vn/xa-hoi/giao-thong
https://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/tien-thu-tu-xu-phat-hanh-chinh-vi-pham-trong-linh-vuc-giao-thong-phai-nop-vao-nsnn-327534.html
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Do Thái điều khiển xe máy không đội 

mũ bảo hiểm nên bị một thành viên trong tổ 

công tác của đội Cảnh sát giao thông Công an 

thị xã Phú Thọ ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm 

tra. 

Quá trình bị kiểm tra, Thái không xuất 

trình được giấy tờ xe. Bên cạnh đó, khi kiểm tra 

nồng độ cồn, Thái còn vượt mức cho phép. Do 

đó, anh Nguyễn Hoàng đã tiến hành lập biên 

bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương 

tiện đối với Thái về các lỗi: Điều khiển xe mô 

tô không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép 

lái xe và có nồng độ cồn trong hơi thở vượt quá 

quy định. 

Thái ký biên bản vi phạm hành chính 

và xin anh Hoàng cho xin chiếc xe máy để lấy 

phương tiện đi lại. Tuy nhiên, anh Hoàng 

không đồng ý và hẹn Thái hôm sau đến trụ 

sở Công an thị xã Phú Thọ làm việc. 

Do bực tức vì bị giữ xe máy, nên Thái đi 

bộ về nhà, xuống bếp lấy 1 con dao nhọn (loại 

dao bầu), giấu trong các tờ giấy màu. Sau đó, 

Thái đi bộ đến chỗ tổ công tác đang làm nhiệm 

vụ. 

Nhìn thấy anh Hoàng đang ngồi ghi 

biên bản, Thái đi vòng ra phía sau lưng anh 

Hoàng. Tại đây, Thái dùng dao đâm một nhát 

theo hướng từ trên xuống dưới trúng vào lưng 

anh Hoàng. Bị đâm bất ngờ anh Hoàng ngã lao 

về phía trước làm đổ chiếc bàn nhựa. Anh 

Hoàng vùng lên bỏ chạy về phía Cầu Trắng. 

Thái cầm dao đuổi theo. Đuổi kịp, Thái 

dùng dao chém về phía lưng anh Hoàng. Anh 

Hoàng giơ tay trái lên đỡ thì bị Thái chém vào 

mu bàn tay. 

Không đuổi anh Hoàng nữa, Thái quay 

sang đuổi anh Đỗ Tiến Việt và anh Đỗ Trọng 

Phương (cùng đội với anh Hoàng) để đâm. Lúc 

này, anh Hán Trung Dũng chạy tới hỗ trợ anh 

Việt và anh Phương khống chế bắt giữ Thái, 

đưa về trụ sở Công an phường Hùng Vương lập 

biên bản. 

Sau đó, anh Hoàng được đưa đi cấp 

cứu kịp thời nên may mắn thoát chết, tuy nhiên, 

bị tổn thương 67% sức khỏe do rách phổi, tụy, 

đứt xương sườn… 

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định tạm 

giữ đối với Vương Hồng Thái. 

Qua kiểm tra Vương Hồng Thái kết quả 

dương tính với chất ma túy. Thái khai ngày 

5/8/2019, Thái được Nguyễn Việt Anh (SN 

1979 ở tổ 35, phố Tân Hưng, phường Âu Cơ, 

thị xã Phú Thọ) cho ma túy để sử dụng. 

Từ lời khai của Thái, Cơ quan điều tra 

đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của 

Nguyễn Việt Anh nhưng không thu giữ gì. 

Nguyễn Việt Anh hiện không có mặt tại địa 

phương. 

Theo HĐXX, hành vi của Thái thể hiện 

lỗi cố ý trực tiếp tước đoạt sinh mạng người 

khác, người bị hại không chết là do được cấp 

cứu kịp thời. Xét tính chất vụ án là đặc biệt 

nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, thể hiện tính côn đồ chỉ vì mâu 

thuẫn nhỏ do bực tức vì bị tổ công tác Cảnh sát 

giao thông - Công an thị xã Phú Thọ xử phạt vi 

phạm hành chính và tạm giữ phương tiện mà 

bị cáo mà bị cáo đã quyết định dùng dao đâm 

chết cán bộ cảnh sát trực tiếp lập biên bản đối 

với bị cáo. 

Hành vi của bị cáo gây dư luận xấu 

trong quần chúng nhân dân, làm mất trật tự trị 

an xã hội. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm 

để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho 

xã hội. 

Với hành vi phạm tội nêu trên, bị cáo 

Thái bị HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt 

18 năm tù về tội “Giết người”.

 

Mạnh Hùng 

 

http://congly.vn/Ngày 6 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

https://congly.vn/ban-doc/giet-nguoi-vi-mau-thuan-ca-nhan-nguoi-dan-cho-cong-ly-324728.html
https://congly.vn/xa-hoi/suc-khoe
https://congly.vn/xa-hoi/giao-duc
http://congly.vn/
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CÓ CHỨNG NHẬN ĐỘNG KINH, “TRÙM” TÍN DỤNG ĐEN PHÚ THỌ VẪN LĨNH ÁN 

 

Theo bản án của TAND tỉnh Phú Thọ, 

Nguyễn Khắc Tú (SN 1971, ở xã Kim Đức, TP 

Việt Trì) mở hiệu cầm đồ, cho người khác vay 

nặng lãi nhiều năm nay với “lãi suất đen” từ 

4.000 đồng – 6.000 đồng/triệu/ngày. 

Đầu năm 2019, Tú mở cửa hàng cho 

thuê xe tự lái tại Khu đô thị Minh Phương (TP 

Việt Trì), đồng thời cũng là nơi giao dịch tín 

dụng đen. Tại đây, “trùm” cho vay nặng lãi ở 

Phú Thọ thuê hai người trông quán và thu tiền 

lãi. 

Khi có người muốn vay tiền, “ông trùm” 

này yêu cầu họ viết giấy vay, giấy mượn xe và 

giấy bán xe. Khi “con nợ” không có khả năng 

trả nợ, Tú mang những giấy tờ này ra ép, dọa 

sẽ làm đơn kiện người vay về tội lừa đảo. 

Vì lo sợ, các con nợ sẽ phải bán nhà 

cửa, đất đai hoặc tài sản có giá trị để trả cho 

Tú. Bằng thủ đoạn trên, "ông trùm" đã thu lời 

bất chính một số tiền lớn từ việc cho vay nặng 

lãi. 

CQĐT đã làm rõ, Tú đã cho 4 trường 

hợp vay tiền với lãi suất vượt quá 5 lần mức lãi 

suất cao nhất quy định, hưởng lợi 323,7 triệu 

đồng. 

Ngoài ra, Tú còn cho 145 người khác 

vay lãi. Những người này không có mặt tại địa 

phương hoặc không hợp tác. Do vậy, chưa xác 

minh làm rõ được số tiền trả lãi là bao nhiêu. 

CQĐT đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu, 

xử lý. 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, 

“trùm” cho vay nặng lãi bất ngờ xuất trình sổ 

điều trị bệnh động kinh của Bệnh viên tâm 

thần, buộc CQĐT phải đưa Tú đi giám định. 

Kết luận giám định của Trung tâm pháp 

y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc cho thấy: 

Nguyễn Khắc Tú bị bệnh động kinh có rối loạn 

tâm thần. Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm 

tội ngày 25/8/2019, Tú bị bệnh động kinh có rối 

loạn tâm thần, hạn chế khả năng nhận thức và 

hạn chế khả năng điều khiển hành vi. 

Tuy nhiên tòa cho rằng, CQĐT xác 

định hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch 

dân sự do Tú thực hiện liên tục trong một thời 

gian dài, từ năm 2013 đến trước thời điểm bị 

bắt là ngày 25/8/2019 (thời điểm xác định Tú 

hạn chế khả năng nhận thức, hạn chế khả 

năng điều khiển hành vi). 

Do đó, Tú phải chịu trách nhiệm hình 

sự về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân 

sự”, theo quy định tại khoản 2, điều 201, 

BLHS. TAND tỉnh Phú Thọ phạt Tú số tiền 100 

triệu đồng về tội Cho vay nặng lãi trong giao 

dịch dân sự. 

Tòa quyết định tịch thu nộp ngân sách 

số tiền “ông trùm” đã thu lợi bất chính (tiền lãi 

vượt trần) là 226,8 triệu đồng. Tú cũng bị buộc 

phải trả lại người vay số tiền lãi là 831,1 triệu 

đồng. 

Dự “tiệc ma túy” 

Quá trình điều tra, khám xét nơi ở của 

Tú, ngoài các sổ sách liên quan đến việc cho 

vay nặng lãi, CQĐT còn thu giữ 5 viên nén màu 

xanh là ma túy tổng hợp và 1 gói chất 

Ketamine, trọng lượng 11,778 gam. 

Về số ma túy bị thu giữ, Tú khai, vào 

đầu tháng 8/2019, anh ta đi dự sinh nhật một 

người bạn tại quán bar ở Hà Nội, có nhiều “tép” 

ma túy bày trên bàn. 

Khi Công an vào kiểm tra quán, lợi 

dụng sơ hở, Tú lấy 1 gói đem về cất giấu, chưa 

sử dụng thì bị thu giữ. 

Còn 5 viên ma túy tổng hợp, Tú khai đã 

mua của Trần Thị Dung (SN 1993, ở quận Bắc 

Từ Liêm, Hà Nội), với giá 1 triệu đồng, vào 

ngày 24/8/2019. 

Từ lời khai của “ông trùm”, CQĐT khám 

xét khẩn cấp chỗ ở của Dung tại cơ sở kinh 

doanh mát - xa “Mai Club” trên đường Phạm 

Văn Đồng, Hà Nội, thu giữ số ma túy có khối 

lượng 16,438gam. 

Với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, Tú 

phải nhận 30 tháng tù. ‘Nữ quái’ Dung nhận 5 

năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

 

T.Nhung 

 

https://vietnamnet.vn/Ngày 14 tháng 4 năm 2020 
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BẮT GIỮ, XỬ LÝ NHIỀU ĐỐI TƯỢNG ĐUA XE TRÁI PHÉP 

 

Đội Cảnh sát giao thông, Công an 

thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cho biết từ 

Tết Nguyên đán 2020 đến nay, lực lượng chức 

năng đã bắt giữ nhiều đối tượng, xử phạt hành 

vi tụ tập đua xe trên đường phố và tạm giữ các 

phương tiện vi phạm. 

Lợi dụng đường sá vắng vẻ mùa dịch 

COVID-19, một số thanh niên đã tụ tập điều 

khiển xe máy bốc đầu, lạng lách, đánh võng, 

chạy tốc độ cao quanh các tuyến đường chính 

của thành phố Việt Trì, gây nguy hiểm cho 

người và phương tiện tham gia giao thông. 

Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và kế 

hoạch vây bắt cụ thể, từ Tết Nguyên đán đến 

ngày 17/4, Đội Cảnh sát giao thông Công an 

thành phố Việt Trì đã tóm gọn hơn 110 “quái 

xế” (đa số ở độ tuổi từ 15-18), tạm giữ hơn 100 

phương tiện và phạt 247 triệu đồng; tịch thu 

các xe mô tô thay đổi hình dáng, kết cấu xe, 

độ, chế thêm các phụ tùng. 

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã 

thừa nhận hành vi vi phạm và khai nhận 

thường xuyên tập trung nhau qua các trang 

fanpage trên Facebook như Bênh19, Bốn 

bánh, No1 Hà thành để hẹn địa điểm "đi bão". 

Bên cạnh việc xử phạt, Đội Cảnh sát giao 

thông Công an thành phố Việt Trì cũng đã phối 

hợp với gia đình, nhà trường, tổ dân phố… tăng 

cường quản lý, giáo dục, răn đe để các thanh 

niên này không tiếp tục tái phạm.

 

 

Đào An (TTXVN) 

 

https://baotintuc.vn/Ngày 17 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

BẮT QUẢ TANG HAI NHÓM NAM, NỮ SỬ DỤNG MA TÚY TRONG KHÁCH SẠN 

 

5 giờ ngày 11/4, Công an thành phố 

Việt Trì (Phú Thọ) bắt quả tang hai nhóm thanh 

niên gồm cả nam và nữ đang có hành vi sử 

dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Lâm 

Anh, phường Dữu Lâu, thành phố Việt Trì. 

Thông qua công tác trinh sát và sử 

dụng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành 

phố Việt Trì đã kiểm tra và bắt quả tang hai 

nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ đang có 

hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại hai 

phòng nghỉ thuộc khách sạn Lâm Anh.  

Tại phòng số 307, công an bắt giữ 13 

đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp, 

trong đó nhiều đối tượng đang có biểu hiện 

“phê ma túy”. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 18 

viên ma túy tổng hợp, 3 gói nilon trắng bên 

trong có chứa chất ma túy dạng Ketamine. 

Khai thác nóng tại chỗ, số ma túy này do 

Quách Xuân Hải (sinh năm 1994, tại xã Cao 

Xá, huyện Lâm Thao, Phú Thọ) mua ở Ba Vì, 

Hà Nội trong đêm 10/4, sau đó thuê phòng tại 

khách sạn Lâm Anh, tụ tập bạn bè cùng sử 

dụng.  

