
 
 

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 9+10/2020 

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

 

 

LÃNH ĐẠO TỈNH PHÚ THỌ DÂNG HOA KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH  

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 

 

Ngày 19/5, tại Khu Di tích lịch sử Đền 

Hùng, xã Hy Cương, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ, các Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức trọng 

thể lễ dâng hoa kỷ niệm 130 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Bùi 

Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch HĐND 

tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Văn Quang 

- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; 

Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực 

Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; 

lãnh đạo: Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ để lại 

cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, 

mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một 

di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về 

phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời hy sinh 

phấn đấu quyên mình cho đất nước và hạnh 

phúc của nhân dân. 

Đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân 

dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, Người đã giành 

những tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu 

sắc. Chín lần vinh dự được đón Người về thăm 

và làm việc đã để lại muôn vàn tình cảm ấm 

áp, nhớ thương trong lòng các thế hệ cán bộ 

lãnh đạo và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú 

Thọ. 

Đặc biệt, trong lần về thăm Đền Hùng 

ngày 19/9/1954, Người đã gặp gỡ và nói 

chuyện với Đại đoàn quân tiên phong, Người 

đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng 

nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy 

nước”. 

Câu nói nổi tiếng ấy của Người không 

những có ý nghĩa giáo dục lớn về truyền thống 

yêu nước, lòng tự hào dân tộc mà còn làm 

nhân lên tinh thần đại đoàn kết, sự tôn vinh Tổ 

tiên, tôn vinh Quốc Tổ Hùng Vương, nơi cội 

nguồn dân tộc. 

Thực hiện lời dặn của Người, sau hơn 

30 năm đổi mới, Phú Thọ đã nỗ lực không 

ngừng cùng với cả nước đạt được những thành 

tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đời sống vật chất 

và tinh thần của nhân dân không ngừng được 

nâng lên, diện mạo vùng đất cội nguồn dân tộc 

Việt Nam có nhiều đổi mới. Đảng bộ, chính 

quyền, toàn dân, toàn quân đang từng ngày ra 

sức phấn đấu, quyết tâm xây dựng Phú Thọ trở 

thành trung tâm kinh tế vùng trung du và miền 

núi Bắc Bộ, xây dựng thành phố Việt Trì trở 

thành trung tâm Lễ hội về với cội nguồn dân 

tộc Việt Nam, trở thành địa danh mang tính 

biểu tượng hội tụ tinh thần, sức mạnh đại đoàn 

kết toàn dân tộc. 

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ 

tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đảng bộ, Chính quyền 

và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ luôn 

khắc ghi những lời căn dặn; nguyện phấn đấu 

hết mình, noi theo tấm gương đạo đức và 

phong cách của Người, quyết tâm xây dựng 

Phú Thọ giàu mạnh, góp phần vào công cuộc 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất 

nước ta ngày càng to đẹp hơn.

 

Hiền Anh 

 

https://baophapluat.vn/Ngày 19 tháng 5 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://baophapluat.vn/


2 
 

ĐOÀN CÔNG TÁC BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH XÃ HỘI GIÁM SÁT VIỆC HỖ TRỢ  

NGƯỜI DÂN GẶP KHÓ KHĂN DO COVID-19 TẠI PHÚ THỌ 

 

Đoàn công tác của Bộ LĐ-TBXH ghi 

nhận tỉnh Phú Thọ về cơ bản đã bám sát được 

mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 42 đề ra, 

đồng thời đề nghị tỉnh khẩn trương, kịp thời hơn 

nữa trong việc giải ngân gói hỗ trợ. 

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện 

tử tỉnh Phú Thọ, ngày 21/5, đoàn công tác của 

Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội (LĐ-TBXH) do ông Nguyễn Tiến Tùng, 

Chánh Thanh tra Bộ làm trưởng đoàn, đã có 

buổi kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị 

quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh. 

Thông tin báo cáo tại buổi làm việc cho 

hay, đến ngày 20/5, tổng số đối tượng người có 

công với cách mạng, bảo trợ xã hội, người 

thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn 

tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đề nghị 

được hỗ trợ là 222.081 người; tổng kinh phí đề 

nghị hỗ trợ là hơn 221 tỷ đồng, trong đó riêng 

đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo là gần 

112 tỷ đồng. 

Các nhóm đối tượng này đã được 

UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt 

danh sách hỗ trợ. Đến ngày 20/5, ngân sách 

hỗ trợ đã cấp cho các phòng LĐ-TBXH và 

UBND cấp xã, dự kiến trong tuần này một số 

địa bàn sẽ chi trả đến tay người nhận hỗ trợ. 

Đối với nhóm đối tượng người lao động 

(NLĐ), hộ kinh doanh và doanh nghiệp, hiện 

nay các địa phương trong tỉnh mới có báo cáo 

sơ bộ, chưa có danh sách cụ thể. Sở LĐ-TBXH 

tỉnh phối hợp với sở Tài chính dự nguồn hỗ trợ 

cho nhóm đối tượng này khoảng 110 tỷ đồng, 

kinh phí cho vay chi trả tiền lương cho NLĐ 

khoảng 12 tỷ đồng. 

Cũng tại buổi làm việc, đại diện đoàn 

công tác của Bộ LĐ-TBXH giải đáp một số kiến 

nghị của tỉnh như: Việc ban hành Thông tư 

hướng dẫn cụ thể thực hiện Nghị định số 42; 

các thủ tục xin tạm ứng kinh phí của Bộ Tài 

chính để giảm khó khăn trong bố trí ngân sách 

của tỉnh; việc hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt hợp đồng 

lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ 

điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, v.v... 

Đoàn công tác của Bộ LĐ-TBXH ghi 

nhận tỉnh Phú Thọ về cơ bản đã bám sát được 

mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết 42 đề ra, 

đồng thời đề nghị tỉnh khẩn trương, kịp thời hơn 

nữa trong việc giải ngân gói hỗ trợ để đảm bảo 

đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ. Việc xác định danh sách NLĐ, hộ 

kinh doanh và doanh nghiệp phải xong trước 

ngày 29/5 và hoàn thành giải ngân cho nhóm 

đối tượng này trước ngày 20/6/2020.

 

Ngọc Châu 

 

https://vietnamnet.vn/Ngày 23 tháng 5 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

BAN BÍ THƯ CHỈ ĐỊNH NHÂN SỰ MỚI 2 TỈNH 

 

BCH Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, Lào Cai đã 

tổ chức hội nghị công bố các quyết định của 

Ban Bí thư chỉ định ủy viên BCH Đảng bộ 2 

tỉnh. 

Phú Thọ:  

Tại hội nghị, ủy viên BCH Trung ương 

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

Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu đã 

trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương 

Đảng chỉ định 5 cán bộ tham gia làm ủy viên 

https://vietnamnet.vn/
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BCH Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020, 

gồm: 

Đại tá Vũ Tiến Dũng, Chỉ huy trưởng Bộ 

chỉ huy Quân sự tỉnh; 

Ông Trịnh Thế Truyền, Giám đốc Sở 

GD&ĐT;  

Bà Nguyễn Thanh Tâm, Bí thư Tỉnh 

đoàn; 

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Huyện 

uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Sơn;  

Ông Nguyễn Văn Đức, Bí thư Huyện 

uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Thanh Ba. 

Hội nghị cũng bầu bổ sung chức vụ ủy 

viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 – 

2020 đối với Đại tá Vũ Tiến Dũng. 

Các đại biểu đã nghe, thảo luận và 

đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Lào Cai: 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Vịnh 

đã trao Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 3 

cán bộ tham gia BCH Đảng bộ tỉnh khóa 15, 

nhiệm kỳ 2015 – 2020, gồm: 

Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc 

Sở Y tế; 

Ông Trần Minh Sáng, Bí thư Huyện ủy 

Bảo Thắng; 

Ông Nguyễn Văn Minh, Bí thư Huyện 

ủy Si Ma Cai. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Vịnh mong 

muốn các cán bộ được chỉ định tiếp tục phấn 

đấu, nâng cao trách nhiệm của mình trong 

công tác; nêu gương, tích cực đóng góp công 

sức, ý kiến, tham gia xây dựng BCH Đảng bộ 

tỉnh ngày càng đổi mới, hoạt động hiệu quả.

 

 

Theo VGP 

 

https://vietnamnet.vn/Ngày 19 tháng 5 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ THỌ: 

TRAO 192 SUẤT QUÀ CHO ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN TRONG THÁNG CÔNG NHÂN 

 

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Phú 

Thọ vừa trao 192 suất quà hỗ trợ đoàn viên 

công nhân viên chức lao động huyện Đoan 

Hùng gặp khó khăn do dịch COVID-19. 

Tại buổi trao quà, LĐLĐ tỉnh đã trao 

quà tới 49 người lao động (NLĐ) bị mất việc 

làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (mức hỗ 

trợ 1 triệu đồng/người); 110 NLĐ được hỗ trợ 

10kg gạo/người; 33 CN có hoàn cảnh khó khăn 

được trao quà hỗ trợ 500.000 đồng/người. Đây 

là những phần quà có ý nghĩa lớn của LĐLĐ 

tỉnh nhân dịp Tháng Công nhân 2020.

 

 

Hoàng Tuấn 

 

Lao động. – Số 106(11564). – Ngày 9 tháng 5 năm 2020. – Tr.5 
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PHÚ THỌ: 

ĐÁNH GIÁ CHÍNH XÁC ĐỂ DỰ BÁO, XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN 

 

Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức 

phiên họp thường kỳ tháng 5 thảo luận, thống 

nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 10. Kỳ 

họp dự kiến diễn ra trước ngày 10.7, HĐND tỉnh 

sẽ thảo luận và cho ý kiến vào 7 nội dung 

thường lệ, 14 nội dung chuyên đề và nhiều nội 

dung quan trọng khác. Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi 

Minh Châu nhấn mạnh yêu cầu: Các báo cáo 

kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu 

năm phải đánh giá chính xác, từ đó đưa ra 

những dự báo, xây dựng các phương án cho 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. 

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan liên quan căn 

cứ vào nội dung kỳ họp, từ nay đến hết tháng 5 

rà soát xem những nội dung gì cần chỉnh sửa, 

bổ sung phải báo cáo với Thường trực HĐND để 

xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy. Các Ban HĐND 

tỉnh thẩm tra cụ thể các báo cáo theo đúng thời 

gian, cách thức, bảo đảm các nội dung, số liệu 

đánh giá, phản ánh đúng thực chất tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 

trên địa bàn tỉnh…

 

Nguyễn Hòa 

 

Đại biểu nhân dân. – Số 143(5910). –  Ngày 22 tháng 5 năm 2020. – Tr.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG AN NINH ĐỐI NỘI - CÔNG AN TỈNH PHÚ THỌ:  

PHÁT HUY SỨC MẠNH TỪ CỘNG ĐỒNG 

 

Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Trưởng 
phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Phú Thọ 
cho biết, năm 2019 vừa qua, tình hình an ninh 
trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được đánh giá 
là ổn định, không xảy ra "điểm nóng"… 

Trong những năm qua, tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội cũng như vấn đề liên quan 

đến an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

cơ bản ổn định, không xảy ra "điểm nóng" về 

an ninh trật tự. Kết quả này có sự đóng góp 

quan trọng của lực lượng Công an toàn tỉnh nói 

chung cũng như tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng 

An ninh đối nội nói riêng. Trong đó, đặc biệt 

quan trọng là công tác tranh thủ, vận động 

chức sắc - chức việc và đồng bào có đạo tích 

cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, bảo 

vệ an ninh Tổ quốc. 

Thượng tá Phạm Anh Tuấn - Trưởng 

phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh Phú Thọ 

cho biết, năm 2019 vừa qua, tình hình an ninh 

trật tự trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được đánh giá 

là ổn định, không xảy ra "điểm nóng". Tuy 

nhiên, tình trạng tranh chấp, khiếu kiện vẫn có 

những diễn biến phức tạp, trong đó có những 

vụ khiếu kiện kéo dài như: kiến nghị của người 

dân liên quan đến hoạt động khai thác cát sỏi 

tại các xã Vĩnh Phú, Tử Đà, Bình Bộ, Hạ Giáp 

(huyện Phù Ninh), kiến nghị của một số hộ dân 

xã Quế Lâm, Nghinh Xuyên (huyện Đoan 

Hùng) về việc sạt lở bờ sông Chảy; vụ việc một 

số hộ dân khu Lịch 2, xã Hương Cần (huyện 

Thanh Sơn) ngăn cản hoạt động của Công ty 

Thỏ Hòa Phát đóng trên địa bàn; kiến nghị của 

một số hộ dân khu 16 xã Đồng Lương (huyện 

Cẩm Khê) về việc gây ô nhiễm môi trường của 

Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú 

Thọ, kiến nghị của một số hộ dân tại xã Văn 

Bán (Cẩm Khê) và xã Cổ Tiết (Tam Nông) về 

việc xây dựng khu tập kết rác thải; kiến nghị 

của một số hộ dân tại khu 5 - xã Trạm Thản - 

Phù Ninh liên quan đến việc ô nhiễm môi 
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trường của Công ty cổ phần Xử lý chất thải Phú 

Thọ... 

Có thể thấy, những vụ việc xảy ra ở trên 

phần nhiều liên quan trực tiếp đến đời sống 

dân sinh trên các địa bàn, từ đó nảy sinh mâu 

thuẫn, bức xúc, khiếu kiện. Chính vì thế, cán 

bộ chiến sĩ, lãnh đạo Phòng An ninh đối nội - 

Công an tỉnh Phú Thọ đã đi sâu, đi sát từng địa 

bàn, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của người 

dân cũng như nguyên nhân làm nảy sinh mâu 

thuẫn, bức xúc kéo dài để đưa ra hướng xử lý, 

giải quyết vấn đề một cách tốt nhất, thỏa đáng 

nhất, đảm bảo lợi ích của các bên. 

Trong năm qua, đơn vị đã tham mưu 

giải quyết, ổn định, tạm ổn định 15 vụ việc và 

hiện còn 2 vụ việc phức tạp đang tập trung tìm 

hướng tháo gỡ. Từ công tác nắm tình hình, 

công tác phòng ngừa của Phòng An ninh đối 

nội đã góp phần quan trọng trong việc đảm 

bảo an ninh chính trị ở địa phương, không để 

xảy ra đột xuất, bất ngờ. Đơn vị cũng đã góp 

phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện 

chính trị của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là 

công tác đảm bảo an ninh trật tự các dịp Tết 

Nguyên đán và Giỗ Tổ Hùng Vương. 

Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương là dịp lễ mà 

đồng bào cả nước hết sức quan tâm, hướng về 

nguồn cội và tập trung một lượng du khách rất 

đông, kéo theo tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ, diễn biến xấu. Tuy nhiên, năm 

2020, do tình hình dịch bệnh COVID - 19, nên 

dịp Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ tổ chức phần "Lễ", 

không tổ chức phần "Hội", cho nên đây cũng là 

năm hiếm hoi cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh 

đối nội không gặp phải nhiều nỗi lo âu, trăn trở, 

thậm chí là căng thẳng như mọi năm. 

Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện có 2 tôn 

giáo lớn là Công giáo và Phật giáo với tổng số 

hơn 219.000 tín đồ. Trong đó, đồng bào theo 

Công giáo trên địa bàn là thuộc giáo phận 

Hưng Hóa với tổng số 240 ngàn giáo dân, thì 

riêng Phú Thọ đã có trên 128.000 tín đồ với 41 

giáo xứ, 147 giáo họ, 113 nhà thờ, 26 hội đoàn, 

56 linh mục, 1080 chức sắc, chức việc và có 6 

xã công giáo toàn tòng; Phật giáo có gần 

91.000 phật tử, 217 ngôi chùa, 147 tăng, ni. 

Ngoài ra còn có các tôn giáo khác là Phật giáo 

Nguyên thủy, Tin Lành với số tín đồ nhỏ lẻ ở 

một số huyện, thị như Lâm Thao, Hạ Hòa, Việt 

Trì. 

Đồng chí Trung tá Phùng Xuân Tài - 

Đội trưởng Đội An ninh tôn giáo cho biết: "Thời 

gian qua, hoạt động Công giáo trên địa bàn cơ 

bản thuần túy tôn giáo, chưa phát hiện hoạt 

động lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc 

gia. Tuy nhiên, một số hoạt động vi phạm liên 

quan đến tôn giáo thì vẫn xảy ra như xây dựng 

công trình tôn giáo và công trình phụ trợ tôn 

giáo, tranh chấp đất đai, nhà văn hoá, liên 

quan đến hoạt động tôn giáo ở xã Tạ Xá (Cẩm 

Khê). Từ thực trạng tình hình tôn giáo trên địa 

bàn, để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trong 

lĩnh vực tôn giáo, từ năm 2015 đến nay Phòng 

An ninh đối nội rất chú trọng thực hiện công tác 

phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc trong vùng giáo qua việc vận động, 

tranh thủ hàng ngũ chức sắc, chức việc. 

Bên cạnh đó, phát huy tinh thần yêu 

nước của các chức sắc, chức việc và đồng bào 

có đạo đồng thời với công tác tuyên truyền chủ 

trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước. Bài học từ  thực tiễn chúng tôi đã đúc rút 

được là, nơi nào phong trào thi đua yêu nước 

được triểu khai tốt, quần chúng có đạo thông 

suốt về chính sách, pháp luật, nhu cầu sinh 

hoạt tôn giáo chính đáng được đảm bảo, quần 

chúng giáo dân nơi ấy sẽ tự giác nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật, hoạt động tôn giáo 

thuần túy, không bị các thế lực thù địch lợi 

dụng chống phá!". 

Bằng những việc làm hết sức thiết thực 

như hoạt động thăm hỏi, động viên mỗi dịp 

hiếu hỉ hay ngày lễ trọng, lễ thụ phong, tặng 

quà mỗi dịp lễ Tết... trong những năm qua, 

Phòng An ninh đối nội - Công an tỉnh Phú Thọ 

đã củng cố được mối quan hệ, sự gắn bó thâm 

tình với các chức sắc, chức việc tôn giáo có uy 

tín trên địa bàn, xây dựng họ thành lực lượng 

quan trọng trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ 

quốc vùng tôn giáo. Các chức sắc, chức việc 

trên các địa bàn Công giáo đã có nhiều đóng 

góp tích cực trong việc yêu cầu, nhắc nhở giáo 

dân của mình thực hiện nghiêm các quy định 

của pháp luật vốn rất gần gũi với đời sống như 

nói không với các tệ nạn xã hội như cờ bạc - 

ma túy; đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đã 

uống rượu bia thì không lái xe, không sử dụng 

pháo nổ trong các dịp lễ Tết... 

Tất cả những việc làm ý nghĩa này đã 

được các chức sắc, chức việc làm rất tốt, vì sự 
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an toàn của chính giáo dân của họ. Và ý nghĩa 

cao hơn là vì một vùng Công giáo bình yên, 

sống "tốt đời, đẹp đạo", chung tay góp sức 

cùng chính quyền các cấp chăm lo đời sống 

cho nhân dân. 

Thượng tá Phạm Anh Tuấn chia sẻ: 

"Trong các công tác trọng tâm trong năm 

2019, đơn vị đã chủ động nắm tình hình liên 

quan đến an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc 

thiểu số, an ninh nông thôn và các vấn đề xã 

hội khác. Từ đó có các báo cáo, tham mưu để 

giải quyết ổn định, tạm ổn định 14 vụ việc liên 

quan đến tôn giáo. Thu thập tài liệu, củng cố 

chứng cứ, đấu tranh, vô hiệu hóa hoạt động 

của 2 đối tượng ở địa phương tham gia tổ chức 

Việt Tân. Bên cạnh đó, bằng các biện pháp 

nghiệp vụ đơn vị đã thực hiện việc quản lý, 

giám sát đối với một số đối tượng tham gia "Hội 

thánh của Đức chúa trời mẹ" hay các hoạt 

động tuyên truyền Pháp Luân Công...". 

Đơn vị cũng tiếp tục tham mưu, thực 

hiện tốt các kế hoạch về công tác vận động, 

phát huy vai trò của người uy tín trong đồng 

bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc theo Chỉ thị số 06 ngày 1-

2-2008 của Thủ tướng Chính phủ. Trong năm 

2019, Phòng An ninh đối nội cũng đã tham 

mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh phối hợp 

với các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên 

Lập, Đoan Hùng tổ chức thăm hỏi, tặng quà 

gần 700 lượt, trợ cấp khó khăn cho hơn 100 

trường hợp là người có uy tín trong đồng bào 

dân tộc thiểu số. 

Thượng tá Phạm Anh Tuấn hào hứng 

cho biết thêm: "Năm 2019, tập thể đơn vị đã 

đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, nêu 

cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, sáng tạo, 

hoàn thành xuất sắc các mặt công tác đề ra. 

Với những kết quả đã đạt được, năm 2019, tập 

thể đơn vị, cán bộ chiến sĩ đã được UBND tỉnh, 

Giám đốc Công an tỉnh tặng nhiều lượt bằng 

khen các loại. Tập thể đơn vị được Hội đồng thi 

đua Công an tỉnh duyệt báo cáo đề nghị tặng 

danh hiệu Cờ thi đua của Bộ Công an trong 

phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 

2019.

 

Nguyệt Hà 

 

Văn Nghệ Công An. - Số 498(598). - Ngày 14 tháng 5 năm 2020. - Tr.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ: 

RA QUÂN TỔNG KIỂM SOÁT PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

 

Sáng 15/5, 100% cán bộ, chiến sỹ lực 

lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Phú Thọ 

đã ra quân tuần tra, kiểm soát phương tiện 

giao thông đường bộ theo chỉ đạo của Cục 

Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Bộ 

Công an). 

Cụ thể, trước những diễn biến phức tạp 

trở lại của tình hình trật tự an toàn giao thông, 

nhất là sau đợt nghỉ lễ 30/4 – 1/5 và nới lỏng 

thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, Cục Cảnh sát giao thông đã 

ban hành kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện 

giao thông đường bộ, tập trung vào ôtô kinh 

doanh vận tải hành khách, container, ôtô con 

và môtô, xe máy. 

Ngoài kiểm tra giấy tờ, Cảnh sát giao 

thông sẽ xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, 

tốc độ, ma túy, tránh vượt sai quy định... 

