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THƯ MỤC THÔNG TIN TƯ LIỆU ĐỊA CHÍ VĨNH PHÚC 

(Trích Báo, Tạp chí Quý III/2020) 

 

ĐC. 1: VĨNH PHÚC VỚI CẢ NƯỚC, CẢ NƯỚC VỚI VĨNH PHÚC 

 

1. BIỆN VĂN CƯỜNG. Bàn giao, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Long 

An/.- Quân đội nhân dân - Số 21280 - Ngày 05/07/2020 - Tr. 2 

Ngày 3/7/2020, Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

tỉnh Long An phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức lễ bàn giao, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ Lê 

Văn Chẩn. Liệt sĩ Lê Văn Chẩn nguyên quán xã Bình Quới, huyện Vàm Cỏ (nay 

là huyện Châu Thành) tỉnh Long An; trú quán xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa. Đồng 

chí tham gia cách mạng tháng 10 năm 1947 tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 

568, Sư đoàn 330, chức vụ Tiểu đội phó. Do vết thương phổi tái phát, ngày 

22/5/1962, đồng chí đã hy sinh tại Bệnh viện 108. Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Long An - Thượng tá Nguyễn Minh Tấn cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 

Bộ Chỉ huy Quân sự và các ngành chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đã quan tâm chăm 

sóc phần mộ liệt sĩ Lê Văn Chẩn thời gian qua và tri ân sâu sắc đến thân nhân 

liệt sĩ đã có công sinh thành, hiến dâng cho Tổ quốc người con ưu tú. 

ĐC. 1 

2. KHẮC TUẤN. Trao 20 suất học bổng tới học sinh nghèo tại Vĩnh Phúc/.- 

Lao động - Số 165 - Ngày 17/07/2020 - Tr.4 

Nhằm động viên những học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên 

trong học tập, vừa qua, quỹ xã hội từ thiện  Tấm lòng vàng phối hợp với LĐLĐ 

tỉnh Vĩnh Phúc trao 20 suất học bổng, trị giá 1.000.000 đồng/ suất tới con công 

nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

Đây là 20 suất học bổng nằm trong tổng số 250 suất học bổng trị giá 250 

triệu đồng do Ngân hàng TPTM Ngoại thương Việt Nam- VBC thông qua quỹ 

Tấm lòng vàng trao tặng tới các e học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học 

tập và đạt thành tích tốt trên toàn quốc. 

ĐC. 1 
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3. LÊ TRANG. Báo Pháp luật Việt Nam trao tặng nhà tình nghĩa cho gia 

đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vĩnh Tường/.- Pháp luật Việt Nam - Số 

227 - Ngày 14/08/2020 - Tr. 5 

Văn phòng đại diện báo Pháp luật Việt Nam tại khu vực phía Bắc đã hoàn 

thành việc hỗ trợ xây dựng và trao tặng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình bà Phí Thị 

Linh (tại thị trấn Tứ Trưng, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc). Đây là sự kiện trong 

chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 35 năm Ngày báo Pháp luật Việt Nam 

phát hành số báo đầu tiên (10/7/1985 - 10/7/2020), thể hiện nét đẹp văn hóa, vừa 

thể hiện tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng và xã hội  của những người 

làm báo Pháp luật Việt Nam. Sau hơn 2 tháng triển khai, hộ gia đình bà Phí Thị 

Linh đã hết sức phấn khởi khi được sống trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp. 

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân trên đại bàn xã cũng đã có những phần quà gửi tặng đến 

gia đình bà Linh để giúp cho ngôi nhà của bà trở nên ấp ấm hơn. 

ĐC. 1 

4. LƯU PHƯƠNG ANH. Học viện Quân y tổ chức Chương trình Hành quân 

xanh/.- Quân đội nhân dân - Số 21300 - Ngày 25/07/2020 - Tr. 8 

Học viện Quân y tổ chức Chương trình Hành quân xanh tại xã Hoàng Hoa, 

huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc với nhiều hoạt động ý nghĩa như trao tặng  

Công trình Cổng làng cho cán bộ và bà con thôn 2, xã Hoàng Hoa, tặng 1.000 

quyển vở cho các em học sinh trường Tiểu học Hoàng Hoa...Cũng trong khuôn 

khổ chương trình, đoàn công tác của Học viện đã tới thăm hỏi, động viên, trao 

quà các gia đình chính sách trên địa bàn, tới dâng hương tại Đài tưởng niệm các 

Anh hùng liệt sĩ và Bia lưu niệm của Học viện. Ban tổ chức chương trình mong 

muốn thông qua các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, tinh thần tình 

nguyện xung kích của tuổi trẻ Học viện sẽ càng được phát huy hơn nữa, đặc biệt 

trong việc tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới; đồng thời 

giúp đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức về hoạt động tình nguyện, tiếp tục phấn 

đấu, rèn luyện để nâng cao vị thế và chất lượng của tổ chức đoàn trong đơn vị. 

ĐC. 1 

5. NGUYỄN HỒNG SÁNG. Binh chủng Pháo binh tặng quà, tri ân gia đình 

chính sách, người có công tại Vĩnh Phúc/.- Quân đội nhân dân - Số 21301 - Ngày 

26/07/2020 - Tr. 3 

Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 26-7, Đảng ủy, Bộ 

tư lệnh Binh chủng Pháo binh chỉ đạo Lữ đoàn Pháo binh 204 (Binh chủng Pháo 
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binh) phối hợp với UBND xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 

gặp mặt, trao quà tặng gia đình chính sách, người có công với cách mạng và tiến 

hành khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn 

xã Định Trung. Nhân dịp này, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Binh chủng Pháo binh và Lữ 

đoàn Pháo binh 204 đã trao 40 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tặng 40 

gia đình chính sách trên địa bàn xã Định Trung; cán bộ, y bác sĩ binh chủng cũng 

tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 lượt người 

dân. 

ĐC. 1 

6. VIỆT DŨNG. Truy tố 4 bị can trong vụ Thanh tra Bộ xây dựng vòi tiền ở 

Vĩnh Phúc/.- Lao động - Số 168 - Ngày 21/07/2020 - Tr. 7 

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành cáo trạng 

truy tố Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Kim Liên (em gái bị can Kim Anh, cán 

bộ phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng), Nguyễn Thùy Linh (thành viên 

Đoàn Thanh tra) và Đặng Hải Anh (chuyên viên phòng Thanh tra xây dựng 2, 

thanh tra Bộ Xây dựng) cùng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt 

tài sản". Theo đó, bị can Nguyễn Thị Kim Anh bị xác định là người chủ mưu chỉ 

đạo điều hành, vừa là người thực hiện tội phạm xâm phạm đến quyền sở hữu tài 

sản của người khác và tính đúng đắn của hoạt động công vụ gây bức xúc dư luận 

làm giảm lòng tin của nhân dân và doanh nghiệp đối với cơ quan thanh tra. 

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc nhận định các bị can đã sử dụng chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của mình như một phương tiện ép buộc để chiểm đoạt tài sản của 

nhiều đơn vị, tổ chức với số tiền đặc biệt lớn. Hành vi phạm tội của các bị can là 

đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của các cơ 

quan, tổ chức. 

ĐC. 1 

7. ĐỖ HÙNG. Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái thăm và làm việc 

với Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc/.- Pháp luật Việt Nam - Số 256 - Ngày 

12/09/2020 - Tr. 5 

Chiều 10/9/2020, đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng Cục trưởng Tổng cục 

THADS đã có buổi thăm và làm việc với Cục THADS tỉnh Vĩnh Phúc. Tại buổi 

làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Thái đã động viên, chia sẻ những khó khăn của 

tập thể cán bộ, công chức các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc trong thời điểm 

thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện hoàn 
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thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; đồng chí ghi nhận sự cố gắng, quyết tâm và 

đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh 

trong 11 tháng 2020. Đồng chí mong muốn Vĩnh Phúc nhân rộng các điển hình 

tiên tiến, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác THADS cho các đơn vị khác. Thay 

mặt cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan THADS tỉnh cảm ơn những 

ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Yến hứa trong 

thời gian tới sẽ tiếp tục giữ vững đoàn kết; khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn 

thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; duy trì các phong trào thi đua mà ngành, 

địa phương phát động; công tác THADS trên địa bàn tỉnh sẽ đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, 

cải thiện môi trường đầu tư giữ vững an ninh, ổn định chính trị tại địa phương. 

ĐC. 15 

8. HOÀNG QUANG. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm 

hộ đồng bào dân tộc Sán Dìu làm kinh tế giỏi/.- Lao động - Số 162 - Ngày 

14/07/2020 - Tr. 2 

Sáng 13/7, tại xã Đạo Trù (huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), Ủy viên Bộ 

Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và đoàn công 

tác Chính phủ đã đến thăm mô hình làm kinh tế giỏi của gia đình bà Lý Thị Man, 

dân tộc Sán Dìu. Nói chuyện thân mật với gia đình bà Lý Thị Man cùng cán bộ 

và nhân dân trong xã, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình 

biểu dương và đánh giá cao những thành tích và nỗ lực vươn lên vượt khó của bà 

con các dân tộc thiểu số trong xã nói riêng và nhân dân xã Đạo Trù nói chung. 

Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm an ninh trật tự 

và giữ gìn bản sắc văn hóa của bà con các dân tộc thiểu số, nhất là đối với đồng 

bào Sán Dìu chiếm đa số trong xã.  

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong rằng, xã Đạo Trù nói riêng và 

Vĩnh Phúc nói chung cần tiếp tục phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, làm 

ăn giỏi trên địa bàn như gia đình bà Lý Thị Man đến đồng bào trong xã, trong 

huyện, góp phần xóa đói giảm nghèo trên quê hương Vĩnh Phúc anh hùng. 

ĐC. 15 

9. LÂM HẢI. Thứ trường Bộ NN&PTNT kiểm tra các mô hình khuyến nông 

tại Vĩnh Phúc/.- Vĩnh Phúc - Số 5141 - Ngày 04/09/2020 - Tr.2 

Ngày 3/9, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do thứ trưởng Lê Quốc Doanh 

làm trưởng đoàn đã đi thăm, kiểm tra các mô hình khuyến nông, thuộc dự án 
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khuyến nông Trung ương triển khai trên địa bàn tỉnh. Sau khi kiểm tra các mô 

hình: Nuôi ngọc trai nước ngọt (Tam Dương); Chăn nuôi gà vịt thương phẩm theo 

VietGap (Tam Đảo); Chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ (Tam Đảo)... Thứ trưởng 

đánh giá cao hiệu quả các mô hình khuyến nông thuộc Dự án Khuyến nông Trung 

ương triển khai trên địa bàn tỉnh và khẳng định sự nỗ lực của ngành nông nghiệp 

tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phối hợp chặt chẽ với các đơn vị triển khai dự án 

đúng tiến độ, đảm bảo các nội dung dự án đề ra. 

ĐC. 15 

10. PV. Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước/.- Nhân dân - Số 23707 - 

Ngày 17/09/2020 - Tr. 1 

Ngày 16-9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Ðại hội thi đua yêu 

nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. 

Phát biểu ý kiến tại đại hội, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Vĩnh 

Phúc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh, trong đó có tư tưởng thi đua ái quốc và tấm gương thi đua mẫu mực 

của Bác Hồ. Quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của 

Ðảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của 

các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận 

Tổ quốc và các đoàn thể trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước. Tại đại 

hội, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Ðặng Thị Ngọc Thịnh đã trao 

Huân chương Lao động hạng ba tặng nhân dân và cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc và Huân 

chương Lao động hạng nhì tặng đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Ðảng, 

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, vì đã có thành 

tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Dịp này, tỉnh 

Vĩnh Phúc cũng trao Bằng khen tặng 30 tập thể, 40 cá nhân điển hình tiên tiến 

tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020. 

ĐC. 15 

11. PV. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dự lễ khai giảng năm học mới tại 

Vĩnh Phúc/.- Nhân dân - Số 23696 - Ngày 06/09/2020 - Tr. 3 

Sáng 5/9, Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng cùng Đoàn công tác 

của Chính phủ dự lễ khai giảng năm học mới với thầy và trò trường THPT Chuyên 

Vĩnh Phúc. Năm học 2020-2021, là năm học đầu tiên trường THPT Chuyên Vĩnh 

Phúc chuyển tới vị trí mới. Trường được xây dựng trên diện tích 6,5 ha với kinh 

phí khoảng 473 tỷ đồng. 
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Công trình với đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu học tập của 1.500 

học sinh gồm các hạng mục chính: 45 phòng học lý thuyết, 25 phòng học bộ 

môn. 

Các hạng mục khác của trường: Hội trường, phòng học cho đội tuyển học 

sinh giỏi, nhà đa năng, sân vận động, bể bơi, nhà thư viện, ký túc xá... đảm bảo 

cho việc giảng dạy, học tập, nội trú của học sinh và chuyên gia được mời đến 

giảng dạy. 

ĐC. 15 

12. PV. Vĩnh Phúc cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công/.- Nhân 

dân - Số 23685 - Ngày 25/08/2020 - Tr. 1 

Ngày 24-8, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng 

Thường trực Chính phủ dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ làm việc với tỉnh Vĩnh 

Phúc về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh tiến 

độ giải ngân vốn đầu tư công. Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng 

Trương Hòa Bình yêu cầu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục quyết tâm, thực 

hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy mạnh cải cách hành chính; huy động 

mọi nguồn lực, sức mạnh của người dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị 

tham gia thực hiện thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đa dạng hóa đầu tư, 

thu hút các nguồn lực đầu tư trong và ngoài nước. Tỉnh cần phấn đấu hoàn thành 

giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020; trong đó, phân chia các dự 

án đầu tư công theo tiêu chí tiến độ; xác định rõ những khó khăn, vướng mắc 

thuộc thẩm quyền của khâu nào để đề ra giải pháp giải quyết dứt điểm. Những dự 

án khó có khả năng hoàn thành hoặc tiến độ quá chậm, vướng mắc về mặt bằng, 

thủ tục,... thì kiên quyết điều chuyển vốn cho các dự án có khả năng hoàn thành. 

ĐC. 15 

13. PV. Vĩnh Phúc cần gắn cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã 

hội/.- Nhân dân - Số 23643 - Ngày 14/07/2020 - Tr. 1 

Ngày 13-7, Đoàn kiểm tra của Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 

tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách 

hành chính của Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về công tác cải cách hành chính và chính sách dân tộc. Phát biểu tại buổi 

kiểm tra, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nhấn mạnh, 

thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhất 

là phải phát huy được các tiềm năng, thế mạnh lớn của Vĩnh Phúc trong phát triển 
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công nghiệp, du lịch, dịch vụ, lâm nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao; bảo đảm gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính với thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; nâng cao chất lượng đời sống người dân, đặc 

biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

ĐC. 15 

14. PV & TTXVN. Đoàn công tác của Ban bí thư làm việc tại tỉnh Vĩnh 

Phúc/.- Nhân dân - Số 23628 - Ngày 29/06/2020 - Tr. 1 

Ngày 28-6, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực 

Ban Bí thư cùng đoàn công tác của Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Vĩnh Phúc về kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Nghị 

quyết Ðại hội 16 của Ðảng bộ tỉnh; kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-

CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng. 

Phát biểu ý kiến kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Vượng ghi nhận và 

đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Ðảng bộ 

tỉnh Vĩnh Phúc. Ðồng chí yêu cầu tỉnh cần tăng cường tinh thần đoàn kết, thống 

nhất trong Ðảng, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cán bộ, đảng viên với quần 

chúng nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh 

tế - xã hội. Tỉnh cần tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 35, tổ chức tốt đại hội đảng 

bộ cấp huyện và cấp tỉnh; chú trọng công tác xây dựng Ðảng và xây dựng hệ thống 

chính trị vững mạnh. Trong phát triển kinh tế - xã hội, bên cạnh khai thác tiềm 

lực, thế mạnh về tự nhiên sẵn có, tỉnh cần phát huy tốt lợi thế về nguồn nhân lực; 

giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường; tạo điều kiện phát triển 

doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa để tạo việc làm tại chỗ cho lao 

động địa phương. 

ĐC. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thư mục TTTL Địa chí Vĩnh Phúc                                                                                       Quý III/2020 

 

Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc  8 

 

ĐC. 2: CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI 

 

15. PV. Vĩnh Phúc tổ chức thành công đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở/.- Nhân 

dân - Số 23688 - Ngày 28/08/2020 - Tr. 3 

Đến thời điểm này, 13/13 Đảng bộ cấp trên cơ sở ở Vĩnh Phúc đã tổ chức 

thành công Đại hội, bảo đảm đúng theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và 

sớm hơn so với quy định của Trung ương gần một tháng. Đây là minh chứng rõ 

nét cho sự chủ động, thực hiện bài bản, tích cực, khoa học, nghiêm túc của các 

cấp ủy cấp trên cơ sở và sự chỉ đạo kịp thời, sát sao, quyết liệt của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy trong thời gian qua. Có thể thấy, thành công của Đại hội Đảng bộ cấp 

trên cơ sở là kết quả của công tác chuẩn bị kỹ lưỡng trong một quá trình từ Đại 

hội các chi bộ đến Đảng bộ cơ sở. Đặc biệt, trong giai đoạn tỉnh thực hiện rất 

nhiều nhiệm vụ, nhất là vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa bảo đảm 

các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thành công của Đại hội Đảng bộ cấp trên 

cơ sở tạo bước phát triển của mỗi địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ mới, là tiền 

đề quan trọng để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần 

thứ XVII. 

ĐC. 212 

16. TIẾN ĐỨC. Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 

VI/.- Nhân dân - Số 23652 - Ngày 23/07/2020 - Tr. 3 

Đảng bộ Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ 

VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an tỉnh đã 

lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, triển khai hiệu quả 10 đề án, ban 

hành hơn 600 văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự, triển khai 23 đợt 

cao điểm; hàng chục đợt rà soát, khảo sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 

tỉnh. Công tác điều tra, xử lý tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Điều tra làm 

rõ 2.145 vụ phạm tội, đạt tỷ lệ 86,8%, vượt 11,8% so nhiệm kỳ trước; trong đó 

điều tra làm rõ 92/92 vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, đạt 100%, 

vượt 5% so chỉ tiêu đề ra. Bắt, vận động đầu thú 355 đối tượng truy nã, khởi tố 

570 vụ án về cờ bạc, 79 vụ về mại dâm, 109 vụ án kinh tế, tham nhũng. Nhiệm kỳ 

tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn lực lượng đáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phấn đấu hằng năm có hơn 90% tổ chức 

cơ sở đảng và hơn 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chỉ đạo giải 

quyết dứt điểm các vụ việc, địa bàn phức tạp về an ninh trật tự... 
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Đại hội đã bầu 22 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-

2025; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. 