Tại phòng 407, lực lượng Công an đã 

bắt giữ 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 26 

viên ma túy tổng hợp, 3 gói nilon bên trong có 

chứa chất ma túy dạng Ketamine. Theo lời khai 

ban đầu, số ma túy này do Lê Đại Dương (sinh 

năm 1993, trú tại khu 13, thị trấn Hùng Sơn, 

huyện Lâm Thao, Phú Thọ) mua về để bán lại 

kiếm lời, đồng thời tụ tập bạn bè đến thuê 

phòng tại khách sạn Lâm Anh để sử dụng.  

https://baotintuc.vn/
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Hiện Công an thành phố Việt Trì đang tiếp tục 

điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng để 

xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Tạ Văn Toàn (TTXVN) 

 

https://baotintuc.vn/Ngày 11 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

BẮT NHÓM THANH NIÊN “MỞ TIỆC” MA TÚY, BAY LẮC TRONG QUÁN KARAOKE 

 

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ một 

nhóm 7 đối tượng nam, nữ đang có hành vi tụ 

tập, sử dụng trái phép chất ma túy trong quán 

Karaoke. 

Ngày 13/4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về 

ma túy, Công an tỉnh Phú Thọ bắt quả tang 

một nhóm thanh niên gồm 4 nam và 3 nữ đang 

có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bay 

lắc tại phòng VIP2, tầng 2, quán Karaoke Gia 

Hân, địa chỉ khu 8, xã Phú Lộc, huyện Phù 

Ninh. 

Tại thời điểm bị bắt giữ, các đối tượng 

có biểu hiện phê ma túy đang hát hò, nhảy 

múa theo tiếng nhạc. 

Vật chứng thu giữ tại chỗ gồm 3 gói 

nilon trắng, bên trong có chứa chất ma túy 

dạng Ketamine; 11 điện thoại di động được các 

đối tượng sử dụng để phát nhạc cùng nhau bay 

lắc. Khai thác nóng tại chỗ, các đối tượng khai 

nhận, số ma túy trên do Trần Trọng An, sinh 

năm 1988, HKTT tại phường Phong Châu, thị 

xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ mua về, sau đó tụ 

tập bạn bè cùng đến quán Karaoke Gia Hân 

để bay lắc. Cơ quan công an đã triệu tập 3 

nhân viên phục vụ tại quán Karaoke để làm rõ 

trách nhiệm có liên quan. 

Tiếp tục đấu tranh, áp dụng các biện 

pháp nghiệp vụ, khoảng 22h00 cùng ngày, 

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an tỉnh 

Phú Thọ tiếp tục bắt quả tang đối tượng Phạm 

Thanh Tùng, sinh năm 1988, HKTT tại phường 

Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đối tượng 

Tùng bị bắt khi đang trên đường vận chuyển 

trái phép 10 viên ma túy tổng hợp và 1 gói ma 

túy tổng hợp dạng Ketamine từ Hà Nội lên Phú 

Thọ để cung cấp cho các đối tượng có nhu cầu 

sử dụng ma túy để bay lắc. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra 

xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

Quang Thuận 

 

https://conglyxahoi.net.vn/Ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://baotintuc.vn/
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KINH TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 

 

THỦ TƯỚNG ĐỒNG Ý CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TẠI TỈNH PHÚ THỌ 

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 

Phúc đã đồng ý Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ 

quyết định chuyển mục đích sử dụng 35,01ha 

đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Theo đó, 

tại Công văn số 461/TTg-NN, Thủ tướng Chính 

phủ yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo việc 

chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo 

đúng quy định pháp luật về đất đai, Nghị định số 

35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015, Nghị định số 

62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ 

và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thủ 

tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi 

trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên 

theo đúng quy định.

 

TH 

 

Khoa học & Đời sống. – Số 51(3974). – Ngày 27 tháng 4 năm 2020. – Tr.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY HOẠCH TỈNH PHÚ THỌ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 VỚI HƠN 3.500K M2 

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành 

Quyết định số 490/QĐ-TTg phê duyệt nhiệm vụ 

lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050. Phạm vi quy hoạch tỉnh 

Phú Thọ là phần lãnh thổ tỉnh với tổng diện tích 

tự nhiên là 3.534,6 km2. 

Theo đó, nguyên tắc lập Quy hoạch tỉnh 

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cần 

phải phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, 

định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của cả nước; 

chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát 

triển bền vững; các điều ước quốc tế mà Việt 

Nam là nước thành viên; bảo đảm tính nhân 

dân, sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, 

thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia; bảo 

đảm tính khả thi, khoa học, khách quan, công 

khai, minh bạch; ứng dụng công nghệ hiện đại, 

kết nối liên thông, tiết kiệm, hiệu quả. 

Mục tiêu lập quy hoạch đặt ra là cụ thể 

hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch 

vùng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động 

kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống 

đô thị và phân bố dân cư nông thôn, kết cấu hạ 

tầng, phân bổ đất đai, sử dụng tài nguyên và 

bảo vệ môi trường trên cơ sở kết nối quy hoạch 

cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị, 

quy hoạch nông thôn; 

Sắp xếp, phân bố không gian các hoạt 

động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn 

với phát triển kết cấu hạ tầng, sử dụng tài 

nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn để sử 

dụng các nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển 

cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững trong thời 

kỳ quy hoạch. 

Yêu cầu về nội dung lập quy hoạch cần 

định hướng phát triển, sắp xếp không gian và 

phân bố nguồn lực cho các hoạt động kinh tế - 

xã hội phải đồng bộ với quy hoạch cấp quốc gia, 

cấp vùng được cơ quan Nhà nước có thẩm 

quyền quyết định, hướng đến mục tiêu phát triển 

bền vững trên cả 3 trụ cột: Kinh tế, xã hội và môi 

trường; phù hợp với bối cảnh hội nhập quốc tế, 

các cam kết trong các điều ước quốc tế đa 

phương và song phương mà Việt Nam là thành 

viên. 
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Đảm bảo tính liên kết, đồng bộ, khai thác 

và sử dụng hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng 

hiện có giữa các ngành và các vùng liên huyện, 

các địa phương trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể 

các khu vực sử dụng cho mục đích quân sự, 

quốc phòng, an ninh ở cấp tỉnh, liên huyện và 

định hướng bố trí trên địa bàn cấp huyện. 

Xây dựng và cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo 

về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh 

xã hội; chú trọng thúc đẩy phát triển các khu vực 

có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn, vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và đảm 

bảo sinh kế bền vững, nâng cao đời sống vật 

chất và tinh thần cho người dân; phân bổ, khai 

thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả tài nguyên 

thiên nhiên gắn với bảo tồn các giá trị lịch sử - 

văn hóa, di sản thiên nhiên cho các thế hệ hiện 

tại và tương lai.

 

Lưu Huy 

 

https://baophapluat.vn/Ngày 13 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ MỜI SƠ TUYỂN DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HƠN 1.400 TỶ ĐỒNG 

 

Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ vừa có 
thông báo mời sơ tuyển dự án Khu dân cư mới 
phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng. 

Theo đó, dự án dự kiến thực hiện tại xã 
Sóc Đăng và thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan 
Hùng, tỉnh Phú Thọ. Diện tích sử dụng đất cho 
dự án khoảng 27,3 ha; tổng vốn đầu tư hơn 
1.450 tỉ đồng. 

Từ ngày 3/4 – 8/5/2020, Sở Xây dựng 
tỉnh Phú Thọ sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển 
nhà đầu tư thực hiện dự án trên. Dự án được 
đấu thầu rộng rãi quốc tế. Mục tiêu là xây dựng 
khu nhà ở đồng bộ về hệ thống hạ tầng kĩ thuật 
và hạ tầng xã hội theo qui hoạch chi tiết đã 
được duyệt. 

Theo tìm hiểu, dự án Khu dân cư mới 
phía Tây Nam thị trấn Đoan Hùng thuộc qui 
hoạch mở rộng thị trấn Đoan Hùng được 
UBND tỉnh phê duyệt ngày 10/5/2007 thuộc 
chương trình phát triển đô thị thị trấn Đoan 
Hùng, huyện Đoan Hùng đến năm 2020. 

Ngày 12/9/2018, Thường trực Tỉnh ủy 
Phú Thọ đã có thông báo về việc nhất trí chủ 

trương đầu tư xây dựng khu đô thị phía Tây 
Nam huyện Đoan Hùng theo hình thức đấu giá 
quyền sử dụng đất. 

Tiếp đó, ngày 19/9/2018, UBND tỉnh 
Phú Thọ đã cho phép UBND huyện Đoan 
Hùng thực hiện dự án trên. UBND huyện Đoan 
Hùng sau đó đã có thông báo về chủ trương 
thu hồi đất để thực hiện dự án. 

Về cơ cấu sử dụng đất của dự án: Đất 
giao thông là 10,28 ha (gồm đường trục chính 
có mặt cắt 35 m; 6,38 ha nối từ QL2 đi QL70 
và các tuyến giao thông nội bộ trong khu đô thị 
3,90 ha); đất ở đô thị là 10,05 ha; đất sân chơi, 
vườn hoa cây xanh là 0,83 ha; đất nhà trẻ là 
0,17 ha. 

Ngoài ra, đất sử dụng vào mục đích 

công cộng là 2,25 ha (Khu trung tâm thương 

mại dịch vụ, công trình điện, hệ thông thoát 

nước, ao hồ,…); đất văn hóa thể thao là 3,72 

ha.

 

B.A 

 

Khoa học&Đời sống. – Số 40(3963). – Ngày 1 tháng 4 năm 2020. – Tr.12 
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WYNDHAM THANH THỦY KẾT HỢP NGHỈ  DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE 

 

Dự án nằm trong khu khoáng nóng  

Thanh  Thủy (Phú Thọ), thích hợp vừa chăm 

sóc sức khỏe vừa nghỉ dưỡng, cân bằng cuộc 

sống. 

Tọa lạc tại xã Bảo Yên huyện Thanh 

Thủy, Phú Thọ. Wyndham Lynn Times Thanh 

thủy nằm trong khu mỏ khoáng nóng Thanh 

Thủy. Mỏ nước khoáng nóng tại đây được phân 

bổ dọc theo bờ Sông Đà với diện tích trên 300 

ha. Trữ lượng nước khoáng đủ khả năng khai 

thác phục vụ cho du khách lâu dài với lưu lượng 

khoảng 2.500 m3 mỗi ngày. Khoáng nóng tại 

Wyndham Lynn Times Thanh Thủy chứa 

nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe và luôn 

duy trì ở mức nhiệt độ từ 45 đến 46 độ C. 

Thực tế, không cần phải đến lúc ô 

nhiễm hay dịch bệnh bùng phát, những dự án 

có yếu tố nghỉ dưỡng , chăm sóc sức khỏe  mới 

phát huy được thế mạnh của mình. Lý giải về 

điều này, nhiều chuyện gia nhận định, dòng 

sản phẩm này hướng tới việc tạo ra một chuẩn 

mức sống tốt cho sức khỏe, gần gũi thiên nhiên 

và phát triển bền vững sau này, vì vậy luôn 

được khách hàng quan tâm. Nhận thấy nhu 

cầu của người dân, chủ đầu tư  Onsen Fuji 

cũng được giới thiệu dự án Wyndham Lynn 

Times Thanh Thủy - Khu nghỉ dưỡng phức hợp 

khoáng nóng 5 sao đầu tirn của doanh nghiệp 

tại miền Bắc. Đại diện CenLand đơn vị phân 

phối cho biết , dự án hội tụ đủ các yếu tố: Tiện 

ích đồng bộ, không gian xanh trong lành và tốt 

cho sức khỏe. 

“Wyndham Lynn Times Thanh Thủy là 

một câu trả lời cho việc tìm ra căn hộ nghỉ 

dưỡng, kết hợp chữa lành gần Thủ Đô. Dự án 

có điểm nhấn là nguồn khoáng nóng quý giá 

bậc nhất Việt Nam, đã được kiểm nghiệm là có 

chất lượng tượng tự với nguồn khoáng nóng 

Nhật Bản”, vị này nhấn mạnh. 

Theo các nhà khoa học  khoáng nóng 

thiên nhiên sẽ đem lại những lợi ích quý báu 

cho sức khỏe người sử dụng. Người ngâm mình 

trong nước khoáng nóng sẽ được cải thiện sức 

khỏe xương khớp, điều hòa lưu thông máu, hỗ 

trợ điều trị nhiều thương tổn… Wyndham Lynn 

Times Thanh Thủ cách Hà Nội khoảng 1 giờ 

lái xe và thuận tiện khi di chuyển tới các địa 

điểm du lịch nổi tiếng khác như khu di tích Đền 

Hùng , vườn Quốc gia Ba Vì, khu di tích K9 Đá 

chông…khách hàng sẽ tránh xa sự tấp nập , ô 

nhiễm nơi thị thành và có thời gian nâng cao 

sức khỏe”, đại diện CenLand cho hay.

 

 

An ninh Thủ đô. – Số 5874. –  Ngày 23 tháng 4 năm 2020. – Tr.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỚM CẢI TẠO, NÂNG CẤP ĐỂ ĐẢM BẢO GIAO THÔNG TRÊN TỈNH LỘ 324B 

 

Một số tuyến đường trên địa bàn huyện 

Lâm Thao (Phú Thọ) hiện đã xuống cấp nhưng 

chưa được sửa chữa, cải tạo, tiềm ẩn nguy cơ 

gây tai nạn giao thông. Điển hình là tuyến tỉnh lộ 

324B đoạn chạy qua địa bàn xã Bản Nguyên và 

xã Tứ Xã, mặt đường bị "cày xới", ảnh hưởng 

không nhỏ đến đời sống của người dân. 