Kế hoạch nhằm tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả Luật Phòng, chống 

tác hại của rượu bia; Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao 
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thông đường bộ và đường sắt và Kế hoạch của 

Bộ Công an về phòng, chống đua xe trái phép. 

Trong thời gian thực hiện tổng kiểm soát, Cảnh 

sát giao thông các đơn vị, địa phương trên toàn 

tỉnh Phú Thọ được dừng các phương tiện tham 

gia giao thông để kiểm soát các loại giấy tờ 

theo quy định như: Giấy đăng ký xe, giấy phép 

lái xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường, giấy chứng nhận 

bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ 

xe cơ giới.

 

Phùng Hằng 

 

https://baoxaydung.com.vn/Ngày 15 tháng 5 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG AN TRIỆU TẬP HÀNG LOẠT QUẢN TRỊ VIÊN NHÓM FACEBOOK  

CHIA SẺ THÔNG TIN XẤU 

 

Ngày 5/5, Phòng An ninh chính trị nội 

bộ, Công an tỉnh Phú Thọ triệu tập 8 cá nhân 

là quản trị viên các trang fanpage, nhóm 

facebook có hành vi đăng tải, chia sẻ các 

thông tin, hình ảnh, clip ghi lại cảnh điều khiển 

xe mô tô đua xe, bốc đầu, lạng lách, đánh 

võng, không đội mũ bảo hiểm. 

Theo lãnh đạo Phòng An ninh chính trị 

nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ, thời gian qua, 

trên mạng xã hội facebook xuất nhiều Trang 

Fanpage, Group facebook như: Bênh+; Đoan 

Hùng No1; Đoan Hùng Sịn; Hội tụ các chiến 

binh Wave, No1 Idol Phù Ninh, No1 Lâm 

Thao... thường xuyên đăng tải video, hình ảnh 

thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn 

máy bằng 1 bánh, chở quá số người quy định, 

không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng 

trên địa bàn. 

“Những video đăng tải thu hút nhiều 

lượt theo dõi, like, chia sẻ. Trong đó, có nhiều 

lượt bình luận mang tính cổ súy cho các hành 

vi vi phạm trên. Những hình ảnh trên đã tác 

động xấu tới nhận thức của giới trẻ, góp phần 

kích động các hành vi gây mất an ninh trật tự, 

an toàn giao thông”, vị này nhận định. 

Trước thực trạng trên, Phòng An ninh 

chính trị nội bộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã phối 

hợp với các đơn vị nghiệp vụ, nhanh chóng xác 

minh, làm rõ 22 trang fanpage và 8 nhóm 

Facebook nói trên. 

Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ và 

xác định được 8 cá nhân trực tiếp tham gia 

quản trị, điều hành các trang fanpage và nhóm 

facebook đăng tải hình ảnh thanh thiếu niên 

điều khiển xe mô tô, xe gắn máy bằng 1 bánh, 

chở quá số người quy định, không đội mũ bảo 

hiểm, lạng lách, đánh võng trên các tuyến 

đường. 

Tất cả 8 trường hợp trên đều là học sinh 

THPT tại các trường trên địa bàn huyện Phù 

Ninh và thị xã Phú Thọ. Làm việc cùng người 

giám hộ tại cơ quan công an, các em đã thừa 

nhận hành vi thành lập các trang fanpage, 

nhóm facebook sau đó tổ chức quay các video 

bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng đăng tải trên 

mạng xã hội mục đích để câu like, câu view 

nhằm thể hiện bản thân. 

Căn cứ Nghị định 15/2020/NĐ-CP, 

ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công 

nghệ thông tin và giao dịch điện tử, Phòng An 

ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đang hoàn 

thiện hồ sơ để xử lý các trường hợp trên theo 

quy định của pháp luật. 

Trước đó, ngày 16/4, Công an huyện Lâm 

Thao, tỉnh Phú Thọ cũng đã triệu tập, nhắc nhở 

https://baoxaydung.com.vn/
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và xử lý quản trị viên 2 trang Fanpage “No1. 

Lâm Thao”; “Dân tổ official” và tài khoản 

Facebook “HoangDung” đăng tải các hình ảnh 

cổ súy hành vi gây mất trật tự ATGT tương tự.

 

Quang Lộc 

 

https://www.tienphong.vn/Ngày 5 tháng 5 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ CẦN GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM NHỮNG VỤ VIỆC CÒN TỒN ĐỌNG 

 

Ngày 18/5, Đoàn giám sát liên ngành 

của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do 

đồng chí Ngô Sách Thực - Phó Chủ tịch Ủy ban 

Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn 

đã có buổi làm việc với tỉnh về kết quả việc 

thực hiện tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, 

tố cáo tồn đọng kéo dài năm 2019. 

Theo báo cáo của UBND tỉnh Phú Thọ 

tại cuộc làm việc, trong thời gian qua, công tác 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên 

địa bàn tỉnh Phú Thọ được lãnh đạo cũng như 

người đứng đầu chính quyền các ngành, các 

cấp quan tâm chỉ đạo đạt được kết quả tích 

cực. 

Việc tổ chức thực hiện các quyết định, 

kết luận đã có hiệu lực pháp luật đã được lãnh 

đạo tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành, thị 

thực hiện nên giảm đáng kể những vụ việc tồn 

đọng.  

Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, công tác tiếp 

công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được 

tỉnh chú trọng. Do vậy các vụ việc mới phát 

sinh cơ bản được kịp thời giải quyết, góp phần 

hạn chế các vụ việc phức tạp, kéo dài. 

Cơ sở vật chất phục vụ công tác tiếp 

công dân được trang bị đầy đủ; tỉnh chỉ đạo các 

địa phương tổ chức đối thoại để tháo gỡ các vụ 

việc ngay từ khi mới phát sinh. Quan điểm của 

tỉnh là sẽ xem xét, giải quyết thấu tình, đạt lý 

những vụ việc đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà 

nước và người dân. 

Ghi nhận và đánh giá cao những việc 

làm của tỉnh Phú Thọ trong việc thực hiện công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ 

Việt Nam Ngô Sách Thực  cũng chỉ ra một số 

tồn tại, hạn chế và đề nghị, thời gian tới, tỉnh 

Phú Thọ cần tăng cường trách nhiệm của cấp 

ủy, chính quyền địa phương trong công tác tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật về luật tiếp công dân… , tăng 

cường hòa giải ở cơ sở, tập trung chỉ đạo giải 

quyết dứt điểm những vụ việc còn tồn đọng.

 

Hiền Anh 

 

https://baophapluat.vn/Ngày 18 tháng 5 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.tienphong.vn/
https://baophapluat.vn/
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SAI PHẠM TẠI DỰ ÁN VƯỜN VUA (PHÚ THỌ): 

CHỦ TỊCH TỈNH VÀO CUỘC CHỈ ĐẠO XỬ LÝ NGHIÊM 

 

Liên quan đến những sai phạm tại Khu 

du lịch, biệt thự sinh thái, nghỉ dưỡng Vườn 

Vua, huyện Thanh Thủy (Dự án Vườn Vua) mà 

Báo Đại Đoàn kết đã từng phản ánh, Chánh 

Văn phòng UBND tỉnh Phú Thọ Trần Văn Khai 

vừa ký thông báo kết luận chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bùi Văn Quang tại hội nghị nghe 

Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra một số 

nội dung liên quan đến phản ánh của cơ quan 

báo chí tại dự án Vườn Vua. 

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Phú 

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

Cổ phần Đầu tư Thăng Long (Công ty Thăng 

Long Phú Thọ) chưa thực hiện đầy đủ trình tự 

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

ra việc sử dụng đất chưa đúng mục đích. 

UBND huyện Thanh Thủy, Sở TMMT tỉnh Phú 

Thọ chưa kịp thời hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu 

tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định. 

Để chấn chỉnh nội dung nêu trên, Chủ 

tịch UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu, Công ty Cổ 

phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ phải khắc 

phục ngay và triệt để những nội dung trong lĩnh 

vực đất đai, môi trường và tài nguyên nước 

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

TNMT ngày 19/2/2020 của Giám đốc Sở 

TNMT và Báo cáo của Thanh tra tỉnh. Báo cáo 

kết quả thực hiện với UBND tỉnh Phú Thọ trước 

ngày 31/5/2020. Nếu quá thời hạn trên Công 

ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long Phú Thọ không 

thực hiện sẽ bị xử lý theo quy định. 

Đồng thời, UBND tỉnh Phú Thọ cũng 

yêu cầu UBND huyện Thanh Thủy, Sở TNMT 

nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, 

cá nhân liên quan để xử lý theo thẩm quyền 

hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết 

định. 

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết đã phản 

ánh, 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 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. Vừa qua, 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 này 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 
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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 

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 không những không bị xử lý mà sau đó lại 

được tỉnh Phú Thọ đồng ý cho chuyển đổi mục 

đích sử dụng đất cũng khiến dư luận tỉnh Phú 

Thọ bất bình và hoài nghi.

 

Đức Sơn 

 

Đại đoàn kết. – Số 132. – Ngày 11 tháng 5 năm 2020. – Tr.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÚ THỌ:  

SỞ TÀI CHÍNH GÂY THẤT THOÁT NGÂN SÁCH TIỀN TỶ CHỈ BỊ …KIỂM ĐIỂM 

 

Sở Tài chính trình UBND tỉnh Phú Thọ 

phê duyệt giá đất thu tiền sử dụng đất và 

phương án tài chính tại một số dự án... không 

phù hợp với quy định, gây thất thu ngân sách 

nhà nước nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên, lãnh đạo 

Sở Tài chính và các cá nhân liên quan chỉ bị 

xử lý bằng hình thức kiểm điểm, rút kinh 

nghiệm khiến dư luận bất bình. 

Gây thất thoát ngân sách tiền tỷ 
Theo Kết luận Thanh tra của Thanh tra 

Chính phủ, đối với việc thu tiền sử dụng đất, 
tiền thuê đất, tổng số tiền phải thu từ năm 2006 
đến hết năm 2017 tại tỉnh Phú Thọ là hơn 1,1 

nghìn tỷ đồng. Số tiền còn nợ hơn 37,9 tỷ đồng 
(trong đó tiền sử dụng đất hơn 19 tỷ đồng, tiền 
thuê đất hơn 18,9 tỷ đồng). Sau thời điểm 
thanh tra, một số chủ đầu tư đã nộp hơn 11,7 
tỷ đồng. Số tiền còn nợ hơn 29 tỷ đồng, vi 
phạm Khoản 3, Điều 6, Khoản 7, Điều 12, 
Khoản 3, Điều 170 Luật Đất đai năm 2013. 

Trong quản lý sử dụng đất, theo Kết 
luận, Dự án Khu nhà ở phường Nông Trang là 
phải đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu 
xây dựng công trình theo quy định, nhưng 
UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành quyết định 
cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo 
quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 61, Nghị 
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định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của 
Chính phủ. 
Đối với Dự án Khu nhà ở và dịch vụ thương mại 
Đồng Trằm Đá (TP Việt Trì), phê duyệt theo 
phương thức sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây 
dựng cơ sở hạ tầng, nhưng UBND tỉnh Phú Thọ 
giao cho các chủ đầu tư không qua hình thức 
đấu giá quyền sử dụng đất, vi phạm Điều 61, 
Nghị định 181/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của 
Chính phủ và Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai 
năm 2003. 

TTCP khẳng định, Sở Tài chính trình 
UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá đất thu tiền 
sử dụng đất và phương án tài chính đã đưa 
khoản thuế VAT vào tổng chi phí đầu tư xây 
dựng hạ tầng để giảm trừ tiền sử dụng đất là 
không phù hợp với quy định, gây thất thu ngân 
sách nhà nước, trong đó khu nhà ở phường 
Nông Trang 1.263,805 triệu đồng. Dự án Khu 
nhà ở và dịch vụ thương mại Đồng Trằm Đá 
4.866 triệu đồng, vi phạm pháp luật về kế toán, 
thuế giá trị gia tăng không hạch toán vào 
doanh thu, chi phí của doanh nghiệp mà phải 
hạch toán riêng. 

TTCP còn phát hiện, trong 6 dự án đầu 
tư thì có tới 4 dự án (Khu nhà ở phường Nông 
Trang; Khu nhà ở và dịch vụ thương mại đồng 
Trằm Đá; Khu nhà ở đô thị và trung tâm thương 
mại dịch vụ Hưng Hóa; Khu nhà ở đô thị Tân 
Dân) chậm tiến độ thực hiện so với quy định. 
Trong đó, chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở phường 
Nông Trang còn nợ hơn 4,6 tỷ đồng tiền sử 
dụng đất. Dự án Khu nhà ở Hữu Nghị nợ hơn 
2,4 tỷ đồng. 

TTCP cũng khẳng định rõ, Sở Tài chính 
còn trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt giá thu 
tiền sử dụng đất đối với một số dự án sử dụng 
đất không đúng quy định tại Thông tư số 145 
của Bộ Tài chính như Dự án Khu nhà ở đô thị 
và trung tâm thương mại dịch vụ Hưng Hóa số 
tiền hơn 7,1 tỷ đồng, Dự án Khu nhà ở đô thị 
Tân Dân hơn 3,5 tỷ đồng. 

Qua thanh tra, TTCP phát hiện các sai 
phạm trên với tổng số tiền 6.129,805 triệu 
đồng tiền sử dụng đất của một số dự án phải 
nộp bổ sung, do UBND tỉnh Phú Thọ khi tính 
tiền sử dụng đất đã đưa thuế VAT vào xác định 
giá đất không đúng quy định. 

Về xử lý trách nhiệm, TTCP kiến nghị 
Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Phú Thọ 

tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, 
cá nhân thuộc UBND tỉnh, Sở Tài chính, qua 
các thời kỳ trong việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ được giao để xảy ra một số thiếu sót, 
vi phạm. Căn cứ kết quả kiểm điểm, Chủ tịch 
UBND tỉnh Phú Thọ có biện pháp xử lý theo 
thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm 
quyền xử lý đối với các cá nhân, tập thể thực 
hiện không đúng quy định pháp luật. 
Chỉ kiểm điểm, rút kinh nghiệm 

Trao đổi về Báo Đại đoàn kết về kết 
quả khắc phục sai phạm sau thanh tra, đại 
diện Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ cho biết, sau 
khi có Kết luận thanh tra, Sở Tài chính đã tổ 
chức họp kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, 
cá nhân qua các thời kỳ có liên quan đến để 
xảy ra một số tồn tại, thiếu sót. 

Cụ thể, đối với tập thể, Ban lãnh đạo 
Sở kiểm điểm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo 
Phòng Quản lý giá- Công sản để xảy ra tồn tại 
theo Kết luận của TTCP. Phòng Quản lý giá - 
Công sản, kiểm điểm trách nhiệm của tập thể 
Phòng trong việc tham mưu với lãnh đạo sở 
trình UBND Tỉnh phê duyệt phương án tài 
chính đã để xảy ra một số tồn tại theo Kết luận. 

“Một số tồn tại theo Kết luận thanh tra 
của Tổng Thanh tra Chính phủ liên quan đến 
trách nhiệm của Sở Tài chính. Các tồn tại nêu 
trên mang tính chất khách quan, không có dấu 
hiệu tham ô, tham nhũng, do đó chưa đến mức 
phải xem xét hình thức kỷ luật. Tập thể ban 
Lãnh đạo Sở, tập thể Phòng quản lý giá- Công 
sản nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm…” 
Đại diện Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ khẳng định. 

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ 
cũng cho biết, từ năm 2006 đến nay, Sở Tài 
chính có nhiều thay đổi về nhân sự, một số 
lãnh đạo Sở và phòng ban đã nghỉ hưu hoặc 
chuyển công tác. 

Về phương án khắc phục các sai phạm 

về tài chính, theo Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ, 

phương hướng khắc phục các tồn tại là thu hồi 

ở các dự án sử dụng đất có sai phạm với tổng 

số tiền 6.129,805 triệu đồng, tiền sử dụng đất 

của một số dự án phải nộp bổ sung cho UBND 

tỉnh Phú Thọ khi tính tiền sử dụng đất đã đưa 

thuế VAT vào xác định không đúng quy định.

 

Đức Sơn 
 

Đại đoàn kết.  - Số 139. - Ngày 18 tháng 5 năm 2020 . - Tr.10 
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BẮT 6 ĐỐI TƯỢNG GỒM GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN  

VỀ TỘI CƯỠNG ĐOẠT TÀI SẢN 

 

Công an tỉnh Phú Thọ vừa bắt 6 đối 

tượng là Giám đốc, Phó Giám đốc và nhân 

viên công ty TNHH thương mại Mạnh Trình về 

tội cưỡng đoạt tài sản. 

Ngày 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án 

hình sự, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng là 

Giám đốc, Phó Giám đốc và nhân viên công ty 

TNHH thương mại Mạnh Trình, địa chỉ tại khu 

Sơn Hà, thị trấn Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê, 

tỉnh Phú Thọ về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an 

xác định, đầu năm 2020, giữa Công ty TNHH 

Môi trường Công nghiệp xanh - thành phố 

Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và công ty Leehoo 

Vina, địa chỉ tại khu công nghiệp Cẩm Khê, 

huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã ký kết hợp 

đồng xử lý rác thải công nghiệp. Trong đó, 

Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp xanh 

đã giao cho anh Nguyễn Phi Trường, SN 1983, 

HKTT tại số 30 Hàng Than, phường Nguyễn 

Trung Trực, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội là 

người trực tiếp thực hiện hợp đồng. 

Mặc dù đăng ký kinh doanh là công ty 

cho thuê thiết bị và thi công công trình, không 

có chức năng xử lý rác thải công nghiệp, nhưng 

Lê Văn Thơ - giám đốc Công ty TNHH thương 

mại Mạnh Trình nhiều lần điện thoại đe dọa, 

khống chế yêu cầu anh Trường - Công ty 

TNHH Môi trường Công nghiệp xanh phải nộp 

cho công ty Mạnh Trình 15% tổng giá trị hợp 

đồng đã được ký kết. 

Thậm chí, Thơ còn đe dọa nếu yêu cầu 

của Thơ không được thực hiện thì tính mạng vợ 

con anh Trường sẽ gặp nguy hiểm. Thơ đồng 

thời chỉ đạo Nguyễn Văn Duy tập hợp một số 

đàn em đe dọa, chửi bới, chặn đường không 

cho xe của công ty TNHH Môi trường Công 

nghiệp xanh ra vào bốc rác tại công ty Leehoo 

Vina. 

Trước sức ép liên tục từ phía công ty 

Mạnh Trình, khoảng 16h ngày 7/5, anh 

Nguyễn Phi Trường đã buộc phải đến trụ sở 

công ty TNHH thương mại Mạnh Trình để giao 

nộp số tiền 10 triệu đồng. Trong lúc giao nộp 

số tiền trên, lực lượng CSHS Công an Phú Thọ 

đã ập vào bắt quả tang. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an 

tỉnh Phú Thọ đã ra các quyết định bắt giữ 5 đối 

tượng, gồm Nguyễn Văn Sơn, Nguyễn Văn 

Anh, Nguyễn Văn Duy, Hà Duy Hưng, Nguyễn 

Văn Thắng và ra quyết định truy tìm đối với Lê 

Văn Thơ và Lê Văn Trình hiện đang bỏ trốn. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an 

tỉnh Phú Thọ thông báo ai là bị hại liên quan 

đến hành vi cưỡng đoạt tài sản của Công ty 

Mạnh Trình liên hệ với phòng Cảnh sát hình 

sự, Công an tỉnh Phú Thọ để được giải quyết./.

 

 

Nguyễn Hiền/VOV.VN 

 

https://vov.vn/Ngày 13 tháng 5 năm 2020 
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PHÚ THỌ: 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÙY TIỆN CHO “MƯỢN” ĐẤT CÔNG 

 

Tại xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh 

Phú Thọ diễn ra tình trạng chính quyền xã “cắt” 

đất công cho người dân sử dụng. Việc xử phạt 

chỉ được UBND huyện Phù Ninh tiến hành sau 

khi có đơn thư của người dân. 

Cụ thể, theo đơn thư của ông Hoàng 

Hồng Công (trú tại khu 10, xã Phú Mỹ), ông Vũ 

Văn Xuất, Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ bán đất 

của trường mầm non Phú Mỹ cho ông Lê Văn 

Khoa và không thông qua HĐND xã, không 

thông báo người dân.  

Ông Công cho biết thêm, Chủ tịch 

UBND xã Phú Mỹ còn để ông Bùi Công Đường 

(xã Lệ Mỹ) sử dụng đất tại Ngòi Cụt. 

Ngoài ra, ông Mè Mạnh Đua, Phó Chủ 

tịch UBND xã Phú Mỹ bị phản ánh lấn chiếm 

đất hành lang giao thông, xây tường cao trên 

3m làm cản trở, khuất tầm nhìn, có nguy cơ gây 

tai nạn cho người tham gia giao thông. 

UBND huyện Phù Ninh đã vào cuộc 

xác minh và có thông báo số 193/TB-UBND 

của UBND huyện Phù Ninh. 

Đối với nội dung bán đất trường mầm 

non xã Phú Mỹ cho hộ gia đình ông Lê Văn 

Khoa, qua xác minh thực địa và làm việc với 

gia đình ông Khoa, trước đây ông vợ chồng 

ông Khoa sinh sống tại huyện Mèo Vạc, tỉnh 

Hà Giang. 

Đến tháng 9/2019, vợ chồng ông Khoa 

chuyển về xã Phú Mỹ và có làm đơn đề nghị 

UBND xã Phú Mỹ cho mượn đất và nhà của 

trường mầm non Phú Mỹ để ở nhờ. Thông tin 

UBND xã Phú Mỹ bán đất trường mầm non cho 

ông Lê Văn Khoa với số tiền 180 triệu đồng, 

qua xác minh là không có cơ sở. 

Tuy nhiên, trên thực tế hộ gia đình ông Khoa 
có cơi nới, xây dựng trên một phần đất của 
trường nên UBND huyện Phù Ninh có quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
đất đai, buộc khôi phục tình trạng của đất trước 
khi vi phạm. 