ĐC. 212 

17. LÊ ĐÔN. Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc :  Một nhiệm kỳ thắng lợi toàn diện/.- 

Người cao tuổi - Số 91 - Ngày 05/08/2020 - Tr. 7 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Vĩnh Phúc đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ 

tiêu KTXH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra với một số 

điểm nhấn quan trọng, như: 23/23 chỉ tiêu phát triển KT-XH đều đạt và vượt kế 

hoạch đề ra vào cuối năm 2020; thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 30 nghìn tỷ 

đồng/năm, trong đó thu nội địa đạt hơn 28,5 nghìn tỷ và là một trong những tỉnh 

top đầu miền Bắc về thu nội địa; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng mạnh; cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch tích cực; các ngành công nghiệp với hàm lượng giá trị công 

nghệ cao, giá trị gia tăng lớn có tốc độ tăng trưởng hàng năm cao (từ 30-54% tùy 

từng lĩnh vực) thay thế dần mức độ phụ thuộc vào các ngành công nghiệp lớn như 

ôtô, xe máy, vốn là thế mạnh của tỉnh trong những năm trước. Thành công của 

Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh sự lãnh đạo của Đảng, còn 

là ý chí quyết tâm, đồng lòng của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND các cấp. Tuy vậy, bà 

Hoàng Thị Thúy Lan cho rằng, tình hình KTXH trong nước còn diễn biến khó 

lường do tác động của dịch Covid-19. Trong khi đó, thời gian còn lại của nhiệm 

kỳ đang dần rút ngắn và tính bằng ngày, vì vậy, Vĩnh Phúc tuyệt đối không được 

chủ quan, tự mãn với thành tích đạt được mà cần tiếp tục nỗ lực, đưa Vĩnh Phúc 

phát triển nhanh, bền vững, để mọi người dân đều được hưởng những thành quả 

tích cực từ tăng trưởng của địa phương. 

ĐC. 219 

18. LÊ HOA. Vĩnh Phúc :  Tập huấn bồi dưỡng kiến thức khởi sự kinh 

doanh/.- Phụ nữ Việt Nam - Số 95 - Ngày 07/08/2020 - Tr. 4 

Ngày 28/7/2020, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Sở Kế hoạch và 

đầu tư tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp 

cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, phụ nữ có ý tưởng khởi sự kinh doanh, thông 

qua lớp tập huấn, giúp cho các chị em chuẩn bị khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng 

cao kiến thức, kỹ năng để khởi nghiệp kinh doanh; các nữ chủ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa có thêm kinh nghiệm để vận dụng vào thực tế kinh doanh, quản lý doanh 

nghiệp hiệu quả hơn. Từ đó, các chị em có định hướng trong sản xuất kinh doanh 

và khởi nghiệp tạo tiền đề, nền tảng giúp phụ nữ phát triển kinh tế một cách bền 

vững, khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh. 
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ĐC. 224 

19. LONG ANH. Vĩnh Phúc :  Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ 

thông qua di tích lịch sử, văn hóa/.- Quân đội nhân dân - Số 21335 - Ngày 

29/08/2020 - Tr. 8 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 

lễ ký kết “Kế hoạch phối hợp công tác tổ chức các hoạt động giáo dục truyền 

thống lịch sử, văn hóa cho học sinh tại Bảo tàng tỉnh, Văn miếu tỉnh và các di tích 

lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020 -2025. Các nội dung 

sẽ được phối hợp triển khai gồm: Tổ chức cho học sinh đến tham quan, trải nghiệm, 

tìm hiểu về truyền thống văn hóa lịch sử dân tộc, đất nước con người Việt Nam, 

con người quê hương Vĩnh Phúc tại Bảo tàng tỉnh. Tổ chức cho học sinh trải 

nghiệm tìm hiểu truyền thống hiếu học tại Văn miếu tỉnh. Tổ chức cho học sinh 

tìm hiểu về lịch sử, văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước qua các câu lạc 

bộ, cuộc thi bằng các hình thức học trực quan sinh động. 

ĐC. 224 

20. VĨNH HÀ. Huyện Đoàn Vĩnh Tường :  Ra mắt mô hình “Chợ dân 

sinh giảm thiểu rác thải nhựa”/.- Quân đội nhân dân - Số 21298 - Ngày 

23/07/2020 - Tr. 8 

Ngày 22/7/2020, Huyện Đoàn Vĩnh Tường phối hợp với Ban quản lý Chợ 

trung tâm thị trấn Vĩnh Tường tổ chức tập huấn các biện pháp giảm thiểu rác thải 

nhựa cho người dân, các hộ kinh doanh tại chợ; xây dựng mô hình “Chợ dân sinh 

giảm thiểu rác thải nhựa”. Tại chương trình, đông đảo người dân và các hộ kinh 

doanh được tuyên truyền, phổ biến về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường 

sống; các biện pháp giảm thiểu rác thải nhựa. Các cán bộ, ĐVTN đã phát miễn 

phí 100 chiếc làn nhựa, 100 cuộn túi nilon tự phân hủy, 100 túi xách sử dụng 

nhiều lần cho tiểu thương và người dân; đồng thời, phát 150 tờ rơi tuyên truyền 

về công tác bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa. Huyện Đoàn Vĩnh 

Tường trao tặng 2 thùng rác bảo vệ môi trường cho Ban quản lý Chợ trung tâm 

thị trấn Vĩnh Tường. 

Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Vĩnh Tường nhằm chung tay, góp sức 

với cộng đồng trong công tác phòng chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường xanh 

– sạch – đẹp. 

ĐC. 224 
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21. ĐỖ HÙNG. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Phúc :  Không để ai bị bỏ 

lại phía sau/.- Pháp luật Việt Nam - Số 245 - Ngày 01/09/2020 - Tr. 10 

Nhằm thiết thực chào mừng 74 năm Ngày thành lập ngành Thi hành án dân 

sự (19/7/1946-19/7/2020), 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam 

(28/8/1945 – 28/8/2020), hưởng ứng kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 

2020 của Tổng cục THADS, UBND tỉnh Vĩnh Phúc. Ngay từ đầu năm công tác, 

Cục THADS tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

“Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; “chung tay vì 

người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, theo đó Cục đã triển khai các hoạt 

động cụ thể như đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, trao 

quà cho học sinh nghèo vượt khó. Trong hai ngày 25 và 26/8/2020, Cục THADS 

tỉnh tổ chức các đoàn đã đến thăm hỏi, tặng 18 xuất quà cho các gia đình chính 

sách có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sống 

trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 32 triệu đồng do cán bộ, công chức, người lao 

động các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh ủng hộ, trong đó giành 14 xuất học 

bổng cho học sinh nghèo vượt khó được trao dịp đầu năm học tháng 9/2020. Theo 

kế hoạch, đầu tháng 9/2020 Cục THADS tỉnh sẽ trao 14 xuất học bổng cho học 

sinh nghèo vượt khó tại các trường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, tổng kinh phí 14 

triệu đồng. 

ĐC. 226 

22. ĐỖ HÙNG. Vĩnh Phúc :  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

thuyết phục về Thi hành án dân sự/.- Pháp luật Việt Nam - Số 183 - Ngày 

01/07/2020 - Tr. 4 

UNBD tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc tăng 

cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ 

trong công tác thi hành án dân sự, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chiến lược cải 

cách tư pháp theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính 

trị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 của 

Bộ Chính trị, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự năm 

2014 và các văn bản có liên quan. Với sự quan tâm sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

sự phối hợp của các Sở, ban, ngành, trong thời gian tới, công tác THADS trên địa 

bàn sẽ tiếp tục có bước chuyển biến mạnh mẽ, góp phần không nhỏ vào việc thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường đầu tư, giảm thiểu 

đơn thư khiếu nại, tố cáo và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn tỉnh. 
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ĐC. 226 

23. TẠ THỊ LAN HƯƠNG. Chi cục THADS Bình Xuyên, Vĩnh Phúc :  Dấu 

ấn "thuyền trưởng" tràn đầy nhiệt huyết/.- Pháp luật Việt Nam - Số 244 - Ngày 

31/08/2020 - Tr. 4 

Dưới sự “chèo lái” của "thuyền trưởng" Nguyễn Như Hải, Chi cục Thi hành 

án dân sự (THADS) Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã đạt nhiều thành tích xuất sắc, góp 

phần vào thành tích chung của toàn ngành. Trong suốt quá trình công tác, từ vị 

thế là cán bộ phòng Thi hành án đến Chi Cục trưởng – Bí thư Chi bộ Chi cục 

THADS huyện Bình Xuyên, đồng chí luôn sống giản dị, hòa đồng và nhiệt tình 

giúp đỡ các đồng nghiệp. Do đó, đồng chí luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng 

của đồng nghiệp, đặc biệt là sự tạo điều kiện giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa 

phương huyện Bình Xuyên, sự quan tâm chỉ đạo sát sao về công tác chuyên môn 

của lãnh đạo Cục THADS tỉnh, đây chính là động lực, là điều kiện thuận lợi để 

đồng chí phấn đấu trong công tác và đạt được nhiều thành quả đáng được biểu 

dương. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí, đơn vị THADS huyện Bình Xuyên trong 

hai năm 2018, 2019 luôn đạt thành tích Tập thể lao động xuất sắc và được Bằng 

khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Đặc biệt, Tháng 2 năm 2020 Chi cục THADS 

huyện Bình Xuyên được công nhận là điển hình tiên tiến cấp cơ sở theo Quyết 

định số 375/QĐ-CTHADS ngày 28/2/2020 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

ĐC. 226 

24. HỒNG MÂY. Vĩnh Phúc :  Tăng cường công tác đối thoại chính sách 

pháp luật/.- Pháp luật Việt Nam - Số 239 - Ngày 26/08/2020 - Tr. 5 

Sáng 25/8, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện 

Nghị quyết 209/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về tăng cường phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL) giai đoạn 2016-2020 và triển khai Chỉ thị số 41-CT/TU 

ngày 10/8/2020 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện 

Chỉ thị số 32-CT/TW và thực hiện Kết luận số 80-KL của Ban Bí thư. Với sự quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, sự nỗ lực của ngành tư pháp 

tỉnh Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh tin tưởng rằng trong thời gian 

tới tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác PBGDPL mà cụ thể 

là thực hiện thành công Chỉ thị số 41 của Tỉnh ủy, tiếp tục đưa công tác PBGDPL 

hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã 

hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới. 

ĐC. 227 
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25. K.Q. Vĩnh Phúc :  Tập huấn nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước/.- 

Pháp luật Việt Nam - Số 184 - Ngày 02/07/2020 - Tr. 5 

Sở Tư pháp Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho 

đội ngũ cán bộ làm công tác bồi thường Nhà nước năm 2020. Tại Hội nghị, các 

đại biểu đã được nghe báo cáo viên của Bộ Tư pháp giới thiệu, hướng dẫn các nội 

dung liên quan đến công tác bồi thường Nhà nước như: Một số nội dung mới cơ 

bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Kỹ năng, nghiệp vụ giải 

quyết bồi thường; Kỹ năng, nghiệp vụ quản lý Nhà nước về công tác bồi thường 

Nhà nước; Nghiệp vụ hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu 

cầu bồi thường Nhà nước. Hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm bắt, vận dụng tốt 

hơn các quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và văn bản 

hướng dẫn thi hành trong quá trình giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường Nhà 

nước tại địa phương khi có phát sinh. 

ĐC. 227 

26. LÊ HUYỀN. Huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc :  Ưu tiên phổ biến pháp luật 

cho người dân tộc thiểu số/.- Pháp luật Việt Nam - Số 230 - Ngày 17/08/2020 

- Tr. 4 

Tam Đảo là một huyện miền núi, nằm ở phía đông bắc của tỉnh Vĩnh Phúc, 

dân số trên 80.000 người, trong đó 44,5% là người dân tộc thiểu số (chủ yếu là 

dân tộc Sán Dìu). Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, 

nhân dân các dân tộc trong huyện luôn đoàn kết một lòng, khắc phục mọi khó 

khăn và đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trên các lĩnh vực của đời 

sống. Trong thành công chung đó, có phần đóng góp không nhỏ của công tác tư 

pháp, với điểm sáng là công tác phổ biến, giáo dục cho người dân tộc thiểu số. 

Thông qua chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật, nhận thức của người 

dân trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao, được tiếp cận với các nguồn 

thông tin về pháp luật, về chấp hành pháp luật, về quyền lợi và nghĩa vụ của công 

dân, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế của huyện miền núi. 

ĐC. 227 

27. P.M. Vĩnh Phúc :  Sở Tư pháp tập huấn về tổ chức, hoạt động của Thừa 

phát lại/.- Pháp luật Việt Nam - Số 227 - Ngày 14/08/2020 - Tr. 5 

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 

08/01/2020 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại. Đồng chí 

Hà Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp dự và chỉ đạo Hội nghị. Tại hội nghị, 
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Đ/c Đặng Kim Hoa, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Bộ Tư pháp đã truyền 

tải những kiến thức bổ ích, liên quan đến hoạt động của Thừa phát lại; trong đó, 

tập trung làm rõ các điểm mới của Nghị định số 08/2020/NĐ-CP như: Tiêu chuẩn 

bổ nhiệm Thừa phát lại; Thừa phát lại không kiêm nhiệm công chứng viên, luật 

sư; vi bằng không có giá trị thay thế bản công chứng, chứng thực; phải mua bảo 

hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Thừa phát lại; mức chi phí tống đạt giấy tờ hồ 

sơ, tài liệu…Thông qua nội dung tập huấn đã giúp các đại biểu hiểu rõ hơn pháp 

luật về thừa phát lại, đồng thời góp phần bổ sung nâng cao kiến thức, kỹ năng tác 

nghiệp trong hành nghề cho Thừa phát lại, đưa chế định Thừa phát lại vào cuộc 

sống. 

ĐC. 227 

28. PHẠM TIẾN TUÂN. VKSND huyện Sông Lô "Chung tay vì người 

nghèo"/.- Pháp luật Việt Nam - Số 237 - Ngày 24/08/2020 - Tr. 5 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" 

gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía 

sau”, VKSND huyện Sông Lô (tỉnh Vĩnh Phúc) đã triển khai các hoạt động cụ thể 

để thực hiện kế hoạch giúp đỡ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 

Công đoàn, Đoàn thanh niên VKSND huyện Sông Lô vừa phối hợp cùng các đồng 

chí đại diện chính quyền, các đoàn thể xã Đôn Nhân, huyện Sông Lô đã đến thăm 

và tặng quà 3 gia đình gồm: Cụ Hoàng Thị Kiên (SN 1942), cụ Nguyễn Thị Tiền 

(SN 1929) và ông Nguyễn Hữu Huynh (SN 1950) một mình nuôi mẹ già hơn 90 

tuổi. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn cao thể hiện truyền thống tương 

thân tương ái của Công đoàn, Đoàn thanh niên VKSND huyện Sông Lô góp phần 

tạo hiệu ứng đẩy mạnh phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để 

ai bị bỏ lại phía sau”. 

ĐC. 227 

29. PHAN BÍCH. Công tác tuyên truyền pháp luật ở Vĩnh Phúc :  Chú trọng 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực/.- Pháp luật Việt Nam - Số 216 - Ngày 

03/08/2020 - Tr. 5 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 209/2015/NQ-HĐND của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật (PBGDPL) giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh, công tác PBGDPL của tỉnh 

đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các sở, ban, ngành và địa phương xác định rõ 

trách nhiệm của mình trong công tác PBGDPL đã chủ động chỉ đạo phối hợp trong 

triển khai PBGDPL bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Nội dung PBGDPL 
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từng bước đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, phục vụ nhiệm 

vụ chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong từng thời điểm, 

qua đó góp phần nâng cao trình độ pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong 

cán bộ và nhân dân, giúp người dân hiểu biết pháp luật, tự bảo vệ được quyền, lợi 

ích hợp pháp của mình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội. 

ĐC. 227 

 

30. PV&TTXVN. Vĩnh Phúc đổi mới công tác giáo dục pháp luật/.- Nhân 

dân - Số 23690 - Ngày 30/08/2020 - Tr. 1 

Giai đoạn 2016 - 2020, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Vĩnh 

Phúc có nhiều chuyển biến tích cực. UBND tỉnh đã tổ chức chín hội nghị tập huấn 

nghiệp vụ bồi dưỡng kiến thức pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ 

báo cáo viên, cán bộ phụ trách pháp chế của các sở, ban, ngành. Các huyện, thành 

phố mở 1.168 lớp tập huấn cho cán bộ ở cơ sở; tổ chức hơn 6.000 hội nghị, buổi 

tuyên truyền pháp luật, thu hút hàng trăm nghìn lượt người tham gia. Việc phổ 

biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên được quan tâm hơn. Trung bình 

mỗi năm, các đơn vị trường học thực hiện hơn 1.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến, 

giáo dục pháp luật tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; duy trì hàng trăm 

tủ sách pháp luật tại các trường. Năm 2020, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

đã góp phần phục vụ tích cực đại hội đảng các cấp, công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. Thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp ở tỉnh Vĩnh 

Phúc tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát việc triển khai các 

chương trình, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của Trung ương, của tỉnh, bảo 

đảm đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực. 

ĐC. 227 

 

31. V.LONG. Vĩnh Phúc thụ lý đơn yêu cầu bồi thường của 3 người mang 

án oan/.- Pháp luật Việt Nam - Số 181 - Ngày 29/06/2020 - Tr. 8 

Ông Lê Tất Hiếu, Viện trưởng VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan 

này đã thụ lý đơn yêu cầu bồi thường của gia đình 3 cụ ông mang án oan giết 

người ở xã Đồng Thịnh (huyện Sông Lô). Theo ông Hiếu, VKS đã xin lỗi, cải 

chính 3 người và sắp tới việc bồi thường sẽ được tiến hành theo thủ tục chung. 