Theo quan sát của chúng tôi, đoạn 

đường này kéo dài khoảng 2,5km, mặt đường 

chi chít những "ổ voi", "ổ gà" san sát nhau. Xe 

cộ đi lại nhiều, tạo nên những hố sâu, khi mưa 

xuống thành vùng nước, như chiếc bẫy giăng ra 

với phương tiện. Theo anh Nguyễn Ngọc Tuy 

(xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao), nguyên 

nhân đường thường xuyên đọng nước do ống 

cống cao hơn mặt đường khiến nước mưa không 

thoát được. "Phương tiện qua đây tiềm ẩn nguy 

cơ tai nạn, nhiều người tay lái yếu rất dễ bị trượt 
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bánh xe, nhiều khi tự ngã hoặc va chạm với 

phương tiện khác", anh Nguyễn Ngọc Tuy nói. 

Việc đoạn đường này bị xuống cấp còn 

gây ảnh hưởng đến cuộc sống những hộ dân hai 

bên đường. Chị Trần Thị Hà (xã Tứ Xã, huyện 

Lâm Thao) cho biết, trời nắng bụi mù mịt, mỗi 

lần có ô tô di chuyển là kéo theo cả một lớp bụi 

dày phía sau, gây ô nhiễm không khí trầm trọng. 

Trước tình trạng xuống cấp của đoạn đường 

này, nhiều kiến nghị đã gửi lên các cơ quan chức 

năng với mong muốn sớm sửa chữa mặt đường, 

giúp người dân đi lại thuận tiện nhưng vẫn chưa 

được giải quyết. Ông Cao Văn Thành, nguyên 

Hiệu trưởng Trường THCS Bản Nguyên (xã Bản 

Nguyên, huyện Lâm Thao) chia sẻ: "Chúng tôi 

đã nhiều lần kiến nghị qua các đợt tiếp xúc cử tri 

của đại biểu HĐND xã, huyện và nhận được câu 

trả lời là vấn đề này đang được nghiên cứu, xem 

xét". 

Xã Bản Nguyên và xã Tứ Xã đều được 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tình trạng 

xuống cấp của tỉnh lộ 324B trên địa bàn huyện 

Lâm Thao không chỉ ảnh hưởng đến an toàn 

giao thông mà còn gây không ít khó khăn trong 

phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Những 

bất cập này cần sớm khắc phục để trả lại sự 

thông thoáng cho tuyến đường.

 

Thùy Dung 
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TRỒNG RỪNG GỖ LỚN CHO THU NHẬP CAO 

 

Khuyến khích người dân chuyển từ trồng 

rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn đang là hướng đi mới 

của tỉnh Phú Thọ giúp nâng cao thu nhập cho 

người trồng rừng và tăng giá trị của sản phẩm 

gỗ. 

Theo đó, nhờ chuyển sang trồng rừng 

gỗ lớn đã giúp gia đình ông Nguyễn Tiến Thịnh 

tại khu đồi Đá Thờ, thị trấn Yên Lập, huyện Yên 

Lập tăng thu nhập lên gấp 3 lần so với trước. Với 

1 ha rừng keo gia đình ông Thịnh trồng đã cho 

khai thác sản lượng gỗ đạt  từ 200 - 

250m3/ha,  thu nhập 300 triệu đồng. 

Ông Thịnh cho biết, trước kia ông còn 

trồng rừng gỗ nhỏ, sản lượng gỗ chỉ đạt sản 

lượng 80-90m3/ha, trị giá 70-80 triệu đồng/ha. 

Trong khi đó, việc trồng rừng gỗ nhỏ cũng đòi 

hỏi phải tái đầu tư chi phí giống, vật tư, công 

trồng, chăm sóc và bảo vệ ban đầu, rừng lại có 

nguy cơ cháy cao hơn so với rừng gỗ lớn. 

Theo ông Thịnh trồng rừng gỗ nhỏ chỉ 

sau  5-7 năm là cho thu hoạch, nhưng gỗ chỉ 

bán làm nguyên liệu gỗ dăm hoặc làm nguyên 

liệu giấy nên giá trị rất thấp chỉ đạt khoảng 1 

triệu đồng/tấn. Sau khi chuyển sang trồng rừng 

gỗ lớn với thời gian trồng từ 10-12 năm là bán 

với giá rất cao từ 2,2- 3triệu đồng/m3. Do gỗ lớn 

có đường kính lớn có thể chế biến làm gỗ xẻ, gỗ 

thanh, ván ép nên bán được giá. 

Từ thực tế cho thấy, trồng rừng gỗ lớn 

không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cao hơn mà 

còn giúp giảm xói mòn, rửa trôi đất. Hơn nữa, chi 

phí đầu tư thấp hơn so với trồng rừng gỗ nhỏ do 

giai đoạn về sau chủ yếu là chi phí bảo vệ rừng 

thay vì phải tái đầu tư chi phí giống, công trồng, 

chăm sóc. 

Tuy nhiên loại rừng này vẫn chưa phát 

triển tương xứng với lợi thế, người trồng rừng thì 

vẫn chưa mặn mà. Từ năm 2016 đến nay, toàn 

tỉnh mới chỉ trồng được trên 3,4 nghìn ha; trong 

đó, trồng mới 1.200 ha, chuyển hóa đạt 2.100 

ha. 

Theo  Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ, 

nguyên nhân do quỹ đất để trồng rừng gỗ lớn 

khá hạn chế, những diện tích được quy hoạch 

để trồng rừng gỗ lớn thậm chí đan xen giữa các 

chủ rừng là Nhà nước và gia đình cũng như giữa 

các loại rừng với nhau. 

https://www.qdnd.vn/


24 
 

Bên cạnh đó, trồng rừng gỗ lớn có chu 

kỳ kinh doanh dài, đòi hỏi phải có vốn, trong khi 

điều kiện kinh tế của các hộ dân còn khó khăn, 

khó tiếp cận vốn vay ngân hàng nên nhiều 

doanh nghiệp và gia đình vẫn chọn việc trồng 

rừng gỗ nhỏ để xoay vòng vốn nhanh. 

Để đảm bảo phát triển rừng bền vững, 

năm 2019, tỉnh Phú Thọ đã ban hành Nghị 

quyết về hỗ trợ cho phát triển kinh tế nông lâm 

nghiệp; trong đó chú trọng hỗ trợ phát triển rừng 

cây gỗ lớn. Đặc biệt là chuyển đổi rừng keo - 

nguyên liệu giấy hiện nay sang phát triển cây gỗ 

lớn để nâng cao giá trị. 

Theo đó các đối tượng thực hiện chuyển 

hóa rừng cây gỗ lớn sẽ được hỗ trợ 12 triệu 

đồng/ha đối với các hợp tác xã có quy mô tập 

trung từ 10 ha trở lên;  từ 5 ha đối với các tổ hợp 

tác và từ 3 ha đối với các trang trại và hộ gia đình 

có cam kết với UBND cấp xã, hạt Kiểm lâm khai 

thác sau 10 năm tuổi. 

Với gần 190.000 ha rừng và đất lâm 

nghiệp, chiếm trên 50% diện tích đất tự nhiên, 

mục tiêu đến năm 2030, toàn tỉnh thực hiện 

trồng và chuyển hóa rừng cây gỗ lớn 8.420 ha; 

trong đó trồng mới 3.400 ha.

 

Đào An 
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“CÁT TẶC” PHÁ NÁT HỆ THỐNG KÈ SÔNG LÔ 

 

Tình trạng khai thác cát trái phép trên 

sông Lô làm sạt lở nghiêm trọng hệ thống kè 

chỉnh luồng đường thủy.  

Tình trạng khai thác cát trái phép trên 
sông Lô không những ảnh hưởng tới đất canh 
tác nông nghiệp của người dân mà còn làm sạt 
lở nghiêm trọng hệ thống kè chỉnh luồng đường 
thủy. 
Đất bãi lở, kè đường thủy cũng… sập 

Tối muộn ngày 24/3, PV Báo Giao 
thông được một số người dân bí mật đưa vào 
khu đất trồng ngô, đậu ở khu vực sông Lô 
(thuộc địa phận thôn Gai Hạ, xã Bình Phú, Phù 
Ninh, Phú Thọ) ghi nhận tình trạng sạt lở bờ, 
bãi sông diễn ra nghiêm trọng. Trong khi đó, 
hai chiếc máy xúc gầu dây đang gầm rú thả 
gầu múc cát, ngay đoạn đất bãi dài khoảng 
200 - 300m đã bị khoét, sạt lở như hàm ếch. 

Từ trên mặt bãi nhìn xuống đến mặt 
sông, các vị trí sạt lở sâu khoảng hơn 30m, với 
lớp bề mặt khoảng hơn 1m là đất pha cát, bên 
dưới là những vỉa cát óng ánh. Từ các điểm sạt 
lở hắt vào phía bờ bãi, một khoảng trống rộng 
còn nguyên những gốc ngô xanh và có các vết 
nứt dọc chạy dài, dấu hiệu chuẩn bị lở xuống 
sông. 

Ông T, bà H., hai trong số những chủ 
hộ được giao đất canh tác bãi ở đây cho biết, 
phần đất đã sạt lở có chiều dài khoảng 60m 
tính từ phía bờ sông và của một số hộ dân đã 
nhận tiền của doanh nghiệp khai thác cát. “Họ 
khai thác từ khoảng tháng 8 - 9 năm trước. Mấy 
tuần gần đây khai thác cả ngày lẫn đêm, lúc 
đầu ở xa bãi sau cứ sát gần, ăn dần vào đất 
bãi. Chúng tôi phản ánh đến xã, huyện và cũng 
có đoàn này, đoàn kia xuống. Khi có đoàn 
xuống, các tàu dừng khai thác, khi họ đi lại 
hoạt động bình thường”, ông T. nói. 

Theo ông T., tàu bè khai thác cát rất 
nhiều, chẳng biết của ai với ai. Chỉ thấy có 
người đến các nhà vận động bán đất bãi, giá 
150 triệu đồng/sào. Có nhà không bán vì còn 
để lấy chỗ trồng trọt, nhưng được vài hôm thấy 
đất bị sạt gần đến chân ruộng nên đành phải 
bán. “Có người ở xã cũng có cổ phần chỗ khai 
thác cát nên chúng tôi khó giữ được đất”, ông 
T. cho hay. 
Ai chịu trách nhiệm? 

Dẫn PV lên một mỏm đất cao, người 
dân chỉ vào một bờ kè dài gần 100m từ bãi ra 
phía lòng sông, cho biết: “Nếu các tàu không 
dừng hẳn khai thác cát, chiếc kè này cũng 
chẳng mấy nữa “bay” nốt. Vì chỗ đang có các 
tàu đậu đỗ ở phía thượng lưu, cách kè này mấy 
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trăm mét cũng từng là kè chỉnh trị của đường 
thủy đấy, giờ có còn dấu vết đâu”. 

”Ông Hoàng Minh Toàn, Phó cục 
trưởng Cục Đường thủy nội địa VN (kiêm phụ 
trách Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc) cho 
biết, Chi cục đã làm việc với các địa phương và 
có văn ban cáo cáo Ban ATGT, Công an tỉnh 
Phú Thọ và chính quyền các huyện ven sông 
Lô về khu vực bị sạt lở, đề nghị tăng cường 
phối hợp quản lý, bảo vệ kè đường thủy. Chi 
cục cũng đang lập 2 chốt thanh tra đường thủy 
thường trực trên sông Lô để phát hiện, xử lý 
các trường hợp vi phạm. “Sắp tới Cục sẽ đi làm 
việc để xác định trách nhiệm cụ thể trong việc 
gây ra sạt lở kè đường thủy và việc khắc phục 
hậu quả”, ông Toàn cho biết.” 

Một cán bộ quản lý tuyến đường thủy 
sông Lô của Công ty CP Quản lý đường thủy 
nội địa số 1 xác nhận, có 3 kè chỉnh trị luồng 
đường thủy khu vực trên đã bị sạt, trôi mất. 
“Hoạt động khai thác cát của khu vực này 
mang danh một công ty được khai thác mỏ cát, 
nhưng thực tế của “dân xã hội” nên hoạt động 
bát nháo, không có các phao chỉ giới, xác định 
mốc, không có phương án đảm bảo giao thông 
đường thủy và có thể bị khai thác quá sâu, quá 
phạm vi cấp phép mỏ. Ngay đơn vị quản lý bảo 
trì tuyến khi đến nắm tình hình cũng bị đe dọa”, 
vị này cho biết. 

Ngày 25/3, PV quay trở lại địa điểm 
trên, bất ngờ toàn bộ các phương tiện khai thác 
cát dừng hoạt động. Ghi nhận của PV, tại đây 
vẫn có 3 phương tiện khai thác cát loại gầu 
múc dây văng và nhiều phương tiện đặt gầu 
xúc được neo sát kè chỉnh trị luồng đường thủy. 
Ngoài ra, còn có khoảng 50 chiếc tàu nằm im 
lìm, trái ngược với cảnh rầm rộ như vài ngày 
trước. 

Được biết, lý do các tàu phải nằm chờ 
là do UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản chỉ 
đạo dừng tất cả hoạt động khai thác cát trên 
sông Lô từ địa phận TP Việt Trì đến huyện 
Đoan Hùng từ ngày 25/3. Nguyên nhân vì đơn 
vị được cấp phép vi phạm, khai thác cát, sỏi 
ngoài phạm vi cho phép, gây sạt lở bờ sông. 