Đối với nội dung chính quyền xã bán 
đất tại Ngòi Cụt cho ông Bùi Công Đường, qua 
làm việc với ông Đường, ông này cho biết, quá 
trình sử dụng đất thổ cư của gia đình có tình 
trạng sạt lở do kênh ngòi chạy xung quanh. 

Năm 2018, gia đình đã tự ý đổ cọc bê 

tông, đổ đất và trồng cây trên phần đất lòng 

ngòi. Quá trình thực hiện, hộ gia đình ông 

Đường đã không báo cáo, xin phép UBND xã 

Phú Mỹ và cơ quan có thẩm quyền. 

Do vậy, thông tin phản ánh về việc 

UBND xã Phú Mỹ bán đất tại kênh mương 

cụt cho ông Đường, qua xác minh là không có 

cơ sở. 

Với những vi phạm trên, gia đình ông 

Đường cũng bị xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực đất đai, buộc khôi phục lại tình 

trạng của đất trước khi vi phạm. 

Đối với nội dung về ông Mè Mạnh Đua, 

theo thông báo số 193 của UBND huyện Phù 

Ninh, xác nhận có việc xây lấn vào hành lang 

giao thông. 

Thậm chí, ngày 9/7/2009, UBND xã 

Phú Mỹ đã có biên bản giao đất với nội dung 

cho gia đình ông Đua quản lý diện tích hành 

lang đường giao thông, khi nào nhà nước lấy 

để sử dụng thì phải tự trả lại không được bồi 

thường. 

Về hình thức xử lý, UBND huyện Phù 

Ninh yêu cầu tháo dỡ phần tường rào xây dựng 

trên hành lang giao thông. 

Trao đổi với Dân Việt, ông Vũ Văn Xuất 

- Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ, thừa nhận có việc 

cho mượn đất trường mầm non và để xảy ra 

việc xây dựng, đổ đất tại trường, đất kênh 

mương và hành lang giao thông. 

“Trước những sai phạm, tôi đã nghiêm 

túc kiểm điểm bản thân, gửi kiểm điểm này lên 

UBND huyện. Về số tiền 40 triệu đồng được 

cho là để mua Ngòi Cụt của ông Đường thì số 

tiền này được ủng hộ cho chính quyền trước 

khi ông này vi phạm. Số tiền ủng hộ này được 

nộp vào quỹ của xã một cách rõ ràng, công 

khai. Người dân ủng hộ thì xã nhận thôi…”, ông 

Xuất cho biết. 

Ông Xuất cho biết thêm, đối với những 

vi phạm đất đai, ngoài việc xử phạt hành chính, 

đã tiến hành cưỡng chế, trả lại nguyên trạng 

ban đầu. 

Tuy nhiên, theo ông Hoàng Hồng 

Công, việc cưỡng chế trên chỉ là biện pháp 

chống đối. Bởi thực tế, hộ gia đình ông Đua vẫn 

để nguyên cột, tường xây bao quanh vẫn cao 

khoảng 1,5m. Hộ gia đình ông Khoa mới chỉ bỏ 

phần mái tôn, còn nền đất vẫn để nguyên. Hộ 
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gia đình ông Đường, dù có tiến hành múc đất 

nhưng chỉ múc đi một phần diện tích nhỏ và hời 

hợt. 

“Việc thực hiện cưỡng chế này thể hiện 

việc làm chống đối, càng làm cho người dân 

bức xúc. Tôi sẽ tiếp tục có kiến nghị lên UBND 

huyện Phù Ninh, nếu vẫn không giải quyết triệt 

để, tôi sẽ làm đơn lên cả UBND tỉnh Phú Thọ, 

thậm chí là lên cấp cao hơn”, ông Công nhấn 

mạnh.

 

Ngô Hùng 

 

https://danviet.vn/Ngày 7 tháng 5 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỰU PHÓ CHỦ TỊCH HUYỆN THAM Ô HƠN 41 TỶ ĐỒNG: 

TRẢ HỒ SƠ ĐIỀU TRA BỔ SUNG 

 

Cơ quan tố tụng trả hồ sơ để điều tra 

bổ sung vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh 

Thủy (Phú Thọ) tham ô hơn 41 tỷ đồng để trả 

nợ cho con trai và làm kinh doanh. 

Ngày 23/5, lãnh đạo TAND tỉnh Phú 

Thọ cho biết đơn vị trả toàn bộ hồ sơ vụ 

án Tham ô và Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi 

thi hành công vụ tại huyện Thanh Thủy cho 

Viện kiểm sát cùng cấp điều tra bổ sung. 

Các bị can bị truy tố gồm: Ông Nguyễn 

Văn Hòa (SN 1960, cựu Phó chủ tịch UBND 

Thanh Thủy, Trưởng ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng khối kinh tế, Chủ tịch Hội đồng bồi 

thường huyện Thanh Thủy) tội “Tham ô tài 

sản”. 

Bị can Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1975, 

cựu Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường 

huyện) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn trong khi thi hành công vụ”. 

Bị can Phùng Duy Thuấn (SN 1976, 

cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường, thủ 

quỹ Hội đồng bồi thường huyện) và Vũ Hồng 

Phương (SN 1986, kế toán) bị truy tố tội “Thiếu 

trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”. 

Bị can Vũ Hồng Phương (SN 1986, Kế 

toán văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất, 

kiêm kế toán phòng TN&MTvà HĐBT huyện 

Thanh Thủy) bị truy tố tội "Thiếu trách nhiệm, 

gây hậu quả nghiêm trọng". 

Theo cáo trạng, tháng 9/2015, HĐND 

tỉnh Phú Thọ ra quyết định về chủ trương đầu 

tư dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông 

kết nối quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với 

quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình. Tổng 

chiều dài là 33,3km (đi quan 3 huyện, Tam 

Nông, Thanh Sơn, Thanh Thủy) với mức đầu 

tư dự án dự kiến là 1.260 tỷ đồng từ nguồn vốn 

ưu đãi và vốn trái phiếu Chính phủ. 

Tại thời điểm này, Nguyễn Văn Hòa là 

Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy được 

phân công kiêm vị trí Trưởng ban Quản lý dự 

án (QLDA). 

Khoảng đầu năm 2016 đến tháng 

9/2018, ông Hòa buông lỏng quản lý, chỉ đạo 

thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự 

án nói chung và công tác quản lý nguồn kinh 

phí chi trả bồi thường nói riêng. 

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được 

phân công, Nguyễn Văn Hòa đã 52 lần chỉ 

đạo, yêu cầu cán bộ cấp dưới đưa tiền cho 

mình hơn 41 tỷ đồng, với lý do để giải quyết 

công việc liên quan đến hoạt động bồi thường. 

Tuy nhiên, ông Hòa không dùng tiền 

vào công việc mà chiếm đoạt, chi tiêu vào mục 

đích cá nhân như trả nợ cho trai là Nguyễn 

Thành Hiếu (cựu cán bộ phòng Giáo 

dục huyện Thanh Thủy) hơn 5,2 tỷ; đồng thời 

đưa hơn 36 tỷ đồng cho Hiếu để đầu tư kinh 

doanh. 

https://danviet.vn/
https://vtc.vn/chuyen-vu-an-59.html
https://vtc.vn/chuyen-vu-an-59.html
https://vtc.vn/giao-duc-31.html
https://vtc.vn/giao-duc-31.html
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Cơ quan điều tra cũng nhiều lần triệu 

tập Hiếu đến để làm rõ số tiền trên nhưng 

người này không có mặt tại địa phương. 

Về bị can Vũ Hồng Phương, với chức 

năng nhiệm vụ là kế toán của Hội đồng bồi 

thường huyện Thanh Thủy, tuy nhiên bà này 

không thực hiện việc lập sổ sách theo dõi, 

giám sát việc thu chi… dẫn đến việc Hòa lợi 

dụng, tham ô hơn 40 tỷ đồng tiền bồi thường. 

Bị can Phùng Duy Thuấn với chức 

năng là thủ quỹ Hội đồng bồi thường huyện 

Thanh Thủy nhưng không quản lí chặt chẽ tiền 

bồi thường, đưa 13 lần tiền quỹ cho ông Hòa 

với số tiền hơn 9,9 tỷ đồng; chi hơn 118 triệu 

tiền bồi thường theo sự chỉ đạo của Hòa và của 

Tuấn không có chứng từ theo quy định 

của pháp luật. 

Đối với bị can Tuấn, với cương vị là Phó 

Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện Thanh 

Thủy đã buông lỏng quản lý, chỉ đạo. Mặc dù 

Tuấn biết rõ mục đích sử dụng nguồn tiền của 

Hòa nhưng do nể nang quan hệ cấp trên với 

cấp dưới nên đã 26 lần dùng tiền chi trả bồi 

thường do mình quản lý cho Hòa, số tiền là hơn 

22 tỷ đồng, đồng thời chỉ đạo cấp dưới đưa cho 

Hòa hơn 7 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện 

kiểm kê, bồi thường, Tuấn thanh toán tạm ứng 

sai đối tượng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 

307 triệu đồng.

 

 

https://vtc.vn/Ngày 23 tháng 5 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

VỤ MUA ĐẤT ĐẤU GIÁ 5 NĂM VẪN CHƯA ĐƯỢC GIAO TẠI PHÚ THỌ 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN SƠN BUÔNG LỎNG QUẢN LÝ 

 

“Việc UBND huyện Tân sơn không bàn 

giao thửa đất cho người trúng đấu giá cách đây 

5 năm là vi phạm pháp luật sâm phạm nghiêm 

trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người 

trúng đấu giá”, Thạc sỹ, Luật sư Nguyễn Đức 

Hùng (PGĐ Hãng luật TGS, đoàn luật sư Hà 

Nội nói. 

Như PLVN từng phản ánh, năm 

2013,sáu hộ dân trú tại các huyện Tam nông, 

Thanh Sơn, Tân Sơn(Tỉnh Phú Thọ)trúng đấu 

giá các ô đất ở khu 10 A, xã Tân Phú, do UBND 

huyện Tân Sơn bán đấu giá. Các hộ dân đã 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà 

nước. Tháng 1/2014, họ được UBND huyện 

Tân sơn cấp sổ đỏ và lập các biên bản bàn 

giao đất. Tuy nhiên, khi các hộ dân ra ô đất 

trúng đấu giá đã được cấp sổ thì bất ngờ bị gia 

đình ông Đinh Văn Sinh ( tại khu 10A, xã Tân 

Phú) là hộ có dất cũ đã được UBND huyện Tân 

Sơn thu hồi và đền bù ra ngăn cản không cho 

làm. “ Trong rất nhiều buổi tiếp dân, Chủ tịch 

huyện cùng các phonngf, ban đều hứa sẽ xin 

ý kiến các cơ quan chuyện môn tỉnh để tổ chức 

cưỡng chế, trả đất cho người trúng đấu giá. 

Nhưng thực tế đến nay chúng tôi vẫn chưa 

nhận được đất” các hộ dân cho biết .  

Trước sự việc nêu trên, LS Hùng nhận 

định: Việc UBND huyện Tân Sơn không bàn 

giao đất cho người trúng đấu giá là vi phạm 

pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền 

và lợi ích hợp pháp người dân khi đã để sự việc 

diễn ra đã 5 năm mà chưa giải quyết dứt điểm.  

“Các hộ dân có thể khởi kiện vụ án 

hành chính đến Tòa án buộc UBND huyện 

phải thực hiện nghĩa vụ giao tài sản cho người 

trúng đấu giá và yêu cầu bồi thường ( nếu có). 

Trường hợp cán bộ UBND huyện Tân Sơn có 

những hành vi sai phạm thì người dân có 

quyền  tố cáo”, LS nói. “ UBND huyện Tân Sơn 

khẳng định quá trình thu hồi đất trước khi có tổ 

chức đấu giá là đúng quy định, nhưng để chủ 

cũ thừa đất ngang nhiên chiếm đất và xây 

https://vtc.vn/phap-luat-32.html
https://vtc.vn/
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dựng công trình trên đất suốt thời gian 5 năm 

là không thể chấp nhận được. Không xử lý 

được một cá nhân vi phạm pháp luật nghiêm  

trọng , thể hiện sự yếu kém cũng như có sự 

buông lỏng quản lý đất đai mới dẫn đến tình 

trạng như vậy. Người thiệt thòi lại là những 

người trúng đấu giá, nhưng cơ quan thẩm 

quyền lại khoanh tay làm ngơ”, LS nói: Bên 

cạnh đó , hành vi của ông sinh là vi phạm pháp 

luật về đất đai. LS Hùng  phân tích: Đến nay 

thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính về hành 

vi chiếm đất của ông Đinh văn Sinh đã hết và 

UBND huyện buộc ông Sinh phải khắc phục 

hậu quả theo điều 29 Luật xử lý vi phạm hành 

chính và khoản 7 Điều 14 Nghị định 91/2019, 

theo đó ông sinh phải khôi phục lại tình trạng 

ban đầu của Đất trước khi vi phạm và trả lại đất 

đã chiếm. nếu sự việc có dấu hiệu của tội 

phạm, cần chuyển hồ sơ đến cơ quan tố tụng 

hình sự để xử lý. 

Bên cạnh đó, việc gia đình ông Sinh 

cho rằng việc thu hồi đất của Gia đình ông bồi 

thường không thỏa đáng thì có thể khiếu nại, 

khởi kiện vụ án hành chính theo quy định của 

pháp luật, không thể vì thế mà coi thường pháp 

luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền và lợi 

ích hớp pháp của cá nhân, tổ chức khác.

 

Công Lý 

 

Pháp luật - Số 126(7.839)  - Ngày 5 tháng 5 năm 2020 - Tr.14 

 

 

 

 

 

 

TIẾP BÀI KHAI THÁC ĐẤT Ở HUYỆN TAM NÔNG, PHÚ THỌ: 

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC “VẼ ĐƯỜNG”? 

 

Chủ tịch UBND huyện Tam Nông ký văn 

bản chấp thuận "khối lượng đất dư thừa sau cải 

tạo sẽ vận chuyển đến nhà máy gạch" liệu có 

đúng với quy định pháp luật liên quan, hay đang 

"vẽ đường" cho doanh nghiệp?! 

Tự tung tự tác? 

Như Báo GĐVN đã phản ánh, dưới danh 

nghĩa san gạt hạ cốt nền gần 70 nghìn m3 đất 

đang có dấu hiệu bị "làm xiếc" tuồn vào các 

công ty chuyên sản xuất gạch, gốm trên địa bàn 

huyện Tam Nông và Thanh Thủy. 

Liên quan tới sự việc này, ngày 14/5, 

trao đổi với PV ông Phan Văn Thảo, Trưởng 

phòng Tài nguyên & Môi trường (TNMT) huyện 

Tam Nông cho biết, việc chấp thuận cho các hộ 

dân san gạt dựa trên trình tự do Quyết định 

11/2012 của UB tỉnh. Sau khi nhận được tờ trình 

của UB xã, UBND huyện họp tổng hợp các ý 

kiến các phòng ban liên quan, sau đó trình Chủ 

tịch UBND huyện xem xét quyết định. 

Trả lời câu hỏi của PV liên quan tới việc 

thực hiện Quyết định 11/2012 của UBND tỉnh 

Phú Thọ, trong đó có quy định chi tiết về khối 

lượng đất dư thừa được tận thu, đem bán làm 

nhiên liệu cho nhà máy sản xuất VLXD thông 

thường hay không? Ông Thảo cho rằng: "Chúng 

tôi không nghĩ là tận thu như thế nào? Chúng tôi 

cho cải tạo là chỉ biết cho cải tạo thôi, còn việc 

họ tận thu như thế nào chúng tôi không biết 

được. Cái đấy không phải là mỏ nên chúng tôi 

không làm theo quy trình mỏ được, cái đó chỉ là 

đất thông thường". (!?) 

Theo ông Thảo, doanh nghiệp tận thu 

khai thác đất dư thừa sau cải tạo sẽ đóng 2 loại 

thuế bảo vệ môi trường và thuế tài nguyên. Chi 

cục Thuế sẽ dựa trên khối lượng đất dư thừa 

được tính toán trong phương án để áp dụng thu. 

Theo tìm hiểu, một số nhà máy sản xuất 

gạch đóng trên địa bàn xã Dân Quyền, Thọ Văn 

không có mỏ khai thác từ nhiều năm nay. Cá 

biệt có doanh nghiệp đã hoạt động 10 năm 

nhưng chưa được cấp phép mỏ nhiên liệu, 

nguồn nhiên liệu dùng cho việc sản xuất chủ 

yếu thu mua qua hoạt động san gạt hạ, cốt nền 

trên địa bàn huyện. 

Văn bản "vẽ đường"? 
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Như đã nêu ở bài trước, trong ngày 

28/4/2020, ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch 

UBND huyện Tam Nông đã ký 2 văn bản số 

818, 819 chấp thuận cho 4 hộ dân san gạt, hạ 

cốt nền đất rừng sản xuất và đất nuôi trồng thủy 

sản. Với nội dung cải tạo, hạ cốt nền, san gạt 

mặt bằng, nạo vét đất bùn để phát triển kinh tế 

hộ gia đình. 4 hộ dân được cải tạo diện tích hơn 

15 nghìn m2, khối lượng đất dư thừa sau cải tạo 

được tính toán gần 70 nghìn m3. 

Điều đáng nói cả 2 văn bản mà ông 

Quang ký đều có nội dung chấp thuận đối với 

khối lượng đất dư thừa sau cải tạo sẽ hợp đồng 

với công ty có đầy đủ điều kiện để vận chuyển 

đến công ty TNHH Tài Chính và nhà máy gạch 

tuynel Hoàng Xá để thu gom, xử lý để làm 

nguyên liệu sản xuất gạch. 

Tức là khối lượng hơn 70 nghìn m3 đất 

dư thừa của 4 hộ dân nêu trên sẽ được khai thác 

bán cho các nhà máy làm nguyên liệu sản xuất 

gạch. Việc vận chuyển này sẽ do 1 doanh 

nghiệp hợp đồng với chủ hộ vận chuyển đến 

nhà máy. Doanh khai thác kèm theo điều kiện 

đóng 2 loại thuế bảo vệ môi trường, thuế tài 

nguyên và đảm bảo thực hiện đúng theo kế 

hoạch bảo vệ môi trường các hộ dân đã trình. 

Đối chiếu quy định, dư luận đặt câu hỏi 

văn bản 818, 819 của UBND huyện Tam Nông 

có tuân theo Luật Khoáng sản 2010 và Quyết 

định11/2012 của UBND tỉnh Phú Thọ không? 

Hay đang "vẽ đường" cho các doanh nghiệp sản 

xuất vật liệu xây dựng thông thường "trục lợi" 

trên đất gây thất thu cho ngân sách Nhà nước? 

Báo Gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về 

vụ việc! 

 

Phú Nguyễn 

 

https://giadinhvietnam.com/Ngày 20 tháng 5 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

GÓI THẦU CẢI TẠO NHÀ LÀM VIỆC HUYỆN ỦY YÊN LẬP (PHÚ THỌ): 

TRANH CÃI VỀ VIỆC LOẠI NHÀ THẦU 

 

Công ty TNHH Minh Thẩm - tư vấn đánh 

giá hồ sơ dự thầu (HSDT) vừa có văn bản phúc 

đáp gửi Báo Đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà 

thầu Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công 

trình thuộc Dự án Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 

Huyện ủy Yên Lập, trong đó chỉ ra lý do loại 

Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nông 

thôn tại gói thầu này. Tuy nhiên, nhà thầu bị loại 

chưa “tâm phục khẩu phục” với lý do bị loại. 

Như Báo Đấu thầu đã thông tin, Gói thầu 

số 01 sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, 

được đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng, 

do Văn phòng Huyện ủy Yên Lập (tỉnh Phú Thọ) 

làm bên mời thầu, UBND huyện Yên Lập làm 

chủ đầu tư. Có 3 nhà thầu nộp HSDT, trong đó 

Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nông 

thôn bị loại vì không đáp ứng yêu cầu về kỹ 

thuật. Lý do là biểu đồ tiến độ thi công Nhà thầu 

lập có thời gian bắt đầu triển khai thi công từ 

ngày 8/3/2020, không phù hợp với thời gian triển 

khai Gói thầu (thời điểm mở thầu là ngày 

12/4/2020). 

Theo văn bản của Công ty TNHH Minh 

Thẩm gửi tới Báo Đấu thầu, Công ty CP Xây 

dựng đô thị và Phát triển nông thôn bị loại vì 

HSDT có nhiều điểm không phù hợp với hồ sơ 

mời thầu (HSMT) như: Biểu đồ nhân lực có thời 

gian bắt đầu triển khai thi công trước thời điểm 

đóng thầu. Trong biểu đồ tiến độ, Nhà thầu thể 

hiện hạng mục thi công phá dỡ sảnh chính tầng 

1 cũ có thời gian triển khai sau khi thi công cải 

tạo sảnh chính (đào móng, xây móng, thi công 

cột bê tông cốt thép, dầm sàn sảnh chính từ mục 

13 - 18) là không phù hợp. Trong biểu đồ tiến độ 

công tác phá dỡ tầng 2, tầng 3, Nhà thầu tiến 

hành đồng thời với công tác thi công cải tạo tầng 

https://giadinhvietnam.com/phu-tho-san-gat-ha-cot-nen-hay-lam-xiec-voi-dat-d157385.html
https://giadinhvietnam.com/
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1 sẽ gây nguy cơ cao mất an toàn lao động, khó 

khăn trong công tác đảm bảo giữ nguyên đặc 

tính kỹ thuật, mỹ thuật của các hạng mục thi 

công cải tạo, khó khăn cho công tác kiểm tra 

giám sát của chủ đầu tư, tư vấn giám sát. Ngoài 

ra, thuyết minh biện pháp vệ sinh môi trường 

của Nhà thầu còn thiếu nội dung cam kết bảo vệ 

tất cả các cây xanh trong và xung quanh công 

trường, trong trường hợp cần thiết phải chặt hạ 

cây xanh thì phải được sự đồng ý của Chủ đầu 

tư. 

Công ty TNHH Minh Thẩm thừa nhận, 

trong quá trình đăng tải kết quả lựa chọn nhà 

thầu Gói thầu số 01, do sơ suất, cán bộ phụ 

trách đấu thầu của Bên mời thầu đã đăng tải 

không đúng bản báo cáo đánh giá cuối cùng 

của tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT. Sau khi 

phát hiện thiếu sót này, Công ty TNHH Minh 

Thẩm đang phối hợp với Chủ đầu tư để điều 

chỉnh. 