Trước đó, ông Trần Ngọc Chinh (SN 1941, ở xã Đồng Thịnh) gửi đơn yêu cầu 

VKSND tỉnh Vĩnh Phúc bồi thường gần 13 tỷ đồng; gia đình ông Trần Trung 
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Thám (SN 1948, em ruột ông Chinh, đã mất trong thời gian bị tạm giam) yêu cầu 

bồi thường 25 tỷ đồng. Họ cho rằng anh em ông Chinh cùng thân nhân đã bị thiệt 

hại nghiêm trọng vì VKSND tỉnh Vĩnh Phú (nay là Vĩnh Phúc và Phú Thọ) truy 

tố, bắt giam oan. 

ĐC. 227 

32. ĐÀO DUY. Vĩnh Phúc đảm bảo tốt hậu cần trong KVPT/.- Quân khu 

Hai - Số 1093 - Ngày 18/06/2020 - Tr. 6 

Theo Đại tá Lê Văn Tiếp, Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc, 

để bảo đảm tốt mọi mặt hậu cần trong KVPT, cơ quan đã chủ động tham mưu, đề 

xuất nhiều giải pháp sát với tình hình thực tế điều kiện thổ nhưỡng, địa hình và 

tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Theo đó, khi tỉnh có chủ trương 

xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, sắp xếp các vị trí doanh 

nghiệp luôn chú trọng việc bảo đảm tính lưỡng dụng, vừa phục vụ nhu cầu dân 

sinh, phát triển kinh tế, vừa có thể sử dụng, trưng dụng khi có các tình huống xảy 

ra. Bên cạnh việc đẩy mạnh phân vùng, quy hoạch khu kinh tế, khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu đô thị mới... gắn với bố trí lực lượng, thế trận quốc phòng, an 

ninh rộng khắp, thời gian qua tỉnh cũng đã tiến hành nâng cấp, cải tạo các hang 

động, xây dựng và củng cố các công trình phòng thủ trên các hướng, khu vực 

trọng điểm, một số công trình được xây dựng ngầm hóa có tính lưỡng dụng, vừa 

bảo đảm hạ tầng giao thông thuận lợi, giữ được bí mật cho các khu căn cứ quân 

sự. Thời bình các tuyến đường sẽ bảo đảm giao thông, hệ thống kênh mương thủy 

lợi phục vụ nước tưới tiêu cho nông nghiệp phát triển. Khi tác chiến xảy ra, các 

tuyến đường dùng cơ động lực lượng, phương tiện, vật chất phục vụ chiến đấu, 

các kênh mương, công trình thủy lợi sẽ là những giao thông hào, trận địa. 

ĐC. 228 

33. ĐÀO DUY TUẤN. LLVT tỉnh Vĩnh Phúc đón nhận Huân chương Bảo 

vệ Tổ quốc hạng Nhất/.- Quân khu Hai - Số 1093 - Ngày 18/06/2020 - Tr. 1 

Sáng 12-6, tỉnh Vĩnh Phúc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành 

lập LLVT tỉnh (13/6/1950 – 13/6/2020) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ 

quốc hạng Nhất. 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh; Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu; sự đùm bọc, giúp đỡ của 

Nhân dân các dân tộc; sự phối hợp có hiệu quả của các sở, ban, ngành, các địa 

phương; sự cống hiến, hy sinh to lớn của các liệt sỹ, thương, bệnh binh, gia đình 

cách mạng…, LLVT tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng lớn mạnh trưởng thành về 

mọi mặt. Với những thành tích xuất sắc, LLVT tỉnh Vĩnh Phúc được Đảng, Nhà 
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nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 2 trao tặng 

nhiều phần thưởng cao quý. Nhân dịp này, Chủ tịch nước trao tặng LLVT tỉnh 

Vĩnh Phúc Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc 

tổ chức trao thưởng cho 11 tác giả, nhóm tác giả đạt kết quả xuất sắc cuộc thi tìm 

hiểu “LLVT Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc – 70 năm chặng đường lịch sử”. 

ĐC. 228 

34. TRẦN HÀO. Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc thi cán bộ giảng dạy chính trị 

năm 2020/.- Quân khu Hai - Số 1100 - Ngày 13/08/2020 - Tr. 8 

Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 

2020. Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu dự, chỉ đạo 

hội thi. Hội thi là dịp để đội ngũ cán bộ chính trị có dịp bồi dưỡng, học tập, trao 

đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác giảng 

dạy chính trị; tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, trách nhiệm và năng 

lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, quản lý giáo dục chính trị ở đơn vị; tiếp tục đổi 

mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị của Bộ CHQS tỉnh 

trong giai đoạn mới… Ngay sau khi kết thúc Hội thi, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức 

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị (2018-2020). Hội nghị đã 

đánh giá, làm rõ những kết quả đạt được cũng như chỉ ra hạn chế, bất cập, xác 

định nguyên nhân từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác giảng 

dạy chính trị của các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh. Qua đó xác định phương 

hướng, nội dung, biện pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nâng cao chất 

lượng công tác giảng dạy chính trị của Bộ CHQS tỉnh trong thời gian tiếp 

theo. 

ĐC. 228 

35. TRỊNH BÌNH. Kiểm tra huấn luyện, luyện tập CTTSSCĐ Bộ CHQS 

Vĩnh Phúc/.- Quân khu Hai - Số 1101 - Ngày 20/08/2020 - Tr. 3 

Trong 2 ngày (11 và 12-8), đoàn công tác Quân khu do Đại tá Trần Xuân 

Cương, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra công 

tác huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (CTTSSCĐ) Bộ 

CHQS tỉnh Vĩnh Phúc. Tham gia đoàn công tác có Thủ trưởng các cơ quan Quân 

khu.  Đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống giáo án huấn luyện, văn kiện luyện tập 

CTTSSCĐ, công tác tổ chức, phương pháp huấn luyện, luyện tập CTTSSCĐ… 

Qua kiểm tra nhằm đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Mệnh lệnh 

huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu; công tác chuẩn bị và năng lực thực 
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hành huấn luyện, luyện tập trong CTTSSCĐ. Quá trình kiểm tra, đoàn công tác 

đã chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế trong huấn luyện, luyện tập CTTSSCĐ; 

kịp thời chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện huấn luyện, luyện tập 

CTTSSCĐ của đơn vị. 

ĐC. 228 

36. VŨ HẢI. Đại đội 27 (Bộ CHQS  tỉnh Vĩnh Phúc) :  Nắm chắc nhiệm vụ, 

huấn luyện sát thực tế/.- Quân khu Hai - Số 1097 - Ngày 16/07/2020 - Tr. 5 

Đứng chân trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc), những năm qua, 

Đại đội 27 (Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc) luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách 

mạng; tích cực huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng SSCĐ, tạo điểm tựa vững 

chắc cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong xử trí các tình huống về quốc 

phòng, an ninh. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hàng năm đơn vị đều chủ động 

xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, đảm 

bảo hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, đồng thời tham mưu với cấp ủy, 

chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng ngừa từ xa trong xử trí các tình 

huống tụ tập đông người, biểu tình, gây rối, bạo loạn thông qua việc xây dựng, 

luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, đơn vị và 

các mục tiêu được giao. 

ĐC. 228 

37. B.H. Vĩnh Phúc :  giải quyết việc làm cho 9.263 lao động/.- Lao động - 

Số 142 - Ngày 20/06/2020 - Tr. 5 

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh Covid-19 song nhờ triển 

khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ổn định lao động cho các 

doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Vĩnh Phúc vẫn đạt 46% kế hoạch giải 

quyết việc làm năm 2020. Ước tính 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh giải quyết 

việc làm cho 9.263 lao động, bằng 46% kế hoạch năm, trong đó, giải quyết việc 

làm trong nước cho 8.881 lao động, đưa 382 lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài. Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 22.000 

lao động trong năm 2020, thời gian tới, cùng với tích cực triển khai việc hỗ trợ 

cho đối tượng người lao động bị ảnh hưởng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, 

Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề 

nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 207 

của HĐND tỉnh. 

ĐC. 24 
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38. BÍCH HUỆ. Tam Đảo (Vĩnh Phúc): Phấn đấu trở thành thị xã vào năm 

2025/.- Pháp luật Việt Nam - Số 244 - Ngày 31/08/2020 - Tr. 19 

Phát huy những thành tựu đã đạt được trong 5 năm qua, giai đoạn 2020 - 

2025, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Tam Đảo tiếp tục đoàn kết, nỗ lực 

vượt qua khó khăn, thách thức; khai thác tốt thời cơ thuận lợi, tập trung chỉ đạo 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đề 

ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV. Với mục tiêu “Đẩy mạnh 

phát triển kinh tế - xã hội, lấy du lịch làm động lực, đảm bảo quốc phòng - an ninh, 

không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2025, Tam Đảo cơ 

bản đủ điều kiện trở thành thị xã”, huyện Tam Đảo đã đưa ra những chỉ tiêu phấn 

đấu đi đôi với những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể. Hi vọng rằng, với 

sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, đổi 

mới mạnh mẽ tư duy cùng với phương pháp lãnh đạo, phát huy tiềm năng, lợi thế, 

bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng hình ảnh con người Tam Đảo văn minh, có 

tinh thần tự lực, tự cường, đến năm 2025 huyện Tam Đảo đủ điều kiện trở thành 

thị xã. 

ĐC. 24 

39. GIA BẢO. Thị trấn Thổ Tang - huyện Vĩnh Tường - tỉnh Vĩnh Phúc :  

Kinh tế - xã hội tiếp tục tăng trưởng vượt bậc/.- Pháp luật Việt Nam - Số 221 - 

Ngày 08/08/2020 - Tr. 16 

Trong nhiệm kỳ Đảng bộ 2015-2020, thực hiện Nghị quyết của  Đảng bộ trị 

trấn về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện có thuận lợi nhưng 

cũng không ít khó khăn đã tác động trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt 

của nhân dân. Đứng trước những khó khăn thách thức đó, các đồng chí lãnh đạo 

Đảng ủy - HĐND - UBND thị trấn đã có sự tập trung trong công tác lãnh đạo chỉ 

đạo, vạch ra những hướng đi cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Kinh tế tăng trưởng khá cao, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống của nhân 

dân tiếp tục được nâng lên, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực và đúng hướng, 

các công trình xây dựng cơ bản được đầu tư xây mới và nâng cấp. Công tác an 

ninh quốc phòng được giữ vững. Diện mạo thị trấn đã thay đổi toàn diện, khang 

trang, sạch đẹp. 

ĐC. 24 

40. HANH TUẤN ĐÔN. Tỉnh Vĩnh Phúc :  Hệ thống chính trị của Vĩnh 

Phúc - Vai trò quyết định để "chiến thắng" đại dịch Covid - 19/.- Người cao tuổi 

- Số 96 - Ngày 12/08/2020 - Tr. 7 
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Từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó 

lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội. Nhưng, dưới sự chỉ 

đạo của Trung ương, với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm, cả hệ thống 

chính trị của tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc quyết liệt, quyết tâm cao nhất và đã 

"chiến thắng"...Thông qua đợt phòng chống đại dịch Covid-19, Nhân dân Vĩnh 

Phúc tự hào và đánh giá rất cao tinh thần trách nhiệm vì Nhân dân phục vụ, khẳng 

định rõ hơn sự năng động, sáng tạo, quyết tâm chiến lược của cả hệ thống chính 

trị. Qua đây, niềm tin của toàn dân với cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể địa phương 

tiếp tục được củng cố, tăng cường, quyết tâm xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu 

mạnh, phồn vinh. Đây cũng là "Chiến công lớn" của Đảng bộ, chính quyền và 

Nhân dân Vĩnh Phúc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII 

(nhiệm kì 2020 - 2025). 

ĐC. 24 

41. HOÀNG THỊ THÚY LAN. Xây dựng Vĩnh Yên xứng tầm là đô thị đầu 

tàu, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Vĩnh Phúc/.- Nhân dân - Số 23671 

- Ngày 11/08/2020 - Tr. 3 

Sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, TP Vĩnh Yên đã khắc phục mọi khó khăn, vận 

dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Trung ương, của tỉnh, chính sách của nhà 

nước, tập trung lấy phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, 

phát triển văn hóa, khoa học làm động lực, chăm lo đời sống nhân dân là mục 

tiêu…, do đó đã thu được những thành tích đáng tự hào. Trong nhiều nhiệm kỳ 

qua, Vĩnh Yên luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, vững chắc. Cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Thành phố đã và đang triển khai thực 

hiện các quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ, tạo điểm nhấn cho đô thị 

trung tâm của tỉnh. Chương trình xây dựng đô thị văn minh được tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị loại I. Vĩnh Yên ngày nay khác rất 

xa với Vĩnh Yên của nhiều năm về trước. Tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp 

của một vùng đất có bề dày lịch sử, với sự đồng sức, đồng lòng, quyết tâm cao 

cùng ý chí, khát vọng của toàn Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân địa 

phương, trong tương lai gần, TP Vĩnh Yên chắc chắn sẽ xứng đáng là trung tâm 

chính trị, kinh tế, văn hóa, là đô thị đầu tàu của tỉnh, là đô thị đáng sống đối với 

người dân trên cả nước. 

ĐC. 24 

42. LÊ ĐÔN. Đảng bộ TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc :  Dấu ấn một nhiệm 

kỳ/.- Người cao tuổi - Số 65 - Ngày 30/06/2020 - Tr. 7 
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Bằng sự đoàn kết, năng động, nỗ lực phấn đấu, trong nhiệm kỳ 2015-2020, 

Đảng bộ và nhân dân TP Vĩnh Yên đã thực hiện xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Vĩnh Yên lần thứ XX đề ra. Từ việc 

nhìn rõ thuận lợi và khó khăn trong những năm tới, Đại hội Đảng bộ TP Vĩnh Yên 

lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2020-2025) đã đề ra phương hướng và các chỉ tiêu chủ 

yếu cũng như xây dựng chương trình thực hiện các khâu đột phá, chương trình 

trọng điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trọng tâm; công tác xây dựng tổ chức 

Đảng trong sạch vững mạnh...để Đảng bộ thành phố cùng các cơ sở Đảng trực 

thuộc thật sự nâng tầm lãnh đạo và chỉ đạo. 

ĐC. 24 

43. LÊ HOÀN. Vĩnh Phúc :  Vĩnh Tường xây dựng nông thôn mới nâng 

cao/.- Nông nghiệp Việt Nam - Số 174 - Ngày 31/08/2020 - Tr. 5 

Đến nay, 100% số xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã được UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đang hướng tới xây dựng 

NTM nâng cao. Để tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, kiểu 

mẫu, nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Vĩnh Tường tiếp tục thực hiện có hiệu quả công 

tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM, xác định đây là nhiệm vụ chính trị của 

địa phương và các cơ quan, đơn vị trong toàn huyện. Cấp ủy, chính quyền các cấp 

tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, huy 

động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trên cơ sở các tiêu chí được phân công phụ 

trách, các ngành có kế hoạch, giải pháp cụ thể để chỉ đạo, hướng dẫn các địa 

phương thực hiện đạt các tiêu chí theo lộ trình, kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm 

hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu vào công tác thi đua hàng năm. 

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách hỗ trợ của 

Nhà nước, huy động tối đa các nguồn lực để tạo khâu đột phá trong xây dựng 

NTM nâng cao, kiểu mẫu, trong đó chú trọng việc đầu tư hỗ trợ phát triển sản 

xuất để nâng cao thu nhập và mức sống của người dân. Mục tiêu đến năm 2025, 

huyện có 12 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; đến năm 2030 có 25 xã đạt chuẩn NTM 

như vậy. 

ĐC. 24 

44. LÊ TRANG. Huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) phấn đấu đạt đô thị loại 

IV/.- Pháp luật Việt Nam - Số 207 - Ngày 25/07/2020 - Tr. 15 

Trong những năm qua, cùng với những lợi thế về vị trí địa lý - kinh tế, tiềm 

năng, thế mạnh của huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vĩnh Tường 
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(tỉnh Vĩnh Phúc) đã cố gắng nỗ lực, giành được nhiều thành tựu trong phát triển 

kinh tế xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của người dân. Diện mạo Vĩnh 

Tường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Bên cạnh sự nỗ lực phấn đấu của chính 

quyền địa phương, người dân cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Để đạt được 

mục tiêu trên thì rất cần sự chung tay tích cực của người dân phối hợp với chính 

quyền địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất… Chính sự phối 

hợp nhịp nhàng, đồng bộ và ý thức tự giác của người dân sẽ góp phần đẩy nhanh 

tốc độ phát triển của Vĩnh Tường. 

Bước “chuyển mình” trong thời gian qua của Vĩnh Tường là thấy rõ, dù còn 

phải tiếp tục đầu tư nhiều hơn nữa để ngày càng hoàn thiện về cơ sở hạ tầng đô 

thị. Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường cũng như Đảng bộ, chính quyền và người dân 

địa phương đang nỗ lực hết sức để tạo nên một diện mạo mới cho Vĩnh Tường 

hướng đến mục tiêu xanh, sạch, đẹp và trở thành đô thị loại IV. 

ĐC. 24 

45. NAM DUY. Vĩnh Phúc phát triển kinh tế gắn với tăng cường, củng cố 

quốc phòng, an ninh/.- Quân khu Hai - Số 1096 - Ngày 09/07/2020 - Tr. 8 

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đạt được nhiều thành tựu nổi bật 

trong phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. 

Có được kết quả này, theo đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc: “Do tỉnh 

luôn xác định kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với tăng cường, củng cố 

quốc phòng, an ninh là quan điểm cơ bản, nhất quán, xuyên suốt trong thực hiện 

hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm hàng 

đầu, đồng thời gắn chặt với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh. Từ quan 

điểm nhất quán đó, Vĩnh Phúc đã đề ra những giải pháp đột phá để thu hút các 

nguồn lực cho sự phát triển và trở thành một trong những điểm sáng của cả nước 

về phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm của tỉnh luôn ở mức 

cao so với các tỉnh trong khu vực và cả nước, bình quân giai đoạn 2016 – 2019 

đạt 8,05%; quy mô nền kinh tế năm 2019 đạt 118,4 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 13 

cả nước; thu ngân sách của tỉnh năm 2019 đạt hơn 33.000 tỷ đồng, đứng thứ 8 cả 

nước và thứ 4 Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; đời sống nhân dân không ngừng 

được nâng cao, thế trận lòng dân được củng cố; an ninh, quốc phòng được giữ 

vững. 