Tìm hiểu của PV, đơn vị được cấp phép 
mỏ khai thác cát là Công ty CP Đầu tư phát 
triển Thái Sơn, được UBND tỉnh Phú Thọ cấp 
phép ngày 23/1/2015. Đến năm 2017, đơn vị 
này tiếp tục được gia hạn cấp phép 3 năm, tính 
từ ngày 16/10/2017, tại khu vực từ Km17+600 
- Km19 bờ phải sông Lô. Tuy nhiên, ghi nhận 
tại hiện trường không thấy có bảng thông tin 

hay phao, mốc giới hạn các điểm mốc khai 
thác mỏ. 

Ông Lã Đức Cần, Trưởng đội Thanh tra 
- an toàn số 1 (thuộc Chi cục Đường thủy nội 
địa phía Bắc) cho biết, thực tế có tình trạng 
mua đất bãi của dân và khai thác cát trái phép 
tại khu vực trên. “Hiện lực lượng của Đội phải 
nằm chốt trực nhiều ngày tại “điểm nóng” trên 
và một điểm khác tại huyện Đoan Hùng. Tuy 
nhiên, thanh tra đường thủy chỉ có thẩm quyền 
xử lý khi xảy ra vi phạm trên luồng. Cùng đó, 
các tàu khai thác cát thường hoạt động vào 
ban đêm, trong khi lực lượng thanh tra đường 
thủy lại… không được làm ban đêm”, ông Cần 
nêu bất cập. 

Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc 
(đơn vị quản lý luồng tuyến, kè chỉnh trị luồng) 
cũng cho biết, tại đoạn sông Lô trên có cụm kè 
Then gồm 4 kè đá, được xây dựng và duy tu 
trong khoảng năm 1992 - 1994 để phục vụ 
chỉnh trị, phục vụ luồng giao thông thủy. 
Những kè này có chức năng giúp chống sạt lở 
bờ sông, hình thành nên bờ bãi đất bồi, giữ ổn 
định luồng, dòng chảy. “Hiện 3/4 kè tại cụm kè 
Then đã bị sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến 
luồng vận tải. Nguyên nhân theo đánh giá ban 
đầu là do quá trình khai thác cát, sỏi nhiều năm 
trên sông Lô của công ty Thái Sơn”, đại diện 
Chi cục Đường thủy phía Bắc thông tin. 

Trước thực trạng trên, PV Báo Giao 
thông đến liên hệ làm việc với UBND xã Bình 
Phú (sáp nhập xã Tử Đà, huyện Vĩnh Phú và 
xã Bình Bộ, huyện Phù Ninh từ đầu năm 2020), 
cán bộ xã yêu cầu để lại câu hỏi nhưng gần 
một tuần qua không có phản hồi. 
Từ 10/4, công khai thông tin giấy phép tại mỏ 
khai thác 

Theo Nghị định số 23/2020 của Chính 
phủ quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông và 
bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, (có hiệu lực thi hành 
từ ngày 10/4/2020), việc khai thác cát, sỏi lòng 
sông phải thông qua hình thức đấu giá quyền 
khai thác. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm tổ 
chức đấu giá quyền để cấp phép thăm dò, khai 
thác theo quy định của pháp luật khoáng sản. 
Nội dung giấy phép khai thác phải quy định rõ 

nội dung thời gian khai thác từ 7 giờ sáng đến 

5 giờ chiều, không được khai thác ban đêm. 

Thông tin về giấy phép khai thác phải được lắp 

đặt trên bảng thông báo công khai tại khu vực 

khai thác cát, sỏi.

 

Nhóm PV 

 

Giao thông. – Số 40+41. –  Ngày 01 tháng 4 năm 2020. – Tr.5 



26 
 

TỐC MÁI GẦN 100 NGÔI NHÀ Ở PHÚ THỌ DO MƯA LỐC 

 

Mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh 

trên địa bàn xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng tỉnh 

Phú Thọ đã làm 98 căn nhà bị tốc mái cùng 

nhiều diện tích lúa, hoa mầu và cây cối bị đổ gẫy 

gây thiệt lớn cho người dân. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng 

chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Đoan 

Hùng, tỉnh Phú Thọ, mưa dông kèm theo lốc 

xoáy đã làm 98 căn nhà bị tốc mái; 10ha lúa bị 

đổ; 5ha hoa mầu bị ngập nước; 150m tường rào, 

cổng bị đổ sập, hư hỏng. Trong đó, có 8 ngôi 

nhà bị thiệt hại nặng (từ 30 đến 50%); toàn bộ 

nhà xưởng, nhà điều hành, kho vật tư và nhà ở 

cho công nhân của Công ty Phương Lâm với 

diện tích trên 2000 m2 . 

Khu Việt Hùng 1, xã Phú Lâm, huyện 

Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ , người dân bị thiệt hại 

nặng nhất làm 98 căn nhà bị tốc mái, toàn bộ 

5ha lúa của bà con trong khu bị đổ, 20ha keo 

cùng nhiều cây cối, hoa mầu khác bị gẫy rải rác; 

diện tích bưởi bị rụng quả khá cao, trong đó có 

200 cây bưởi bị gãy đổ, tổng thiệt hại ước tính 

khoảng 700 triệu đồng. 

Chính quyền địa phương cho biết, ngay 

sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo chính quyền 

địa phương đã đi kiểm tra, thống kê thiệt hại để 

báo cáo lên cơ quan cấp trên đồng thời huy 

động các đoàn thể trong khu dân cư hỗ trợ các 

hộ dân bị thiệt hại di dời tài sản, dọn dẹp và sửa 

chữa lại nhà cửa, để người dân sớm ổn định chỗ 

ở và cuộc sống.

 

Hiền Anh 
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VĂN HÓA – XÃ HỘI 

 

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 2020: 

 PHÁT HUY TINH THẦN DÂN TỘC, VƯỢT MỌI KHÓ KHĂN THÁCH THỨC 

 

“Từ trong sâu thẳm trái tim, tâm thức 

của mỗi người con đất Việt, mang trong mình 

dòng máu Lạc Hồng, dù đi đâu, ở đâu cũng 

luôn hướng về tổ tiên, nguồn cội, nhất là trong 

dịp Giỗ Tổ Hùng Vương. Năm nay, diễn ra 

trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh Covid- 19, Ngày Quốc giỗ mang một tâm 

thế đặc biệt chưa từng có…”, Thứ trưởng Bộ 

VHTTDL Trịnh Thị Thủy đã nhấn mạnh như 

vậy khi trao đổi với Văn Hóa.  

Theo Thứ trưởng, Ngày Giỗ Tổ năm 

nay không tưng bừng, sôi nổi nhiều hoạt động, 

không đông chật những dòng người đổ về vùng 

núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng mà gọn gàng trong 

những nghi lễ nghiêm trang, thành kính, an 

toàn.  

Giỗ Tổ Hùng Vương mãi mãi là biểu tượng của 

tinh thần dân tộc 

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương luôn có vị 

thế đặc biệt trong tâm thức của người Việt, 

không chỉ thể hiện lòng biết ơn, tri ân công đức 

tổ tiên mà còn khẳng định niềm tự hào dân tộc, 

một dân tộc luôn đoàn kết nắm tay nhau vượt 

qua mọi khó khăn, chiến thắng mọi kẻ 

thù.Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn 

đang diễn biến phức tạp, tinh thần dân tộc ấy 

lại lại trỗi dậy mạnh mẽ như sự nhắc nhở, hối 

thúc mỗi con dân đất Việt hãy cùng chung tay 

vượt qua thách thức, đẩy lùi dịch bệnh.  

https://baophapluat.vn/
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Do ảnh hưởng của dịch bệnh, chương 

trình tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 đã 

được thu gọn, không tổ chức phần hội và chỉ 

diễn ra phần lễ dâng hương gọn nhẹ vào sáng 

10.3 âm lịch (ngày 2.4). Trước ngày Quốc giỗ, 

không gian tĩnh lặng tại Khu di tích lịch sử Đền 

Hùng là điều hiếm thấy trong các năm tổ chức 

quy mô đã qua. Trục đường hành lễ, cổng vào 

đền những năm trước chen lấn dòng người, thì 

năm nay vô cùng yên ả. Những tấm pano 

khuyến cáo phòng chống dịch được đặt tại 

những điểm du khách dễ nhận thấy. Cùng với 

đó, phương án đảm bảo công tác y tế, công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian 

này cũng được địa phương chuẩn bị chu đáo. 

Sở VHTTDL tỉnh Phú Thọ cũng đã biên soạn 

tài liệu tuyên truyền về ý nghĩa của Tín ngưỡng 

thờ cúng Hùng Vương và Giỗ Tổ Hùng Vương 

để người dân không tham gia được ngày Giỗ 

Tổ hiểu sâu sắc hơn về giá trị, ý nghĩa thờ cúng 

Hùng Vương. Năm nay, ngày Quốc Tổ Việt 

Nam toàn cầu cũng được tổ chức online ở 

nhiều quốc gia với mục đích kết nối đại đoàn 

kết toàn dân tộc và người Việt xa xứ hiểu rõ 

hơn về nguồn cội của dân tộc, dòng dõi con 

cháu Lạc Hồng.  

Có nhiều thay đổi về quy mô, cách 

thức, nội dung của ngày Quốc giỗ năm nay, khi 

tất cả đang chịu tác động của dịch bệnh toàn 

cầu Covid-19. Theo Thứ trưởng Bộ VHTTDL 

Trịnh Thị Thủy, dù ngày Quốc giỗ được tổ chức 

với quy mô và hình thức như thế nào đi nữa thì 

vẫn luôn có một giá trị bất biến. Đó là những 

giá trị văn hóa được vun đắp qua nhiều thế hệ, 

ngày Giỗ tổ Hùng Vương mãi mãi là biểu tượng 

của tinh thần dân tộc, cội nguồn sức mạnh, là 

cầu nối hữu hình cho niềm tin, niềm tự hào của 

người Việt về quá khứ hào hùng và hướng đến 

tương lai. Ở ngày Giỗ Tổ năm nay, mỗi con dân 

nước Việt lại thêm một lần tự hào về những giá 

trị đó, cùng chung tay đoàn kết và quyết tâm 

cao độ để đẩy lùi đại dịch.  

Đảm bảo trang nghiêm, thành kính và an toàn  

“Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày Giỗ 

Tổ mồng mười tháng Ba”. Từ ngàn đời nay, giỗ 

Tổ Hùng Vương đã được xem là ngày lễ trọng 

của cả dân tộc và trở thành tình cảm thiêng 

liêng, in sâu trong tâm khảm của mỗi người 

Việt Nam. Đây còn là biểu tượng của giá trị văn 

hóa tinh thần vô cùng độc đáo và sâu sắc, thể 

hiện tinh thần đại đoàn kết, đạo lý truyền thống 

tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”. “Trải qua hàng 

ngàn năm lịch sử, Tín ngưỡng thờ cúng Hùng 

Vương vẫn bền bỉ trao truyền qua thế hệ này 

đến thế hệ khác, góp phần hun đúc tâm hồn, 

tình cảm, ý chí của cả dân tộc Việt Nam. Đây 

chính là nguồn gốc tạo nên sức mạnh để dân 

tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn thử thách, 

trường tồn và không ngừng phát triển”, Thứ 

trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định.  

Cũng theo Thứ trưởng: “Trong bất kỳ 

hoàn cảnh nào, ngày Giỗ Tổ luôn là mạch 

nguồn tâm linh đặc biệt gắn kết toàn dân tộc 

thành một khối đại đoàn kết, làm nên sức sống 

Việt Nam mãnh liệt, trường tồn. Bởi vậy, dịp 

Giỗ Tổ Hùng Vương luôn là thời khắc đặc biệt 

để mỗi người dân nước Việt cùng hướng về 

Đền Hùng linh thiêng, nơi phụng thờ công đức 

tổ tiên, biểu tượng tinh thần dân tộc. Cũng 

chính nhờ tinh thần bất diệt ấy, dân tộc Việt 

Nam đã quy tụ được sức mạnh cộng đồng của 

54 dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, 

chiến thắng thù trong giặc ngoài, lập nên bao 

kỳ tích, chiến công…”.  

Tri ân công đức tổ tiên, nhiều năm qua, 

Giỗ Tổ Hùng Vương luôn được Đảng, Nhà 

nước và tỉnh Phú Thọ tổ chức thành nếp trang 

trọng, quy củ, chuẩn mực, với đầy đủ các nghi 

thức truyền thống đúng tầm Quốc lễ. Vùng Đất 

Tổ Phú Thọ có Đền thờ các Vua Hùng trên núi 

Nghĩa Lĩnh là nơi diễn ra những hoạt động 

chính của ngày lễ trọng. Bên cạnh đó, ở khắp 

các tỉnh, thành phố trong cả nước và ở nhiều 

quốc gia trên thế giới, các địa phương và kiều 

bào Việt Nam ở nước ngoài cũng thành kính tổ 

chức dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng, bái 

vọng hướng về nguồn cội.  