Ý kiến về lý do loại nhà thầu của Công 

ty TNHH Minh Thẩm ngay lập tức bị phản đối. 

Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát triển nông 

thôn cho rằng, tiến độ Nhà thầu lập trong HSDT 

là giả định trên hệ quy chiếu (theo định dạng của 

phần mềm project) và tổng thời gian thực hiện là 

120 ngày, đúng với yêu cầu của HSMT. 

Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát 

triển nông thôn khẳng định, trong biểu đồ tiến 

độ, Nhà thầu đã nghiên cứu kỹ hiện trường, biện 

pháp và trình tự biện pháp thi công đưa ra là đảm 

bảo an toàn, chất lượng thi công. Nhà thầu đã 

phân đoạn thi công trên mặt bằng thi công theo 

chiều ngang và phân đợt thi công theo chiều 

đứng. Các phân đoạn, phân đợt được căng dây, 

che chắn cảnh báo, bảo đảm an toàn trong quá 

trình thi công chứ không thể hiểu một cách cứng 

nhắc và máy móc như đơn vị tư vấn đánh giá. 

Công ty CP Xây dựng đô thị và Phát 

triển nông thôn cũng cho rằng, Công ty TNHH 

Minh Thẩm không công bằng, khách quan khi 

đánh giá HSDT, miễn cưỡng loại nhà thầu có giá 

dự thầu thấp nhất - tiết kiệm cho ngân sách nhà 

nước 363 triệu đồng so với giá dự thầu của nhà 

thầu trúng thầu. 

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, 

một chuyên gia về đấu thầu cho rằng, ý kiến bảo 

vệ của Nhà thầu về biểu đồ tiến độ là có lý. Nếu 

đơn vị đánh giá HSDT loại Nhà thầu chỉ vì lý do 

này mà không cho Nhà thầu làm rõ là không 

thuyết phục.

 

Khánh Ngọc 
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VỤ TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ HÀNG PHÙ ĐỔNG – PHÚ THỌ: 

8 NĂM VẪN CHƯA XỬ XONG 

 

Giữa tháng 5/2020, TAND Cấp cao tại 

Hà Nội đã hủy án vụ tranh chấp hợp đồng tín 

dụng giữa một ngân hàng và CTCP Đầu tư 

thương mại Việt Hưng. 

Vụ án này kéo dài từ năm 2012, từng bị 

kháng nghị, đưa ra xét xử nhiều lần song vẫn 

chưa giải quyết hết các vấn đề còn tồn đọng. 

Tòa án đã hỏi các bên về phương án hòa giải, 

tuy nhiên ngân hàng cho biết, liên quan đến tài 

sản của nhà nước nên phải chờ quyết định cuối 

cùng của cơ quan tố tụng. 

Chờ kháng nghị, vẫn bán đấu giá tài sản 

Công ty Việt Hưng được thành lập năm 

2007, thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 

lần 3 năm 2009, đại diện pháp luật là ông 

Nguyễn Minh Sơn, thay đổi lần 4 là ông 

Nguyễn Ngọc Hoàn. 

Từ năm 2005- 2009, công ty có quan 

hệ tín dụng với một ngân hàng với 7 hợp đồng 

https://baodauthau.vn/
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tín dụng, vay số tiền 17 tỷ đồng. Doanh nghiệp 

đã thế chấp tài sản đảm bảo là dây chuyền nấu 

bia đức, xe ô tô, xe máy, xe công trình các loại, 

nhà Trung tâm thương mại dịch vụ (Nhà hàng 

Phù Đổng, đại lộ Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, 

định giá là 12 tỷ đồng). Công ty mới thanh toán 

một phần nợ gốc. 

Do vi phạm nghĩa vụ trả nợ, năm 2012, 

ngân hàng khởi kiện ra tòa án, yêu cầu Công 

ty Việt Hưng thanh toán nợ gốc 10 tỷ đồng và 

nợ lãi 6 tỷ đồng. 

Ngày 23/7/2012, TAND tỉnh Phú Thọ 

công nhận quyết định hòa giải thành. Hai bên 

thống nhất lộ trình và ấn định thời gian trả nợ. 

Tuy nhiên, Công ty Việt Hưng không trả được 

nợ đúng hạn nên ngân hàng yêu cầu phát mại 

tài sản thế chấp. 

Năm 2013, Chi cục Thi hành án dân sự 

TP. Việt Trì (Phú Thọ) ban hành nhiều văn bản 

để kê biên diện tích đất 300 m2 gồm nhà hàng 

Phù Đồng. Theo hợp đồng giữa Chi cục Thi 

hành án dân sự và Công ty Bán đấu giá việt 

Nam (VAS), giá khởi điểm bất động sản trên là 

11 tỷ đồng, thời gian tổ chức bán đấu giá là 9h 

ngày 24/11/2013. Ngân hàng chủ nợ tham gia 

và trúng đấu giá bằng giá khởi điểm. 

Tuy nhiên, vào tháng 1/2013, ông 

Nguyễn Ngọc Hoàn đã có đơn kháng nghị 

giám đốc thẩm biên bản hòa giải ngày 

23/7/2012. Lý do là thời điểm thỏa thuận, ông 

Sơn không phải là Giám đốc Công ty Việt 

Hưng. 

Ngày 20/12/2013, TAND tỉnh Phú Thọ 

có công văn gửi Chi cục Thi hành án dân sự 

TP. Việt Trì yêu cầu tạm dừng thi hành quyết 

định công nhận thỏa thuận để chờ kết quả xét 

xử vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm. Tuy 

nhiên, đầu năm 2014, Chi cục Thi hành án dân 

sự có quyết định cưỡng chế tài sản để bàn giao 

cho người trúng đấu giá. 

Ngày 30/11/2015, UBND tỉnh Phú Thọ 

có Quyết định 2921 về việc thu hồi đất của 

Công ty Việt Hưng và giao cho ngân hàng. 

Nhiều vi phạm tố tụng 

Ngày 22/1/2014, Ủy ban thẩm phán 

TAND tỉnh Phú Thọ đã chấp nhận kháng nghị 

của Công ty Việt Hưng, hủy quyết định hòa giải 

thành do vi phạm nghiêm trọng về tố tụng. 

Khi đó, Công ty Việt Hưng đã bán một 

số tài sản để thanh toán thêm 2,517 tỷ đồng. 

Ngân hàng đã thu nợ 2,45 tỷ đồng và tạm giữ 

44,9 triệu đồng.  

Đến tháng 7/2014, TAND tỉnh Phú Thọ 

đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tháng 11/2014 

ra xét xử phúc thẩm đều tuyên buộc Công ty 

Việt Hưng phải trả tiền nợ gốc là 8,4 tỷ đồng và 

lãi là 9 tỷ đồng. Tiếp tục duy trì hợp đồng thế 

chấp Nhà hàng Phù Đồng. Trường hợp công ty 

không trả được nợ thì yêu cầu phát mại tài sản 

trên. Công ty tiếp tục khiếu nại. 

Năm 2017, quyết định kháng nghị giám 

đốc thẩm của TAND tối cao đã đề nghị hủy bản 

án sơ thẩm và phúc thẩm trên. Năm 2019, vụ 

án được đưa xét xử sơ thẩm lần thứ 3. Công ty 

đưa ra hàng loạt yêu cầu là tuyên bố hợp đồng 

thế chấp vô hiệu, hủy quyết định về việc thu 

hồi đất, buộc Chi cục Thi hành án dân sự phải 

bồi thường thiệt hại… Tuy nhiên, tòa không 

chấp nhận. Do đó, công ty tiếp tục kháng cáo 

lên tòa án phúc thẩm. 

Tòa phúc thẩm nhận định gì? 

Theo tòa phúc thẩm, lẽ ra khi công ty 

trả thêm 2,517 tỷ đồng, ngân hàng phải trừ các 

khoản chi phí để xác định nợ gốc để làm căn 

cứ xác định lãi. Tòa sơ thẩm và phúc thẩm xác 

định công ty còn nợ 8,4 tỷ đồng tiền gốc là 

không đúng nên việc tính lãi cũng không đúng. 

Mặt khác, hợp đồng thế chấp Nhà hàng 

Phù Đổng, Hội đồng thẩm phán TAND tối cao 

chỉ ra là vi phạm khoản 1, Điều 111, Luật Đất 

đai năm 2003 vì đây là đất thuê trả tiền hàng 

năm (chỉ được thế chấp tài sản gắn liền với đất-

pv). Lẽ ra tòa sơ thẩm phải tuyên bố hợp đồng 

vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu theo Điều 

137, Bộ luật Dân sự 2005. Khi xét xử lại, tòa sơ 

thẩm không điều tra, không xem xét thỏa đáng 

mà vẫn tuyên hợp đồng có hiệu lực. 

Tòa sơ thẩm tách yêu cầu bồi thường 

thiệt hại thành vụ án khác nhưng lại không 

hướng dẫn đương sự nộp đơn. Do có nhiều sai 

sót không thể khắc phục nên tòa phúc thẩm 

hủy án để xét xử lại.

 

Hà Linh 
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MÀN KỊCH LỪA TÌNH LỪA TIỀN CỦA GÃ THẦY PHÁP 

 

Lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người bị 

hại, đối tượng Nguyễn Mạnh Quân (SN 1987, 

trú tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) đã 

dàn dựng màn kịch tinh vi lừa tình và lừa tiền 

cô gái trẻ. Căn cứ vào các tài liệu thu thập 

được, ngày 11/5, Đội Cảnh sát hình sự Công 

an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã ra quyết định 

tạm giữ hình sự Quân về hành vi lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản. 

Nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản này là chị Nguyễn Thị L., (trú tại Hà 

Nội).  

Theo đó, đầu tháng 4-2020, trong lúc 

lên mạng xã hội, Quân quen chị L. (khi đó chị 

L. dùng tài khoản facebook ảo tên “không làm 

phiền vào nhóm facebook “Tử vi Việt Nam”). 

Khi chị L. kể lại triệu chứng của bản thân, 

thường xuyên bị thay đổi sắc mặt theo giờ, tính 

khí thất thường, tâm lý bất ổn thì Quân (sử 

dụng tài khoản face “thuy phong”) đã nảy sinh 

ý định lừa đảo nạn nhân. 

Quân nhắn tin qua tài khoản zalo “Tử 

vi tướng số” và tin nhắn điện thoại, giới thiệu là 

“thầy pháp” (tức là người năng lực dùng các 

khẩu khuyết, câu thần chú để hóa giải) có thể 

xem tử vi, tướng số qua việc xem vân lòng bàn 

tay, bài tây (tú lơ khơ) và nói L. có tiền duyên 

kiếp trước, có vong (hồn của người chết đi theo 

làm ảnh hưởng đến cuộc sống) cần được làm 

lễ. 

Sau đó, Quân nói rằng phải mua tiền, 

vàng mã, xôi, thịt bày ra rồi thắp hương để anh 

ta hóa giải; cắt bỏ không cho vong theo nữa thì 

chị L. mới hóa giải được sự việc này... Những 

lời đe dọa của Quân đã khiến nạn nhân L. hết 

sức lo sợ vội nhờ Quân làm lễ. 

Vào ngày 6/4, L. đã chuyển 2.000.000 

đồng vào tài khoản ở Ngân hàng Agribank của 

Quân để làm lễ.  

Đến ngày 7/4, Quân tiếp tục yêu cầu 

chị L. chuyển 3.000.000 đồng cho Quân để 

nhờ mua đồ và làm lễ cho chị L. Với mục đích 

chiếm đoạt tiền của người bị hại, sau khi nhận 

tiền Quân nói rằng anh ta đã làm lễ cho L 

nhưng chưa được vì còn nhiều vong và yêu cầu 

nạn nhân phải nộp thêm số tiền là 38 triệu 500 

nghìn đồng. 

Vì sợ hãi, ngày 11/4, chị L đã dùng tài khoản 

momo và tài khoản ngân hàng chuyển số tiền 

trên vào tài khoản của Quân..., tổng cộng nạn 

nhân đã chuyển cho Quân tổng số tiền 69 triệu 

500 nghìn đồng. 

Không chỉ lừa tiền, đối tượng còn lừa 

tình. Theo lời khai của Quân thì lợi dụng sự nhẹ 

dạ, cả tin của L., đối tượng đã thực hiện hành 

cưỡng dâm với người bị hại. Sau 2 lần chuyển 

tiền để làm lễ giải căn, Quân nói với chị L. chưa 

được nên yêu cầu nạn nhân phải quan hệ tình 

dục với thầy pháp như Quân, bằng không sau 

này lấy ai hay quan hệ tình cảm với ai thì sẽ 

chết yểu. Do sợ bị chết và phần khác nhận 

thức còn hạn chế, nạn nhân L. đã miễn cưỡng 

đồng ý cho Quân quan hệ tình dục với mục 

đích chữa bệnh. 

Ngày 8/4, Quân đã quan hệ tình dục 

lần 1 với nạn nhân L. tại phòng trọ bạn của L. 

tại Trương Định, quận Hoàng Mai... Ngày hôm 

sau, Quân gọi lại cho L. nói lễ chưa được nên 

cần lễ thêm và quan hệ tình dục tiếp, nếu 

không quan hệ sẽ chết. Một lần nữa, L. lại mù 

quáng tin theo lời của gã thầy pháp sư. Lần thứ 

2 vào ngày 15/4, tại quận Tây Hồ  (Hà Nội), 

nạn nhân L tiếp tục để cho anh ta quan hệ tình 

cảm. 

Sau lần đó, Quân tiếp tục yêu cầu nạn 

nhân L. phải quan hệ tình dục và đưa thêm cho 

anh ta 15 triệu đồng để làm lễ. Lúc này, L. sinh 

nghi đã đến cơ quan Công an trình báo. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo 

Công an quận Hoàng Mai đã chỉ đạo Đội Cảnh 

sát hình sự vào cuộc, bắt giữ đối tượng gây án.  

Khoảng 22h ngày 7/5, khi Quân đến 

gặp L. để lấy 15 triệu đồng thì bị Công an quận 

Hoàng Mai kiểm tra, phát hiện và bắt giữ. Tại 

cơ quan Công an, Quân đã khai nhận hành vi 

phạm tội: Quân không làm nghề thầy cúng, đối 

tượng đã lợi dụng tình trạng quẫn bách của chị 

L. để chiếm đoạt tiền và thỏa mãn nhu cầu tình 

dục của bản thân. 

Các lần chị L. chuyển tiền nhờ Quân 

làm lễ Quân đều không thực hiện đúng theo lời 

hứa mà sử dụng ăn tiêu cá nhân. Hiện Cơ quan 

CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã tạm giữ 

Quân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 

tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ hành vi 



21 
 

cưỡng dâm, đề xuất xử lý Quân theo quy định 

của pháp luật.

 

Xuân Mai 

 

Công an nhân dân. - Số 5404. - Ngày 14 tháng 5 năm 2020 - Tr.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÁT HẠI NHÂN TÌNH TRONG PHÒNG TRỌ RỒI TỰ SÁT,  

BI KỊCH TỪ MỐI TÌNH CHỚP NHOÁNG 

 

Nguyễn Văn Thêm và chị Trần Thị Ph. 

nảy sinh tình cảm khi đang làm công nhân. 

Cũng vì mối tình chớm nở này mà Thêm đã sát 

hại nhân tình rồi bỏ vào rừng sâu tự tử. 

Sát hại nhân tình rồi tự tử 

Sau 7 ngày tiến hành truy tìm hung thủ, 
Công an tỉnh Phú Thọ đã tìm thấy nghi can 
Nguyễn Văn Thêm (SN 1988, trú tại xã Xuân 
Thủy, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ). Tuy 
nhiên, do đối tượng đã tự tử nhiều ngày nên khi 
được phát hiện,thi thể đang ở trong giai đoạn 
phân hủy mạnh. 

Trở lại vụ án hôm 10/5, người dân trong 
xóm trọ của gia đình ông Lê Xuân Phúc (sau 
khu công nghiệp Phú Hà, đoạn giáp ranh xã 
Hà Thạch và Hà Lộc, thuộc thị xã Phú Thọ, tỉnh 
Phú Thọ) phát hiện có mùi lạ phát ra từ phòng 
của chị Trần Thị Ph. (SN 1996, trú tại xã Hưng 
Long, huyện Yên Lập). 

Thời điểm đó, nhiều ngày không thấy 
chị Ph. đi làm nên mọi người trong xóm trọ đã 
phá cửa vào kiểm tra. Lúc này, họ bàng hoàng 
phát hiện thi thể chị Ph. đang có dấu hiệu bị 
phân hủy. Trên người có nhiều vết thương do 
vật sắc nhọn gây ra. 

Nhận được tin báo, lực lượng công an 
nhanh chóng có mặt để khám nghiệm hiện 
trường. Nạn nhân được nhận định bị sát hại, tại 
hiện trường cơ quan công an phát hiện 1 con 
dao nghi là hung khí gây án. Tài sản của nạn 
nhân không bị mất. Sau khi gây án, hung thủ 
đã khóa cửa phòng trọ rồi bỏ đi. 

Nghi can trong vụ án được xác định là 

Nguyễn Văn Thêm. Qua xác minh ban đầu từ 

cơ quan chức năng cho thấy, giữa Thêm và 

nạn nhân có quan hệ tình cảm. Trước khi xảy 

ra vụ án, ngày 7/5, Thêm có xuất hiện ở khu 

trọ của nạn nhân. 

Ngay sau khi thi thể nữ công nhân được phát 
hiện, rất nhiều thông tin cho rằng nghi can đã 
tự tử. Tuy nhiên, cơ quan công an không tìm 
thấy những dấu hiệu của việc Thêm còn sống 
hay đã chết. Do đó, Công an tỉnh Phú Thọ 
chính thức phát lệnh truy tìm đối tượng. 

“Công an tỉnh đã phát lệnh truy tìm tới 

tất cả các huyện, xã trên địa bàn đồng thời gửi 

thông tin đến cục Cảnh sát hình sự (bộ Công 

an), công an các tỉnh phối hợp tìm kiếm. Sau 

nhiều ngày tìm kiếm, ngày 17/5, đơn vị với sự 

phối hợp của các lực lượng công an và dân 

quân địa phương tìm thấy thi thể của Thêm 

trong một khu vực hẻo lánh của xã Cấp Dẫn 

(huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Nghi can tử 

vong trong tư thế treo cổ. Về nguyên nhân vụ 

án nhiều khả năng xuất phát từ mâu thuẫn tình 

cảm”, một vị lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ 

thông tin tới PV. 

Đình chỉ vụ án nếu nghi can duy nhất đã chết 

Về vấn đề pháp lý liên quan đến vụ án 
trên, luật sư Đặng Văn Cường (đoàn luật sư 
TP.Hà Nội) cho biết, theo khoản 7 Điều 107 Bộ 
luật Tố tụng Hình sự quy định: “Người thực hiện 
hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, trừ 
trường hợp cần tái thẩm đối với người khác” 
thuộc một trong những căn cứ không khởi tố vụ 
án hình sự. 

Như vậy, nếu quá trình điều tra, công 
an chứng minh Thêm là người duy nhất đã ra 
tay sát hại nạn nhân trước khi tự tử thì sẽ không 
khởi tố vụ án hình sự. Bởi lẽ, việc khởi tố vụ án 
sẽ dẫn đến khởi tố bị can, truy cứu trách nhiệm 
đối với người thực hiện hành vi phạm tội. 
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“Hình phạt được áp dụng đối với người 
phạm tội nhằm giáo dục, cải tạo họ. Vì thế, khi 
người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội 
đã chết, trừ trường hợp cần tái thẩm đối với 
người khác, thì có căn cứ không khởi tố vụ án 
bởi việc khởi tố đã không cần thiết nữa”, luật 
sư nêu rõ. 

Lúc này, người có quyền khởi tố vụ án ra quyết 

định không khởi tố vụ án hình sự. Trường hợp 

đã có quyết định khởi tố thì phải ra quyết định 

hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án đó.

 

Đặng Thủy 

 

Đời sống & Pháp luật. - Số thứ 4 (81). Ngày 18 - 21/5/2020. Tr.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÃ CHỒNG HỜ SÁT HẠI CHÁU BÉ 4 TUỔI CON RIÊNG CỦA VỢ 

 

Sáng 29-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, 

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Viện Kiểm 

sát nhân dân tỉnh tổ chức thực nghiệm điều tra 

vụ án giết người xảy ra tại số nhà 128  đường 

Hùng Quốc Vương, phường Minh Nông, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Nạn nhân là cháu 

Nguyễn Hà An Nh. (4 tuổi). 

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an 

xác định, giữa Phan Đoàn Thao (SN 1992, 

HKTT: thôn 1, xã Phú Long, huyện Nho Quan, 

tỉnh Ninh Bình), hiện đang sinh sống tại số nhà 

128 đường Hùng Quốc Vương, phường Minh 

Nông, thành phố Việt Trì và chị Hà Thị Hải Y 

(SN 1995, HKTT tại khu 2B, phường Nông 

Trang, thành phố Việt Trì, mẹ đẻ của cháu Nh) 

có quan hệ tình cảm với nhau.  

Mặc dù biết Thao có vợ và 3 con hiện 

đang sinh sống ở quê, nhưng do có quan hệ 

yêu đương nên ngày 20-4, chị Y đưa cháu Nh. 

đến ở cùng Thao tại số nhà 128 đường Hùng 

Quốc Vương. Khoảng 15 giờ ngày 23-4, Thao 

thấy cháu Nh. nghịch nước trong nhà vệ sinh 

tầng 2 nên đã quát mắng và lôi cháu bé ra 

ngoài để đánh. 

Trong lúc giằng co, Thao dùng chân 

phải của mình đá mạnh vào vùng ngực cháu 

Nh làm cả người cháu Nh đập vào tường. Do 

cú đá quá mạnh nên cháu Nh chỉ kịp nấc lên 

rồi lịm đi. Sau một hồi hô hấp nhân tạo không 

thấy cháu tỉnh lại, Thao đã đưa cháu đến 

Trung tâm sản nhi tỉnh Phú Thọ với mục đích 

để cấp cứu nhưng cháu Nh đã tử vong. 