ĐC. 24 
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46. NAM TÙNG SƠN. Vĩnh Phúc xây dựng nông thôn mới :  Sông Lô phấn 

đấu về đích cuối năm 2020/.- Nông thôn ngày nay - Số 152 - Ngày 25/06/2020 - 

Tr. 4 

Từ một huyện có xuất phát điểm thấp với 12/16 xã vùng miền núi, đa số các 

xã chỉ đạt 5/19 tiêu chí, sau gần 10 năm xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay 

huyện Sông Lô đã có 14/16 xã đạt chuẩn. Theo kế hoạch này, quý III/2020, có 2 

xã là Như Thụy và Tứ Yên sẽ về đích và cuối năm nay sông Lô sẽ đạt chuẩn huyện 

NTM; có ít nhất một thôn đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu; 1 xã đạt chuẩn 

xã NTM nâng cao, các xã trên địa bàn đạt trung bình từ 2 tiêu chí xã NTM nâng 

cao trở lên; các thôn trên địa bàn huyện đạt trung bình từ 3 tiêu chí thôn dân cư 

NTM kiểu mẫu. 

ĐC. 24 

47. NGUYỄN THẢO. Vĩnh Phúc xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu/.- Nông nghiệp Việt Nam - Số 169 - Ngày 24/08/2020 - Tr. 5 

Chương trình xây dựng nông thôn mới đã mang lại cho Vĩnh Phúc một diện 

mạo mới với nhiều đổi thay, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện. 

Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh Vĩnh 

Phúc chú trọng tập trung củng cố, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; 

hướng tới xây dựng nông thôn mới phát triển ổn định, bền vững. Tỉnh Vĩnh Phúc 

phấn đấu đến năm 2025 có 100% huyện, thành phố được công nhận đạt chuẩn, 

hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; ít nhất 1 huyện đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu; 50% số xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, 15% số xã 

đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; 30% số thôn được công nhận đạt chuẩn 

thôn dân cư nông thôn kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này, giai đoạn 2021-2025, Vĩnh 

Phúc sẽ dành hơn 6.800 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới; đồng thời, chỉ đạo 

các cấp, ngành tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư xây dựng nông 

thôn mới; duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt chuẩn, xây dựng xã nông 

thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và xã nông thôn mới,  

kiểu mẫu. 

ĐC. 24 

48. PHẠM HOÀNG ANH. Xây dựng đô thị Vĩnh Yên văn minh, hiện đại, 

xứng tầm khu vực/.- Báo Vĩnh Phúc - Số 5115 - Ngày 29/07/2020 - Tr. 1 

Với vai trò là đô thị trung tâm tỉnh lỵ, sự phát triển của thành phố Vĩnh Yên 

gắn liền với sự phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc, chính vì vậy, làm gì để xứng đáng 
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với trọng trách của mình là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân thành phố Vĩnh Yên. Thực tế, 5 năm thực hiện Nghị quyết đại 

hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Vĩnh Yên đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét, 

được tỉnh và đông đảo người dân ghi nhận, tin tưởng và ủng hộ. Sau 5 năm, bức 

tranh kinh tế của thành phố phát triển tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, 

cơ cấu kinh tế từng bước phù hợp với yêu cầu của một đô thị trẻ: Dịch vụ 64,5% ; 

công nghiệp - xây dựng 34,8%; nông nghiệp 0,7%, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra. 

Giá trị gia tăng bình quân đầu người ước đạt khoảng 221,4 triệu đồng/người, vượt 

mục tiêu Nghị quyết đề ra. Phát huy truyền thống quý báu của đô thị hơn 120 năm 

tuổi, với những kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra sau nhiệm kỳ đại 

hội, Đảng bộ và nhân dân TP Vĩnh Yên quyết tâm thi đua phấn đấu, biến mong 

muốn thành hiện thực, trong nhiệm kỳ 2020-2025 và những nhiệm kỳ tiếp theo 

xây dựng Vĩnh Yên thành đô thị văn minh tầm khu vực và quốc gia. 

ĐC. 24 

49. PV. Vĩnh Phúc :  Tạm dừng các lễ hội, đóng cửa quán bar, karaoke/.- 

Nhân dân - Số 23633 - Ngày 03/08/2020 - Tr. 5 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Công văn về việc tăng cường công tác 

phòng chống dịch. Trong đó, tạm dừng các hoạt động karaoke, vũ trường, massage, 

quán bar, các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn tỉnh từ 0 giờ ngày 3/8/2020 

cho đến khi có thông báo mới. Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương, 

tăng tốc thực hiện việc truy vết các trường hợp đi về từ Đà Nẵng từ ngày 1/7/2020 

đến 28/7/2020 và các điểm có nguy cơ lây nhiễm cao theo các thông báo khẩn của 

Bộ Y tế để tiến hành ngay việc cách ly y tế theo quy định. Đồng thời, đồng ý với 

đề xuất của Sở Y tế khẩn trương triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 

toàn bộ các trường hợp đi về từ Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các trường hợp nghi 

ngờ từ các tỉnh lân cận. 

ĐC. 24 

50. PV. Vĩnh Phúc đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp/.- 

Nhân dân - Số 23651 - Ngày 22/07/2020 - Tr. 3 

Sau 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa tập trung 

chống dịch Covid 19 thành công, vừa kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

các doanh nghiệp; ban hành các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch, đảm bảo an sinh xã hội song song với phát triển giáo dục và y tế. 

Bên cạnh nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị-xã hội, tỉnh cũng giao nhiệm 

vụ cụ thể và chi tiết cho từng sở, ngành, địa phương nhằm chung tay vì mục tiêu 
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phát triển chung của xã hội. Trên cơ sở những nội dung này, thủ trưởng các sở, 

ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức 

quán triệt, xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả và trực 

tiếp chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về các nhiệm vụ được phân công. 

ĐC. 24 

51. PV & TTXVN. Vĩnh Phúc gắn đào tạo nghề với chuyển dịch cơ cấu lao 

động/.- Nhân dân - Số 23677 - Ngày 17/08/2020 - Tr. 2 

Trong Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động 

nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030”, tỉnh xác 

định hướng tới việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, 

trong đó chú trọng đào tạo nông dân chuyên nghiệp, đồng thời nâng cao trình độ, 

năng lực quản lý, thị trường cho chủ các trang trại, gia trại, các hợp tác xã, tổ hợp 

tác... Tỉnh tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng tập trung chỉ đạo phát 

triển các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp, hỗ trợ cho nông dân, chú trọng việc 

xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động hiệu quả; 

mô hình liên kết giữa nông hộ với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác.  

Thời gian tới, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chính 

sách giải quyết việc làm, đào tạo nghề gắn với chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người 

lao động về tầm quan trọng của truyền nghề và đào tạo nghề. Đồng thời, tỉnh cung 

cấp thông tin về thị trường lao động và quan tâm đến công tác giải quyết việc làm 

tại chỗ cho người lao động. 

ĐC. 24 

52. QUANG NAM. Vĩnh Phúc hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương/.- 

Vĩnh Phúc - Số 5139 - Ngày 01/09/2020 - Tr.3 

Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu đưa Vĩnh Phúc trở thành thành phố trực 

thuộc Trung ương trong tương lai gần, thời gian qua, tỉnh đã và đang thực hiện có 

hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Phát triển đô thị nhanh và bền vững; nỗ lực cải 

thiện môi trường đầu tư; phát triển kết cấu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật; 

nâng cao hiệu quả và hiệu lực quản lý nhà nước về quản lý đô thị; xây dựng và 

phát triển hệ thống đô thị hoàn chỉnh. 

Về mục tiêu phát triển đô thị nhanh và bền vững, những năm qua, công tác 

quy hoạch và phát triển đô thị luôn được quan tâm đầu tư, nhất là hệ thống hạ tầng 

khung đô thị Vĩnh Phúc; đô thị Vĩnh Yên và Phúc Yên được chú trọng chỉnh trang, 
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nâng cấp; nhiều xã đạt tiêu chí và được công nhận là thị trấn, đô thị loại V; các 

khu đô thị mới nối tiếp hình thành. Tỷ lệ dân số đô thị tăng đều hằng năm, dự kiến 

hết năm 2020 đạt 45%. Hợp tác phát triển với các địa phương trong vùng và các 

tỉnh lân cận được tăng cường, củng cố trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội của các địa phương. 

Tính riêng trong giai đoạn 2017 - 2020, toàn tỉnh đã bố trí tổng nguồn vốn 

đầu tư công cho hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị hơn 8.300 tỷ đồng; gần 6.000 tỷ 

đồng từ các nguồn ngân sách khác như: Tăng thu, tiết kiệm chi, cải cách tiền lương, 

đấu giá Khu công nghiệp Bá Thiện, nguồn ngân sách cấp huyện…; gần 600 tỷ 

đồng vốn ngân sách Trung ương; hàng nghìn tỷ đồng nguồn vốn ODA và gần 33 

nghìn tỷ đồng vốn doanh nghiệp đầu tư cho các khu công nghiệp, khu thương mại, 

dịch vụ, du lịch… 

Nhờ vậy đến nay, toàn tỉnh đã có gần 30 đô thị, trong đó thành phố Vĩnh Yên 

là đô thị loại II giữ vai trò trung tâm kinh tế - văn hóa, chính trị của tỉnh; thành 

phố Phúc Yên là đô thị loại III và nhiều đô thị khác thuộc các huyện. 

ĐC. 24 

53. TRẦN HỒ. Diện mạo mới ở Vĩnh Tường/.- Nông nghiệp Việt Nam - Số 

156 - Ngày 05/08/2020 - Tr. 12 

Thực hiện Nghị quyết 38 của tỉnh Vĩnh Phúc về xây dựng, cải tạo hệ thống 

cống, rãnh thoát nước nhằm khắc phục ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, 

huyện Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) đã xây mới và cải tạo, sửa chữa cống, rãnh 

nước thải trong khu dân cư trên địa bàn huyện trong năm 2019-2020 là gần 100km. 

Đến nay, toàn huyện đã triển khai xây dựng được 85km rãnh thoát nước thải trong 

khu dân cư tại 27 xã, thị trấn, đạt 93% so với nhu cầu các xã đã đăng ký. Nhờ vậy, 

bộ mặt nông thôn mới huyện Vĩnh Tường ngày càng trở nên khang trang, xanh, 

sạch, đẹp. Huyện cũng phấn đấu đến hết năm 2020 sẽ hoàn thành 100% chỉ tiêu 

xây dựng, cải tạo hệ thống cống, rãnh thoát nước thải đã đăng ký. 

ĐC. 24 

54. TRANG LÊ. Huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) phấn đấu xây dựng thành công 

“Xã nông thôn mới nâng cao”/.- Pháp luật Việt Nam - Số 199 - Ngày 17/07/2020 

- Tr. 14 

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, 

lâu dài; là quá trình thường xuyên và liên tục để hướng tới mục tiêu phát triển 

nông thôn bền vững, trong những năm qua, Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) đã tạo điểm 
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nhấn khi tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí huyện NTM, xã NTM sau đạt 

chuẩn. Với chủ trương “mỗi xã phát huy một thế mạnh”, Yên Lạc đã cơ cấu lại 

cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng trên đất kém hiệu quả sang xây dựng các mô hình trang trại, gia trại 

sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị cho hiệu quả kinh tế cao. Với sự quan tâm lãnh 

đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cộng với sự đồng lòng, chung sức 

của người dân trong quá trình thực hiện nâng chất lượng các tiêu chí nông thôn 

mới, tin rằng, huyện Yên Lạc sẽ bứt phá với 2 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 

16 thôn đạt thôn dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2020 như kế hoạch đề ra. 

ĐC. 24 

55. VIỆT TÙNG. Vĩnh Phúc xây dựng nông thôn mới :  Ưu tiên chăm lo cho đời 

sống người dân/.- Nông thôn ngày nay - Số 150 - Ngày 23/06/2020 - Tr. 7 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020, đến nay, Vĩnh Phúc đã có 100% xã 

được công nhận đạt chuẩn NTM, kinh tế, xã hội có sự chuyển biến mạnh mẽ, thay 

đổi diện mạo khu vực nông thôn. Tỉnh cũng xác định, mục tiêu cuối cùng của việc 

xây dựng NTM là làm thay đổi và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người 

dân, là thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân 

nông thôn được nâng cao. Vệ sinh môi trường nông thôn có chuyển biến tích cực, 

tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt trên 98%. Hệ thống chính trị vững 

mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích 

cực, thu nhập bình quân đầu người hàng năm tăng lên. Ước năm 2020, thu nhập 

bình quân đầu người đạt trên 67,4 triệu đồng/người, tăng gần 25 triệu đồng/người 

so với năm 2015.  Trong thời gian tới, mục tiêu của tỉnh Vĩnh Phúc là tiếp tục duy 

trì, giữ vững kết quả đạt chuẩn nông thôn mới của giai đoạn trước, đẩy mạnh phát 

triển nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đảm bảo nông thôn phát 

triển ổn định và bền vững, dần tiến tới nông thôn mới giàu có, văn minh và hiện 

đại. Phấn đấu trong năm 2020, có 9/9 huyện, thành phố được công nhận đạt 

chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; 18 xã được công nhận đạt chuẩn xã 

NTM nâng cao; 2 xã được công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu. 

ĐC. 24 

56. BẢO HÂN. Các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc :  16.265 công nhân 

lao động ngừng việc, nghỉ luân phiên/.- Lao động - Số 141 - Ngày 19/06/2020 

- Tr. 5 
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Theo công đoàn các Khu công nghiệp  tỉnh Vĩnh Phúc, do tình hình dịch 

bệnh Covid-19, 6 tháng đầu năm 2020, hầu hết doanh nghiệp trong các KCN của 

tỉnh chịu ảnh hưởng, dẫn đến trên 16.265 công nhân lao động phải ngừng việc, 

nghỉ luân phiên do các đơn hàng của DN bị ngừng, sản xuất cầm chừng, một số 

DN bị phá sản, phải chấm dứt hợp đồng lao động là 119 người. 

Vẫn theo CĐ các khu công nghiệp tỉnh, đoàn viên, người lao động luôn tin 

tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, đặc biệt vào sự quyết liệt 

phòng chống dịch của Chính phủ, đồng lòng cùng các cấp, các ngành đẩy lùi dịch 

bệnh. Các DN dần dần đi vào ổn định sản xuất, CNLĐ trở lại làm việc bình thường 

vào những tháng cuối quý II. 

ĐC. 251 

57. H.Y. Vĩnh Phúc :  Hội viên, nông dân tham gia phòng chống tội phạm/.- 

Nông thôn ngày nay - Số 202 - Ngày 22/08/2020 - Tr. 8 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, trong 

5 năm 2016 - 2020, Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 76 hội nghị tuyên truyền 

về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, HIV/AIDS, về 

nạn tín dụng đen; phổ biến Luật Đất đai, Luật Giao thông đường bộ… Hội tiến 

hành cấp phát hơn 10 nghìn tờ rơi, tổ chức cho 1.300 chi hội nông dân đăng ký 

cam kết không có người mắc tệ nạn xã hội, không có tội phạm. Cùng với việc đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, hội phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể 

đẩy mạnh việc thành lập các mô hình, CLB về phòng, chống tội phạm nhằm phát 

huy vai trò tự quản của cán bộ, hội viên nông dân trong công tác phòng ngừa, đấu 

tranh, ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo vệ ANTT ở nông 

thôn. 

ĐC. 252 

58. NAM DƯƠNG. Vĩnh Phúc: Trên 38.000 hộ nông dân sản xuất kinh 

doanh giỏi/.- Nông thôn ngày nay - Số 172 - Ngày 18/07/2020 - Tr.8 

Theo thông tin từ Hội Nông dân tỉnh, 5 năm qua, các cấp Hội ND trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều hoạt động tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua 

sâu rộng trong toàn thể cán bộ, hội viên. Điển hình là các phong trào: "Nông dân 

thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền 

vững", "nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới", "Nông dân Vĩnh Phúc vì nền 

nông nghiệp an toàn bền vững, môi trường nông thôn xanh- sạch- đẹp"... Đến nay, 

toàn tỉnh có trên 38.000 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. 
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Từ phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện nhiều điển hình tiên 

tiến, những tấm gương xuất sắc, tiêu biểu. 

ĐC. 252 

59. ĐÀO THÚY QUỲNH. "Dân vận khéo" trong dồn thửa, đổi ruộng ở Cao 

Đại :  Kỳ 1: Cán bộ, đảng viên tiên phong làm trước/.- Quân khu Hai - Số 1102 - 

Ngày 27/08/2020 - Tr. 8 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về 

công tác dồn thửa đổi ruộng trong nông nghiệp,  Cao Đại là 1 trong 2 xã của huyện 

Vĩnh Tường được chọn thí điểm dồn thửa đổi ruộng (DTĐR) trên địa bàn toàn 

tỉnh từ năm 2017. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, song Đảng ủy xã Cao 

Đại đã có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, quyết liệt trong chỉ đạo, tạo sự 

đồng thuận cao với người dân. Đạt được kết quả đó là do có những giải pháp “Dân 

vận khéo” đã giúp DTĐR thành công. Theo đồng chí Đặng Quốc Phương, Phó Bí 

thư Thường trực Đảng ủy xã Cao Đại, để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, 

trước tiên các chi bộ rồi đến MTTQ, các hội, đoàn thể như hợp tác xã, cựu chiến 

binh, phụ nữ họp thống nhất về chủ trương, cách làm. Cán bộ chủ trì các đầu 

ngành có trách nhiệm làm dân vận chính những hội viên của mình trước theo 

hướng “mưa dầm thấm lâu”, “trong nhà rõ ngoài ngõ mới thông”; ai băn khoăn 

điều gì giải thích rõ nội dung đó; khi bắt tay vào làm chỉ bàn tiến không bàn lui; 

coi công tác tuyên truyền, vận động là chủ công để chuyển tải những đường lối, 

chủ trương của cấp ủy đảng đến với người dân, từ đó dân hiểu, dân tin và làm 

theo. 