Giỗ Tổ năm nay diễn ra trong một bối 

cảnh đặc biệt, khi dịch Covid-19 đang tiếp tục 

lan rộng trên toàn cầu, tác động tới mọi mặt đời 

sống kinh tế- xã hội của các quốc gia. Với tinh 

thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con 

người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn 

chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính 

phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho 

biết, trong không khí cả nước căng mình 

“chống dịch như chống giặc”, kế hoạch tổ chức 

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng ngay 
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từ sớm đã được đưa ra nhiều phương án điều 

chỉnh. Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Phú Thọ đã có 

nhiều văn bản điều chỉnh quy mô, hoạt động 

của lễ Giỗ Tổ. Chủ động theo sát những diễn 

biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, Bộ 

VHTTDL thường xuyên có trao đổi, đề nghị với 

địa phương để thống nhất về phương án, kế 

hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2020. Theo 

đó, Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay chỉ tổ chức 

phần lễ và không thực hiện các nội dung phần 

hội để đảm bảo triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid- 19. Sau khi đề xuất 

và được sự đồng ý của Thường trực Ban Bí thư, 

lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020 

do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì theo đúng nghi 

thức truyền thống, đảm bảo các yếu tố trang 

nghiêm, thành kính, an toàn, tiết kiệm.  

Sau rất nhiều năm, Khu di tích lịch sử 

Đền Hùng năm nay không có hình ảnh du 

khách thập phương nô nức đổ về trảy hội. Tuy 

nhiên, trong một bối cảnh chưa từng có như 

vậy, sâu thẳm trong tâm thức của mỗi người 

dân đất Việt vẫn luôn thắp lên nén tâm nhang 

hướng về nguồn cội, nơi đỉnh Nghĩa Lĩnh ngút 

ngàn sương khói để tri ân ơn đức Tổ tiên. Một 

ngày Giỗ Tổ đặc biệt, với những nghi thức đặc 

biệt, ở đó hun đúc và hội tụ sức sống hàng 

ngàn năm của dân tộc. Với dòng máu Lạc 

Hồng chảy trong huyết quản, tín ngưỡng thờ 

cúng Hùng Vương sẽ mãi trường tồn và lan tỏa, 

tiếp thêm niềm tin và sức mạnh để chiến thắng 

đại dịch.  

Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương luôn là thời 

khắc đặc biệt để mỗi người dân nước Việt cùng 

hướng về Đền Hùng linh thiêng, nơi phụng thờ 

công đức tổ tiên, biểu tượng tinh thần dân tộc. 

Cũng chính nhờ tinh thần bất diệt ấy, dân tộc 

Việt Nam đã quy tụ được sức mạnh cộng đồng 

của 54 dân tộc, vượt qua mọi khó khăn, thử 

thách, chiến thắng thù trong giặc ngoài, lập 

nên bao kỳ tích, chiến công … 

(Thứ trưởng Bộ VHTTDL TRỊNH THỊ THỦY) 

Sáng 2.4 (tức 10.3 âm lịch), tại Điện 

Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh, thuộc Khu 

di tích lịch sử Đền Hùng (Phú Thọ), Lễ dâng 

hương tưởng niệm các Vua Hùng đã diễn ra 

thành kính, trang nghiêm, an toàn. Do diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, năm 

nay Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ tổ chức phần lễ, 

không có phần hội; nghi lễ dâng hương được 

rút gọn. Lễ dâng hương không tổ chức đoàn 

rước kiệu từ sân hành lễ và không truyền hình 

trực tiếp trên sóng truyền hình, hạn chế đại 

biểu tham dự để tránh việc tập trung đông 

người.

 

Phương Anh 

 

Văn hóa. – Số 3392. – Ngày 3 tháng 4 năm 2020. – Tr.8+9 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỚ NGÀY GIỖ TỔ 

 

 

Con người có tổ có tông 

Như cây có cội như sông có nguồn 

Câu ca thấm đượm nghĩa tình ấy thể 

hiện đạo lý truyền thống của người Việt, trải 

qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử vẫn vẹn 

nguyên giá trị, trở thành tín ngưỡng riêng, tinh 

hoa văn hóa của dân tộc Việt Nam đó là Tín 

ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. 
Mở những trang sử trong Đại Việt sử 

lược có ghi: “Thời Trang Vương nhà Chu (năm 
696-682 trước công nguyên) ở Bộ Gia Ninh có 
dị nhân dùng yêu thuật áp phục được các bộ 
lạc tự xưng là Hùng Vương, đóng đô ở Văn 
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Lang. Truyền 18 chi đời đều gọi là Hùng 
Vương”. Ngọc phả Hùng Vương soạn năm 

Hồng Đức nguyên niên (1470) nói về Hùng 

Vương chọn đất đóng đô như sau: “Ngàn núi 
cúi chầu về, vạn sông quy tụ lại, thảy đều quay 
chầu về Nghĩa Lĩnh. Vương nhận ra đất này là 
đất tốt bèn lập chính điện ở núi Nghĩa Lĩnh. 
Ngoại vi Nghĩa Lĩnh lập đô thành Phong 
Châu”. Trong Đại Nam nhất thống chí - Quốc 

sử quán triều Nguyễn cũng chép rằng: “Hùng 
Vương đóng đô ở Phong Châu nay là huyện 
Bạch Hạc”.  

Đền Hùng thờ cả 18 vị Vua Hùng. Long 

ngai bài vị có ở 3 đền Thượng, Trung, Hạ đều 

ghi “Thập bát thế thành vương Thánh vị”. 

Trong Ngọc phả chép rõ 18 bài vị là: Kinh 

Dương vương, Lạc Long Quân (hiệu là Hùng 

Hiền Vương), Hùng Quốc Vương, Hùng Diệp 

Vương, Hùng Hy Vương, Hùng Huy Vương, 

Hùng Chiêu Vương, Hùng Vi Vương, Hùng 

Định Vương, Hùng Uy Vương, Hùng Chinh 

Vương, Hùng Vũ Vương, Hùng Việt Vương, 

Hùng Anh Vương, Hùng Triều Vương, Hùng 

Tạo Vương, Hùng Nghị Vương, Hùng Duệ 

Vương. Ngoài bản Ngọc phả Đền Hùng, còn 

có hai bản Ngọc phả nội dung như bản Đền 

Hùng của hai làng Vi Cương và Vân Luông thờ 

18 đời Vua Hùng, nhưng còn có dòng chữ ghi 

năm Thiên Phúc nguyên niên đời Vua Lê Đại 

Hành. 

Trong các truyền thuyết của người Việt 

cũng có rất nhiều câu chuyện về thời đại của 

các vua Hùng gắn với tên các vùng đất được 

truyền miệng đến ngày nay: Chuyện Hùng 

Vương kén rể và thiên tình sử mối tình tay ba 

Sơn Tinh - Thủy Tinh với nàng Ngọc Hoa công 

chúa; chuyện công chúa Tiên Dung với Chử 

Đồng Tử; sự tích bánh Chưng, bánh Dày gắn 

với tích Hùng vương chọn người truyền ngôi 

báu và Hoàng tử Lang Liêu với lòng hiếu thảo 

dâng vua cha cặp bánh trời tròn đất vuông đã 

được lên ngôi báu… Những tên làng quê trên 

dải đất từ Việt Trì tới Đền Hùng và phụ cận có 

tên gọi như: Minh Nông, Tiên Cát, Thậm Thình, 

Lâu Thượng, Lâu Hạ (Lầu Thượng, Lầu Hạ), 

Quýt Hạ, Mộ Xy, An Thái, Phượng Lâu, Cẩm 

Đội… mỗi tên gọi đều gắn với một tích cổ thời 

Hùng Vương. Ở Minh Nông có tích Vua Hùng 

dạy dân cấy lúa. Nơi đây đã được dựng đàn 

tịch điền, hàng năm vào dịp giỗ Tổ diễn ra lễ 

hội tưng bừng. Đất Dữu Lâu có vườn trầu của 

nhà Vua; Hương Trầm nơi có cánh đồng mà 

Hoàng tử Lang Liêu trồng thứ lúa thơm làm 

bánh Chưng, bánh Dày… Không có một quốc 

gia nào trên thế giới lại có một khu di tích chứa 

đựng ý nghĩa sâu sắc về cội nguồn dân tộc 

thiêng liêng như Đền Hùng. Tín ngưỡng thờ 

cúng Tổ tiên bền vững và sống mãi trong tâm 

thức của 54 dân tộc anh em trong cộng đồng 

người Việt truyền từ đời này sang đời khác đã 

làm nên sức mạnh phi thường, tinh hoa của 

dân tộc Việt suốt chiều dài lịch sử dựng nước 

và đấu tranh bảo vệ đất nước. Những năm 40, 

Hai Bà Trưng đã làm lễ tế Tổ thề đền nợ nước 

trả thù nhà ở Đền Hùng. Đến thời nhà Lý, Trần 

đã cho xây dựng mở mang các đền chùa. Thời 

nhà Đinh, mặc dù đóng đô ở Hoa Lư (Ninh 

Bình) song Đinh Bộ Lĩnh khi lên ngôi vẫn 

không quên cho viết thần tích Đền Hùng. Thời 

nhà Lê, Vua Lê đã cử Lễ Bộ Thượng Thư từ 

Kinh thành Thăng Long đi thị sát tới Đền Hùng 

trong dịp mở hội, phong cho làng Cổ Tích xã 

Hy Cương làm “con trưởng tạo lệ”, cho miễn 

các thứ thuế khóa để đầu tư cho trông nom thờ 

cúng Tổ Hùng Vương vào ngày 10/3 âm lịch 

hàng năm.  

Trải qua nhiều thế hệ, kế tục các triều 

đại phong kiến, ngày nay giỗ Tổ Hùng Vương 

– Lễ hội Đền Hùng được tổ chức nhằm giáo dục 

truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ 

nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và 

các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ 

nước. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều 

lần về thăm tỉnh Phú Thọ và Khu di tích lịch sử 

Đền Hùng. “Các vua Hùng đã có công dựng 

nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy 

nước”, đó là câu nói bất hủ của Người khi nói 

chuyện với cán bộ Đại đoàn quân Tiên Phong 

tại đền Hùng tháng 9/1954 trên đường về tiếp 

quản thủ đô đã thêm sự khẳng định đạo lý 

truyền thống, “uống nước nhớ nguồn” và ý chí 

quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của 

tổ quốc mãi sẽ được lưu truyền trong các thế 

hệ người Việt Nam. Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 

càng trở thành khát vọng tâm linh của mỗi 

người Việt Nam. Thấy rõ tầm vóc và ý nghĩa 

của khu di tích lịch sử văn hóa Đền Hùng, Nhà 

nước đã xếp hạng đặc biệt và triển khai dự án 

xây dựng tôn tạo khu di tích từ năm 1990. Đặc 

biệt, ngày 30 tháng 4 năm 2004 Thủ tướng 

Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt Dự án 

quy hoạch phát triển Khu di tích lịch sử Đền 

Hùng đến năm 2015. Qua hàng chục năm, đến 

nay nhiều hạng mục của dự án đã được hoàn 

thiện. Các đền chùa, lăng tẩm trên núi đã được 

trùng tu đảm bảo nguyên tắc bảo tồn nguyên 
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bản của di sản. Tại khu di tích đã xây dựng khu 

vực trung tâm lễ hội có sức chứa tới hàng vạn 

người. Hệ thống các tuyến đường được từng 

bước hoàn thiện đảm bảo cho xe đi một chiều, 

các bãi đỗ xe, khu vực tổ chức các hoạt động 

văn hóa - thể thao. Hệ sinh thái rừng Đền Hùng 

đã sớm được quan tâm bảo vệ, khôi phục tạo 

nên sự phong phú cả về thực vật và động vật. 

Các hồ nước như hồ Gò Cong, hồ Khuôn Muồi, 

hồ Lạc Long, được đầu tư xây dựng, tạo thế 

“sơn chầu thủy tụ’’ vốn có. Đền thờ Quốc mẫu 

Âu Cơ được xây dựng trên núi Vặn. Trên núi 

Sim xây dựng đền thờ Lạc Long Quân. Ý tưởng 

xây dựng tòa tháp tưởng niệm các Vua Hùng 

để từ Đền Hùng nhìn ra cả nước và cả nước 

hướng về Đền Hùng, như ý nguyện của cố 

Tổng Bí Thư Ban chấp hành Trung ương Đảng 

Lê Duẩn và đồng bào cả nước đang được xúc 

tiến tích cực. Mỗi công trình thực sự là một tác 

phẩm nghệ thuật có sự kết hợp chặt chẽ tính 

khoa học, lịch sử và yếu tố tâm linh, chứa đựng 

giá trị thẩm mỹ, giáo dục truyền thống, mang 

đến cho đồng bào cả nước sự ngưỡng vọng 

sâu sắc về Tổ tông cội nguồn.  

Thể theo nguyện vọng của nhân dân cả nước 

kiều bào ta ở nước ngoài, Giỗ Tổ Hùng Vương 

đã được Đảng, Nhà nước ta công nhận là quốc 

lễ. Ngày 10/3 âm lịch trở thành ngày Quốc giỗ 

Tổ, tri ân công đức Hùng Vương. Kể từ đây, Giỗ 

Tổ Hùng Vương được tổ chức theo quy định, 

thường niên, tỉnh Phú Thọ trong vai trò con 

trưởng tạo lệ làm chủ lễ. Ngày quốc Giỗ Tổ đã 

được tổ chức bài bản với nghi thức trang trọng 

với phần lễ linh thiêng và phần hội tưng bừng 

náo nhiệt. Phần lễ bao gồm: Lễ dâng hương 

tưởng niệm các Vua Hùng, Lễ giỗ Đức Quốc 

Tổ Lạc Long Quân, Lễ dâng hương tưởng niệm 

Tổ Mẫu Âu Cơ, Lễ rước kiệu về Đền Hùng. 