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, 

cháu Nh bị vỡ gan, tụ máu dưới bao gan, cuống 

gan, đầu tụy; vỡ thủng mặt trước bên phải tĩnh 

mạch chủ dưới đoạn trong khoang màng tim. 

Ngoài ra, trên vùng mặt và vùng cổ của cháu 

Nh có nhiều vết xây xát da, bầm tím, tụ máu. 

Tại buổi thực nghiệm, Phan Đoàn Thao 

đã mô tả và thực hành lại toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình, quá trình đó hoàn toàn trùng 

khớp với lời khai của Phan Đoàn Thao tại cơ 

quan công an. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

tỉnh Phú Thọ đang củng cố hồ sơ, khởi tố vụ 

án, khởi tố bị can Phan Đoàn Thao về hành vi 

“giết người”.

 

Mai Hà – Nguyễn Chung 

 

http://congan.com.vn/Ngày 30 tháng 4 năm 2020 

 

 

http://congan.com.vn/
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KINH TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

VỤ ĐÔNG XUÂN 2019 – 2020: 

KHÔNG NGẪU NHIÊN PHÍA BẮC THẮNG LỚN 

 

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT đã Quyết định 
tặng bằng khen cho 6 tập thể (Sở NN-PTNT 
các tỉnh Nghệ An, Nam Định, Vĩnh Phúc, Phú 
Thọ; Trung tâm BVTV phía Bắc; Trung tâm 
BVTV vùng Khu 4) và 7 cá nhân trong ngành 
NN-PTNT có thành tích xuất sắc trong sản 
xuất vụ Đông Xuân 2019 – 2020. 

Bất luận đối diện với muôn vàn khó 
khăn, thách thức nhưng tình hình sản xuất vụ 
Đông Xuân 2019 - 2020 tại các tỉnh phía Bắc 
vẫn đạt được những kết quả ấn tượng. 

Lúa Xuân đạt cả về năng suất lẫn giá 

trị, với đà này chắc chắn nhà nông sẽ đón nhận 

một mùa vụ thắng lợi. 

Gian khó chất chồng 

Sáng 25/5, Bộ NN-PTNT đã phối hợp 

với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị “Sơ 

kết sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020, triển 

khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và định 

hướng vụ Đông 2020 các tỉnh phía Bắc”. 

Theo nhận định chung của ngành nông 

nghiệp, diễn biến mùa vụ 2019-2020 không 

thực sự thuận lợi. Từ đầu chí cuối thời tiết luân 

chuyển liên hồi, nắng nóng và giá lạnh đan xen 

không theo quy luật, tỷ lệ giông lốc dày đặc bất 

thường, dịch bệnh gây hại đua nhau phát sinh, 

đồng thời kết hợp với nhiều yếu tố bất thuận 

khác khiến áp lực càng thêm phần gia tăng. 

Qua theo dõi, nhiệt độ trung bình từ 

tháng 11/2019 - 4/2020 tại Bắc Bộ và Trung Bộ 

phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 

(TBNN) từ 1-2,5 độ C, đặc biệt tháng 3/2020 

ghi nhận có nơi cao hơn trên 3 độ C. Trong khi 

đó, riêng tháng 4/2020 ở khu vực các tỉnh phía 

Bắc lại phổ biến thấp hơn từ 1,5-2,5 độ C, kết 

hợp với các đợt không khí lạnh tăng cường 

càng “góp phần” kìm hãm đà phát triển của cây 

lúa. 

Thời tiết “đỏng đảnh” tạo điều kiện cho 

các loại sâu bệnh, dịch bệnh gây hại phát sinh. 

Ghi nhận tại khu vực Bắc Trung Bộ, riêng đạo 

ôn lá đã tàn phá hơn 5.800 ha, trong đó diện 

tích nhiễm nặng trên 434 ha, tỷ lệ bệnh phổ 

biến 5 – 15%, nơi cao 25 – 40%, lụi ổ 70 – 80%. 

Giai đoạn kế tiếp, đạo ôn cổ bông xuất hiện 

trên khoảng 1.735 ha, cao gấp 1/3 lần vụ Đông 

Xuân năm trước, tương đương 625 ha, mức độ 

phân bố tương đương. 

Đặc biệt, bệnh bạc lá, đốm sọc vi 
khuẩn phát sinh gây hại tại hầu hết các tỉnh 
trong vùng với tổng quy mô gần 7.000 ha, 
trong đó diện tích nhiễm nặng khoảng 816 ha, 
cá biệt có những địa điểm giảm năng suất đến 
80 – 100%. 

Tại các tỉnh vùng Đồng bằng sông 
Hồng và Trung du miền núi phía Bắc, đạo ôn 
cổ bông cũng phát sinh gây hại trên các trà lúa 
đã trỗ sớm, gây hại nặng trên các trà lúa trỗ 
vào giữa tháng 4, cá biệt tại các tỉnh Vĩnh 
Phúc, Lai Châu, Điện Biên tỷ lệ gây hại lên đến 
30-50% số bông. So sánh với cùng kỳ năm 
trước, diện tích nhiễm bệnh nhiều hơn đến 457 
ha. 

Với diễn biến chung như trên, nếu chủ 

quan, lơ là thì nguy cơ đón nhận một mùa vụ 

thất bát là điều khó tránh… 

Sát sao, kịp thời 

Đối diện với muôn vàn khó khăn, thách 

thức nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, 

quyết liệt của Bộ NN-PTNT ngay từ đầu vụ, sự 

vào cuộc kịp thời của các cấp, ngành, chính 

quyền địa phương, đặc biệt là sự chủ động của 

bà con nông dân mọi khó khăn dần được đẩy 

lùi. Với diễn biến hiện tại, một mùa vụ thắng lợi 

toàn diện đang rất cận kề. 

Trước tiên, Cục BVTV đã tham mưu, 

trình Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân 

Cường ban hành Chỉ thị số 2380/CT-BNN-

BVTV ngày 03/4/2020 về việc tăng cường 

công tác phòng chống sinh vật hại tại các tỉnh 

phía Bắc. Trên tinh thần đó, Bộ NN-PTNT đã 

thành lập các đoàn công tác do đích thân Bộ 

trưởng và Thứ trưởng Lê Quốc Doanh dẫn đầu 

trực tiếp đi kiểm tra, nắm bắt tại các cơ sở trọng 

điểm. 

Bên cạnh đó, Hội nghị trực tuyến 

chuyên đề liên quan đến giải pháp phòng trừ 

sâu bệnh hại trên lúa vụ Đông Xuân vào ngày 

7/4/2020 với sự tham gia của lãnh đạo của 27 

tỉnh thành ngay trong bối cảnh cả nước đang 

thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp 
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bách phòng, chống dịch COVID-19 cũng là 

điểm nhấn, cho thấy sự táo bạo và rất thiết 

thực. 

Bám theo dòng sự kiện, trước nguy cơ 

bùng phát bệnh đạo ôn lá và đạo ôn cổ bông 

vùng Bắc Trung Bộ, Trung tâm Bảo vệ thực vật 

vùng Khu 4 đã chủ động ban hành công căn 

số 25/BVTV-CV ngày 23/3/2020 gửi đến 6 Chi 

cục Trồng trọt – BVTV trong vùng. 

Trên tinh thần đó, các tỉnh trong vùng 
Bắc Trung Bộ đã ban hành đến 51 văn bản về 
chỉ đạo phòng chống sinh vật gây hại trên cây 
trồng. Trong đó Tỉnh ủy Hà Tĩnh ra Công điện 
số 2161-CĐ-TU ngày 31/3/2020 liên quan đến 
nội dung tập trung chỉ đạo sản xuất, phòng trừ 
dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trong bối 
cảnh COVID-19 chuyển biến khó lường; 
UBND các tỉnh ban hành 8 văn bản, Sở NN-
PTNT 18 văn bản, Chi cục Trồng trọt và BVTV 
24 văn bản hướng dẫn. Những con số đủ cho 
thấy quá trình triển khai rốt ráo đến nhường 
nào. 

Phát biểu tham luận, Chủ tịch HĐQT, 
Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Giống 
cây trồng Thái Bình, ông Trần Mạnh Báo 
khẳng định: “Qua gần 50 năm làm nông 
nghiệp, chưa lúc nào tôi thấy thời tiết đặc biệt 
như năm nay, chưa bao giờ rét Nàng Bân lại 
đỏng đảnh đến nhường này. Diễn biến thay đổi 
quá chóng vánh, đầu vụ nền nhiệt có lúc giảm 
sâu bất thường, về sau lại tăng cao đến không 
ngờ, hạn mặn cũng nghiêm trọng hơn trước. 
Rõ ràng biến đổi khí hậu đang đặt ra cho 
ngành nông nghiệp những vấn đề hóc búa 
trong quá trình sản xuất. 

Với thực tế này nếu chỉ đạo cho xong 
nhiệm vụ thì vô cùng gian nan, ngược lại đòi 
hỏi phải sát từng ngày, từng tuần, từng chiến 

tuyến. Đó là điều mà chúng tôi thực sự tâm đắc 
tại vụ Xuân năm nay”. 

Duy trì được mối liên kết chặt chẽ 
xuyên suốt từ trên xuống dưới là yếu tố tiên 
quyết đẩy lùi khó khăn, thách thức, qua đó 
hướng đến một mùa vụ thắng lợi toàn diện. 

Qua thống kế, tổng diện tích gieo cấy 
vụ Đông Xuân phía Bắc năm 2019 - 2020 ước 
đạt 1.100.000 ha, giảm khoảng 16.000 ha so 
với vụ cùng kỳ. Quy mô giảm nhưng năng suất 
trung bình tăng, ước đạt trên 63 tạ/ha (tăng 0,3 
tạ/ha). 

Ngoại trừ vùng Bắc Trung Bộ hao hụt 
chút ít do một số diện tích bị ngập úng, đổ ngã 
từ tác động của đợt mưa lớn vào ngày 12/4 – 
13/4, các tỉnh vùng ĐBSH lại cho thấy sự nhảy 
vọt với mức 66 tạ/ha (tăng 0,6 tạ/ha), chưa kể 
các tỉnh vùng trung du miền núi phía Bắc cũng 
đạt trên 58 tạ/ha (tăng 0,5 tạ/ha). 

Kết luận hội nghị, Thứ tưởng Bộ NN-
PTNT Lê Quốc Doanh biểu dương sự cố gắng, 
nỗ lực không ngừng của các đơn vị chuyên 
ngành, của chính quyền địa phương, của 
doanh nghiệp và số đông nhân dân. Thứ 
trưởng khẳng định, việc hình thành sợi dây liên 
kết chặt chẽ giữa các bên là yếu tố tiên quyết 
dẫn đến thắng lợi. 

“Trong thời gian tới phải tăng cường 
công tác điều tra, tập trung dự tính dự báo 
chính xác, kịp thời để có phương án phù hợp 
hướng dẫn, chỉ đạo nông dân ứng phó với thời 
tiết và sâu bệnh gây hại. Tùy thuộc vào diễn 
biến thực tế, phải chủ động máy móc, phương 
tiện, nhận lực để thu hoạch nhanh, gọn lúa 
xuân đã chín theo phương châm “xanh nhà 
hơn già đồng”. 

Triển khai đến đâu làm đất đến đó để 

kịp gieo cấy lúa Hè Thu, Mùa theo phương án 

đã xây dựng, đồng thời tạo quỹ đất cho sản 

xuất vụ Đông”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

 

 

Việt Khánh 

 
Nông nghiệp Việt Nam. -  Số 105(6082). - Ngày 26 tháng 5 năm 2020. - Tr.10 
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PHÚ THỌ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

 

Tỉnh Phú Thọ phấn đấu đến hết năm 

2020 có thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới 

lên 120 xã, bảo đảm bình quân toàn tỉnh đạt 

15,5 tiêu chí/xã và không có xã đạt dưới 8 tiêu 

chí; phấn đấu xây dựng huyện Thanh Thủy đạt 

chuẩn nông thôn mới, TP Việt Trì, thị xã Phú Thọ 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

và có khoảng 300 khu dân cư nông thôn mới. 

Ðối với các xã chưa đạt chuẩn, tỉnh tiếp 

tục nâng dần các tiêu chí đạt chuẩn trong năm, 

phấn đấu mỗi xã tăng bình quân một tiêu chí với 

tổng vốn cần huy động thực hiện khoảng 2.000 

tỷ đồng. 

Ðể đạt được mục tiêu nêu trên, tỉnh Phú 

Thọ tăng cường vận động xã hội chung tay xây 

dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển sản 

xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 

chuyển dịch kinh tế nông thôn và nâng cao đời 

sống người dân. Bên cạnh đó, tỉnh đẩy mạnh cơ 

cấu lại, phát triển nền nông nghiệp toàn diện 

theo hướng hiện đại gắn với phát triển các 

ngành công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ, tạo 

việc làm tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế nông thôn; đổi mới mô hình tăng trưởng gắn 

với phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp 

hữu cơ và an toàn sinh học; chú trọng ứng dụng 

công nghệ cao vào sản xuất; xây dựng các 

chuỗi hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm chủ 

lực, đặc trưng, tiềm năng và đặc sản, thế mạnh 

của tỉnh theo Chương trình Mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP); phát triển và nhân rộng các mô 

hình du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông 

thôn mới... 

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Phú Thọ, hiện nay, tỉnh có 109 

xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 49 

xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí; 80 xã đạt từ 10 đến 

14 tiêu chí; 9 xã đạt từ 8 đến 9 tiêu chí. Trong 

phong trào xây dựng nông thôn mới ở khu dân 

cư, Phú Thọ có 246 khu dân cư được công nhận 

nông thôn mới, trong đó có nhiều khu ở các 

huyện miền núi như Tân Sơn, Yên Lập.

 

 

PV và TTXVN 
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TÂN SƠN (PHÚ THỌ): 

CHUNG SỨC VỚI NGƯỜI NGHÈO 

 

Cùng với các chính sách giúp đỡ đồng 

bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát triển kinh tế - 

xã hội, trong những năm qua, huyện Tân Sơn 

(Phú Thọ) đã tập trung mọi nguồn lực xóa nhà 

tạm cho người nghèo. Với nỗ lực của những 

người làm Mặt trận, hàng trăm ngôi nhà vách 

đất, tranh tre, nứa lá ở các xã vùng cao Tân Sơn 

đã nhường chỗ cho những ngôi nhà xây mới 

khang trang, kiên cố, tạo điều kiện cho các hộ 

nghèo có nơi an cư lạc nghệp. 

Là một trong những hộ nghèo có nhà bị 

sập đổ hoàn toàn trong đợt giông lốc đầu tháng 

5 vừa qua của huyện Tân Sơn, với gia đình anh 

Hà Văn Min (xóm Cọ Sơn 1, xã Thu Ngạc) việc 

dựng lại một ngôi nhà mới là ngoài tầm với. 

Trong ngôi lán tạm, Min chia sẻ, thiên tai 

đã lấy đi tất cả tài sản quý giá của gia đình. Để 

xây lại một ngôi nhà mới cũng tốn vài chục triệu 

đồng. Số tiền đó vượt quá nguồn lực tài chính 

của gia đình anh. 



26 
 

Thấu hiểu khó khăn đó, cấp ủy, chính 

quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã cùng vào 

cuộc để tiếp sức cho các gia đình bị thiệt hại sớm 

ổn định chỗ ở. Được biết, UBND và Ủy ban 

MTTQ huyện Tân Sơn, các tổ chức đoàn thể đã 

hỗ trợ đối với các gia đình có nhà sập hoàn toàn 

là 19 triệu đồng. Bên cạnh đó Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh Phú Thọ cũng đã hỗ trợ 5 triệu đồng 

đối với những gia đình có nhà bị sập đổ hoàn 

toàn. 

Cùng với gia đình anh Hà Văn Min, hơn 

70 hộ gia đình trên địa bàn huyện Tân Sơn bị 

thiệt hại do giông lốc cũng nhận được hỗ trợ từ 

chính quyền và Mặt trận và các đoàn thể. Ngoài 

số tiền hỗ trợ, các gia đình còn được họ hàng, 

bà còn làng xóm chung tay giúp tiền, ngày công 

để xây, sửa nhà bị thiệt hại. 

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Tân 

Sơn Vũ Tiến Bắc, trong những năm qua, chính 

sách hỗ trợ đồng bào DTTS xóa nhà tạm, nhà 

dột nát theo Quyết định số 33/2015/QÐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ từng bước phát huy hiệu 

quả, góp phần nâng cao đời sống cho đồng 

bàotrên địa bàn huyện. Thực hiện Quyết định 

nêu trên, cùng với sự giúp đỡ của Trung ương, 

tỉnh, địa phương còn tranh thủ các nguồn lực, 

kêu gọi sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các 

đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị, xã 

hội cùng chung tay xóa nhà tạm cho hộ nghèo 

nói chung và đồng bào DTTS nói riêng. Ðến 

nay, toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc xây 

dựng 415 căn nhà cho các hộ nghèo. 

Tuy nhiên, ông Vũ Tiến Bắc cũng cho 

rằng, trở ngại hiện nay là tỷ lệ hộ nghèo trên địa 

bàn huyện còn cao, nhất là địa bàn vùng sâu, 

vùng xa, đời sống người dân còn gặp nhiều khó 

khăn, chi phí xây dựng nhà tốn kém. Trong khi 

nguồn vốn hỗ trợ cho vay ít đối với những hộ có 

hoàn cảnh khó khăn vẫn không đủ khả năng 

làm nhà. Chính vì vậy, thời gian tới, huyện phối 

kết hợp các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm 

huy động các nguồn vốn xã hội hóa hỗ trợ 

những hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn. 

“Hiện Ủy ban MTTQ huyện Tân Sơn 

đang tiến hành rà soát các đối tượng, trong đó 

tập trung vào các hộ nghèo có nhà bị ảnh hưởng 

bởi đợt mưa, giông lốc vừa qua để hỗ trợ xóa nhà 

tạm. Việc hỗ trợ sẽ được trích từ quỹ “Vì người 

nghèo” của huyện với, mức hỗ trợ là 10 triệu 

đồng/nhà”- ông Vũ Tiến Bắc cho biết. 

Trao đổi với Đại đoàn kết, ông Nguyễn 

Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú 

Thọ cho biết, với mong muốn người dân “an cư, 

lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống để vươn lên thoát 

nghèo bền vững, những năm qua Ủy ban MTTQ 

tỉnh đã tích cực huy động nguồn xã hội hóa để 

góp kinh phí xây, sửa nhà Đại đoàn kết. Thực 

hiện mục tiêu này, Ủy ban MTTQ tỉnh - Cơ quan 

thường trực Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” 

tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn Ban Vận động Quỹ “Vì người 

nghèo” các cấp trong tỉnh đẩy mạnh vận động 

ủng hộ xây dựng Quỹ nhằm hỗ trợ các gia đình, 

người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh 

khó khăn. 

Theo thống kê, trong 3 năm từ 2017-

2019 đã có gần 2.900 hộ trên địa bàn tỉnh đã 

được xóa nhà tạm. Trong đó có 2.300 hộ được 

vay vốn xóa nhà tạm theo Quyết định 33/QĐ-

TTg; hơn 1.900 hộ nghèo được Quỹ “Vì người 

nghèo” các cấp hỗ trợ xóa nhà tạm với tổng kinh 

phí trên 22 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Hải cũng thông tin, vừa 

qua, Ủy ban MTTQ tỉnh đã trích hơn 200 triệu 

đồng từ Quỹ cứu trợ của tỉnh để hỗ trợ các gia 

đình có người bị thương vong và có nhà bị sập 

đổ hoàn toàn trong đợt giông lốc vừa qua. Đối 

với hơn 2.500 hộ gia đình bị thiệt hại một phần, 

Ủy ban MTTQ tỉnh cũng rà soát để hỗ trợ từ 

nguồn kinh phí của Quỹ “Vì người nghèo” nhằm 

giúp bà con sửa chữa nhà cửa, có nơi ở trong 

thời gian sớm nhất. 

“Hiện, Ủy ban MTTQ tỉnh đang rà soát 

những hộ gia đình có nhà bị sập, bị hư hỏng nằm 

trong diện xóa nhà tạm để tiến hành lập hồ sơ 

từ đó triển khai hỗ trợ với mức kinh phí cao nhất 

là 40 triệu đồng/nhà”- ông Nguyễn Hải cho biết.

 

Trung Hiếu 

 

Đại đoàn kết. – Số 144. –  Ngày 23 tháng 5 năm 2020. – Tr.5 
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TÁI ĐÀN LỢN - NHÌN TỪ PHÚ THỌ 

 

Bằng những giải pháp linh hoạt, từ 

phòng chống dịch tả lợn Châu Phi đến các giải 

pháp tái đàn ở Phú Thọ đang đạt những hiệu 

quả tích cực. 

Chuẩn bị tái đàn ngay khi còn đang chống 
dịch  

Đầu tháng 3 năm nay, trong chuyến 
công tác của Bộ NN-PTNT ở tỉnh Phú Thọ do 
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu, người 
chăn nuôi ở đây đã nói với Bộ trưởng rằng, sở 
dĩ họ giữ được đàn lợn là nhờ những cách làm 
linh hoạt, quyết liệt của chính quyền các cấp 
tỉnh Phú Thọ. 

Chủ trang trại chăn nuôi lợn quy mô 
khá lớn với quy trình khép kín trên một khu đồi 
riêng biệt rộng tới 30 ha ở khu 3, xã Phú Hộ, 
thị xã Phú Thọ, bà Cấn Thị Thìn chia sẻ với 
phóng viên: Chúng tôi đã sống sót qua dịch 
bệnh thành công và bây giờ đang có đủ thời cơ 
để gối đàn, tất cả đều nhờ phương pháp chăn 
nuôi an toàn sinh học và các giải pháp phòng 
chống dịch được hướng dẫn triển khai đồng bộ 
nên có thể chủ động để chăn nuôi. 