ĐC. 254 

60. ĐÀO THÚY QUỲNH. "Dân vận khéo" trong dồn thửa, đổi ruộng ở Cao 

Đại :  Kỳ 2: Đồng thuận là “cha đẻ” của thành công/.- Quân khu Hai - Số 1103 - 

Ngày 03/09/2020 - Tr. 8 

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các ban ngành, 

đoàn thể, sự đồng tình ủng hộ của người dân; sự tiên phong gương mẫu của đội 

ngũ cán bộ, đảng viên nên công tác DTĐR ở Cao Đại từ khó khăn chuyển sang 

thuận lợi. Đồng thuận là “cha đẻ” của thành công không chỉ trong DTĐR mà mọi 

công việc khác cũng vậy. Cán bộ, đảng viên quyết tâm cao, nhân dân phấn khởi, 

tin tưởng vào hệ thống chính trị ở địa phương nên công cuộc DTĐR ở Cao Đại 

thành công hơn cả mong đợi. Nhân dân rất phấn khởi nhận ruộng đồng thời bắt 

tay ngay vào sản xuất, canh tác. Nhiều người đã làm chủ mảnh ruộng của mình 

với phương thức sản xuất mới, theo hướng chuyên canh, tập trung quy mô lớn, 
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phù hợp với điều kiện đất đai, lợi thế canh tác của từng loại đất, thuận lợi cho việc 

áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, 

nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tăng thu nhập cho nông dân. Bà Đỗ Thị Sáng, Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Đại khẳng định: DTĐR là một nhiệm vụ 

cực kỳ khó khăn vất vả, vì phải giải quyết cả về tư tưởng và quyền lợi của người 

dân sao cho hài hòa, vừa đúng quy định, vừa có lợi cho tập thể và người dân. Song 

với quyết tâm chính trị cao, đặc biệt là đã áp dụng hiệu quả “Dân vận khéo” nên 

đã biến từ chủ trương thành hiện thực. Qua hơn 2 năm canh tác đã thấy rõ những 

ý nghĩa to lớn từ DTĐR đem lại, dần từng bước hình thành những cánh đồng mẫu 

lớn, chuyên canh các loại cây, rau củ quả chất lượng cao. 

ĐC. 254 

61. TUỆ PHƯƠNG. Không trông chờ, ỷ lại trong xây dựng nông thôn mới/.- 

Đại đoàn kết - Số 191 - Ngày 09/07/2020 - Tr. 5 

Trong những năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã phát 

huy vai trò tập hợp sức mạnh của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Từ đó, 

bà con thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình, chủ động tham gia, không 

trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Theo bà Đỗ Ngọc Hân, Phó Chủ tịch Ủy ban 

MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc, với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, MTTQ các cấp 

ở Vĩnh Phúc đã có những đóng góp tích cực vào kết quả xây dựng NTM của tỉnh. 

Trong giai đoạn 2014-2019, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động được 

gần 250 tỷ đồng, xây dựng trên 1.500 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hàng nghìn 

hộ nghèo đã được hỗ trợ giống, vốn phát triển sản xuất. Từ những kết quả trên đã 

tạo điều kiện giúp các hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống, qua đó góp phần giảm 

tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. 

Đặc biệt, trong 2 năm qua, MTTQ các cấp cùng các nhóm nòng cốt đã tuyên 

truyền, vận động nhân dân tự nguyện tham gia hiến hơn 800.000 m2 đất, góp hơn 

250.000 ngày công lao động và hơn 422 tỷ đồng. 

ĐC. 254 

62. PV. Hỗ trợ phụ nữ Vĩnh Phúc khởi nghiệp, bắt nhịp với yêu cầu phát 

triển kinh tế/.- Phụ nữ Việt Nam - Số 98 - Ngày 14/08/2020 - Tr. 3 

Bằng nhiều hoạt động thiết thực, Hội LHPN tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện các 

hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gắn với hỗ trợ phụ nữ sáng tạo, khởi 

nghiệp, hỗ trợ phụ nữ bắt nhịp với yêu cầu phát triển kinh tế trong giai đoạn mới. 

Thực hiện Đề án 939 "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”, các cấp 
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Hội LHPN trong tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức các lớp  tập huấn, hướng dẫn phụ nữ 

có ý tưởng khởi nghiệp cách xây dựng và trình bày kế hoạch dự án kinh doanh, 

hướng dẫn sử dụng các công cụ số trong tiếp thị và truyền thông dành cho các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ. Song song với hoạt động triển khai 

Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, trên cơ sở nhận thức được mục đích ý nghĩa 

thiết thực của việc tham gia mô hình kinh tế tập thể, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh 

đã tuyên truyên, vận động phụ nữ tham gia vào các mô hình kinh tế tập thể, như 

tổ liên kết, tổ hợp tác và Hợp tác xã... Những kết quả của hoạt động hỗ trợ phụ nữ 

khởi nghiệp thời gian qua của Hội LHPN các cấp trong tỉnh không chỉ giúp phụ 

nữ phát triển kinh tế gia đình, làm giàu chính đáng mà còn thiết thực giúp tổ chức 

Hội khẳng định được vai trò là tổ chức đại diện tin cậy của các tầng lớp phụ nữ 

trong tỉnh. 

ĐC. 255 

63. TẠ DUYÊN. Đa dạng mô hình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi 

trường/.- Phụ nữ Việt Nam - Số 92 - Ngày 31/07/2020 - Tr. 11 

Với các mô hình sáng tạo, Hội LHPN xã Bắc Bình (huyện Lập Thạch, tỉnh 

Vĩnh Phúc) đã phát huy vai trò của phụ nữ trong ứng phó với biến đổi khí hậu, 

bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông 

thôn mới. Hội LHPN xã đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như: Nhận thi 

công 63m rãnh nước thải, xây dựng đường hoa phụ nữ dọc các đường liên thôn, 

xã, thu gom rác thải tại chợ, tạo động lực cho hoạt động bảo vệ môi trường của 

phụ nữ và nhân dân trong xã, lan tỏa đến các địa phương khác trên toàn huyện. 

Mỗi tổ chức, gia đình và người dân cùng chung tay bảo vệ môi trường theo những 

tiêu chí phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể đã góp phần hoàn thiện tiêu chí 

môi trường trong xây dựng nông thôn mới ở Bắc Bình, sớm đưa địa phương này 

trở thành 1 trong những xã  nông thôn mới nâng cao của huyện và tỉnh Vĩnh Phúc. 

ĐC. 255 

64. THÚY QUỲNH. Phụ nữ Cao Đại làm đẹp đường làng/.- Quân khu Hai 

- Số 1101 - Ngày 20/08/2020 - Tr. 8 

Mặc dù các hội viên phụ nữ xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) rất 

bận rộn với công việc và lo toan, chăm sóc cho gia đình, song các chị vẫn dành 

nhiều thời gian để dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, trồng hoa, làm đẹp đường làng 

ngõ xóm, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp vùng quê đất bãi. Mỗi tuần, hội viên 

phụ nữ phối hợp với đoàn viên thanh niên, cựu chiến binh cùng nhau vệ sinh 

đường làng ngõ xóm và mỗi tháng một lần tổ chức trồng, chăm bón, cắt tỉa các 
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loại cây, hoa. chị Phạm Thị Kiều Loan, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Cao Đại cho biết: 

Là một vùng quê đất bãi giàu truyền thống cách mạng, chị em hội viên phụ nữ 

luôn nhận thức sâu sắc rằng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và xây 

dựng quê hương giàu đẹp là trách nhiệm vẻ vang của mỗi hội viên. Cùng với 

phong trào xây dựng nông thôn mới, các hội viên đã tham gia tích cực và có nhiều 

việc làm thiết thực, không chỉ giỏi việc nước, đảm việc nhà mà còn biết làm đẹp 

cảnh quan môi trường trong thôn, xóm của mình. Chính những con đường hoa 

của phụ nữ như là “điểm nhấn” trong bức tranh nông thôn mới ở Cao Đại. 

ĐC. 255 

65. MỸ LỆ. Vĩnh Phúc khai mạc các hoạt động Hè năm 2020/.- Quân đội 

nhân dân - Số 21266 - Ngày 21/06/2020 - Tr. 8 

Ngày 20-6, Tại Trung tâm Văn hóa xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc, Tỉnh đoàn 

Vĩnh Phúc khai mạc các hoạt động hè năm 2020 với chủ đề “Nâng cánh ước mơ”. 

Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh sẽ tổ chức trên 30 mô hình hoạt 

động có sự đầu tư về trang thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ và đáp ứng nhu cầu 

của thanh thiếu nhi đến tham gia như: Chương trình một ngày làm lính cứu hỏa, 

Vui chơi rèn kỹ năng, học kỳ trong quân đội. Bên cạnh đó các câu lạc bộ, các lớp 

năng khiếu như bơi lội, bóng rổ, hội họa, đàn Piano...Thông qua các hoạt động hè 

góp phần hạn chế các tác động tiêu cực của thế giới công nghệ số đến sự phát triển 

toàn diện của trẻ em; giáo dục kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ số an toàn, 

lành mạnh; kỹ năng phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng. 

ĐC. 256 

66. LÊ ĐÔN. Các cấp hội NCT Vĩnh Phúc :  Nhiều hoạt động hiệu quả/.- 

Người cao tuổi - Số 104 - Ngày 22/08/2020 - Tr. 2 

Mặc dù phải chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19 nhưng thời gian 

qua, các cấp Hội NCT tỉnh Vĩnh Phúc vẫn hoạt động hiệu quả về các mặt: Xây 

dựng tổ chức Hội chăm sóc và phát huy vai trò NCT trong các lĩnh vực. Trong 6 

tháng đầu năm toàn tỉnh đã kết nạp được gần 5.900 hội viên mới, nâng tổng số 

hội viên lên gần 160.000 người, trong số đó nổi bật là huyện Vĩnh Tường kết nạp 

mới 1531 hội viên, huyện Lập Thạch kết nạp mới 1416 hội viên, huyện Yên Lạc 

kết nạp mới 1073 hội viên...Phong trào thi đua "Tuổi cao-Gương sáng' vẫn sôi nổi 

trong tất cả các lĩnh vực ở 100% xã phường, thị trấn: Thi đua cùng con cháu phát 

triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, vệ sinh môi 
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trường, tham gia công tác đoàn thể ở các  tổ dân phố, thôn xóm, đóng góp trí tuệ, 

kinh nghiệm vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

ĐC. 259 

67. LÊ ĐÔN. Hội NCT phường Tích Sơn, T.P Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc :  Biểu 

dương cán bộ hội tiêu biểu/.- Người cao tuổi - Số 71 - Ngày 06/07/2020 - Tr. 2 

Nhân kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội NCT Việt Nam 10/05, Ngày 

Truyền thống NCT và ngày NCT Việt Nam 06/06, Hội NCT phường Tích Sơn tổ 

chức Hội nghị biểu dương cán bộ Hội tiêu biểu trong suốt 25 năm qua. Với thành 

tích đạt được, hội NCT phường Tích Sơn được hội NCT Việt Nam, UBND tỉnh 

và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc tặng nhiều Bằng khen; Hội NCT tỉnh và 

UBND TP Vĩnh Yên tặng nhiều Giấy khen. Nhiều cán bộ gương mẫu được các 

cấp chính quyền, các cấp Hội NCT tuyên dương, khen thưởng. 

ĐC. 259 

68. LÊ THỊ LAN. Hội CCB huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc :  Hội thi 

Chủ tịch Hội cơ sở giỏi/.- Cựu chiến binh Việt Nam - Số 1350 - Ngày 17/09/2020 

- Tr. 3 

Hội CCB huyện Vĩnh Tường tổ chức hội thi Chủ tịch Hội CCB cơ sở giỏi 

lần thứ nhất năm 2020. 9 thí sinh dự thi là Chủ tịch Hội CCB các xã, thị trấn trong 

huyện, đã xuất sắc trải qua vòng thi Cụm. Các thí sinh phải trải qua 3 phần thi. 

Màn chào hỏi và năng khiếu; thuyết trình chuyên đề; thi chuyên đề và phần thi trả 

lời câu hỏi tình huống. 

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về chức trách, nhiệm vụ, trình độ lý luận 

chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của hội CCB, kỹ năng công tác của Chủ tịch 

hội CCB cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Hội trong tình hình mới. Kết thúc hội 

thi, ban tổ chức đã trao 01 giải nhất cho Chủ tịch Hội CCB xã Tam Phúc, 02 giải 

Nhì thuộc về Chủ tịch Hội CCB xã Vân Xuân và thị trấn Vũ Di; đồng giải Ba cho 

các thí sinh tham gia dự thi. 

ĐC. 259 

69. LÊ THỊ LAN. Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc :  Triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm/.- Cựu chiến binh Việt Nam - Số 1344 - Ngày 06/08/2020 - Tr. 2 

Hội CCB tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác 

6 tháng cuối năm 2020. Sáu tháng đầu năm 2020, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh 

(CCB) trong tỉnh đã tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với nhiều hoạt 

động thiết thực như: tham gia ban chỉ đạo, các tổ xung kích phòng, chống dịch tại 
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các địa phương; ủng hộ công tác phòng, chống dịch hơn 1,5 tỉ đồng, 4,8 tấn gạo, 

hơn 20 nghìn chiếc khẩu trang...Sáu tháng cuối năm 2020, Hội CCB các cấp tích 

cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động: triển khai thực hiện nghị quyết của 

Ban chấp hành TW Hội về công tác quy hoạch cán bộ Hội và xây dựng Ban chấp 

hành các cấp nhiệm kỳ VII. Đồng thời phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển 

khai hiệu quả các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, các phong trào thi 

đua của địa phương; làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tri ân 

người có công, các đối tượng chính sách; tham gia các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội địa phương. 

ĐC. 259 

70. NGUYỄN ĐỨC HÀO. Hội CCB huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc :  

Tập huấn nghiệp vụ cán bộ Hội/.- Cựu chiến binh Việt Nam - Số 1348 - Ngày 

03/09/2020 - Tr. 3 

Từ ngày 26 đến 28-8, Hội CCB huyện Tam Dương phối hợp với Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện Tổ chức lớp bồi 

dưỡng nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho 145 cán bộ Hội CCB cấp cơ sở và chi 

hội. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghe phổ biến một số nội dung: Chiến 

lược bảo vệ tổ quốc và quan hệ quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; 

chuyên đề Luật bảo vệ môi trường, thực hiện ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH, 

tình hình về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2020, tình hình về 

an toàn giao thông trên địa bàn  8 tháng năm 2020...và quán triệt thực hiện Điều lệ 

Hội CCB Việt Nam, nhiệm vụ công tác Hội những tháng cuối năm 2020. 

ĐC. 259 

71. NGUYỄN ĐỨC HÀO. Hội CCB huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc: 

Tập huấn nghiệp vụ cán bộ hội/.- Cựu chiến binh Việt Nam - Số 1348 - Ngày 

03/09/2020 - Tr.2 

Ngày 26-28/8, Hội CCB huyện Tam Dương phối hợp với Ban tuyên giáo 

Huyện ủy, Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị huyện tổ chức lớp Bồi dưỡng 

nghiệp vụ và cập nhật thông tin cho 145 cán bộ Hội CCB cấp cơ sở và chi hội. 

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được phổ biến những nội dung: Chiến lược 

bảo vệ tổ quốc và quan hệ quốc tế của Việt  Nam trong giai đoạn hiện nay; Luật 

bảo vệ môi trường; thực hiện ủy thác vay vốn ngân hàng CSXH; tình hình về an 

ninh trật tự; an toàn giao thông; phổ biến giáo dục pháp luật.... và quán triệt thực 

hiện Điều lệ Hội CCB Việt Nam; nhiệm vụ công tác Hội những tháng cuối năm 2020. 
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ĐC. 259 

72. NGUYỄN ĐỨC HÀO. Hội CCB T.P Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) :  Thi Chủ 

tịch Hội CCB cơ sở giỏi/.- Cựu chiến binh Việt Nam - Số 1347 - Ngày 27/08/2020 

- Tr. 3 

Hội CCB thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) tổ chức Hội thi cán bộ Hội 

Cựu chiến binh cơ sở lần thứ nhất năm 2020. Hội thi có sự tham gia của 8 thí sinh 

là cán bộ Hội CCB các xã, phường trên địa bàn thành phố. Các thí sinh trải qua 5 

phần thi: Chào hỏi, thi chuyên đề, thuyết trình chuyên đề, trả lời câu hỏi tình 

huống và chấp hành quy chế thi. Hội thi nhằm nâng cao nhận thức về chức trách, 

nhiệm vụ, trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ Hội CCB, 

kỹ năng công tác của Chủ tịch Hội CCB cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của hội 

trong tình hình mới. Đây là dịp để cán bộ các Chi hội CCB giao lưu học hỏi về 

kinh nghiệm hoạt động thực tiễn. Qua hội thi, góp phần giúp các cấp hội đánh giá, 

rút kinh nghiệm trong công tác xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội cơ sở và 

lựa chọn ra thí sinh xuất sắc tham gia hội thi cấp trên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức 

đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 1 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các thí sinh 

tham gia hội thi. 

ĐC. 259 

73. LÊ DUYÊN. Vĩnh Phúc :  Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất 

nghiệp/.- Nông nghiệp Việt Nam - Số 181 - Ngày 09/09/2020 - Tr. 5 

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Vĩnh Phúc (Trung 

tâm), từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận hơn 7.000 hồ sơ xin trợ cấp bảo 

hiểm thất nghiệp, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm 2019, đồng thời, thẩm định 

hồ sơ và thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho hơn 6.500 người. Cùng 

với đó, người lao động còn được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; hưởng chế 

độ bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp; được hỗ trợ học nghề 

khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định với mức hỗ trợ tối đa 1 triệu 

đồng/người/tháng. Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tăng cường liên kết giữa 

người sử dụng lao động và người lao động trong công tác thực hiện chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm; phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền 

về bảo hiểm thất nghiệp để người lao động, đơn vị sử dụng lao động hiểu rõ hơn 

về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 

ĐC. 265 
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74. N.N. Vĩnh Phúc :  Người nghèo tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ 

60%/.- Lao động - Số 182 - Ngày 06/08/2020 - Tr. 4 

Tính đến cuối năm 2019, Vĩnh Phúc có 92% dân số tham gia BHYT, tuy 

nhiên số lao động tham gia BHXH lại chiếm tỷ lệ thấp, chưa xứng với tiềm năng. 

Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, trong 6 tháng đầu năm 2020, tỉnh Vĩnh Phúc 

giảm khoảng 8.000 người tham gia BHXH, BHYT. Tại Lễ ra quân hưởng ứng 

ngày BHYT Việt Nam vừa qua, tỉnh Vĩnh Phúc đặt mục tiêu tháng 7 thu hút thêm 

550 người tham gia BHXH tự nguyện, nhưng mới chỉ có 398 người tham gia. 

Trước tình hình trên, sau khi UBND tỉnh có Tờ trình, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã 

thảo luận và quyết định hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn giai 

đoạn 2020-2025. 

Cụ thể, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ bằng 30% mức phí đối với người tham gia 

BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% mức phí đối với người tham gia 

BHXH tự nguyện thuộc cận hộ nghèo; bằng 10% mức phí đối với người tham gia 

BHXH tự nguyện thuộc các đối tượng khác. Như vậy, tính cả chính sách hỗ trợ 

theo quy định của Chính phủ, từ 1/8/2020, người dân tỉnh Vĩnh Phúc thuộc hộ 

nghèo khi tham gia BHXH tự nguyện được hỗ trợ lên tới 60%. 

ĐC. 265 

75. PV&TTXVN. Vĩnh Phúc nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm y tế/.- 

Nhân dân - Số 23629 - Ngày 30/06/2020 - Tr. 1 

Tính đến hết tháng 5-2020, toàn tỉnh có hơn một triệu người tham gia BHYT, 

tỷ lệ bao phủ đạt 91,57% dân số. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân yên tâm 

tham gia BHYT, cùng với việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thay đổi 

thái độ phục vụ người bệnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực triển khai các chủ trương, 

chính sách về BHYT để thu hút người dân tham gia. Theo đó, tỉnh tăng cường 

công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về quyền lợi của 

BHYT, đồng thời thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ người dân tham gia BHYT. 

Cụ thể, tỉnh hỗ trợ 100% số hộ cận nghèo tham gia BHYT từ năm 2013; hỗ trợ 

phần cùng chi trả khám, chữa bệnh BHYT, tiền ăn, tiền đi lại cho người nghèo, 

người bị ung thư, người chạy thận nhân tạo khi điều trị nội trú; cấp thẻ BHYT cho 

người nghèo, người cận nghèo và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các 

xã có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn. 

ĐC. 265 
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76. ANH VŨ. Kịp thời đưa nguồn lực hỗ trợ đến tay người dân/.- Đại đoàn 

kết - Số 166 - Ngày 14/06/2020 - Tr. 14 

Thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các 

biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tỉnh Vĩnh Phúc 

đã khẩn trương đưa gói an sinh này đến các đối tượng bị ảnh hưởng. Với quyết 

tâm đưa nguồn lực trợ giúp đến tay người dân sớm nhất, Mặt trận và các đoàn thể 

tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động tham gia giám sát quá trình rà soát, lập danh sách, 

thực hiện chi trả. Việc chi trả kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách đã giúp các 

đối tượng nhanh chóng khắc phục khó khăn, ổn định đời sống, sản xuất và kinh 

doanh. 

Tính đến thời điểm này toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện xong việc trả hỗ 

trợ cho các nhóm đối tượng gồm người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận 

nghèo theo Nghị quyết số 42 của Chính phủ với tổng số tiền hơn 125 tỷ đồng. 

ĐC. 266 

77. MINH PHƯƠNG. Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc gặp mặt kỷ niệm Ngày 

thương binh – Liệt sỹ/.- Quân khu Hai - Số 1099 - Ngày 06/08/2020 - Tr. 3 

Sáng 27-7, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức gặp mặt thương binh và các 

thân nhân liệt sỹ hiện đang công tác trong LLVT tỉnh nhân kỷ niệm 73 năm Ngày 

Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2020). Tại buổi gặp mặt, Thượng tá 

Hoàng Nam Chung đã ân cần thăm hỏi, động viên các cán bộ, nhân viên là thương, 

bệnh binh, thân nhân liệt sỹ. Mong rằng, các cán bộ, nhân viên tiếp tục phát huy 

truyền thống gia đình, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, 

Nhà nước, kỷ luật Quân đội; ra sức thi đua học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn 

thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần tích cực xây dựng cơ 

quan, đơn vị, lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh. 

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng 10 phần quà cho thương binh và các thân 

nhân liệt sỹ hiện đang công tác trong LLVT tỉnh. 

ĐC. 266 

78. MINH PHƯƠNG. Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc trao quyết định và thẻ 

thương binh/.- Quân khu Hai - Số 1098 - Ngày 23/07/2020 - Tr. 6 

Ngày 14-7, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức công bố, trao quyết định và 

thẻ thương binh cho 35 đồng chí tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ 

quốc. Căn cứ vào Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có 
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công với cách mạng; các văn bản hướng dẫn của các cấp bộ, ngành và kết quả 

giám định thương tật của Hội đồng Y khoa Quân khu 2 ngày 25/5/2020, Bộ Tư 

lệnh Quân khu 2 đã ra quyết định cấp giấy chứng nhận thương binh, trợ cấp ưu 

đãi thương tật hàng tháng và trợ cấp một lần cho 35 đồng chí. Trong số đó có 32 

đồng chí được hưởng trợ cấp hàng tháng và 3 đồng chí được hưởng trợ cấp một 

lần. 35 đồng chí được trao quyết định thương binh lần này có tỷ lệ thương tật từ 

21% đến 46% sức khỏe. 

Tại buổi lễ, Bộ CHQS tỉnh đã trao quyết định, thẻ thương binh và quà của 

Bộ Quốc phòng cho 35 thương binh. 

ĐC. 266 

79. TẤN TÚ. Vĩnh Phúc :  Hành trình trái tim xanh VP13/.- Quân đội nhân 

dân - Số 12334 - Ngày 28/08/2020 - Tr. 8 

Tỉnh Đoàn, Hội LHTN tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Ngân hàng TMCP Công 

thương Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình tình nguyện “Hành 

trình trái tim xanh VP13”. Thực hiện “Hành trình trái tim xanh VP13”, BTV Tỉnh 

Đoàn tổ chức khánh thành công trình thanh niên “Bếp hồng trao em" tại Trường 

mầm non Hướng Đạo, huyện Tam Dương và khởi công xây dựng nhà nhân ái cho 

gia đình cựu TNXP ở xã Minh Quang, huyện Tam Đảo.  Ban Tổ chức cũng trao 

50 triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà nhân ái cho gia đình cựu TNXP 

Nguyễn Thị Xuân có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Bàn Long, xã Minh Quang. Công 

trình thanh niên “Bếp hồng trao em" và nhà nhân ái là một trong những hoạt động 

nổi bật nằm trong chuỗi “Hành trình trái tim xanh VP” do BTV Tỉnh Đoàn tổ chức 

hằng năm (bắt đầu từ năm 2018). Các công trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể 

hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Vĩnh Phúc trong việc chăm lo đời sống 

cho thanh, thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp 

phần cùng các cấp, ngành đảm bảo công tác an sinh xã hội. 

ĐC. 266 

80. BA. Vĩnh Phúc :  Dừng bàn giao lô đất trúng đấu giá tại xã Vũ Di/.- Khoa 

học và đời sống - Số 91 - Ngày 29/07/2020 - Tr. 12 

Nhận thấy nhiều khuất tất trong việc đấu giá 30 lô đất ở H.Vĩnh Tường 

(Vĩnh Phúc), Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có văn bản đề  nghị tạm dừng bàn 

giao đất để vào cuộc điều tra, tránh gây thiệt hại tài sản nhà nước. Cụ thể, 

Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản đề nghị tạm dừng giao đất, cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân trúng đấu giá 30 lô đất ở xã 
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Vũ Di (H.Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) vì người dân tố cáo việc đấu giá có nhiều 

khuất tất. Công an Vĩnh Phúc cũng đồng thời vào cuộc điều tra để phòng 

ngừa thiệt hại. Qua tìm hiểu, tổng giá trị khởi điểm đối với 30 thửa đất ở xã 

Vũ Di là hơn 41 tỷ đồng. Sau khi tiến hành bán đấu giá, tổng số tiền thu về 

là hơn 43 tỷ đồng. 

Trong khi đó, theo lời người dân địa phương thuộc giới “buôn đất”, 

toàn bộ các thửa đất nêu trên nằm ở vị trí đẹp, được coi là khu "đất vàng" 

ở xã Vũ Di. 

ĐC. 268 

81. ĐẠI DƯƠNG. Cựu trưởng đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại Vĩnh Phúc bị 

cáo buộc chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng/.- Đại đoàn kết - Số 177 - Ngày 25/06/2020 

- Tr. 14 

Ngày 3/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất kết 

luận điều tra vụ việc “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” tại Vĩnh 

Phúc xảy ra vào tháng 6/2019. Cơ quan điều tra chuyển tài liệu sang VKSND tỉnh 

Vĩnh Phúc đề nghị truy tố. 

Bốn người bị đề nghị truy tố gồm bà  Nguyễn Thị Kim Anh (Phó Trưởng 

phòng Phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Xây dựng); bà Nguyễn Thị Kim 

Liên (cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng); ông Đặng Hải Anh 

(chuyên viên phòng Thanh tra xây dựng 2, thanh tra Bộ Xây dựng) bà Nguyễn 

Thị Thùy Linh (thành viên Đoàn Thanh tra). Chỉ trong thời gian rất ngắn,  các bị 

can đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính số tiền 2,057 tỉ đồng. Trong đó, Nguyễn 

Thị Kim Anh được xác định vai trò chủ mưu, chiếm đoạt 1,315 tỉ đồng. 

ĐC. 268 

82. DÂN HIỆP. Khởi tố nhóm cho "bốc bát họ" lãi suất 180%/năm/.- Nông 

thôn ngày nay - Số 158 - Ngày 02/07/2020 - Tr. 5 

Công an TP.Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết, đơn vị đã ra quyết định 

khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về tội 

“Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". Trước đó, đơn vị này nhận được nhiều 

đơn tố giác của người dân địa phương về việc cơ sở hỗ trợ tài chính Hoàng Phúc 

3, ở phường Liên Bảo (TP.Vĩnh Yên) có hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch 

dân sự. Theo cơ quan công an, cơ sở Hoàng Phúc 3 có dấu hiệu hoạt động cho 

vay lãi nặng, với lãi suất từ 4.000đ đến 5.000 đồng/1 triệu/ngày, tương đương với 

144% đến 180%/năm. Hàng ngày, 5 đối tượng nêu trên có nhiệm vụ giúp D. quản 
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lý số sách, cho khách vay tiền và thu tiền lãi. Theo hồ sơ điều tra ban đầu, đã có 

khoảng 500 người vay tiền của nhóm đối tượng này, giúp D. thu lời bất chính 

nhiều tỷ đồng. 

ĐC. 268 

83. GIAI THANH. “Bức tử hồ Đại Lải" :  Bộ Tài nguyên và Môi trường vào 

cuộc/.- Nhân dân - Số 23675 - Ngày 15/08/2020 - Tr. 3 

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) mới đây 

đã ra Quyết định 202/QĐ-TCQLĐĐ do Phó Tổng cục trưởng Đào Trung Chính 

ký, thành lập đoàn kiểm tra xác minh sai phạm trong việc quản lý sử dụng đất tại 

hồ Đại Lải (TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) theo thông tin báo chí phản ánh về sai 

phạm trong quản lý sử dụng đất tại hồ Đại Lải. Văn bản nêu rõ, hồ Đại Lải là công 

trình cung cấp nước ngọt cho Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội, đồng thời là danh 

thắng nổi tiếng đang bị “xẻ thịt” một cách không thương tiếc. Suốt chiều dài gần 

1km, hàng chục nghìn khối đất được bạt từ một quả đồi sát cạnh đổ thẳng xuống 

mép hồ. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra thông tin báo 

nêu, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật. 

Tuy nhiên cho đến nay, đã một tháng trôi qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc vẫn 

chưa có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc báo cáo Thủ tướng. 

ĐC. 268 

84. HOÀNG ANH. Ai là "ông trời con" tàn phá rừng phòng hộ xã Ngọc 

Thanh/.- Nông nghiệp Việt Nam - Số 136 - Ngày 08/07/2020 - Tr. 6 

Báo NNVN nhận được đơn tố cáo khẩn cấp của nhiều hộ dân thôn Thanh 

Lộc, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về việc ông Dương 

Văn Trần, một người dân tại địa phương này đã có những hành vi phá, hủy hoại 

hàng trăm ha rừng phòng hộ tại khu vực Đá Bia, xã Ngọc Thanh. 

Điều đáng nói, theo những người dân địa phương, hành vi tàn phá rừng 

phòng hộ Đá Bia diễn ra trong một quá trình dài với quy mô lớn, làm mất độ che 

phủ của rừng, mất nguồn nước sản xuất của nhân dân và có những dấu hiệu bao 

che từ phía cơ quan chức năng...Trớ trêu thay, “điểm nóng” về việc tàn phá rừng 

phòng hộ này lại do gia đình ông Lý Văn Lương, đương kim Chủ tịch UBND xã 

Ngọc Thanh nhận giao khoán và quản lý. Bỏ rất nhiều công sức thu thập trong 

một thời gian dài, những người tố cáo ở xã Ngọc Thanh đã cung cấp đến Báo 

NNVN hàng loạt hình ảnh những gốc cây bị đốn hạ, hình ảnh máy móc cày xới 
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rừng phòng hộ, hình ảnh cả cánh rừng tan hoang bởi sự tàn phá của một nhóm đối 

tượng mà họ gọi là "ông trời con ở xã Ngọc Thanh". 

ĐC. 268 

85. HOÀNG ANH - PHẠM HIẾU. Tỉnh Vĩnh Phúc bỏ qua sai phạm của 

Chủ tịch Công ty Thủy lợi Phúc Yên?/.- Nông nghiệp Việt Nam - Số 174 - Ngày 

31/08/2020 - Tr. 6 

Dưới thời ông Đường Ngọc Dung làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty 

TNHH Một thành viên Thủy lợi Phúc Yên có dấu hiệu khuất tất trong nhiều dự 

án lớn. Một số tồn tại, sai phạm của Chủ tịch Công ty, ông Đường Ngọc Dung và 

tập thể doanh nghiệp này đã được chỉ rõ, tuy nhiên, đã có những dự án xây dựng 

hàng chục tỷ đồng, nhà thầu thi công “bỏ của chạy lấy người”, không thực sự hiệu 

quả nhưng vẫn chưa bị cơ quan thanh tra sờ đến. Liên quan đến trách nhiệm của 

ông Đường Ngọc Dung, mới đây, ông Nguyễn Văn Trì, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc đã ký quyết định gia hạn chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH Một thành viên 

Thủy lợi Phúc Yên đến cuối năm 2020. 

Theo Nông nghiệp Việt Nam, tỉnh Vĩnh Phúc cần làm rõ các vấn đề ở dự án 

kênh chính số 2 hồ Đại Lải và dự án Trạm bơm Minh Tân, cộng dồn các sai phạm 

trong nhiệm kì để đánh giá chính xác mức độ thiệt hại, có thể phải chuyển hồ sơ 

sang cơ quan công an để điều tra. 

ĐC. 268 

86. HOÀNG BIÊN. Vụ thanh tra bộ xây dựng nhận hối lộ ở Vĩnh Phúc :  

Nhiều chiêu trò nhận tiền hối lộ/.- Nông thôn ngày nay - Số 153 - Ngày 

26/06/2020 - Tr. 6 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển 

hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 4 bị can nguyên là cán bộ 

Thanh tra Bộ Xây dựng. Theo nội dung kết luận điều tra, Nguyễn Thị Kim Anh 

là Trưởng đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng đang trong quá trình thanh tra tại Vĩnh 

Phúc. Vì động cơ vụ lợi, mặc dù biết rõ UBND huyện Vĩnh Tường, UBND các 

xã, thị trấn không phải là đối tượng thanh tra và không được thanh tra đối với các 

dự án, công trình xây dựng do cấp xã làm chủ đầu tư; Đoàn thanh tra gồm 4 người 

đã bàn bạc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cùng tham gia thực 

hiện, yêu cầu 29/29 xã, thị trấn, cung cấp hồ sơ dự án, để kiểm tra tràn lan, trong 

đó có nhiều công trình đã được thanh tra, kiểm toán trước đó. Cả 4 thành viên 

trong Đoàn thanh tra cùng nhận, bóc phong bì, kiểm đếm, ăn chia, cất giấu số tiền 
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thu được từ những người đại diện doanh nghiệp. Số vỏ phong bì sau khi bóc lấy 

tiền được xé nhỏ cho vào bồn cầu trong nhà vệ sinh gần chỗ ngồi làm việc của 

Kim Anh để xả nước tiêu hủy, hoặc xé nhỏ bỏ vào thùng rác trong phòng làm việc 

của đoàn. 

ĐC. 268 

87. NHÓM PVTS. Phó Chủ tịch Vĩnh Phúc ký sửa văn bản có lợi cho doanh 

nghiệp/.- Nông nghiệp Việt Nam - Số 172 - Ngày 27/08/2020 - Tr. 14 

Kể từ khi UBND tỉnh Vĩnh Phúc có chủ trương phát triển du lịch ở Đại Lải, 

lòng hồ này liên tục chịu sự tác động, xâm lấn, chia chác từ phía các doanh nghiệp. 

Bằng chứng là với diện tích hơn  577ha lòng hồ ban đầu, hiện Đại Lải chỉ còn 

khoảng xấp xỉ 300ha. Điều đáng nói là chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã có những 

dấu hiệu tiếp tay cho doanh nghiệp vi phạm. Cụ thể, ngày 5/1/2017, ông Vũ Chí 

Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký Quyết định 41/QĐ-UBND phê 

duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng 

Đại Lải cho Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam với diện tích gần 157ha. Một quyết 

định được cho là vi phạm nghiêm trọng Luật Thủy lợi và trở thành cơ sở giúp 

Công ty TNHH Đải Lải Việt Nam bức tử hồ Đại Lải. Không hiểu, khi đặt bút ký 

vào Quyết định 41 ông Vũ Chí Giang có biết quy định này hay không, chỉ biết, từ 

Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, hồ Đại Lải đã bị Công ty TNHH Đại Lải 

Việt Nam xâm phạm nghiêm trọng. Doanh nghiệp này đã thực hiện “dời non lấp 

bể” khi bạt hẳn cả một quả đồi bên cạnh để lấy đất đá san lấp khu vực lòng hồ. 