Đồng thời với thời gian tổ chức lễ dâng hương 

tại Đền Thượng, tại các địa phương có di tích 

Hùng Vương đều đồng loạt tổ chức dâng 

hương. Quốc giỗ Tổ hàng năm đều có từ 4-5 

tỉnh thành phố tham gia góp giỗ. Thời gian tổ 

chức từ 5-7 ngày… Đền Hùng trở thành tâm 

điểm thu hút hàng triệu con tim khối óc, già, 

trẻ, gái, trai khắp các vùng miền trong cả nước 

và Kiều bào ta ở nước ngoài tìm về. Đây cũng 

là dịp củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

Việt Nam trong lao động, xây dựng và bảo vệ 

tổ quốc.  

Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ra 

Quyết định công nhận thành phố Việt Trì là đô 

thị loại I trực thuộc tỉnh Phú Thọ. Khu di tích 

lịch sử đền Hùng nằm trong quy hoạch tổng 

thể thành phố du lịch lễ hội về với cội nguồn 

dân tộc như quyết định phê duyệt của Chính 

phủ. Nhờ có sự gắn kết với các di tích về thời 

đại Hùng Vương tại Việt Trì và vùng phụ cận, 

Khu di tích lịch sử đền Hùng được nâng tầm 

thời đại, trở thành tâm điểm hội tụ cho ý chí 

đoàn kết toàn dân tộc Việt, góp phần làm cho 

Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương “hiện tượng 

lịch sử độc nhất vô nhị” trên thế giới bền vững 

mãi ngàn đời. Cũng trong năm 2012, Tín 

ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ đã 

được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá 

phi vật thể đại diện của nhân loại và tiếp đó 

một năm “Hát xoan Phú Thọ” khúc hát môn 

đình đã được UNESCO vinh danh là văn hoá 

phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân 

loại. Với những nỗ lực của nhân dân Phú Thọ 

đại diện con cháu Lạc Hồng trong việc bảo tồn, 

hát Xoan đã ra khỏi tình trạng bảo vệ khẩn cấp, 

trở thành văn hóa phi vật thể đại diện của nhân 

loại, được UNESCO cấp bằng công nhận năm 

2018. 

Cách thức tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 

– Lễ hội Đền Hùng mỗi năm thêm đổi mới. Các 

hoạt động trong dịp này ngày càng thu hút 

đông đảo các lực lượng xã hội tham gia. Tinh 

hoa văn hóa dân tộc ngày càng được bảo tồn 

phát huy. Suốt những ngày hội mở, diễn ra 

nhiều hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao, 

vui chơi mang đậm bản sắc dân tộc phong 

phú: Lễ hội văn hóa dân gian đường phố tại 

Việt Trì; Trưng bày tư liệu, hiện vật về văn hóa 

phi vật thể Hát Xoan và Tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương; Tổ chức hội thi bơi Chải Việt Trì 

mở rộng trên hồ công viên Văn Lang, rước 

kiệu, đánh trống đồng, đâm đuống, múa lân; 

Hội trại văn hóa; Triển lãm ảnh nghệ thuật 

“quê hương con người Phú Thọ”, ảnh đẹp du 

lịch; Liên hoan nghệ thuật quần chúng; Hội thi 

gói, nấu bánh chưng, giã bánh dày, kéo lửa 

thổi cơm thi, vật dân tộc, bóng đá, giải bóng 

chuyền Hùng Vương với sự tham gia của các 

đội mạnh toàn quốc... tạo không khí sôi động, 

hấp dẫn, tạo ấn tượng sâu sắc với du khách 

thập phương. 
Năm nay, năm Canh Tý 2020, là năm 

chẵn, theo thông lệ Giỗ Tổ Hùng vương - Lễ 

hội Đền Hùng sẽ được tổ chức trọng thể cấp 

Nhà nước do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 

chủ trì. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên 

chỉ tổ chức phần Lễ. Song không vì vậy mà làm 

giảm ý nghĩa Giỗ Tổ Hùng vương - Lễ hội Đền 
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Hùng. Tại các đình chùa nơi có thờ các vua 

Hùng và các tướng lĩnh thời Hùng Vương trong 

tỉnh Phú Thọ và cả nước vẫn sẽ diễn ra các 

nghi lễ truyền thống quốc Giỗ Tổ. Đặc biệt tại 

các gia đình trong tỉnh Phú Thọ duy trì nghi lễ 

thờ cúng tưởng niệm các vua Hùng và các bậc 

tiền nhân đã có công dựng nước.

 

Thăng Long 
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CẦN SỚM CÓ MẪU TƯỢNG HÙNG VƯƠNG 

 

Sau 5 năm phát động cuộc thi “Sáng 

tác phác thảo Tượng đài Hùng Vương” và sau 

2 năm lựa chọn mẫu để chỉnh sửa, đến nay, 

chưa có mẫu tượng Hùng Vương nào chính 

thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Phải 

chăng, vì cuộc thi quá gấp gáp, chỉ diễn ra 

trong vòng 6 tháng nên các tác giả chưa có 

điều kiện nghiên cứu?  Nên chăng, phát động 

một cuộc thi thứ hai để tuyển chọn? 

Năm 2009, Khu di tích lịch sử văn hóa 

Đền Hùng được Thủ tướng Chính phủ xếp 

hạng Di tích Quốc gia đặc biệt. Năm 2012, 

UNESCO công nhận Tín ngưỡng thờ cúng 

Hùng Vương ở Phú Thọ là Di sản văn hóa phi 

vật thể đại diện nhân loại. Để tiếp tục phát huy 

những giá trị văn hóa to lớn như vậy, nên tháng 

8/2015, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết 

định số 1569/QĐ-UBND về việc duyệt Đề án 

tổ chức và thể lệ thi tuyển “Sáng tác phác thảo 

Tượng đài Hùng Vương” tại Khu Di tích lịch sử 

Đền Hùng, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vị trí mặt 

bằng dự kiến đặt tượng đài sẽ là trên đồi Phân 

Bùng thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng. 

Người dự thi sẽ phải tự nghiên cứu, triển khai 

phương án quy hoạch không gian mặt bằng 

tổng thể, sáng tác phác thảo mẫu tượng đài 

Hùng Vương. 

Một cuộc thi (dù chỉ là do cấp tỉnh phát 

động) nhưng ý nghĩa thật lớn. Vì mẫu tượng đài 

nào được duyệt sẽ trở nên nổi tiếng không chỉ 

với mọi người dân Việt Nam mà cả với du 

khách thế giới. Đối tượng dự thi gồm tất cả các 

cá nhân, các nhóm tác giả, các tổ chức trong 

nước và ngoài nước có đủ năng lực thiết kế 

kiến trúc, mỹ thuật, điêu khắc… theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. Thế nhưng, thời gian 

diễn ra cuộc thi thật quá ngắn. Thời gian tổ 

chức phát hành hồ sơ từ ngày 15/8/2015 đến 

ngày 13/9/2015. Thời gian nộp phương án dự 

thi vòng 1: Trong giờ hành chính từ ngày 

14/12/2015 đến trước 16h30 ngày 18/12/2015. 

Như vậy, thời gian diễn ra cuộc thi từ lúc phát 

hồ sơ đến khi nhận tác phẩm là 4 tháng. Vòng 

2 sẽ được hội đồng chấm và tổ chức phát phiếu 

thăm dò các mẫu cho người dân đến Khu di 

tích Đền Hùng xem. 

Trên cơ sở kết quả tổng hợp thi tuyển 

vòng 2, BTC đã quyết định lựa chọn mẫu tượng 

đài Hùng Vương trên cơ sở 2 phương án đã 

được Hội đồng nghệ thuật cuộc thi lựa chọn 

gồm: Phương án HV- 01 của công ty TNHH 

xây dựng Mỹ thuật Hà Nội và Phương án HV-

03 của nhóm tác giả Phạm Xuân Khánh. Khi 

tiến hành lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, 

phương án HV-01 đạt 8.213 phiếu bình chọn 

(82,2%), phương án HV-03 đạt 1.061 phiếu 

bình chọn (10,62%). Ngoài ra, có 9 trên 11 

thành viên Hội đồng nghệ thuật tham gia bỏ 

phiếu bình chọn thì HV-01 được 9/9 phiếu 

(100%), HV-03 được 8/9 phiếu (88,9%); trong 

số 13 phiếu của Ban Thường vụ thì HV-01 

được 7 phiếu (53,85%), HV-03 được 6 phiếu 

(46,15%). 

Bà Mai Hoa- một trong số tác giả mẫu 

phác thảo HV-01 trình bày: cụm tượng đài 

Quốc tổ Hùng Vương với hình tượng Quốc tổ 

đứng trên bệ vững chắc, gương mặt quắc 
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thước, hiền từ, gần gũi trong tư thế đứng hiên 

ngang của vị vua khởi đầu dựng nước. Tay 

phải giơ ngang ngực hướng về phía trước tạo 

sự giao lưu với công chúng như hình ảnh đón 

con cháu về. Một tay đỡ những bông lúa thể 

hiện nền văn minh lúa nước. 

Còn với mẫu HV-03 nhận được sự đánh 

giá của hội đồng: “Dáng đứng thẳng, vươn cao 

hiên ngang, nét mặt vui tươi, thân thiện hướng 

tới nhân dân trong quần thể đẹp”. Hùng Vương 

trong mẫu tượng này cũng cầm những hạt 

thóc, thể hiện nền văn minh lúa nước, mở hội 

Tịch Điền từ xưa và lưu truyền tới ngày nay. 

Đầu năm 2017, hai mẫu tượng HV-01 

và HV-03 được tỉnh Phú Thọ trình Ban Bí thư 

xem xét, quyết định. Tuy nhiên, dù đánh giá 

cao nhưng các mẫu tượng đều chưa đạt, cần 

hoàn thiện thêm. Ban Tuyên giáo Trung ương 

mới chỉ đồng ý về chủ trương, vị trí dựng tượng 

đài. 

Vì vậy, để góp phần tìm hiểu về “diện 

mạo Hùng Vương”, ngày 8/5/2018, Cục Mỹ 

thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTTDL) tổ 

chức hội thảo: “Quy hoạch tượng đài, tượng 

ngoài trời Quốc tổ Hùng Vương đến năm 

2035”. Ngoài vấn đề nêu về diện mạo vua 

Hùng sẽ như thế nào? BTC hội thảo còn đặt ra 

vấn đề không nên để các địa phương mạnh ai 

nấy làm dựng tượng Quốc tổ Hùng Vương. 

Tại hội thảo, GS Phạm Mai Hùng, Hội 

Khoa học Lịch sử học Việt Nam phát biểu: 

“Cho đến thời điểm này chúng ta chưa có đầy 

đủ tư liệu về nhân chủng học nhận diện Hùng 

Vương như thế nào”. Các đại biểu khác cũng 

nói Vua Hùng là một nhân vật huyền sử, cách 

đây hàng nghìn năm, không có tư liệu lịch sử 

bằng hình ảnh, ngay cả việc tìm hiểu để đưa ra 

một chứng cứ nhằm khẳng định trang phục của 

thời Hùng Vương cũng đã vô cùng khó khăn 

đối với các nhà khảo cổ, nhà sử học Việt Nam. 

Thế nên, ngay cả với hai mẫu tượng 

được lựa chọn từ cuộc thi cũng giống như các 

mẫu tượng đã xây dựng về Vua Hùng hiện nay 

ở một điểm, là đều được làm theo lối mô phỏng 

bằng trí tưởng tượng. 

Trong khi, chưa có mẫu tượng Quốc tổ 

Hùng Vương được lựa chọn thì nhiều địa 

phương đua nhau dựng tượng Hùng Vương. 

Tiêu chí địa phương được dựng tượng của các 

đại biểu trong hội thảo là “địa phương có vị trí 

địa lý đặc biệt” không thể ngăn cản nổi địa 

phương nào nếu họ có nhu cầu. Thống kê hiện 

tại, trên cả nước có tới 1.417 đền thờ Vua 

Hùng. Vậy thì thật khủng khiếp nếu ở đâu cũng 

dựng tượng Hùng Vương. 

Một số mẫu tượng Hùng Vương đã 

được dựng ở những nơi thu hút khách du lịch 

như: Tượng Hùng Vương ở Công viên văn hóa 

Đồng Xanh nằm trong đền thờ Vua Hùng ở TP 

Pleiku, tỉnh Gia Lai làm bằng gỗ mít nguyên 

khối nặng 6,5 tấn sơn thếp vàng bên ngoài. 

Phía trước sân thờ là 18 vị Vua Hùng mỗi tượng 

cao hơn 3m chưa kể bệ. Tượng Vua Hùng ở 

Suối Tiên (TP HCM) hoàn thành năm 2002, 

được đặt trong không gian mở (nửa ngoài trời, 

nửa trong nhà), sơn son thiếp vàng, đội mũ 

lông chim... nhưng diễn tả theo lối phạt mảng, 

tạo khối cách điệu. Và tại khu Đền tưởng niệm 

các Vua Hùng ở phường Long Bình, quận 9 TP 

HCM, một khu di tích lớn nhất vùng Nam Bộ 

với diện tích hơn 400 ha sẽ được dựng mẫu 

tượng nào trong tương lai? 