Trong bối cảnh cả nước thiếu hụt đàn 
nái thì trang trại của bà Thìn vẫn xuất chuồng 
khoảng 300 con lợn, tương đương 15-20 tấn 
thịt hơi. “Hiện nay, chăn nuôi lợn đang cho thu 
nhập tốt, hơn nữa, nguồn cung trên thị trường 
cũng không nhiều, nên trong thời gian tới, gia 
đình sẽ tăng đàn, nuôi 200-300 lợn nái và 
khoảng 2.000 lợn thương phẩm”. 

Không chỉ riêng trang trại bà Thìn, 
nhiều chủ trang trại khác ở thị xã Phú Thọ, các 
huyện Phù Ninh, Cẩm Khê, Đoan Hùng... trên 
địa bàn tỉnh Phú Thọ đang sẵn sàng tái đàn 
sau kỳ tích sống sót qua dịch tả Châu Phi. 

Kỳ tích ở chỗ, là địa phương có tổng 
đàn lợn xếp thứ 2 ở khu vực Trung du miền núi 
phía Bắc, nhưng thiệt hại do dịch tả lợn Châu 
Phi của tỉnh Phú Thọ thậm chí còn thấp hơn so 
với mức trung bình chung của toàn quốc nhiều 
lần. 

Thống kê chỉ rõ, số lợn phải tiêu hủy 
trên cả nước gần 6 triệu con thì ở Phú Thọ, địa 
phương có tổng đàn lớn thứ hai khu vực miền 
núi phía Bắc chỉ phải tiêu hủy hơn 57.000 con. 
Con số bình quân đầu lợn bị tiêu hủy toàn quốc 
là 21% thì ở Phú Thọ chỉ 6,7%. 

Trong vòng 8 tháng dịch diễn ra trên 
địa bàn toàn tỉnh, tại 218 xã, phường, thị trấn 
với 1.150 khu, 4.774 hộ thuộc 13 huyện, thành, 
thị, dịch có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng Phú Thọ 
vẫn vượt qua và giảm thiểu được thiệt hại vì “đã 
có cách làm khác”. 
Cách làm khác của Phú Thọ là gì? 

Ông Từ Anh Sơn, Phó Giám đốc Sở 
NN-PTNT tỉnh Phú Thọ phân tích: Mấu chốt là 
sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính 
trị, sẵn sàng chịu trách nhiệm để đương đầu 
với dịch. Khi dịch bắt đầu bùng phát ở những 
tỉnh khác thì Phú Thọ đã sẵn sàng “phương án 
chiến đấu”, phòng dịch bằng các biện pháp an 
toàn sinh học, các biện pháp kiểm soát và các 
giải pháp về tiêu hủy... 

Theo ông Sơn, khó khăn lớn nhất là địa 
bàn 4 bề đều là cửa ngõ nên việc kiểm soát 
dịch bệnh vô cùng khó khăn phức tạp. Chỉ 
trong vòng một tháng, dịch phủ trắng khắp 
mạng lưới chăn nuôi Phú Thọ. 

Mệnh lệnh từ UBND tỉnh Phú Thọ, nơi 
nào để xảy ra bùng phát dịch mất kiểm soát thì 
người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, đặc biệt 
là việc để xẩy ra tình trạng vứt lợn ốm chết bừa 
bãi, vận chuyển lợn ốm đi tiêu thụ... 

Giải pháp đi kèm là tổ chức tiêu hủy 
lợn, thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng bằng 
hóa chất và vôi theo quy định, kiểm soát hoạt 
động giết mổ, buôn bán vận chuyển lợn ra vào 
vùng dịch.“Căng thẳng không khác gì phòng 
chống dịch Covid-19 như thời điểm hiện tại. 
Điều quan trọng là những quyết định sinh tử 
được đưa ra trong thời điểm nước sôi lửa bỏng. 
Trong khi ở nhiều địa phương, chỉ một con 
dương tính thì phải tiêu hủy cả đàn, nhưng Phú 
Thọ chọn cách tiêu hủy có chọn lọc. Nói thật là 
nhìn đàn lợn đang khỏe mạnh, chỉ vì 1-2 con 
dương tính mà phải tiêu hủy hết thì đau xót lắm. 
Chúng tôi chọn giải pháp cách ly theo dõi, nhờ 
vậy mới giảm thiểu được số lợn phải tiêu hủy”, 
ông Sơn phân tích. 

Nhờ giải pháp tiêu hủy chọn lọc, nhiều 
đàn lợn đã được cứu sống. Thậm chí có những 
con xét nghiệm đã dương tính rồi nhưng qua 
theo dõi một thời gian thấy khỏe mạnh trở lại, 
bây giờ vẫn sinh sinh đẻ bình thường. Bằng 
chứng là hiện tổng đàn lợn của Phú Thọ còn 
629.000 con, giảm 200.000 con so với trước 
dịch nhưng chỉ phải tiêu hủy có hơn 57.000 
con. 

Ông Nguyễn Tất Thành, Chi cục trưởng 
Chăn nuôi -Thú y tỉnh Phú Thọ chia sẻ với Báo 
NNVN: Về mặt kỹ thuật, ngay từ khi có thông 
tin về dịch bệnh, chúng tôi tổ chức cuộc “hội 
nghị Diên Hồng” triệu tập tất cả các chủ trang 
trại triển khai ngay biện pháp an toàn sinh học, 
tuân thủ nguyên tắc “cám vào lợn ra”, nội bất 
xuất, ngoại bất nhập. 

Xác định nguồn lây bệnh chủ yếu liên 
quan vấn đề vứt xác động vật ra môi trường và 
việc vận chuyển lợn từ nơi này sang nơi khác 
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để tiêu thụ, lập tức lãnh đạo tỉnh ban bố lệnh 
khẩn cấp để khống chế tình hình, kiểm soát 
chặt chẽ. Đặc biệt, giải pháp cụ thể tại những 
khu vực chăn nuôi tập trung là yêu cầu giảm 
tổng đàn. Thời điểm dịch bùng phát như vậy, 
nếu tập trung đàn sẽ rất nguy hiểm, dễ gây lây 
nhiễm đồng loạt, dễ chết rất nhiều nếu có mầm 
bệnh. Vì vậy khu vực nào chăn nuôi tập trung, 
lãnh đạo tỉnh, Sở NN-PTNT chỉ đạo giảm 
xuống. 

“Thời điểm dịch bùng phát, tiêu hủy 
chưa có quy chuẩn rõ ràng mà cần phải có thời 
gian để điều chỉnh. Trong bối cảnh đó bắt buộc 
địa phương phải linh hoạt, tính toán và đưa ra 
những quyết sách phù hợp với thực tiễn. 

Thực tế là sau đó giải pháp tiêu hủy 
chọn lọc được áp dụng ở nhiều địa phương, 
giúp giảm thiểu được thiệt hại. Để làm được 
điều đó phải có hệ thống thông tin phản hồi từ 
dưới lên, ở Phú Thọ chính là hệ thống cán bộ 
thú y cơ sở”, ông Thành chia sẻ. 

Vấn đề cốt lõi là ngay từ thời điểm dịch 
ở mức đỉnh điểm, mục tiêu của Phú Thọ vẫn 
đảm bảo đàn nái để “đón sóng” lúc tái đàn. Với 
đặc thù địa hình Phú Thọ nhiều đồi núi, khá 
thuận lợi cho việc giảm đàn. Chỉ đạo từ UBND 
tỉnh Phú Thọ: Giảm đàn nhưng phải giữ được 
đàn nái. 

“Giảm đàn để giảm nguy cơ dịch lây 
lan, đồng thời phải giữ được đàn nái để bà con 
chủ động thời điểm tái đàn. Chăn nuôi ở Phú 
Thọ hầu hết là trang trại, hộ chăn nuôi theo quy 
trình khép kín nên việc giữ đàn nái trở thành 
vấn đề sinh tử, giúp người chăn nuôi chủ động, 
tránh được sự tác động quá lớn của thị trường”, 
Chi cục trưởng Chăn nuôi - Thú y Phú Thọ 
phân tích. 
Mục tiêu tổng đàn 700.000 con 

Ngay sau khi công bố hết dịch, căn cứ 
tờ trình của Sở NN-PTNT Phú Thọ, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thanh Hải lập 
tức ký văn bản tập trung chỉ đạo tái đàn lợn 
năm 2020. Mục tiêu đề ra, trong năm 2020 
phải đạt tổng đàn 700.000 con, trong đó đàn 
lợn nái đạt 75.000 con, tổng sản lượng lợn thịt 
đạt 125 nghìn tấn. 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả kế 
hoạch, UBND tỉnh Phú Thọ đã yêu xây dựng 
kế hoạch chỉ đạo quyết liệt kịp thời, hiệu quả 
phát huy các cơ sở chuồng trại đã có trước 
dịch. Tập trung chỉ đạo phát triển theo hướng 
hàng hóa, phát triển trang trại, gia trại, liên kết 
tiêu thụ sản phẩm, phát triển bền vững, đảm 
bảo an toàn dịch bệnh. 

Cụ thể, đối với cơ sở chăn nuôi khép 
kín, tỉnh Phú Thọ yêu cầu đẩy mạnh hết công 
suất chăn nuôi để cung cấp lợn giống thương 
phẩm cho các cơ sở chăn nuôi, đặc biệt đối với 
các các cơ sở có chăn nuôi lợn giống ông bà 
tăng cường việc sản xuất lợn nái và đực giống 
cấp bố mẹ để cung cấp lợn giống cho các cơ 
sở có nhu cầu. 

Đối với trang trại chăn nuôi chưa khép 
kín, chưa chủ động sản xuất được con giống 
thì từng bước thực hiện gây nuôi lợn nái sinh 
sản để chủ động sản xuất con giống, trước mắt 
khai thác nguồn giống tại các cơ sở chăn nuôi 
tập trung và các doanh nghiệp sản xuất con 
giống. 

Tập trung rà soát toàn bộ các cơ sở 

chăn nuôi lợn nái, đánh giá, phân loại các cơ 

sở đáp ứng các điều kiện chăn nuôi an toàn 

sinh học để có tư vấn, định hướng cụ thể về 

phát triển đàn lợn tại địa phương. Tổ chức kết 

nối với các doanh nghiệp và các trang trại sản 

xuất lợn giống bố mẹ để cung ứng con giống 

cho các cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện chăn nuôi 

an toàn sinh học.

 

Hoàng Anh - Lê Tuấn 
 

Nông nghiệp. -  Số 85 (0602).- Ngày 28 tháng 4 năm 2020. - Tr.15 
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PHÚ THỌ:  

CÓ NGHỀ TỐT, NÔNG DÂN LÀM GIÀU 

 

Nhờ được học nghề, hỗ trợ kỹ thuật, 

vốn vay... nên nhiều nông dân ở Phú Thọ đã 

mạnh dạn xây dựng mô hình phát triển kinh tế 

gia đình. Sau thời gian triển khai, các mô hình 

đều phát triển tốt, cho hiệu quả kinh tế cao. 

Nâng cao thu nhập sau học nghề 

Vừa trộn thuốc bổ vào thức ăn cho đàn 

gà, chị Đinh Thị Hoan (dân tộc Mường) ở xóm 

Đình, xã Thượng Long, huyện Yên Lập vừa 

cho hay: Trước đây khi thời tiết giao mùa gà 

hay bị cảm. Những lúc đó, chị cũng chỉ biết cắt 

tỏi cho gà ăn để tăng sức đề kháng nhưng gà 

vẫn hay chết, con nào qua khỏi thì gầy yếu. 

Sau khi hoàn thành khóa học chăn nuôi gà do 

Hội tổ chức, chị Hoan biết lúc nào nên chủ 

động phòng bệnh cho gà để giảm được hao 

hụt. 

Hiện chị Hoan đang nuôi hơn 2.000 gà 

sinh sản. Giống gà chị Hoan nuôi là giống gà 

ta. Trứng gà đẻ ra đến đâu, chị Hoan không ăn 

hay bán mà gom lại bỏ vào máy ấp trứng để 

sản xuất con giống. Chị Hoan phấn khởi nói: 

“Cứ 3 ngày tôi gom được 1 khay đầy trứng cho 

vào máy ấp. Mỗi tháng tôi xuất bán 500 con gà 

giống với giá 10.000 đồng/con, thu về 5 triệu 

đồng. Đồng thời mỗi tháng tôi thu về thêm 2 

triệu đồng nhờ bán thịt gà ta thương phẩm. Trừ 

hết chi phí, mỗi tháng tôi có lãi 4 triệu đồng từ 

nuôi gà”. 

Tương tự chị Hoan, chị Hoàng Thị 

Thơm (ở xã Trung Giáp, huyện Phù Ninh) cũng 

áp dụng hiệu quả kiến thức sau học nghề. Chị 

Thơm cho biết: Trước khi học nghề, gia đình 

chị từng chăn nuôi gà, lợn quy mô nhỏ, song 

hiệu quả không cao do đàn vật nuôi sinh 

trưởng chậm, đôi khi dịch bệnh dẫn đến thất 

thu. Năm 2017, chị đã cùng nhiều hội viên 

trong khu đăng ký tham gia lớp học sơ cấp 

nghề chăn nuôi thú y 3 tháng do Hội ND tổ 

chức. 

“Trong thời gian học nghề, tôi đã hiểu 

thêm phương pháp phòng bệnh cho vật nuôi 

cũng như cách chăm sóc, lựa chọn thức ăn phù 

hợp với đặc điểm sinh trưởng từng loài, từng 

thời kỳ. Nhờ đó, kinh tế gia đình tôi đã khá hơn 

trước”- chị Thơm phấn khởi kể. 

Còn chị Nguyễn Thị Hoa - hội viên nông dân 

khu 4, xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông được 

học lớp may công nghiệp do Hội ND huyện 

phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

và giáo dục thường xuyên huyện tổ chức. Sau 

3 tháng học, giờ đây chị Hoa đã nộp đơn vào 

công ty may. Chị cho biết: “Bản thân chỉ làm 

nông, sau khi Hội ND huyện có chương trình 

đào tạo dạy nghề may, tôi đã xin được theo học 

để sau này tìm được công việc phù hợp với 

nghề mình học và phát triển kinh tế ổn định 

bằng chính nghề của mình”. 

Hơn 80% có việc làm sau học nghề 

Hội ND huyện Phù Ninh là một trong 

nhưng đơn vị cơ sở Hội thực hiện tốt công tác 

dạy nghề, tập huấn chuyển giao KHKT cho 

nông dân. Giai đoạn 2016-2019, Hội ND 

huyện Phù Ninh đã phối hợp các ngành tổ 

chức 216 lớp tập huấn, chuyển giao KHKT về 

trồng trọt, chăn nuôi cho gần 16.000 lượt hộ 

nông dân; phối hợp tổ chức 18 lớp dạy nghề, 

cấp chứng chỉ cho 710 hội viên. Riêng năm 

2019, Hội ND huyện đã phối hợp Trung tâm Hỗ 

trợ và giáo dục nghề nghiệp Hội ND tỉnh mở 

lớp đào tạo, cấp chứng chỉ sơ cấp nghề trồng 

rau an toàn cho 35 hội viên ở xã Hạ Giáp. 

Cùng với đó, các cấp hội trong huyện còn phối 

hợp ngành nông nghiệp tổ chức 78 lớp tập 

huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ KHKT về 

trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho 

5.320 lượt cán bộ, hội viên nông dân. Phong 

trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi từ đó 

cũng đạt nhiều kết quả khả quan. Năm 2019, 

toàn huyện có gần 7.000 hộ hội viên nông dân 

sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó 21 

hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 

355 hộ giỏi cấp tỉnh... Điển hình trên các lĩnh 

vực sản xuất có thể kể đến mô hình trang trại 

tổng hợp của hộ ông Trần Văn Hoa (ở xã Trị 

Quận) mang lại thu nhập 1,2 tỷ đồng/năm, giải 

quyết việc làm cho 15 lao động; mô hình chăn 

nuôi của hộ ông Nguyễn Văn Thao (ở xã Tiên 

Du) cho thu nhập 1,1 tỷ đồng/năm… Đáng chú 

ý các hộ nông dân giỏi đã tạo điều kiện hỗ trợ, 

giúp đỡ 36 hộ hội viên khác thoát nghèo. 

Theo báo cáo Hội ND tỉnh Phú Thọ: 

Trong 3 năm qua, Trung tâm Hỗ trợ nông dân 
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và giáo dục nghề nghiệp thuộc Hội ND tỉnh 

Phú Thọ đã mở gần 40 lớp, đào tạo và cấp 

chứng chỉ trình độ sơ cấp nghề cho trên 1.000 

học viên với các nghề phi nông nghiệp, trồng 

trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm… 

Sau khi học nghề, gần 80% lao động 

được đào tạo nghề nông nghiệp đều tự tạo 

được việc làm, một số lao động sau khi được 

đào tạo đã mạnh dạn đầu tư mở rộng cơ sở sản 

xuất, máy móc tại gia đình, tự bản thân có thể 

phòng và trị các loại bệnh thông thường trên 

đàn vật nuôi. 

Bà Hà Thị Hương - Chủ tịch Hội ND tỉnh Phú 

Thọ cho biết: Thời gian tới, Hội ND tỉnh tiếp tục 

rà soát nhu cầu học nghề đối với lao động trên 

địa bàn, trên cơ sở đó định hướng những ngành 

nghề phù hợp cho người lao động và tập trung 

nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Đồng thời 

đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ban, 

ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, tư 

vấn việc làm, hoạt động dịch vụ hỗ trợ hội viên, 

nông dân có nhu cầu.

 

Thu Hà 

 

Nông thôn. – Số 108(5.847). – Ngày  5 tháng 5 năm 2020. – Tr.8 +9 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÀM GIÀU TỪ NUÔI THỎ 

 

Ông Hà Văn Dũng, 55 tuổi ở xã Xuân 

Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú thọ là một 

cán bộ nhà nước hiện nay vẫn đang công tác, 

nhưng đã thành công trong mô hình nuôi thỏ 

làm giàu. 

 Trong những lần về thăm quê hương, 

ông Dũng thấy trong gia đình, họ tộc còn nhiều 

người chưa có việc làm, đời sống khó khăn nên 

đứng ra làm dự án nuôi thỏ để hỗ trợ bà con. 

Được chính quyền và ngành nông nghiệp ủng 

hộ, ông thuê một khu đất 5 ha, là chân ruộng 

sâu trồng trọt không năng suất ở cuối cánh 

đồng làng rồi vay Ngân hàng hơn 2 tỉ đồng để 

xây dựng trại nuôi thỏ. 

Trại thỏ của ông được xây dựng rộng 

rãi thoáng mát, có hệ thống quạt thông gió với 

10 dãy chuồng 2 tầng dài hơn 200 mét làm 

bằng khung sắt, bọc lưới sắt chia thành 1000 

ô, mỗi ô rộng 1,2 m2. Mỗi ô chuồng nuôi một 

loại thỏ khác nhau, thỏ mẹ nuôi riêng, cu3ws 5 

thỏ mẹ lại có 1 thỏ bố. Khi được thụ thai nhốt 

thỏ mẹ riêng, sau 1 tháng ra được 1 lưa thỏ 

con( từ 6 - 10 con). Thỏ con tách ra nuôi trong 

hộp gỗ, một ngày cho bú mẹ 1 lần, sau 20 ngày 

thì cát bú, nhốt ra chuồng riêng, cho ăn ngày 3 

lần, sáng và tối ăn cám công nghiệp, trưa ăn 

cỏ trồng ở trang trại.  

 Người vào trại nuôi thỏ phải thực hiện 

nghiêm nội quy, thay quần áo vô trùng, đeo 

khẩu trang. Một nhân viên thú ý của trại cho 

biết, nuôi thỏ phải chó trách nhiệm cao và tinh 

ý, thấy con nào kém ăn, ốm yếu phải bắt ra 

tiêm thuốc, chăm sóc riêng. Mỗi thỏ con sau 

sinh nuôi chừng ba , bốn tháng được trên 2 kg, 

cứ khoảng 2,5kg trở lên thì xuất bán cho nước 

ngoài( Nhật Bản, Australia) với giá 90.0000 - 

100.000 đồng /1kg. Hiện nay trại có 300 thỏ 

mẹ và trên 1.000 thỏ thương phẩm, tính bình 

quân mỗi con có giá 250.000 - 270.000 đồng. 

Mô hình nuôi thỏ của ông Hà Văn Dũng 

là một mô hình mới ở vùng quê, tuy có nhiều 

khó khăn, nhất là khi có dịch bệnh, nhưng ông 

cùng các cán bộ kỹ thuật , công nhân trong trại 

tích cực học tập, tích lũy kinh nghiệm từng 

bước thu nhiều kết quả tốt. Hạc toán mỗi năm 

sau khi trừ các chi phí khấu hao tài sản, trại có 

thể thu lãi 500 - 600 triệu đồng, giải quyết việc 
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làm cho gần 20 lao động với thu nhập 6 - 7 

triệu đồng / tháng / người. 

Mô hình này đang được nhân rộng trong xã, 

trong huyện và có nhiều nơi đến học tập. Trại 

của ông còn bán thỏ giống cho các gia đình, 

xã viên trong xã nuôi, giúp bà con có thêm thu 

nhập và góp phần làm giàu cho quên hương.

 

Đặng Văn Quế 

 

Người Cao Tuổi. -   Số 28(2662). -  Ngày 8 tháng 5 năm 2020. - Tr.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC PHÚ THỌ: 

ĐÓNG ĐIỆN XÓA ĐẤU NỐI CHỮ T TRẠM BIẾN ÁP 110KV BẮC VIỆT TRÌ 

 

Công ty Điện lực (PC) Phú Thọ đã hoàn 

thành và đóng điện Dự án Chuyển đấu nối chữ 

T thành chuyển tiếp trên các đường dây 110kV. 

Dự án được đầu tư với quy mô xây dựng thêm 1 

xuất tuyến 110Kv từ lộ 178 trạm 220kv Việt Trì 

đến lộ 172 trạm 110kv Bắc Việt Trì, thực hiện 

theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Phú Thọ 

giai đoạn 2016 – 2020, có xét đến 2035, được Bộ 

Công thương phê duyệt. Dự án đi vào hoạt động 

sẽ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng 

sự phát triển của phụ tải, giảm tổn thất điện 

năng, nâng cao độ tin cậy cấp điện cho toàn bộ 

khu vực dân cư thành phố Việt Trì và khu công 

nghiệp Thụy Vân cùng các huyện lân cận 

Thanh Sơn, Tâm Nông, Thanh Thủy, Lâm Thao. 