ĐC. 268 

88. QUANG KHÁNH. Vĩnh Phúc kiểm tra dự án TMS Land Đầm Cói/.- 

Pháp luật Việt Nam - Số 219 - Ngày 06/08/2020 - Tr. 10 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có văn bản giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp 

với các đơn vị liên quan kiểm tra điều kiện thi công Dự án TMS Land Đầm Cói, 

trường hợp không đủ điều kiện yêu cầu tạm dừng để rà soát. Trước đó, trên nhiều 

phương tiện thông tin đại chúng có các bài viết phản ánh về việc, Dự án TMS 

Land Đầm Cói dù đang giai đoạn san lấp mặt bằng, dự án vẫn chỉ là đồng cỏ, hồ 

nước mênh mông nhưng trên hàng loạt trang mạng, diễn đàn về bất động sản hay 

tại khu vực gần dự án TMS xuất hiện nhiều điểm tư vấn, rầm rộ chào bán sản 

phẩm biệt thự, nhà phố thương mại shophouse, đất nền liền kề... 

Bên cạnh đó, thời gian gần đây nhiều người dân sinh sống cạnh dự án không 

khỏi bức xúc, lo lắng trước tình trạng mỗi ngày có hàng chục lượt xe tải có dấu 
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hiệu cơi nới, quả khổ, quá tải chở đất, cát chạy ra vào suốt ngày đêm trên tuyến 

đường Lê Hồng Phong (Hội Hợp – Vĩnh Yên ) để đổ vật liệu lấp đầm tại Dự án 

TMS Đầm Cói. 

ĐC. 268 

89. THẾ THỰC - TRẦN THAO. Huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc :  Đất 

đang sử dụng hợp pháp, bỗng dưng bị lấy cấp cho người khác(!)/.- Người cao tuổi 

- Số 66 - Ngày 01/07/2020 - Tr. 12 

Đó là chuyện có thật đã xảy ra đối với 7 hộ dân tại thôn Ái Quốc, xã Đình 

Chu, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Phần đất của 7 hộ dân này đều đã được 

cấp sổ đỏ và đang sử dụng ổn định thì năm 2003, UBND xã Đình Chu cấp diện 

tích đất này cho người khác sử dụng làm đất ở, không thực hiện việc thu hồi, bồi 

thường theo các quy định của pháp luật. Để làm rõ vấn đề, phóng viên đã liên hệ 

làm việc với UBND xã Đình Chu và UBND huyện Lập Thạch. Xác nhận việc này, 

đại diện UBND xã Đình Chu cho biết: “Sự việc này xảy ra từ lâu, đến nay, cán bộ 

để xảy ra sai phạm đã về hưu. Tuy nhiên, chúng tôi đã báo cáo toàn bộ sự việc lên 

các cơ quan cấp trên, đang chờ ý kiến chỉ đạo từ các cơ quan cấp trên, để xử lí”. 

Về phía UBND huyện Lập Thạch, đến nay, phóng viên vẫn chưa nhận được 

phản hồi về việc sắp xếp lịch làm việc và cung cấp tài liệu theo quy định của Luật 

Báo chí. 

ĐC. 268 

90. VŨ TIẾN. Vĩnh Phúc :  20 đối tượng sử dụng ma túy trái phép trong 

quán karaoke/.- Pháp luật Việt Nam - Số 258 - Ngày 14/09/2020 - Tr. 10 

Ngày  12/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với 

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an tỉnh Vĩnh Phúc 

tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh karaoke Dubai ở xã Thượng Trưng, 

huyện Vĩnh Tường phát hiện 23 đối tượng (gồm 13 nam và 10 nữ) đang tụ tập hát 

karaoke và có biểu hiện sử dụng ma túy. 

Tại thời điểm kiểm tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã thu giữ nhiều tang vật 

liên quan đến hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng gồm 1 gói 

ketamin, 2 đĩa sứ và 2 thẻ nhựa dùng để sử dụng ma túy. Qua xét nghiệm nhanh, 

có 20/23 đối tượng dương tính với ma túy. Lực lượng chức năng Công an tỉnh 

Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra và làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. 

ĐC. 268 
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ĐC. 3: THIÊN NHIÊN – TÀI NGUYÊN – MÔI TRƯỜNG 

 

91. TIẾN ĐẠT. Yên Lạc (Vĩnh Phúc) :  Khắc phục ô nhiễm môi trường từ 

từng khu dân cư/.- Đại đoàn kết - Số 251 - Ngày 07/09/2020 - Tr. 5 

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, thời gian qua, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã hướng dẫn, tuyên 

truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân về phong trào tham gia xây dựng, cải tạo 

cống rãnh thoát nước thải, tổ chức phát động phong trào thi đua khắc phục tình 

trạng ô nhiễm môi trường đến từng khu dân cư. Ông Nguyễn Khoa Văn, Chủ tịch 

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Lạc cho biết, MTTQ huyện đã phối hợp với 

chính quyền thường xuyên về cơ sở, tuyên truyền, vận động trực tiếp, giải thích, 

động viên nhân dân; vận động các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng 

đồng dân cư tiên phong ủng hộ; cổ vũ, động viên nhân dân tham gia xây dựng, cải 

tạo cống rãnh thoát nước thải. Nhờ đó, tạo được sự đồng thuận cao của nhân dân 

với chủ trương, nhiệm vụ đã đề ra. Thời gian tới, MTTQ các cấp trên địa bàn 

huyện Yên Lạc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động bảo vệ môi trường 

như xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu dân sinh, tổ chức thêm 

nhiều phong trào, tạo sự lôi cuốn, sức lan tỏa, phát huy tinh thần trách nhiệm, 

đóng góp công sức của từng cá nhân, cùng chung tay góp sức xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh. 

ĐC. 39 
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ĐC. 4: KINH TẾ 

 

92. ANH TÚ. Vĩnh Phúc :  Phát triển hạ tầng các KCN góp phần đẩy mạnh 

thu hút đầu tư/.- Vĩnh Phúc chủ nhật - Số 458 - Ngày 26/07/2020 - Tr. 1 

Nằm trong các giải pháp phát triển KT- XH, với mục tiêu trở thành tỉnh công 

nghiệp theo hướng hiện đại, cùng với việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách để 

khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng các khu 

công nghiệp (KCN), Vĩnh Phúc dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ 

tầng các khu, cụm công nghiệp. Từ đó, thu hút được nhiều dự án của các tập đoàn 

kinh tế lớn, tạo điều kiện thuận lợi để chọn lọc đầu tư theo chiều sâu. Trên cơ sở 

quy hoạch chung, quy hoạch vùng, ngành, lĩnh vực, tỉnh ban hành các chính sách 

ưu tiên thu hút đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu, cụm công nghiệp; chủ động quỹ 

đất sạch với mức giá cho thuê hạ tầng KCN hợp lý; hỗ trợ người dân mất đất khi 

thực hiện thu hồi đất phục vụ dự án; đào tạo nghề theo yêu cầu của dự án. 

Đồng thời, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào các KCN, đảm 

bảo kết nối và đáp ứng kịp thời tiến độ đầu tư trong các KCN, vừa tạo điều kiện 

thuận lợi, vừa tạo diện mạo mới, hấp dẫn các nhà đầu tư khi đến Vĩnh Phúc. Sự 

tham gia đầu tư của các công ty phát triển hạ tầng KCN với quy trình bài bản, 

đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, cùng cách thức quản lý chuyên nghiệp không chỉ tạo 

nên sức hấp dẫn riêng cho các KCN, mà còn tạo ra bước đột phá về diện mạo 

trong bức tranh thu hút đầu tư của tỉnh, góp phần tăng dần tỷ lệ lấp đầy các KCN 

và nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư của Vĩnh Phúc trong thời gian tới. 

ĐC. 41 
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93. LƯU NHUNG. Nhiều giải pháp để thu hút đầu tư đi vào chiều sâu/.- 

Vĩnh Phúc - Số 5108 - Ngày 20/07/2020 - Tr.1 

Đưa thu hút đầu tư đi vào chiều sâu, tỉnh Vĩnh Phúc đề ra mục tiêu giai đoạn 

2021-2030, vốn đăng ký mới của các dự án FDI đạt khoảng 400-500 triệu USD/ 

năm, các dự án ĐI đạt khoảng 5-6 nghìn tỷ đồng/ năm, nằm trong top 15 tỉnh dẫn 

đầu cả nước về số lượng và chất lượng dự án thu hút đầu tư. Tiếp tục xây dựng, 

hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc, đảm bảo đúng định hướng, quy 

hoạch và yêu cầu phát triển công nghiệp gắn với phát triển xã hội và đô thị. Huy 

động các nguồn lực  xây dựng kết cấu hạ tầng KT- XH thiết yếu phục vụ thu hút 

đầu tư. Đối với các địa bàn có tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, 

dịch vụ như: Vĩnh Yên, Phúc Yên, Vĩnh Tường, Yên Lạc.. tập trung thu hút các 

dự án công nghệ cao, dịch vụ hiện đại; với những địa bàn khó khăn hơn như: Sông 

Lô, Lập Thạch, Tam Đảo, Tam Dương, bên cạnh các dự án ưu tiên về phát triển 

du lịch, tạo điều kiện thu hút các dự án có sử dụng lao động phổ thông. Đổi mới 

hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, chủ động thu hút đầu tư những dự án công nghệ 

cao, dịch vụ hiện đại; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trong giai đoạn mới. 

ĐC. 41 

94. NGUYỄN ANH. Xung quanh các dự án đang triển khai tại khu vực hồ 

Đại Lải (Vĩnh Phúc)/.- Quân đội nhân dân - Số 21336 - Ngày 30/08/2020 - Tr. 6 

Thời gian qua, có một số thông tin liên quan đến các dự án, công trình đang 

được triển khai tại khu vực hồ Đại Lải, xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân đã tìm hiểu tại thực địa, làm việc với 

cơ quan chức năng của tỉnh Vĩnh Phúc để hiểu rõ về thực trạng các dự án đang 

triển khai tại đây. Để triển khai các dự án tại đây, sau khi được giao đất và thực 

hiện Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 25-2-2004 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 

12-8-2005 tỉnh Vĩnh Phúc có quyết định phê duyệt quy hoạch chung khu du lịch 

Đại Lải giai đoạn 2005-2020 tỷ lệ 1/5.000; đến ngày 11-8-2010 có quyết định phê 

duyệt tỷ lệ 1/2.000 và đến ngày 10-1-2012 có quyết định phê duyệt quy hoạch chi 

tiết tỷ lệ 1/500 Dự án sân golf và tổ hợp văn hóa thể thao, vui chơi giải trí, nghỉ 

mát và du lịch. Ngày 5-1-2017, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục ban hành 2 quyết 

định gồm: Quyết định số 40 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tổ hợp sân 

golf Ngôi sao Đại Lải và Quyết định số 41 phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 

khu nhà ở sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng Đại Lải, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc 

Yên. 
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ĐC. 41 

95. NGUYỄN HƯỜNG ĐÔN. Tỉnh Vĩnh Phúc :  Động lực tăng trưởng kinh 

tế từ khu vực FDI/.- Người cao tuổi - Số 116 - Ngày 09/09/2020 - Tr. 7 

Trong những năm qua, Vĩnh Phúc đã có sự bứt phá trở thành tỉnh phát triển 

kinh tế năng động, hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, với tốc độ 

tăng trưởng kinh tế của tỉnh nhiều năm đạt ở mức cao. Trong đó, động lực đóng 

góp cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh Vĩnh Phúc chủ yếu đến từ khu vực có vốn 

đầu tư nước ngoài. Thực tế, FDI đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho tỉnh trong 

vấn đề giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế. Tuy nhiên, việc phụ thuộc chủ yếu vào ngoại lực, đặc biệt là một số tập 

đoàn lớn như Toyota, Honda... khiến cho sự phát triển của nền kinh tế chưa thực 

sự bền vững. Trước thực tế đó, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, bên 

cạnh các giải pháp thu hút nguồn lực đầu tư từ bên ngoài, thời gian tới, tỉnh Vĩnh 

Phúc triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ, khuyến khích, thúc đẩy doanh nghiệp của 

tỉnh phát triển về số lượng, chất lượng; hỗ trợ kết nối, liên kết hợp tác giữa doanh 

nghiệp của tỉnh với các doanh nghiệp FDI trong việc cung cấp sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ...Từng bước hình thành doanh nghiệp có vai trò định hướng dẫn dắt 

các doanh nghiệp của tỉnh phát triển giai đoạn 2020 - 2025. 

ĐC. 41 

96. QUANG NAM. Vĩnh Phúc chủ động đón dòng vốn đầu tư nước ngoài/.- 

Báo Vĩnh Phúc - Số 5095 - Ngày 01/07/2020 - Tr. 1 

Khống chế thành công dịch Covid-19 đã giúp Việt Nam có “cơ hội vàng” để 

thế giới biết tới rộng rãi hơn nữa, nhất là với tư cách là điểm đến đầu tư an toàn 

trong điều kiện dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố rủi ro khó lường. Thời điểm 

này, Vĩnh Phúc nổi lên như một ứng cử viên “nặng ký” thu hút các nhà đầu tư 

chiến lược tìm đến bởi không chỉ có sẵn cơ sở hạ tầng mà còn là địa phương đầu 

tiên trong cả nước khoanh vùng, dập dịch Covid-19 thành công, tạo tâm lý yên 

tâm cho đối tác. Ban Quản lý KCN tỉnh cho biết, dự kiến hết năm 2020, Vĩnh 

Phúc sẽ thu hút thêm 25 dự án FDI vào các khu công nghiệp và có 20 lượt dự án 

tăng vốn với tổng số vốn tăng 100 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI thu hút 

được giai đoạn 2016 - 2020 lên 198 dự án. Về thu hút DDI, dự kiến hết năm 2020, 

toàn tỉnh thu hút được 10 dự án với tổng vốn đăng ký 2.900 tỷ đồng, nâng tổng số 

dự án DDI thu hút được giai đoạn 2016 - 2020 lên 40 dự án với tổng vốn đầu tư 

hơn 7.800 tỷ đồng. 



Thư mục TTTL Địa chí Vĩnh Phúc                                                                                       Quý III/2020 

 

Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc  48 

 

Lũy kế đến nay, Ban Quản lý các KCN tỉnh đang quản lý 368 dự án gồm 302 

dự án FDI, tổng vốn đầu tư gần 4,2 tỷ USD; 66 dự án DDI, tổng vốn đầu tư hơn 

15.000 tỷ đồng. Trong đó, có 312 dự án đã đi vào hoạt động. Xác định thu hút đầu 

tư là giải pháp then chốt, đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giai đoạn 

2020 - 2025, Vĩnh Phúc phấn đấu mỗi năm thu hút thêm khoảng 35 dự án mới, có 

thêm khoảng 35 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm 

cho hơn 6.000 lao động địa phương. 

ĐC. 41 

97. PV & TTXVN. Vĩnh Phúc nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách xã 

hội/.- Nhân dân - Số 23683 - Ngày 23/08/2020 - Tr. 1 

Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, nguồn vốn tín dụng chính sách xã 

hội đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp người dân tỉnh Vĩnh 

Phúc vươn lên thoát nghèo, ổn định đời sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. 

Hiện nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai thực hiện 

15 chương trình tín dụng chính sách. Tỉnh hiện có 2.306 tổ tiết kiệm và vay vốn 

ở 137 điểm giao dịch cấp xã, phường, thị trấn; thực hiện ủy thác cho vay thông 

qua bốn tổ chức chính trị - xã hội. Trong sáu tháng đầu năm 2020, mặc dù tình 

hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

đã tạo điều kiện cho 16.226 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay 

vốn. Nợ quá hạn của các chương trình tín dụng chính sách tại ngân hàng giảm còn 

0,31% tổng dư nợ. Ðể nâng cao hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi, Ngân hàng Chính 

sách xã hội tỉnh thực hiện nhiều giải pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục, nâng cao 

chất lượng giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Cùng với đó, 

chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nợ quá hạn, củng cố hoạt động các 

Tổ tiết kiệm và vay vốn, tập trung nâng cao chất lượng tín dụng, từng bước đóng 

góp tích cực vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và bảo đảm an 

sinh xã hội của địa phương. 

ĐC. 412.5 

98. HIỀN THU. Dồn thửa đổi ruộng tạo "đòn bẩy" phát triển kinh tế/.- Phụ 

nữ Việt Nam - Số 81 - Ngày 06/07/2020 - Tr. 11 

Nhiều địa phương đã biến những cánh đồng, thửa ruộng manh mún thành 

những cánh đồng thẳng cánh cò bay, tạo điều kiện cho nông dân chuyển đổi cơ 

cấu giống, cây trồng, đưa cơ giới vào sản xuất, góp phần giảm thất thoát sau thu 

hoạch, nâng cao năng suất, tăng thu nhập. Đây là những thành quả bước đầu huyện 

Vĩnh Tường (tỉnh Vĩnh Phúc) có được sau gần 3 năm miệt mài với công tác dồn 
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thửa đổi ruộng. Đồng chí Lê Minh Thịnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Vĩnh 

Tường đã chia sẻ “Mừng nhất là người nông dân thay đổi được nhận thức, thói 

quen trong sản xuất nông nghiệp. Chuyện sản xuất trên một cánh đồng nhiều thời 

vụ, nhiều loại giống đã chấm dứt. Khi cơ giới hóa được thực hiện đồng bộ trong 

tất cả các khâu, từ làm đất đến thu hoạch trên những thửa ruộng lớn, lại có sự liên 

doanh, liên kết của doanh nghiệp, người dân sẽ tiếp cận với sản xuất hàng hóa tập 

trung và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tiến tới xây dựng các vùng chuyên 

canh, đáp ứng ngày càng cao yêu cầu thị trường. Dồn thửa đổi ruộng chính là tiền 

đề, là điều kiện để địa phương tạo sự đột phá trong sản xuất nông nghiệp”. 