Nếu các mẫu tượng Quốc tổ Hùng 

Vương đến nay chưa đạt, có lẽ ngành văn hóa 

nên tính đến chuyện mở cuộc thi với quy mô 

lớn hơn, thời gian dài hơn. Hội đồng chấm thi 

sơ khảo và chung khảo mời được những 

chuyên gia giỏi nghề, am tường văn hóa. Có lẽ 

khi đó mẫu tượng sẽ đáp ứng được thẩm mỹ và 

tín ngưỡng của số đông. 
Và trong khi chờ đợi, có lẽ ngành văn 

hóa nên trình Chính phủ có quy định tạm dừng 

chưa cho phép dựng tượng đài Hùng Vương. Vì 

nếu không, nhiều làng nghề, ví như làng nghề 

Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội) có thể sản xuất 

ra rất nhiều Vua Hùng đáp ứng nhu cầu của 

nhiều di tích và địa phương. Lúc đó, diện mạo 

Hùng Vương thật hỗn loạn.

 

Từ Khôi 

 
Đại đoàn kết. – Số 104. – Ngày 13 tháng 4 năm 2020. – Tr.12 
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HÁT XOAN NHÌN TỪ TRUYỀN THUYẾT, NHÌN TỪ HÔM NAY 

 

Truyền thuyết (1) phổ biến nhất (làng 
Phù Đức xã Kim Đức - Việt Trì) kể, từ thời Vua 
Hùng dựng nước, một ngày 13 tháng Chạp, ba 
anh em họ Hùng đi tìm nơi mở kinh đô qua thôn 
Phù Đức và An Thái thì dừng chân nghỉ trưa tại 
một khu rừng. Họ thấy một đám mục đồng chơi 
các trò đánh vật, kéo co và múa hát với lời ca 
và giai điệu vừa vui nhộn vừa tình tứ. 

Ba người thấy thế bèn dạy thêm chúng 
một số lời và điệu mới. Từ đấy, hàng năm vào 
ngày này, dân làng làm bánh nẳng (cúng buổi 
trưa) và mổ bò làm thịt (cúng buổi chiều) để 
tưởng nhớ công lao các Vua Hùng. Vào ngày 
mùng 2 và 3 tháng giêng, dân làng mở hội cầu 
Đức Thánh Cả (Vua Hùng thứ Nhất) mong 
được "Dân khang, vật thịnh, mưa thuận, gió 
hoà, mùa màng tươi tốt". Trong hội chủ yếu là 
diễn lại cảnh hát xướng minh họa các điệu ca 
lời múa Vua Hùng đã dạy. 

Truyền thuyết (2) kể (ở làng Cao Mại - 
Lâm Thao) vào cữ xuân, vợ Vua Hùng mang 
thai tới kỳ "mãn nguyệt khai hoa" mà chưa đẻ 
được. Một hầu nữ hiến kế: Mời nàng Quế Hoa 
xinh đẹp, hát hay, múa giỏi về "biểu diễn" có 
thể làm đỡ đau và dễ đẻ. 
 

Hát múa điệu "Mời rượu". 

Quả nhiên được xem/nghe những lời hát mới 
lạ, những điệu múa mê hoặc, vợ Vua Hùng như 
quên đau mà sinh hạ một lúc ba người con trai. 
Vua Hùng vui mừng khôn xiết hết lời khen ngợi 
Quế Hoa và truyền các mỵ nương (con gái) học 
các điệu múa hát ấy, vua gọi là Hát Xuân. Về 
sau kiêng tên huý của một người con gái Vua 
Hùng có tên Xuân Nương mà gọi chệch là Hát 
Xoan. 

Một truyền thuyết khác (3) kể (cũng ở 
làng Cao Mại): Công chúa Nguyệt Cư (con 
Vua Hùng) từ lúc lọt lòng mẹ cứ khóc hoài mà 
không ai dỗ được. Đến năm ba tuổi, một hôm 
được nghe dân làng An Thái hát thì công chúa 
tự nhiên hết khóc. Đến khi lấy chồng có thai đã 
lâu nhưng khi đi nghe Hát Xoan thì chuyển dạ. 
Những người hầu phải chạy thật nhanh về 
cung để kịp sinh. Từ đó làng Cao Mại có tục 
"chạy kiệu" trong hội Hát Xoan... 

Truyền thuyết (4) ở làng Hương Nộn 
(Tam Nông) kể nữ tướng Xuân Nương cùng 
Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đuổi quân nhà 
Hán. Một lần vào dịp xuân dẫn quân qua làng 
Hương Nộn thấy điệu múa lạ, lời hát hay Bà 
bèn cho quân lính học. Từ đó để tưởng nhớ 
người anh hùng có công với nước, làng tổ chức 
Hát Xuân. Vì tên bà là Xuân Nương nên đổi 
chệch là Hát Xoan. 

Gần gũi với các truyền thuyết Hát Xoan 
trên là truyền thuyết về "Bách nghệ khôi hài" 
(một trăm trò vui) kể: Mỵ nương Ngọc Hoa lấy 
Sơn Tinh ở trên núi Tản một lần về thăm bố mẹ 
ở  Phong Châu. Nàng ở ba năm mà vẫn chưa 
muốn về. Tản Viên phải xuống đón. Vợ chồng 
về tới làng Trẹo thì nàng không chịu đi nữa. 
Tản Viên bèn vào trong thôn tìm người khuyên 
giải. Người làng thấy thế bèn bày các trò vui 
(có cả Hát Xoan). Công chúa múa hát theo, 
mọi người bèn rước Ngọc Hoa lên kiệu. 

Có truyền thuyết nói người sáng tạo ra 
hát Xoan có tên Lê Thị Xuân Nương nên người 
đời sau kỵ tên huý mà gọi là Hát Xoan. 

Có truyện kể có người vợ Vua Hùng tên 
Xuân Nương nên gọi chệch là Hát Xoan. 

Từ những truyền thuyết trên có thể 
khẳng định thời điểm ra đời của Hát Xoan có 
từ thời Hùng Vương, gắn liền mảnh đất cổ 
Phong Châu (Phú Thọ). Các truyền thuyết đều 
xuất phát từ vùng đất cổ này (Việt Trì, Lâm 
Thao, Tam Nông, Tản Viên…). 

Ở truyền thuyết (1) có chi tiết đáng chú 
ý là "dân làng làm bánh nẳng" và "cúng vào 
buổi trưa". Bánh nẳng còn gọi là bánh gio, 
bánh tro, bánh ú làm bằng cách ngâm gạo 
(nếp) vào nước tro (đốt lá cây tre, lá tranh, lá 
dược liệu… lấy tro ngâm vào nước, còn gọi là 
nước nẳng) rồi gói lá đem luộc chín. Có lẽ vì 
thiếu muối nên đây là cách lấy muối từ tự nhiên 
nhờ chất muối khoáng từ tro ngấm vào gạo. 
Thế nên làm bánh nẳng không được cho gia vị 
là có ý nghĩa ấy. Còn "cúng vào buổi trưa" là 
cũng rõ cái ý: giữa trưa, do hoạt động nhiều 
nên cơ thể cần muối hơn. 

Căn cứ vào nhạc điệu và lối xen chữ 
(đang 5,7 chữ lại có 6 chữ) vào khổ hát mà có 
ý kiến cho rằng Hát Xoan ra đời từ thế kỷ XV vì 
giống với thơ thời Nguyễn Trãi và thơ trong 
"Hồng Đức quốc âm thi tập" của Lê Thánh 
Tông.  

Có lẽ nên nhìn nhận vấn đề coi văn hoá 
như một dòng chảy trong quá trình tiếp biến, 
trao truyền từ đời trước sang đời sau. Nếu vậy 
có thể hình dung dòng Hát Xoan có từ thời 
Hùng Vương chảy đến thế kỷ XV được nhận 
thêm phù sa văn hoá từ thơ ca nên mang một 
màu sắc khác, một dáng vẻ khác. Thậm chí 
chảy đến thế kỷ XVI, XVII… thì tạo ra các chi 
lưu mới như Hát nói, Hát Quan họ…!? 
Tại sao nhiều truyền thuyết gắn liền với việc 
sinh đẻ? 

Dân số thời Hùng Vương chỉ khoảng 
40,50 vạn mà nước Văn Lang đã phải đối phó 
với nhiều kẻ thù, lắm thiên tai nên rất cần nhân 
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lực. Do vậy việc sinh đẻ rất được coi trọng. 
Nhưng "người chửa cửa mả" (tức gần với cái 
chết) nên con người càng quý (câu tục ngữ 
"Người ta là hoa đất" chắc có từ rất sớm). Nếu 
người phụ nữ sinh ra một con người, một sinh 
mệnh mới thì Hát Xoan tái sinh con người, tạo 
ra một con người mới lớn lao, trưởng thành hơn 
về tâm hồn, về tình cảm, tinh thần. Chi tiết nhờ 
xem múa hát mà đẻ được vừa gắn Hát Xoan 
với niềm vui lớn nhất của con người nhưng cái 
chính là ca ngợi sức chinh phục, thu phục, 
thuyết phục của Hát Xoan. Hay đến nỗi quên 
cả đau đẻ, đến mức đứa trẻ đang khóc cũng 
nín! 
Trước đây mỗi năm có 3 cuộc Hát Xoan được 
tổ chức vào ngày mồng 3 tháng Giêng; mồng 
10 tháng 3 (ngày giỗ Vua Hùng) và mồng 10 
tháng 9 (lễ thờ Vua Hùng). Xoan cổ có 14 làn 
điệu (quả cách) mở đầu là "Mời vua" (hát tràng 
mai) rồi mới đến "rãy cách", "ngâm cách"… "cài 
huê cách". Mỗi làn điệu có kép (nam) và đào 
(nữ), chỉ với hai nhạc cụ chính là trống và 
phách. 

Mở đầu là trống và phách rồi đến đào 
hát kết hợp với tay múa, chân nhón, mắt hướng 
vào Thượng cung. Tất cả đều được diễn xướng 
nhịp nhàng. Trang phục truyền thống là áo tứ 
thân màu sậm, váy đụp và chít khăn mỏ quạ… 
 

Hát múa điệu "Mò cá".Hát múa điệu "Mò cá". 

Vì là ca hát tập thể, người đông, không 
gian rộng nên hát phải vang. Phải mềm mai, 
uyển chuyển, âm phải liền nhau, trường hơi để 
ngâm nga trong lời mang tính ngâm ngợi nên 
phải rền. Phải giọng khoẻ, trong, nền nã… Các 
cụ ta vẫn khuôn vào công thức: vang, rền, nền, 
nẩy. Như vậy có thể xếp Hát Xoan vào loại 
hình tổng hợp gắn bó mật thiết thơ, nhạc, múa, 
hoạ (màu sắc trang phục). Theo Giáo sư âm 
nhạc dân tộc học Trần Quang Hải, trong các 
thể hát của Việt Nam thì Quan Họ, Cò Lả, 

Trống Quân, dựa trên thang âm ngũ cung. Còn 
Hát Xoan có cả thang âm tam cung, tứ cung và 
ngũ cung. 

Điệu nhạc tam cung, rất cổ, có thể là 
âm nhạc thời các Vua Hùng. Hát Xoan có hát, 
múa, thơ và có tiết tấu. Ở trong các "điệu" khác 
thì không có đủ hết những cái đó. Như trong 
Nhạc cung đình, chỉ có nhạc và múa, không có 
hát, đối đáp. Trong Quan Họ, chỉ có hát đối, 
hát đáp mà không có tiết tấu. Trong Ca Trù, 
chỉ có hát, đờn mà không có múa. Nhận định 
của Giáo sư càng cho thấy Hát Xoan ra đời từ 
rất sớm, đa dạng về loại hình. 
Tính chất nguyên thuỷ của Hát Xoan còn giữ 
lại khá nhiều. Có thể là vì thời Vua Hùng tầng 
lớp phong kiến chưa thể hiện rõ vai trò quyền 
uy với những luật lệ, tín điều hà khắc. Đặc tính 
của văn hoá là rất mềm dẻo và linh hoạt nên 
sau này các chế độ phong kiến rất khó thay 
đổi, chỉnh sửa. Nhờ thế mà nội dung và hình 
thức của Hát Xoan phóng khoáng, dân chủ, 
bình đẳng và bình dân hơn nhiều các loại hình 
nghệ thuật khác. 

Kết lại bài viết xin chứng minh lời ca 
giống nhau về nội dung của dân ca Quan Họ 
Bắc Ninh và Hát Xoan Phú Thọ. 

Một làn "Mời rượu" của Hát Xoan: "Tay 
nâng chén muối (ối a) ố mấy gừng (gừng đĩa 
gừng)/ ố mấy rằng gừng cay, gừng cay muối 
mặn/ (ối a) ố mấy đừng (đừng xin đừng) xin 
đừng quên nhau (ố mấy ru tình ru, ố mấy ta ru 
hời)…". 

Một lời hát của Quan họ Bắc Ninh: "Tay 
nâng đĩa muối i ì í i i í đĩa í i gừng/ ố rằng gừng 
cay í i, gừng cay muối mặn i ì í i i í/ xin í i đừng, 
xin đừng quên nhau i ru i ì hời...". 

Thời Vua Hùng có tục lấy nắm đất và 

gói muối làm vật tượng trưng cho hôn nhân. 

Rất có thể "Mời rượu" của Hát Xoan có trước 

lời hát Quan Họ. Quan Họ cũng chịu ảnh 

hưởng từ Hát Xoan?

 

 

Nguyễn Thanh Tú 

 

Văn nghệ. – Số 491(591). – Ngày 26  tháng 03  năm 2020. – Tr.11 
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PHÚ THỌ: 

NỖ LỰC DẠY HỌC CHẤT LƯỢNG, HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH THEO KẾ HOẠCH 

 

Hôm nay (16/4), Sở GD&ĐT Phú Thọ tổ 

chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành, 

thị để thống nhất trong công tác chỉ đạo, phối 

hợp triển khai một số giải pháp cấp bách đối với 

các cấp học, bậc học trên địa bàn tỉnh. 