Trong thời gian tới, PC Phú Thọ sẽ tiếp tục triển 

khai các dự án đường dây 110kv Sơn Tây – Phố 

Vàng; nâng cao năng lực truyền tải đường dây 

110kv Phú Thọ từ 220kv Phú Thọ ÷ 220kv Việt 

Trì; nâng công suất, lắp đặt MBA T2 trạm Đoan 

Hùng với công suất 40MVA để đảm bảo cấp 

điện cho phụ tải và nhu cầu phát triển kinh tế 

của tỉnh Phú Thọ.

 

V.A 

 

Công Thương. – Số 58(1678). –  Ngày 13 tháng 5 năm 2020. – Tr.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

VỤ TIỀN ĐIỆN TĂNG ĐỘT BIẾN TẠI PHÚ THỌ: 

SỚM GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA NGƯỜI DÂN 

 

Chiều 8/5, tại UBND xã Thạch Khoán đã 

diễn ra buổi đối thoại giữa đại diện Sở Công 

thương, UBND huyện Thanh Sơn (tỉnh Phú Thọ) 

với người dân về một số kiến nghị liên quan đến 

hoạt động của HTX dịch vụ điện năng Thạch 

Khoán. 
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Buổi đối thoại cũng có đại diện Công ty 

Điện lực Phú Thọ - đơn vị đang quản lý, vận 

hành lưới điện toàn tỉnh Phú Thọ. 

Tại buổi đối thoại, người dân tiếp tục nêu 

lại một số nội dung đã kiến nghị như: HTX thay 

công tơ điện nhưng không thông báo, không có 

biên bản chốt số công tơ cũ để chuyển sang 

công tơ mới; HTX tự ý ký khống vào sổ đi lắp 

công tơ điện; xảy ra sai sót trong việc chốt công 

tơ điện dẫn đến việc thu tiền điện nhầm lẫn; tiền 

điện của người dân tăng đột biến sau khi thay 

công tơ; việc giám sát, quản lý đối với hoạt động 

của HTX còn bộc lộ nhiều yếu kém... Ngoài 

những vấn đề trên, người dân mong muốn 

được mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Phú 

Thọ. 

Về một số kiến nghị của người dân, đại 

diện HTX cho biết, việc thay công tơ dẫn đến 

tiền điện tăng đột biến là không có cơ sở bởi tất 

cả các công tơ đều được cơ quan chuyên môn 

kiểm định. Sau khi có ý kiến phản ánh của người 

dân, HTX đã tiến hành lắp công tơ đối chứng 

không có công tơ nào chạy nhanh ảnh hưởng 

đến việc tăng tiền điện của người dân. 

Về nguyên nhân dẫn đến tiền điện các 

tháng 1 và tháng 2/2020 tăng cao, đại diện HTX 

giải thích là do trùng vào dịp Tết Nguyên Đán, 

nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân tăng cao.  

Hiện nay, do phản đối những bất cập 

trong quản lý và cung cấp điện năng nên gần 

500 hộ dân ở xã Thạch Khoán không đóng tiền 

điện. Việc này làm ảnh hưởng tới hoạt động của 

HTX. 

Đại diện HTX dịch vụ điện năng Thạch 

Khoán cũng thừa nhận và xin chịu trách nhiệm 

về việc thay công tơ nhưng không thông báo 

cho người dân, chốt số điện xảy ra sai xót... 

Phát biểu tại buổi đối thoại, ông Trần 

Ngọc Đương – Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh 

Sơn ghi nhận ý kiến của người dân và khẳng 

định, nguyện vọng bàn giao lưới điện về ngành 

điện của người dân là chính đáng. UBND huyện 

sẽ tiếp thu ý kiến của người dân và gửi đến các 

cơ quan chức năng để giải quyết các kiến nghị. 

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Sơn cũng cho 

biết, hiện Thanh tra tỉnh đã tiến hành toàn bộ 

việc quản lý, cung cấp điện của HTX từ năm 

2018 đến nay. 

Quan điểm của huyện là sai phạm đến 

đâu thì xử lý đến đó. Lãnh đạo UBND huyện 

cũng mong muốn Sở Công thương và ngành 

điện lực sẽ đáp ứng nguyện vọng của người dân 

để được bàn giao hoạt động kinh doanh điện về 

ngành điện. Trong thời gian chờ kết luận của 

Thanh tra tỉnh, người dân cần hợp tác, thanh 

toán tiền điện đã sử dụng theo đúng quy định. 

Phát biểu tại buổi đối thoại, đại diện Sở 

Công thương Phú Thọ hy vọng người dân kiên 

nhẫn chờ kết luận của Thanh tra tỉnh để sớm có 

căn cứ bàn giao điện lưới về ngành điện. 

Như đã đưa tin, tháng 2/2020, hàng 

chục người dân ở xã Thạch Khoán đã có đơn 

kiến nghị gửi các cấp chính quyền phản ánh 

nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của HTX 

dịch vụ điện năng Thạch Khoán. Người dân đề 

nghị được mua điện trực tiếp của ngành điện 

nhưng đến nay chưa được giải quyết thấu đáo. 

Được biết, bàn giao điện lưới về ngành 

điện là chủ trương của Thủ tướng Chính phủ từ 

năm 2012, theo quyết định số 854 nhưng hiện 

nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ vẫn còn hơn 20 

HTX dịch vụ điện năng.

 

Xuân Hinh 
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NGHỊCH CẢNH TRỚ TRÊU Ở SIÊU DỰ ÁN HƠN 2.200 TỶ ĐỒNG TẠI PHÚ THỌ 

 

Hàng loạt dự án có yếu tố nước ngoài 

ở tỉnh Phú Thọ liên tục gặp phải những vấn đề 

bất cập, khiến nhiều người dân bức xúc. 

Siêu dự án nghìn tỷ và bãi đất hoang . 
Trong khi Dự án Xây dựng hệ thống thu gom 
và xử lý nước thải thành phố Việt Trì có tổng 
mức đầu tư 841,39 tỷ đồng (tương đương hơn 
40,315 triệu USD) từ nguồn vốn vay ODA đang 
chết dở với nhà đầu tư nước ngoài (NNVN đã 
phản ánh) thì tại một dự án nghìn tỷ khác ở tỉnh 
Phú Thọ cũng đang bộc lộ hàng loạt vấn đề 
bất cập. 

Theo tài liệu của NNVN, vào năm 
2017, UBND tỉnh Phú Thọ có quyết định số 
2317/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương 
đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải 
sinh hoạt phát điện tỉnh Phú Thọ tại xã Trạm 
Thản, huyện Phù Ninh. 

Chỉ trong vòng một ngày, tỉnh này đã 
ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty 
EUROPETIANYING BVBA, Công ty 
PERFECT WAVE HOLDINGS LIMITED và ủy 
quyền cho Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ ký hợp 
đồng dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt, phát điện 
với Công ty TNHH năng lượng môi trường 
TIANYU Phú Thọ. Với tổng mức đầu tư hơn 
2.200 tỷ đồng trên diện tích 10ha, công suất 
giai đoạn 1 là 500 tấn rác/ngày, dự án được cả 
chính quyền Phú Thọ lẫn nhà đầu tư kỳ vọng 
sẽ đứng tốp đầu miền Bắc và cả khu vực Đông 
Nam Á. 

Được sự hậu thuẫn rốt ráo về thủ tục và 
giải phóng mặt bằng từ địa phương, các nhà 
đầu tư nước ngoài đã thành lập Công ty TNHH 
năng lượng môi trường TIANYU Phú Thọ trước 
lễ ký kết một ngày với 2 thành viên là Công ty 
United Expert Investments Limited (trụ sở tại 
nước Anh) và Công ty cổ phần Tài nguyên và 
Môi trường Âu Việt (trụ sở tại Việt Nam). 

Đến cuối năm 2017, tại khu 5, xã Trạm 
Thản, lễ động thổ dự án diễn ra hoành tráng, 
kèm theo hàng loạt mỹ từ về một viễn cảnh dự 
án sẽ đem lại môi trường xanh – sạch – đẹp, tạo 
công ăn việc làm và góp phần phát triển kinh 
tế địa phương... 

Dự án khi hoàn thành và đưa vào hoạt 
động không chỉ xử lý triệt để 100% nguồn rác 
thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh mà còn đóng 
góp khoảng 65 - 67 triệu kWh điện/năm cho 
giai đoạn đầu và gấp đôi cho cả 2 giai đoạn; 
khoảng 25.000 m3 gạch không nung và các 
sản phẩm thứ cấp từ quá trình xử lý rác... 

Người dân Phú Thọ vẫn còn nhớ, ngày 
động thổ, lãnh đạo Phú Thọ nói rằng: Dự án 
xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát 

điện sẽ sớm hoàn thành, đưa vào khai thác sử 
dụng theo kế hoạch đề ra và đạt yêu cầu kỹ 
thuật, chất lượng, hiệu quả như mong đợi. Tuy 
nhiên, nhìn lại quá trình thực hiện, từ công tác 
giải phóng mặt bằng đến phê duyệt, ký kết dự 
án đều được UBND tỉnh Phú Thọ quyết liệt 
triển khai, bất chấp năng lực chủ đầu tư vẫn 
còn nhiều nghi vấn. Cụ thể, tháng 1/2019, thời 
điểm Bộ Công thương có văn bản gửi lên Thủ 
tướng đề nghị bổ sung nhà máy điện rác Phú 
Thọ vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc 
gia. Tại phần lấy ý kiến các bộ ngành liên 
quan, Bộ Tài chính đã có những phân tích về 
năng lực của đơn vị triển khai, thực hiện dự án 
này. 

Theo Bộ Tài chính, về tổng mức đầu tư, 
báo cáo đề xuất do đơn vị tư vấn lập cho hay 
tổng mức đầu tư sau thuế của dự án cả 2 giai 
đoạn là 98,7 triệu USD, nhà đầu tư dự kiến cơ 
cấu vốn thực hiện dự án theo tỷ lệ 20% vốn tự 
có và 80% vốn vay nên nhà đầu tư cần huy 
động ít nhất 448 tỷ đồng, tuy nhiên hồ sơ đề 
xuất lại chưa có báo cáo tài chính các năm gần 
nhất được kiểm toán; văn bản thỏa thuận, 
phương án góp vốn chủ sở hữu của các đơn vị 
liên doanh, do đó năng lực tài chính của nhà 
đầu tư đang là dấu chấm hỏi...Bên cạnh đó, 
việc phương án huy động vốn vay khoảng 
1.793 tỷ đồng không được làm rõ và việc thiếu 
các văn bản cam kết tài trợ vốn của các ngân 
hàng thương mại cũng khiến Bộ Tài chính tỏ ra 
nghi ngờ. Và thực tế chỉ ra rằng, những cảnh 
cáo của Bộ Tài chính hoàn toàn có cơ sở, bởi 
thực tế tại khu vực thực hiện dự án điện rác lớn 
nhất tỉnh Phú Thọ thời điểm hiện tại vẫn chỉ là 
bãi đất trống. 

Theo hồ sơ dự án có quy mô công suất 
18MW, trong đó, giai đoạn 1 công suất 9MW 
sẽ đưa vào vận hành năm 2020. 

Tuy nhiên, có mặt tại khu 5 xã Trạm 
Thản thời điểm hiện tại, quan sát của phóng 
viên, siêu dự án hơn 2.200 tỷ đồng chỉ là một 
khu nhà tạm bằng container nằm chơ vơ giữa 
bãi đất hoang. Thời điểm “đưa vào vận hành 
giai đoạn 1” đã đến nhưng gần như không có 
hoạt động nào đáng kể. Liên hệ nhà đầu tư thì 
không biết ở đâu vì đã thay đổi địa chỉ, còn Sở 
Xây dựng Phú Thọ thì cho rằng “do nhà đầu tư 
chưa lường hết được khó khăn khi triển khai 
nên dự án mới chậm như vậy”. Dân tố khổ Kỳ 
vọng quá nhiều vào siêu dự án nghìn tỷ “đốt 
rác phát điện”, tỉnh Phú Thọ yêu cầu các địa 
phương không đầu tư xây mới các nhà máy xử 
lý rác. Đến lúc dự án chậm triển khai, những 
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nhà máy xử lý cũ quá tải, hậu quả người dân 
tỉnh này đang phải ngày ngày gánh chịu. 

Trong đơn thư gửi đến Báo NNVN, 
những người dân đại diện cho hơn 300 hộ dân 
sống cạnh Nhà máy chế biến rác thải đô thị 
Việt Trì nói rằng họ đã không còn từ ngữ nào 
để mô tả về sự khổ sở suốt từ nhiều năm qua. 
Ruộng đồng phải bỏ hoang vì rác thải, bệnh tật 
bủa vây vì rác thải...“Chúng tôi đã kiến nghị lên 
chính quyền nhiều lần lắm rồi nhưng vẫn chưa 
có phương án xử lý triệt để”, người dân xã 
Phượng Lâu, nơi ngày đêm bị tra tấn bởi Nhà 
máy chế biến rác thải đô thị Việt Trì của công 
ty TNHH MTV xử lý và chế biến chất thải tỉnh 
Phú Thọ tố cáo. 

Tiếp xúc với NNVN, bà Dương Thị 
Thanh (60 tuổi, khu 6 xã Phượng Lâu) cho biết: 
“Việc ô nhiễm, bốc mùi hôi thối từ nhà máy chế 
biến rác thải diễn ra hàng ngày, hàng giờ. 
Nhiều hôm đang ăn cơm có cơn gió thoảng 
qua là mọi người phải bịt miệng, bỏ bữa. Còn 
sau những trận mưa thì nước thải đen ngòm 
chảy xuống đồng ruộng, chảy đến đâu, rau 
màu chết đến đấy. Chúng tôi ý kiến, ngăn chặn 
thì họ chờ lúc nửa đêm mang đi đổ trộm”. Dẫn 
chúng tôi ra cánh đồng vốn là nơi trồng hoa 
màu trước đây, những người dân ở khu 6 xã 
Phượng Lâu ước tính, có khoảng 40ha đất 
canh tác phải bỏ hoang từ nước thải nhà máy. 
Chưa hết, theo quan sát của phóng viên, nước 
thải từ nhà máy chế biến rác thải chạy dọc 
mương, qua cánh đồng dẫn đến đường ống bạt 

dẫn nước tạm thời chảy ra dòng sông Lô. Nên 
nhớ, sông Lô là nơi cung cấp nguồn nước sinh 
hoạt cho cả thành phố Việt Trì. 

Chưa rõ tác động của nước thải đến 
nguồn nước sinh hoạt như thế nào, nhưng 
bệnh tật mà người dân sống xung quanh khu 
vực này thì nhiều vô kể. “Từ ngày nhà máy chế 
biến rác thải đặt ở khu chúng tôi, người dân bị 
bệnh tật, ung thư nhiều lắm. Qua nhiều cuộc 
họp bàn, cả khu có 350 hộ dân với 923 nhân 
khẩu thì ai cũng mong muốn chuyển nhà máy 
đi càng sớm càng tốt”, người dân xã Phượng 
Lâu kiến nghị. Tỏ ra chán nản với vấn đề rác 
thải, ông Phùng Duy Nam, Phó chủ tịch UBND 
xã Phượng Lâu khẳng định: “Chính quyền xã 
rất mệt mỏi. Người dân địa phương kêu than, 
kiến nghị liên tục về việc nhà máy chế biến rác 
thải đô thị Việt Trì gây ô nhiễm môi trường, ảnh 
hưởng đến canh tác. 

Năm ngoái có trận mưa lớn, nước thải 
từ khu tập kết rác tràn xuống ruộng đồng gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoa màu. Chưa 
kể bây giờ nhà máy tập kết đã đầy rác trong 
khi nhà máy mới chưa hoàn thiện, chưa 
chuyển đi khiến tình trạng này ngày càng nan 
giải. 

Trong những cuộc tiếp xúc cử tri với Đại 
biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện chúng tôi 
cũng đã ý kiến rồi nhưng chưa có kết quả”. 
Người dân vẫn phải chờ, còn chờ đến bao giờ 

thì chưa ai dám khẳng định.

 

Bảo Khang - Anh Tuấn 
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PHÚ THỌ BỊ THIỆT HẠI NẶNG DO MƯA LỚN KÈM GIÔNG LỐC 

 

Theo thống kê mới nhất của Ban Chỉ 

huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh Phú Thọ, lúc 16 giờ ngày 9 tháng 5, từ đêm 

8-5 đến rạng sáng 9-5, mưa lớn kèm theo giông 

lốc đã làm 1 người bị chết, 8 người bị thương, 

gây thiệt hại nhiều tài sản, nhà cửa và hoa màu 

của người dân ở các địa phương trên địa bàn 

tỉnh. Cụ thể, tại xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông, 

mưa bão đã làm bà Nguyễn Thị Toàn chết đuối 

do thuyền bị lật; cả tỉnh Phú Thọ có 8 người bị 

thương (thị xã Phú Thọ 2 người; Tam Nông, 

Thanh Thủy, Yên Lập mỗi nơi có 1 người; Cẩm 

Khê có 3 người). Tại các huyện Yên Lập, Tân 

Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Tam Nông, 

Thanh Ba, Cẩm Khê, Lâm Thao, thị xã Phú Thọ 

và thành phố Việt Trì mưa to kèm giông lốc đã 
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gây tốc mái, hư hỏng 2.500 ngôi nhà, trường 

học, trong đó 38 ngôi nhà sập đổ; hơn 1.400ha 

lúa và hoa màu bị ngập úng, 455ha rừng bị thiệt 

hại; 800 gia cầm bị chết. Mưa bão còn làm 16 

cột điện hạ thế và 2 cột thông tin bị đổ gãy… 

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo UBND 

tỉnh Phú Thọ và Ban Chỉ huy phòng chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã xuống hiện 

trường kiểm tra, chỉ đạo khắc phục thiệt hại, 

thăm hỏi động viên gia đình có người bị chết, bị 

thương; đồng thời huy động các đoàn thể trong 

khu dân cư hỗ trợ các hộ bị thiệt hại dọn dẹp và 

sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống… 

Tại buổi thị sát thực tế tại các huyện bị 

ảnh hưởng do mưa giông gây ra vào sáng 9-5, 

Phó Chủ tích UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn 

Thanh Hải cho biết, trước mắt địa phương tập 

trung mọi nguồn lực, nhân lực để khắc phục hậu 

quả do mưa giông gây ra.

 

PV 
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VĂN HÓA – XÃ HỘI 

 

 

PHÚ THỌ: 

CÔNG TY CHÈ ĐƯỢC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI THEO MÙA VỤ 

 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ 

vừa có Quyết định đồng ý cho Công ty Trách 

nhiệm Hữu hạn MTV Chè Phú Bền được đóng 

bảo hiểm xã hội theo mùa vụ để kịp thời tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động. 

Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV chè 

Phú Bền thuộc địa bàn huyện Thanh Ba, Phú 

Thọ. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư 

nước ngoài. Ngành nghề kinh doanh chính là 

trồng, canh tác, thu mua, chế biến chè để xuất 

khẩu và tiêu thụ trong nước. Nhiều năm qua, 

công ty luôn tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế đầy đủ cho người lao động. 

Hàng năm, trước tháng 4, do thiếu 

nguyên liệu sản xuất nên doanh nghiệp gặp khó 

trong việc trả lương và nộp tiền đóng bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế dẫn đến việc giải quyết các 

chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người 

lao động chưa được đảm bảo kịp thời. 

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao 

động trong những tháng không có chè để thu hái 

đối với thực tế đặc thù của doanh nghiệp nông 

nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở 

LĐ-TB&XH báo cáo Bộ LĐ-TB&XH, Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam đồng ý cho Công ty chè Phú 

Bền được đóng bảo hiểm xã hội theo mùa vụ 

quy định tại Khoản 5, Điều 85 và khoản 5 Điều 

86 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13. 

Sau khi có văn bản trả lời của Bộ LĐ-TB&XH và 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm 

xã hội tỉnh đã có Quyết định số đồng ý cho Công 

ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Chè Phú Bền 

được đóng bảo hiểm xã hội theo mùa vụ, cụ thể: 

Đóng 6 tháng đầu năm vào trước ngày 15/6, 

đóng quý III vào trước ngày 15/9, đóng quý IV 

vào trước ngày 15/12. Các chế độ bảo hiểm xã 

hội đối với người lao động được giải quyết sau 

khi đơn vị đã đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo 

quy định.

 

K.Vân 

 

http://baodansinh.vn/Ngày 22 tháng 5 năm 2020 
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BẦU HIỂN TẶNG ĐỘI BÓNG CHO CÂU LẠC BỘ PHÚ THỌ  

NHƯ LẬP CHI NHÁNH HÀ NỘI FC? 

 

Sự ra đời của CLB Phú Thọ là lần thứ ba 

Hà Nội FC tự tách một phần đội bóng cho một 

đơn vị khác thành lập CLB mới. 

Scott Sommerville của Fox Sports Asia 

từng nhắc đến khái niệm "franchise football", 

tạm dịch là "bóng đá nhượng quyền" trong một 

bài viết trên chuyên trang IBWM năm 2017. Ký 

giả người Anh sinh sống lâu năm ở TPHCM gắn 

cụm từ này với trường hợp của Sài Gòn FC, cái 

tên xuất hiện trên bản đồ bóng đá Việt 

Nam trước đó một năm. 

Nguồn gốc của Sài Gòn FC là Trung 

tâm bóng đá Viettel. Năm 2010, Công ty cổ 

phần Thể thao T&T, đơn vị chủ quản của CLB 

Hà Nội T&T (Hà Nội FC hiện tại) mua lại đội 

bóng này và đổi tên thành CLB Hà Nội. CLB Hà 

Nội chơi ở giải Hạng Nhất được coi như đội B 

của Hà Nội T&T, do đó không được thăng hạng 

V-League khi giành ngôi á quân ở mùa giải 

2012. 

CLB Hà Nội chỉ đủ tư cách tham dự V-

League sau khi được chuyển giao cho một đơn 

vị khác, Công ty cổ phần Phát triển bóng đá Hà 

Nội. Vừa thăng hạng ở mùa giải 2016, cả công 

ty lẫn đội bóng này đều đổi tên và chuyển vào 

TPHCM, dẫn tới sự ra đời của Sài Gòn FC. 