3 nội dung quan trọng được thảo luận tại 

cuộc họp này liên quan đến kế hoạch dạy học 

qua Internet, trên truyền hình đối với cơ sở giáo 

dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 

trên địa bàn; Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung kế 

hoạch nhiệm vụ năm học 2019- 2020; Triển khai 

Văn bản số 1201/BGDĐT-GDTrH của Bộ 

GD&ĐT về bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý 

cơ sở giáo dục phổ thông triển khai Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 và văn bản số 

1268/BGDĐT-GDMN hướng dẫn tổ chức chăm 

sóc, giáo dục trẻ em mầm non. 

Dự thảo điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 và dự 

thảo kế hoạch triển khai dạy học qua internet, 

trên truyền hình đối với cơ sở giáo dục phổ 

thông, giáo dục thường xuyên cũng được lãnh 

đạo Sở GD&ĐT chia sẻ tại hội nghị này. 

Tại hội nghị, ông Trịnh Thế Truyền, 

Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ đã đưa ra những 

chỉ đạo liên quan đến việc thực hiện điều chỉnh 

kế hoạch công tác đảm bảo khung kế hoạch thời 

gian năm học 2019-2020. Cùng với đó, lưu ý 

thực hiện điều chỉnh (tinh giản) nội dung dạy 

học, kết hợp giữa hình thức dạy học trực tiếp trên 

lớp và dạy học từ xa (trực tuyến qua internet, 

trên truyền hình) nhằm hoàn thành chương trình 

giảng dạy và kết thúc năm học đúng thời gian 

quy định; chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021 

và các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục 

phổ thông mới 

Với việc đánh giá, xếp loại học sinh cuối 

năm, Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ lưu ý cần 

thực hiện theo đúng các quy định và hướng dẫn 

hiện hành của Bộ GD&ĐT. Không kiểm tra, thi, 

vào các nội dung đã tinh giản; dạy học trực 

tuyến có thể lấy điểm kiểm tra thường xuyên; 

điểm kiểm tra định kỳ chỉ thực hiện khi đi học trở 

lại. Việc đánh giá học sinh đảm bảo khách quan 

công bằng, đúng quy chế nhưng trên tinh thần 

“giảm nội dung, giảm yêu cầu, giảm kỳ vọng” 

tránh gây áp lực, khó khăn cho học sinh. 

Giám đốc Sở cũng yêu cầu các đơn vị 

quan tâm tổ chức ôn tập cho học sinh lớp lớp 12 

thi THPT quốc gia (cả trực tiếp và trên Đài 

PT&TH tỉnh). Chú ý các nội dung đã giảm tải, 

Bộ đề thi tham khảo của Bộ GD&ĐT và Tài liệu 

hướng dẫn ôn thi THPT quốc gia do Sở GD&ĐT 

biên soạn để định hướng ôn tập cho học sinh. 

Thủ trưởng chịu trách nhiệm về chất lượng học 

sinh thi THPT quốc gia của đơn vị mình. 

Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện 

về hồ sơ, cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức tốt 

kỳ thi THPT quốc gia và kỳ thi tuyển sinh lớp 10 

THPT. Lưu ý công tác hồ sơ thi phải đảm bảo 

chính xác, tránh sai sót gây khó khăn cho học 

sinh, phụ huynh.

 

 

Hiếu Nguyễn 

 

https://giaoducthoidai.vn/Ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://giaoducthoidai.vn/


36 
 

PHÚ THỌ KHÔNG CÒN TRƯỜNG HỢP PHẢI ĐIỀU TRỊ, CÁCH LY Y TẾ TẬP TRUNG 

 

Bác sĩ Lê Quang Thọ, Phó Giám đốc Sở 

Y tế Phú Thọ sáng 22-4 cho biết, tính tới thời 

điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh không còn trường 

hợp nào phải cách ly y tế tập trung vì dịch Covid-

19 tại Trung tâm cách ly thuộc Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh và Trung đoàn 753 thuộc Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh Phú Thọ. 

Đến nay, tỉnh Phú Thọ đang kiểm soát 

tốt tình hình dịch bệnh và chưa phát hiện trường 

hợp mắc Covid-19. 

Trước đó, để phòng tránh sự lây lan của 

dịch Covid-19, tỉnh Phú Thọ đã lập danh sách 

cách ly, theo dõi tại nhà, nơi cư trú hơn 4.000 

trường hợp, hiện còn 74 trường hợp tiếp tục được 

giám sát, theo dõi sức khỏe theo quy định của 

Bộ Y tế. 

Ngoài ra, tỉnh Phú Thọ còn có hơn 137 

nghìn người sử dụng ứng dụng khai báo sức 

khỏe NCOVI và gần 459 nghìn trường hợp khai 

báo y tế và là một trong 10 tỉnh có số lượt khai 

báo y tế tự nguyện qua ứng dụng NCOVI cao 

nhất cả nước. 

Bác sĩ Thọ cho biết thêm, mặc dù Phú 

Thọ thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có nguy cơ 

thấp, song trước diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh, với tinh thần cả nước "chống dịch như 

chống giặc", cả hệ thống chính trị tỉnh Phú Thọ 

luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, tăng cường 

khuyến cáo người dân không nên chủ quan, lơ 

là để tránh tình trạng dịch bệnh có thể lây lan 

trong cộng đồng. 

Tuy nhiên, ngành y tế khuyến cáo người 

dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm các hướng 

dẫn phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu 

trang khi đi ra ngoài, hạn chế tiếp xúc nơi đông 

người, rửa tay sát khuẩn thường xuyên…

 

 

Ngọc Long 

 

https://nhandan.com.vn/Ngày 22 tháng 4 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAM SINH PHÚ THỌ CHẾ TẠO MÁY RỬA TAY TỰ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 

đang diễn biến phức tạp, nhóm bạn trẻ ở Thị trấn 

Phong Châu (huyện Phù Ninh, Phú Thọ) đã 

hưởng ứng tinh thần từ lời kêu gọi của Thủ tướng 

Chính phủ “người có tiền góp tiền, người có hiện 

vật góp hiện vật, người có sức góp sức, người có 

ý tưởng góp ý tưởng”, đã chế tạo thành công 

máy rửa tay tự động chung sức chống dịch 

Covid-19. 

Hiện tại hai em đang là sinh viên năm 

thứ nhất tại Hà Nội, em Nguyễn Quang Huy hiện 

là sinh viên khoa Quản Trị kinh doanh (Học viện 

Tài chính) và Nguyễn Đức Toàn- sinh viên khoa 

Quốc Tế (Đại học Quốc Gia Hà Nội), cả hai em 

cùng sinh 2001 ở thị trấn Phong Châu. 

Từ khi còn là học sinh THPT, các em đã 

có niềm đam mê đặc biệt với khoa học kỹ thuật, 

giành nhiều thời gian nghiên cứu và thực hiện 

các dự án sáng chế. Tháng 4/2019, Toàn và 

Huy đã đạt giải Nhất cuộc thi KHKT tỉnh Phú 

Thọ và giải Khuyến khích cuộc thi KHKT cấp 

quốc gia với mô hình hệ thống tưới hoa lan tự 

động điều khiển bằng ứng dụng trên điện thoại 

thông minh.  

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có 

diễn biến phức tạp, hai em được nghỉ học về quê 

tại Thị trấn Phong Châu. Thời gian tạm nghỉ học 

ở nhà tại thị trấn Phong Châu, hai em đã cùng 

lên ý tưởng chế tạo máy rửa tay tự động, toàn bộ 

https://nhandan.com.vn/
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khâu lên ý tưởng và lắp đặt được thực hiện trong 

vòng 2 ngày. 

Máy hoạt động dựa trên nguyên lý dùng 

cảm biến chuyển động tích hợp biến trở, đấu với 

một máy bơm làm từ mô tơ loại nhỏ 12V; đầu 

bơm vào nối với bình đựng dung dịch còn đầu ra 

chính là vòi nối ra ngoài, khi đưa tay vào đầu vòi 

thì cảm biến nhận diện và gửi thông tin ngay lập 

tức cho bơm hoạt động, bơm một lượng vừa phải 

vào tay người sử dụng. 

Chiếc máy có thiết kế nhỏ gọn, sử dụng 

nhanh chóng, người dùng chỉ cần đưa tay vào 

vòi là vòi tự chảy ra một lượng vừa đủ nước rửa 

tay khô. Thời gian thao tác chỉ từ 1-2 giây và 

không cần có tiếp xúc với máy để tránh lan 

truyền virus. Chi phí chế tạo cho một chiếc máy 

giao động từ 700 đến 900 nghìn đồng tùy vào 

chất liệu (gỗ, kim loại) của vỏ máy. 

Em Nguyễn Đức Toàn chia sẻ: “Xuất 

phát từ việc gia đình bạn Huy có cửa hàng kinh 

doanh, đông người ra vào, em và Huy đã nảy ra 

ý tưởng chế tạo một chiếc máy rửa tay tự động 

để phục vụ trong gia đình. Sau khi chế tạo, 

chúng em thấy máy hoạt động tốt, hiệu quả nên 

đã cùng chế tạo thêm một số máy để tặng các 

cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị trấn và Trường 

THPT Phù Ninh là nơi chúng em đã từng học 

tập. Trong thời gian tới, chúng em dự định sẽ 

tiếp tục nghiên cứu, cải tiến và làm thêm nhiều 

máy để tặng cho một số cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn phục vụ cộng đồng cùng chung tay đẩy lùi 

dịch bệnh Covid-19".  

Hành động của các em tuy nhỏ bé 

nhưng đã thể hiện đúng tinh thần sáng tạo của 

tuổi trẻ Đất Tổ, luôn sẵn sàng chung tay cùng 

cộng đồng phòng chống dịch Covid-19./.

 

 

CTV Ngọc Khánh/VOV.VN 
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CỤ BÀ 90 TUỔI Ở PHÚ THỌ ỦNG HỘ ĐÔI BÔNG TAI VÀNG CHO PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

 

Ngày 6/4, cụ Triệu Thị Hải, 90 tuổi, Khu 

4, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ, đã nhờ cháu gái đưa tới Ủy ban Nhân dân 

xã Hy Cương, để ủng hộ đôi bông tai vàng và 

một đồng tiền xu bằng bạc cho hoạt động 

phòng, chống dịch COVID-19. 

Cụ Triệu Thị Hải cho biết nghe lời kêu 

gọi chung tay ủng hộ phòng, chống 

dịch COVID-19, cụ nói cháu đưa đến Ủy ban 

Nhân dân xã, tận tay ủng hộ hiện vật cho chính 

quyền để có thêm nguồn lực phòng, chống 

dịch. Đôi bông tai khoảng 2 chỉ vàng, là của hồi 

môn được bố mẹ cho từ khi cụ lấy chồng. 

Theo ông Trần Anh Xuân, Chủ tịch Ủy 

ban Nhân dân xã Hy Cương, tiếp nhận sự ủng 

hộ của cụ Triệu Thị Hải có đại diện Ủy ban Nhân 

dân và Mặt trận Tổ quốc xã Hy Cương. 

Hiện vật ủng hộ của cụ đã được niêm 

phong và sẽ được đưa ra cửa hàng vàng để bán, 

thông báo giá trị đến cụ Triệu Thị Hải và công 

bố thông tin rộng rãi. 

Ông Trần Anh Xuân khẳng định, tấm 

gương của cụ Triệu Thị Hải thật đáng trân trọng, 

thể hiện trách nhiệm, quyết tâm của toàn dân 

với các nỗ lực phòng, chống dịch của Chính phủ. 

Trước đó, ngày 2/4 vừa qua, em Hà 

Quỳnh Chi, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học 

Văn Miếu 1, xã Văn Miếu, huyện Thanh Sơn, 

tỉnh Phú Thọ đã quyết định "mổ" lợn tiết kiệm để 

chung tay ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. 

Toàn bộ số tiền hơn 1,1 triệu đồng bỏ 

lợn trong thời gian qua đã được em kiểm đếm 

cẩn thận, trao cho các thầy cô giáo Trường Tiểu 

https://vov.vn/
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học Văn Miếu để góp phần cùng các bạn học 

sinh và thầy cô giáo phòng, chống dịch. 

Bà Bùi Thúy Ngân, Chủ tịch Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc xã Văn Miếu chia sẻ: "Sau khi 

nghe Hà Quỳnh Chi và gia đình tâm sự về 

nguyện vọng muốn đóng góp một phần nhỏ vào 

công tác phòng, chống dịch COVID-19, chúng 

tôi rất xúc động và đón nhận số tiền ủng hộ của 

Hà Quỳnh Chi." 

Trước đó, tại Ủy ban Nhân dân xã Lương 

Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, cụ bà 

Nguyễn Thị Hạ, 85 tuổi, ở khu Trung Tâm, xã 

Lương Sơn, huyện Yên Lập đã trao số tiền một 

triệu đồng tiết kiệm được cho lãnh đạo Ủy ban 

Nhân dân xã để góp phần nhỏ bé cùng cả nước 

chung tay phòng, chống dịch COVID-19. 

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú 

Thọ, sau khi phát động, đến nay, toàn tỉnh Phú 

Thọ đã có 77 đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ 

hơn 6 tỷ đồng để phòng, chống dịch COVID-

19./.

 

Trung Kiên (TTXVN/Vietnam+) 
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