Chính vì vậy, Sài Gòn FC vẫn luôn bị coi 

là "anh em" của Hà Nội FC dù trên giấy tờ, hai 

đội bóng này hoàn toàn tách biệt về chủ sở hữu. 

Theo khái niệm mà Scott Sommerville nhắc 

đến, Sài Gòn FC giống như một chi nhánh 

nhượng quyền của Hà Nội FC. 

Hai năm sau đó, một trường hợp "bóng 

đá nhượng quyền" liên quan đến Hà Nội FC lại 

diễn ra. Hà Nội B chính là đội U21 và U19 của 

Hà Nội FC tham gia giải Hạng Nhất để cọ xát và 

tích lũy kinh nghiệm. 

Đội bóng do HLV Phạm Minh Đức dẫn 

dắt giành ngôi á quân giải Hạng Nhất 2018 và 

được chuyển giao cho Hà Tĩnh. CLB Hồng Lĩnh 

Hà Tĩnh được thành lập vào tháng 1/2019, vô 

địch giải Hạng Nhất và đủ điều kiện thăng hạng 

V-League. Thêm một đội bóng được tạo thành 

sau khi tách ra từ Hà Nội FC và giành quyền 

tham dự giải đấu hạng cao nhất cùng CLB của 

bầu Hiển. 

Mới đây, CLB Phú Thọ cũng được thành 

lập theo cách tương tự nhưng có chút khác biệt 

so với trường hợp của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài 

Gòn FC. Đối tượng của lần chuyển giao này là 

U21 Hà Nội, cũng là một thành phần của Hà Nội 

FC nhưng không mang danh nghĩa CLB chuyên 

nghiệp. 

Việc bầu Hiển "tặng" đội U21 Hà Nội 

cho CLB Phú Thọ có thể được coi là chuyển 

nhượng cầu thủ, ban huấn luyện với mức giá cho 

không. Trường hợp của Sài Gòn FC và Hồng 

Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng mới được thành lập dựa 

trên sự chuyển giao cả về nhân sự, cơ cấu tổ 

chức lẫn tư cách tham dự giải đấu của CLB cũ. 

"Sau khi bàn giao cho CLB Phú Thọ, 

tiền duy trì đội bóng sẽ do UBND tỉnh Phú Thọ 

và các nhà tài trợ địa phương lo liệu. CLB Hà Nội 

sẽ chỉ hỗ trợ về chuyên môn, Tập đoàn T&T 

không tài trợ cho CLB Phú Thọ", bầu Hiển trả lời 

phỏng vấn VTC News. 

Về mặt chuyên môn, ba lần bàn giao kể 

trên giúp Hà Nội FC giải quyết được bài toán đầu 

ra cho các đội trẻ khi những lứa này đủ cứng cáp 

để thi đấu chuyên nghiệp. Sự xuất hiện của các 

đội bóng mới với lực lượng nòng cốt là cầu thủ 

trẻ cũng có những mặt tích cực. Theo BLV 

Quang Huy, đây có thể là cách làm "một mũi tên 

trúng hai đích". 

Tuy nhiên mặt tiêu cực trong những màn 

chuyển giao này là những nghi ngờ. Kể cả trong 

trường hợp của CLB Phú Thọ, không có quan 

hệ về sở hữu hay tài trợ với Hà Nội FC, sự ảnh 

hưởng của bầu Hiển lên đội bóng mới thành lập 

vẫn là vấn đề gây tranh cãi. 

"Tôi có một chút gờn gợn đến chuyện tặng đội 

bóng, vì ảnh hưởng của bầu Hiển xuống cả hạng 

dưới rồi, lên hạng thì đá thế nào, có tình thương 

mến thương không?", BLV Anh Ngọc nhận định.

 

 

https://vtc.vn/Ngày 22 tháng 5 năm 2020 
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PHÚ THỌ HOÀN THÀNH LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1: 

2 BỘ SÁCH ĐƯỢC CHỌN 

 

Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở giáo 

dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành 

việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, công bố 

công khai danh mục sách giáo khoa theo quy 

định. 

Theo đó, 2 bộ sách giáo khoa lớp 1 được 

các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ lựa 

chọn là: Cùng học để phát triển năng lực và 

Cánh Diều. 

Trong văn bản số 575/SGDĐT-

GDMN&TH của Sở GD&ĐT Phú Thọ gửi Bộ 

GD&ĐT về lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm 

học 2020-2021, Sở GD&ĐT Phú Thọ cho biết 

đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức lựa 

chọn sách giáo khoa như: 

Phối hợp với các nhà xuất bản giới thiệu 

về các bộ sách giáo khoa lớp 1 đã được Bộ 

GD&ĐT phê duyệt; cung cấp đầy đủ các văn 

bản, thông tin, tài liệu có liên quan đến việc lựa 

chọn sách giáo khoa, các bản mẫu của các bộ 

sách cho các cơ sở giáo dục nghiên cứu, tìm 

hiểu; tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi, đánh 

giá sự phù hợp của các bộ sách với đặc điểm 

kinh tế - xã hội và điều kiện tổ chức dạy học tại 

địa phương… 

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của 

các cơ sở giáo dục đã tiến hành làm việc theo 

nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan, 

minh bạch; có sự hướng dẫn, giám sát, kiểm tra 

của Sở GD&ĐT, UBND huyện, thành, thị và 

phòng GD&ĐT. 

Đến thời điểm hiện tại, các cơ sở giáo 

dục đã hoàn thành việc lựa chọn sách giáo 

khoa, công bố công khai danh mục sách giáo 

khoa theo quy định.

 

Hải Bình 

 

https://giaoducthoidai.vn/Ngày 25 tháng 5 năm 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ: 

TRUNG TÂM UNG BƯỚU PHÁT TRIỂN THEO MÔ HÌNH ĐA MÔ THỨC CHUYÊN SÂU 

 

Ung thư đang cướp đi hàng ngàn sinh 
mạng ..con người trên thế giới. Tại Việt Nam, 
số người măc bệnh ung thư đang gia tăng 
nhanh chóng và có xu hướng trẻ hóa. Đe nồ 
lực đồng hành cùng người bệnh, Trung tâm 
Ung bướu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phu Thọ 
luôn cố gắng phát triển một cách toàn diện 
nhất giúp mở ra thêm nhiều cơ hội. sống cho 
người bệnh. 

Trung tâm Ưng bướu - Bệnh viện đa 
khoa tình Phú Thọ có chức năng nhiệm vụ 
khám, phát hiện, chân đoán, điều trị cắc bệnh 
lý thuộc chuyên ngành ung thư cho người dân 
trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tình lân cận 
như: Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Vinh 
Phúc... 

Trước nhu cầu khám chữa bệnh của 
người dân, Trung tâm Ung bướu phải luôn nỗ 
lực không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, 
giữ vững những gì đã đạt được trong suôt 
những năm qua. 

Trung tâm gồm 3 đơn vị: Phẫu thuật 
Ưng bướu, Hóa trị và Chăm sóc giảm nhẹ, Xạ 
trị và Y học hạt nhân. Hiện nay việc điều trị ung 
thư ở các đon vị phát triển mạnh với nhiều 
phưong pháp hiện đại. Trung tâm luôn tập 
trung pháp triển các kỹ thuật khó, úng dụng 
những công nghệ cao... đê nâng cao hiệu quả 
khám chữa bệnh như kỹ thuật sinh học, điều trị 
đa mô thức (nghĩa là phải phối họp nhuần 
nhuyễn giữa phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, thuốc 
nhắm trúng đích...). Trong thời gian vừa qua, 

https://giaoducthoidai.vn/
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trung tâm đã triến khai nhiêu kỹ thuật điêu trị 
xạ trị hiện đại trên hệ thống máy xạ trị thê hệ 
mới giúp kiểm soát ung thư toi đa, giảm thiểu 
nguy cơ đối với mô lành. Xạ trị thường quy cho 
người bệnh có chỉ định, đốt u gan, u thận, u 
phổi báng sóng cao tân dưới hướng dẫn của 
cánh tay Robot Maxio. Đặc biệt kỹ thuật đốt 
khối u phối bàn ạ sóng cao tần Cooltip là kỹ 
thuật tương đoi khó và Bệnh viên đa khoa tỉnh 
Phú Thọ là tỉnh đầu tiên triển khai được kỹ 
thuật này. 

Ở lĩnh vực hóa trị và chăm sóc giảm 
nhẹ: Truyền hóa chất tĩnh mạch, hóa trị liên tục 
băng máy, điêu trị trúng đích, điều trị miễn 
dịch, điều trị nội tiết... 

Lĩnh vực phẫu thuật: Phẫu thuật được tất 
cả các khồi u trong cơ thể như: Phẫu thuật cắt 
khối tá tụy, phẫu thuật ung thư đại trực tràng, 
phẫu thuật ung thư vú.  phẫu thuật gan... 

Việc phát triển điều trị ung thư đồng bộ 
đa mô thức giúp tối ưu hóa quá trình điều trị, 
mở ra thêm nhiêu cơ hội cho những người 
không may mắc phải căn bệnh quái ác này. 
Hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại 

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển 
chuyên môn, kinh nghiệm của đội ngũ y bác sĩ, 
từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã được 
đẩu tư hệ thống cơ chât, trang thiết bị hiện đại 
như: Máy gia tốc tuyến tính, hệ thống CT mô 
Cánh tay Robot Maxío, máy đốt sóng cao tần, 
buồng pha hóa chất, máy truyền hóa chất liên 
tục, máy cắt lạnh Cryobar… nhằm hỗ trợ tối đa 
cho công tác khám chữa bệnh của bác sĩ.                  
Nhiều trường hợp người bệnh đã được 

Với việc phát triển các kỹ thuật chuyên 
sâu cùng với hệ thống trang thiết bị hiện đại đã 
đem lại nhiều cơ hội chữa khỏi bệnh và sống 
khỏe mạnh lâu dài hơn cho nhiều người bệnh. 
Người bệnh nông thị C, 41 tuổi, bản Sen, 

Mường khương , Lào cai nhập viện trong tình 
trạng tổn thương toàn bộ trường phổi trái, tổn 
thương thứ phát thân đốt sống D2 - D5, u  ống 
sống gây hẹp nhiều ống sống và chèn ép 
nhiều tủy lưng ngang mức D6. Người bệnh đã 
ung thư phổi trái di căn xương cột sống ngực. 
với những phác đồ điều trị tiên tiến khoa học  
sau hơn một tháng điều trị tình trạng người 
bệnh tiến triển tốt, người bệnh đã đi lại được 
bằng chính đôi chân của mình. 

Tôi phải cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm  
bây giờ tôi lại có động lực đê sông tiếp rồi. Sau 
đợt khám đầu tiên về nhà tôi không còn đau 
tức ngực, cũng không ho, ăn uong tốt. Ngày 
trước, chong và .các con tôi phải chăm sóc, 
nâng và dìu tôi đi lại, bây giờ thì không cân. Tôi 
có thê làm việc như trước kia, ngày ra viện về 
nhà tôi còn tự tay vào bếp nấu cơm mời anh 
em họ hàng đến chung vui” - Đây là trường họp 
người bệnh Mè Thị B., 59 tuôi, dân tộc Thái, 
Yên Châu, Sơn La nhập viện trong tình trạng 
đau tức nặng ở ngực trái ho nhiều kèm khó thở, 
người mệt mỏi, ăn uống kém. Các bác sĩ đã 
kiểm tra và hội chẩn kết luận người bệnh bị ung 
thư phổi  giai đoạn IV với thể giải phẫu là ung 
thư biểu mô tuyến , có đột biến EGFR, bác sĩ 
chỉ định điều trị với phác đồ thuốc trúng đích 
sinh học. Người bệnh đã đáp ứng tôt và sức 
khỏe cải thiện đáng kể. 

Đây chỉ là hai trong rất nhiều trường 

hợp người bệnh đã được các bác sĩ tại Trung 

tâm Ung bướu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú 

Thọ điều trị và cửu sống. Sau quá trình nỗ 1 ực 

không ngừng, trung tâm đã khẳng định được 

chất lượng dịch vụ, chất lượng khám chữa 

bệnh, điêu trị và tạo được niềm tin nơi người 

bệnh.

 

 

Trung tâm ung bướu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 

 

Sức khỏe đời sống. - Số 70 +71(4829 +4830). - Ngày 30/4 - 1/5/2020 - Tr. 16 
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TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG PHÚ THỌ 
ĐẢM BẢO VỆ SINH MÔI TRƯỜNG, TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH 

 

Nằm trên địa bàn khu 15, xã Hà Thạch, 

thị xã Phú Thọ ( tỉnh Phú Thọ), Trung tâm điều 

dưỡng người có công (NCC) Phú Thọ đã thực 

hiện tốt nhiệm vụ điều dưỡng chăm sóc đời 

sống NCC, tạo môi trường cảnh quan xanh, 

sạch đẹp, đảm bảo an toàn trong phòng, 

chống dịch covid – 19. 

Được thành lập tháng 3/1976, tiền thân 
là Khu Điều dưỡng thương binh 5 trực thuộc Bộ 
LĐ-TB&XH, đơn vị có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi 
dưỡng hơn 300 thương bệnh binh nặng và đặc 
biệt nậng của 7 tính, thành phố phía Bác; đến 
nám 1987, Trung tâm được bàn giao cho tỉnh 
Vĩnh Phú quản lý. 

Năm 1990, Khu Điều dưỡng thương 
binh 5 đá làm tốt công tác tuyên truyền, vận 
động, kết quả đa phản thương, bệnh binh nặng 
đồng tình phấn khởi trở về sinh sống cùng gia 
đình, còn lại 35 thương bệnh binh cúa 7 tính, 
thành phố với những vết thương nậng và đặc 
biệt nậng khống thé về với gia đình nén vẫn ở 
lạỉ dơn vị. Tháng 3/2006, UBND tỉnh Phú Thọ 
quyết định dối tên Khu Điều dưỡng thương binh 
5 thành Trung tâm Điều dưỡng NCC tỉnh Phú 
Thọ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sớ LĐ-
TB&XH Phú Thọ. Hiện, Trung tâm đang chăm 
sóc, nuối dướng 30 thương, bệnh binh nặng. 
Những thương, bệnh binh này có tỷ lệ mất sức 
từ 81% ướlên, mang trong mình nhiều vết thương 
cũng những bệnh tật khác như: Suy thận, bệnh 
tim, tiểu đường... 

Ồng Phạm Quang Nhạc, Giám đốc 
Trung tâm cho biết, hàng năm, Trung tâm điều 
dưỡng luân phiên cho hơn 2.000 đối tượng 
NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở LĐ-TB&XH, 
Trung tâm đã chủ động phối hợp với Phòng 
LĐ-TB&XH các huyện, thị xã, thành phố tổ 
chức đón tiếp và thực hiện tốt việc chăm sóc 
sức khỏe cho đối tượng điều dưỡng. Chi đoàn 
Thanh niên Trung tâm ra quân dọn dẹp môi 
trường tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, phòng 
chống dịch bệnh. Vào các dịp lẻ, Tết, Chi đoàn 
còn tổ chức cho người bệnh tham gia các hoạt 
động văn nghệ, thể thao nhằm tạo không khí 
vui vẻ. ớ Trung tâm, mối người bệnh dều dược 
theo dõi, chăm sóc sửc khóe kịp thời. Những 
người có biểu hiện vượng cơn thì được các y, 
bác sĩ trung tâm xử lý kịp thời, không để lên 
cơn kéo dài. Công tác phòng bệnh được chú 

trọng, thường xuyên phun thuốc phòng dịch.. 
Những năm qua, trung tâm thường xuyên nhận 
được sự quan tâm của các Bộ, ngành và tỉnh, 
nhờ có điều kiện tăng cường đầu tư, mua sắm 
một số trang thiết bị y tế nhằm đảm bảo công 
tác khám và điều trị chăm sóc sức khỏe; giải 
quyết đầy đủ các chế độ trang cấp theo bệnh 
lý; thường xuyên tu sửa, bảo dưỡng xe lăn, xe 
lắc cho các thương bệnh binh bị liệt; Phòng y 
tế phục hồi chức năng thường xuyên thăm 
khám và cấp thuốc điều trị kịp thời cho thương 
bệnh binh. Từ năm 2009 đến nay, Trung tâm 
đã được Bộ  TB&XH đầu tư khoảng 40 tỉ đồng 
đê sửa chữa, nâng cấp và xây mơí cơ sơ vật 
chất, cụ thể: Xây mới 17 gian nhà, cải tạo 17 
gian nhà cũ và xây dựng được khu nhà điều 
dưỡng với 110 giường  đảm bảo cho khâu 
chăm sóc, điều dưỡng cho khoảng 5.000 đối 
tượng có công. Hàng năm, Trung tâm thực 
hiện trồng thêm cây xanh để tạo cảnh quan. 
Công tác thu gom rác thải, xử lý vệ sinh môi 
trường cũng được Trung tâm thực hiện với quy 
trình chặt chẽ, công tác dọn vệ sinh được triển 
khai hàng ngày từ các phòng ở của các thương, 
bệnh binh nặng cho đến các khu chức năng, 
sân vườn. 

Những ngày qua, khi dịch Covid- 19 

diễn ra, Trung tâm đã chỉ đạo Phòng Ý tế - 

Phục hồi chức năng đẩy mạnh công tác theo 

dổi, châm sóc sức khỏe cho các thương bệnh 

binh như: Đo thân nhiệt hàng ngày, theo dổi 

sát sao tình hình bệnh tật để tránh bệnh có 

chuyển biến xấu, khi bệnh tình còn kiểm soát 

được thì hạn chế đưa thương bệnh binh đi 

khám chữa bệnh tại các tuyến bệnh viện, tăng 

cường vệ sinh buồng phòng. Những cá nhân 

trở về từ nơi có dịch cũng được Trung tâm yêu 

cầu tự cách ly 14 ngày để đảm bảo không 

mang dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của 

các thương, bệnh binh. Thương binh Vũ Đĩnh 

Tiến cho biết: “Ban lãnh đạo và cán bộ viên 

chức luôn quan tâm, chú trọng đến đời sống 

vật chát và tinh thần của các thương, bệnh 

binh. Trong những ngày dịch Covid-19, công 

tác phòng dịch rất tốt, khồng gian của Trung 

tâm trong lành, sạch sẽ. Cán bộ, nhân viên 

luôn tận tình chăm sóc, coi người bệnh như 

người thân.. . nên chúng tôi ấm lòng lắm”.

 

Châu Anh 
Lao động xã hội - Số 54 - Ngày 5 tháng 5 năm 2020 - Tr.12 
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PHÚ THỌ: 

BÉ GÁI CÓ 3 QUẢ THẬN VÀ 3 ỐNG NIỆU QUẢN 

 

Các bác sĩ khoa Ngoại Nhi Tổng hợp, 

Trung tâm Sản Nhi vừa phẫu thuật thành công 

cho một bệnh nhi 16 tháng tuổi có 3 quả thận và 

3 ống niệu quản riêng biệt. 

Chị P.T.T.H (38 tuổi, mẹ bệnh nhi) cho 

biết, ở tuần thai thứ 28, trong lần đi siêu âm định 

kỳ, chị được các bác sĩ thông báo thai nhi trong 

bụng có dấu hiệu giãn đài bể thận trái, theo dõi 

hẹp khúc nối bể thận – niệu quản trái. Chị H được 

khuyến cáo chú ý hơn trong việc theo dõi thai kỳ 

để có thể có hướng xử trí sau sinh. 

Sau khi chào đời, trẻ được gia đình đưa 

đi khám và phát hiện thận – niệu quản đôi bên 

trái nhưng chưa có chỉ định mổ. Gia đình vẫn 

duy trì việc theo dõi sức khỏe, cho trẻ khám định 

kỳ 3-6 tháng/lần. Gần đây, gia đình phát hiện 

thấy hố thận trái của trẻ to hơn bình thường kèm 

theo tiểu són nên đưa trẻ đi khám tại Trung tâm 

Sản Nhi và được chỉ định nhập viện điều trị. 

Sau khi được xét nghiệm, chiếu chụp, 

các bác sĩ cho biết, bệnh nhi bị giãn đài bể thận 

trái. Phim chụp cắt lớp vi tính cho thấy, hình ảnh 

thận trái đôi hoàn toàn, có 2 hệ thống đài bể 

thận và niệu quản riêng biệt, đơn vị thận phụ 

bên trái ứ nước do sa lồi niệu quản vào lòng 

bàng quang, còn chức năng. Thận dưới bên trái 

hình thái và chức năng bình thường. 

BSNT. Triệu Mạnh Toàn – Phó Khoa 

Ngoại nhi Tổng hợp – người trực tiếp thực hiện 

phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết, đây là ca phẫu 

thuật khá phức tạp. Các bác sĩ đã thực hiện 

phẫu thuật cắt bỏ một phần niệu quản thận phụ 

giãn lớn, nối niệu quản thận phụ vào bể thận 

chính, đặt JJ niệu quản thận phụ. Hiện tại, sức 

khỏe bệnh nhi ổn định và đã được xuất viện. 

Thận – niệu quản đôi là dị tật hay gặp 

nhất của đường tiết niệu trên với tỉ lệ khoảng 

0.67% – 1%. Tuy nhiên, dị tật đường tiết niệu có 

thể phát hiện trong thời kỳ bào thai qua siêu âm. 

Bác sĩ Toàn khuyến cáo, các thai phụ nên tuân 

thủ đúng việc khám thai định kỳ tại những cơ sở 

y tế uy tín để có thể phát hiện bệnh sớm và có 

hướng điệu trị sau sinh phù hợp. Ngoài ra, để 

phòng ngừa dị tật tiết niệu cho con, các thai phụ 

cần giữ sức khỏe tốt, ăn uống đủ chất, ngủ đủ 

giấc và thư giãn tinh thần, cẩn trọng với mọi loại 

thuốc và hóa chất trong 3 tháng đầu thai kỳ.

 

Vân Huyền 

 

Giáo dục và Thời đại. – Số 123. –  Ngày 22 tháng 5 năm 2020. – Tr.12 

 