ĐC. 42 

99. HOÀNG ANH. Sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở Vĩnh Phúc, mô hình cần 

nhân rộng/.- Nông nghiệp Việt Nam - Số 179 - Ngày 07/09/2020 - Tr. 10 

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác của Bộ NN-PTNT đã kiểm 

tra các mô hình Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thực hiện ở tỉnh Vĩnh Phúc. 

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, năm 2020 đơn vị này thực hiện 7 dự án 

tại tỉnh Vĩnh Phúc, bao gồm 2 dự án trong lĩnh vực  trồng trọt, bảo vệ thực vật, 4 

dự án chăn nuôi, thú y và 1 dự án cơ giới hóa. Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc 

chủ trì 2 dự án và các đơn vị ngoài Bộ NN-PTNT chủ trì 5 dự án. Trực tiếp kiểm 

tra 4 mô hình, cả trồng trọt và chăn nuôi ở Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT 

Lê Quốc Doanh ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả các mô hình khuyến nông của 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đang triển khai ở Vĩnh Phúc và khẳng định sự 

nỗ lực của ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc trong công tác phối hợp chặt chẽ với 

các đơn vị triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo các nội dung dự án đề ra, các 

mô hình đều đạt kết quả tốt... 

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đề nghị ngành nông nghiệp Vĩnh 

Phúc, doanh nghiệp, người dân tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

vật nuôi theo hướng giá trị kinh tế cao gắn với nhu cầu thị trường, liên kết sản 

xuất hàng hóa theo chuỗi, nâng cao giá trị gia tăng; nhân rộng các mô hình sản 

xuất hữu cơ, an toàn sinh học, đẩy mạnh ứng dụng KHKT vào sản xuất, qua đó 

làm thay đổi phương thức sản xuất của người nông dân, tạo ra sản phẩm chất 

lượng, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng. 

ĐC. 42 

100. HOÀNG SƠN. Hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp/.- Vĩnh Phúc - Số 5108 - Ngày 20/07/2020 - Tr.8 
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UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Quy định việc thực hiện chính sách hỗ 

trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

Theo đó, các hộ nông dân, chủ trang trại, HTX, doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.... trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh hỗ trợ chi 

phí tư vấn, đầu tư hạ tầng, khuyến nông, giống, vật tư nông nghiệp, nhãn mác sản 

phẩm.... phục vụ quá trình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Sở 

Nông nghiệp & PTNT có trách nhiệm thẩm định hồ sơ hỗ trợ theo quy định; phối 

hợp với các đơn vị liên quan đề xuất, bổ sung các ngành hàng, sản phẩm nông 

nghiệp quan trọng để ưu tiên hỗ trợ; dự toán kinh phí hỗ trợ; ứng dụng chuyển 

giao KHKT và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi vào sản xuất nông nghiệp; 

giám sát, đánh giá hiệu quả các dự án sau khi được hỗ trợ. 

ĐC. 42 

101. NGUYỄN TUẤN. Ruộng đất ở Vĩnh Phúc để hoang, trách nhiệm thuộc 

về ai?/.- Pháp luật Việt Nam - Số 207 - Ngày 25/07/2020 - Tr. 14 

Chủ trương dồn điền đổi thửa hay còn gọi là dồn thửa đổi ruộng là chủ 

chương đúng đắn, có sức ảnh hưởng lớn trong toàn dân. Thế nhưng, tại tỉnh Vĩnh 

Phúc, công tác này đang gặp nhiều bất cập, người nông dân không nhận ruộng, để 

ruộng bị bỏ hoang cả năm trời. Việc không có thu nhập về sản lượng lúa trong vụ 

Chiêm Xuân và vụ Mùa ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến đời sống người dân nơi đây. 

Đặc biệt là việc mất thu nhập này lại diễn ra ngay sau đại dịch Covid-19, mức ảnh 

hưởng lại lớn hơn rất nhiều. Đồng thời, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, 

tiếp đó là tình trạng “ly nông, ly hương” có thể diễn ra. 

Mặt khác, việc để hoang ruộng đất có thể dẫn đến tình trạng thoái hóa đất 

trồng lúa, làm giảm độ phì, mất cân bằng dinh dưỡng đất trồng lúa, hệ vi sinh vật 

trong đất bị thay đổi dẫn đến giảm năng suất lúa của vụ sau, thậm chí không trồng 

được lúa. Đã đến lúc công tác DTĐR tại Vĩnh Phúc cần có thêm những giải pháp 

mới, cần nâng cao công tác tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước về dồn điền đổi thửa. Tuyên truyền sâu rộng đến 

người dân trong tỉnh về các kế hoạch DTĐR của chính quyền các cấp. Tăng cường 

công tác đối thoại, thành lập các đường dây nóng về DTĐR. 

ĐC. 42 

102. PV&TTXVN. Vĩnh Phúc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông 

nghiệp/.- Nhân dân - Số 23662 - Ngày 02/08/2020 - Tr. 2 
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Những năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông 

nghiệp theo hướng phát triển bền vững; trong đó, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật được coi là giải pháp then chốt, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu 

quả lao động. Nhiều giống mới có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản 

xuất. Diện tích trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao được mở rộng. Nhiều doanh 

nghiệp sản xuất rau, củ, quả với quy mô lớn, chất lượng cao cung cấp cho thị 

trường trong và ngoài tỉnh. Các mô hình sản xuất rau, quả theo chuỗi từ sản xuất 

đến tiêu thụ đang phát triển mạnh. Để phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại 

và khuyến khích người nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 

sản xuất nông nghiệp, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành chính sách đặc thù khuyến 

khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020 - 2025. 

Theo đó, tỉnh tập trung hỗ trợ đầu tư chăn nuôi lợn, hỗ trợ đầu tư vùng sản xuất 

rau, củ, quả, hoa an toàn các loại theo quy trình VietGAP; hỗ trợ trồng cây dược 

liệu. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật mới 

vào cây trồng, vật nuôi có lợi thế, hướng tới sản xuất nông sản hàng hóa có giá trị 

kinh tế cao; ưu tiên hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật. 

ĐC. 42 

103. TÂM TÂM. Tìm hướng đi ổn định cho nông sản/.- Nông thôn ngày nay 

- Số 167 - Ngày 13/07/2020 - Tr. 13 

Xác định đây là xu thế tất yếu, nhằm tạo đột phá, đảm bảo nông nghiệp tăng 

trưởng ổn định với năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao, chương trình phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao được tỉnh đặc biệt chú trọng. Với những giải 

pháp: Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi, vùng sản xuất rau an toàn theo quy trình 

VietGAP, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; hỗ trợ trồng cây dược liệu và 

cơ sở chế biến nông sản… Vĩnh Phúc đã và đang hình thành các vùng sản xuất 

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững. 

Trên cơ sở triển khai hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thời gian tới, 

Vĩnh Phúc tiếp tục khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến sâu, ứng dụng 

công nghệ cao trong từng khâu sản xuất, giảm xuất khẩu sản phẩm thô. 

Chú trọng việc bảo tồn, duy trì các làng nghề, đi đôi với đào tạo nghề, phát triển 

nghề truyền thống, góp phần phát triển ngành nghề nông thôn bền vững, triển khai 

chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, gắn với 

chương trình mỗi xã một sản phẩm; trong đó, giải quyết tốt vấn đề cốt lõi trong chuỗi 

giá trị sản xuất về giống, quy trình và chế biến, tiêu thụ sản phẩm. 

ĐC. 42 



Thư mục TTTL Địa chí Vĩnh Phúc                                                                                       Quý III/2020 

 

Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc  52 

 

104. TRUNG DU. Vĩnh Phúc :  Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế tập thể, hợp 

tác xã/.- Nông nghiệp Việt Nam - Số 145 - Ngày 21/07/2020 - Tr. 12 

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành nhiều chính sách kịp thời tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp cũng như khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã do ảnh hưởng 

của đại dịch. Đồng thời chỉ đạo các Sở, ngành và địa phương và các cơ quan, đơn 

vị thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp đã được UBND tỉnh đạo tại các văn 

bản: (1) Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 12/3/2020;  (2) Văn bản số 2927/UBND-

CN2  ngày 21/4/2020; (3) Văn bản số 3101/UBND-KT3 ngày 27/4/2020;  (4) Kế 

hoạch số 73/KH-UBND ngày 03/5/2020; (5) Văn bản số 3471/UBND-KT3 ngày 

12/5/2020; (6) Văn bản số 4562/UBND-KT1 ngày 16/6/2020 … nhằm kịp thời 

tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, cũng như khu vực kinh tế tập thể, 

HTX. 

ĐC. 422.2 

105. TRUNG DU. Hỗ trợ 100% tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội 

đồng/.- Nông nghiệp Việt Nam - Số 126 - Ngày 05/08/2020 - Tr. 12 

Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã thông qua Nghị quyết về hỗ trợ tiền sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Theo 

đó, tất cả các hộ gia đình, cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ thủy lợi nội đồng trên địa 

bàn tỉnh đều được hỗ trợ trong phạm vi từ sau điểm giao nhận  sản phẩm, dịch vụ thủy lợi  

đến khu đất canh tác với mức hỗ trợ 100% số tiền phải đóng góp. 

ĐC. 423.1 

106. THANH THẢO. Lúa TBR225 - dấu ấn đặc biệt trên đất Vĩnh Phúc/.- 

Nông thôn ngày nay - Số 222 - Ngày 15/09/2020 - Tr. 4 

Là giống lúa thuần được công nhận giống quốc gia năm 2016, nhiều năm 

nay giống lúa TBR225 của ThaiBinh Seed đã được bà con nông dân ưa chuộng, 

chiếm tỷ trọng cơ cấu cao trong cơ cấu các giống lúa chủ lực của tỉnh Vĩnh Phúc. 

Ông Nguyễn Văn Quân – Giám đốc Trung tâm giống nông nghiệp Vĩnh Phúc chia 

sẻ: Đến thời điểm hiện tại 2 giống lúa TBR225 và BC15 của ThaiBinh Seed là 

một trong những giống chủ lực trong cơ cấu giống lúa của Vĩnh Phúc. Đặc biệt 

vụ Xuân 2020 vừa qua, giống lúa TBR225 đã chiếm thị phần  50% tổng lượng 

giống trên tổng số 6 giống của 4 doanh nghiệp trong chương trình tái cơ cấu nông 

nghiệp mà Trung tâm Giống cây trồng nông nghiệp Vĩnh Phúc cung cấp. Vừa là 

cán bộ HTX, cũng vừa là người trực tiếp cấy giống lúa TBR225 từ nhiều năm nay 

ông Trần Văn Hùng – Giám đốc HTX Yên Thư (xã Yên Phương, Yên Lạc, Vĩnh 
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Phúc) cho biết : Giống lúa TBR225 là giống lúa có tiềm năng, năng suất cao, chất 

lượng gạo ngon, thời gian sinh trưởng ngắn thích hợp với đồng đất canh tác 3 vụ  

của địa phương nên đã được bà con HTX cấy nhiều năm nay và ngày càng mở 

rộng diện tích. 

ĐC. 424.1 

107. VĂN VIỆT - QUANG DŨNG. Lúa hữu cơ Quế Lâm cho lợi nhuận 35 

triệu đồng/ha/.- Nông nghiệp Việt Nam - Số 183 - Ngày 11/09/2020 - Tr. 10 

Vụ mùa năm 2020, Trung tâm Khuyến nông Vĩnh Phúc phối hợp với Cty 

TNHH MTV Nông nghiệp Organic Quế Lâm và UBND xã Tân Phong thực hiện 

mô hình sản xuất lúa hữu cơ. Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Vĩnh Phúc, giống 

lúa hữu cơ sử dụng ở mô hình này là DT39 Quế Lâm do Công ty TNHH MTV 

Nông nghiệp Organic Quế Lâm cung ứng. Lượng giống sử dụng: 50 kg/ha; phân 

bón sử dụng là phân hữu cơ sinh học Quế Lâm SH03 và phân hữu cơ vi sinh Quế 

Lâm. Lúa được bón lót bằng phân hữu cơ vi sinh Quế Lâm 01. Xét về góc độ kinh 

tế, ông Dương cho biết sản xuất lúa hữu cơ chi phí đầu tư cao hơn so với sản xuất 

lúa sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học 4.692.000 đồng/ha. Tuy 

nhiên, lúa hữu cơ có giá bán cao hơn 1.200 đồng/kg nên sau khi trừ các chi phí, 

sản xuất lúa hữu cơ vẫn thu được lợi nhuận là 35.250.000 đồng/ha (cao hơn sản 

xuất lúa thông thường là 2.564.000 đồng/ha). Quan trọng hơn, sản xuất lúa hữu 

cơ bảo vệ tốt sức khỏe người sản xuất do không phải tiếp xúc với các chất hóa 

học, bảo vệ người tiêu dùng bằng sản phẩm sạch, bảo vệ môi trường, không gây 

ô nhiễm nguồn đất, nước và không khí. 

ĐC. 424.1 

108. TRỌNG LỊCH. Cây na dai "tặng" sung túc cho nhà nông Bồ Lý/.- Nông 

thôn ngày nay - Số 201 - Ngày 21/08/2020 - Tr. 11 

Người dân xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã thoát nghèo, vươn 

lên làm giàu nhờ cây na dai. Việc phát triển cây na dai trên vùng đất đồi ở Bồ Lý 

là một trong những bước đi đột phá đã làm cho kinh tế của người dân nâng lên, 

không chỉ dừng lại là cây giảm nghèo mà còn giúp người dân làm giàu chính đáng. Hiện 

nay, toàn xã có hơn 300 hộ tham gia trồng na tập trung với diện tích gần 120 ha. Đặc 

biệt, tháng 5/2018, Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp giấy chứng 

nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tập thể cho na dai Bồ Lý. Đây là cơ hội để cây na dai 

Bồ Lý nâng cao giá trị hơn, mở rộng thị trường. 
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Thời gian tới, các cấp chính quyền ở tỉnh Vĩnh Phúc tạo điều kiện thuận lợi 

để người dân trồng na dai ở Bồ Lý tiếp cận nguồn vốn sản xuất; tiếp tục tuyên 

truyền vận động người dân tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật để chăm sóc 

cây na theo hướng an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tỉnh cũng hỗ trợ tổ 

chức giới thiệu. quảng bá rộng rãi cũng như cung cấp sản phẩm quả na an toàn 

đến người tiêu dùng trong cả nước. 

ĐC. 424.5 

109. TRẦN HỒ. Trồng nấm đùi gà công nghệ cao, giá bán 150.000 

đồng/kg/.- Nông nghiệp Việt Nam - Số 148 - Ngày 24/07/2020 - Tr. 8 

Sau 4 năm sản xuất, Công ty TNHH nấm Phùng Gia (Bình Xuyên, Vĩnh 

Phúc) được xem là nơi trồng nấm đùi gà công nghệ cao lớn nhất, đảm bảo chất 

lượng nhất miền Bắc. Với 4 hệ thống máy chính gồm: máy nguyên liệu, máy cấy 

giống, máy mở nắp, máy phá bầu và 16 phòng lạnh trồng nấm của Công ty TNHH 

Phùng Gia luôn hoạt động hết công suất. Hằng ngày, ngoài xuất hàng tấn nấm đùi gà ra 

thị trường thì Cty còn tung ra sản phẩm mới là nấm yến nhằm đáp ứng nhu cầu khách 

hàng. Đến nay 60% nấm đùi gà, nấm yến được hệ thống siêu thị Vinmart trong cả nước 

ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, 40% nấm còn lại được xuất bán cho các hàng thực phẩm 

an toàn, cửa hàng thực phẩm sạch từ miền Bắc vào miền Nam. 

Sản phẩm nấm của Công ty Phùng Gia được cấp giấy chứng nhận VietGAP, 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản phẩm được đóng gói, có team, nhãn 

truy xuất nguồn gốc, có tích hợp mã QR... Đặc biệt, nấm Phùng Gia được lựa 

chọn là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Vĩnh Phúc. 

ĐC. 424.6 

110. VĂN DÂN. Làm giàu từ nuôi bò sữa/.- Đại đoàn kết - Số 223 - Ngày 

10/08/2020 - Tr. 10 

Thời gian qua, một số hộ dân thôn Xuân Chiểu (xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) đã mạnh dạn đầu tư phát triển đàn bò sữa. Kết quả cho 

thấy đây là một hướng sản xuất hiệu quả không chỉ góp phần xóa đói, giảm nghèo 

mà còn vươn lên làm giàu. Mô hình nuôi bò sữa ở thôn Xuân Chiểu bắt đầu từ 

năm 2013. Người đầu tiên trong thôn nuôi đàn bò sữa 15 con là anh Lê Văn Thu. 

Vừa chăn nuôi vừa mày mò học hỏi kĩ thuật, tự tích lũy kinh nghiệm, sau những 

năm tháng cần mẫn, thức khuya dậy sớm, đàn bò bắt đầu cho sữa. Với số vốn 

xoay vòng từ bán sữa, sau một thời gian, anh Thu đã trả hết nợ vay ngân hàng, 

tiếp tục đầu tư để nhân rộng đàn bò. Tới cuối năm ngoái, đàn bò gia đình anh đã 
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lên tới 30 con, trong đó 12 con đang cho khai thác sữa. Con ít nhất cho 18 kg sữa, 

con nhiều thì 23 đến 25 kg sữa/ngày, với giá 1 kg sữa bán được cho nhà máy là 

14.000 đồng/kg. Tại thời điểm đó, doanh thu của gia đình anh đã là gần bốn triệu 

đồng/ngày. Hiện nay toàn xã Vĩnh Ninh đã có tới hơn 30% 40% số hộ nuôi bò 

sữa với tổng đàn lên tới hơn 1.000 con, trong đó đang cho khai thác sữa là 700 

con. Mỗi ngày cung cấp ra thị trường từ 16 đến 18 tấn sữa. Từ đó, nhiều hộ gia 

đình nông dân đã trở nên khá giả. 

ĐC. 426.11 

111. PV. Ưu tiên chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ và an toàn sinh học/.- 

Nhân dân - Số 23706 - Ngày 16/09/2020 - Tr. 5 

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phối hợp 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Tập đoàn Quế Lâm tổ chức hội thảo chương trình 

khoa học công nghệ chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ và an toàn sinh học. Tại hội 

thảo, các đại biểu tập trung thảo luận về việc chọn tạo những dòng lợn phù hợp 

với hệ thống chăn nuôi theo hướng hữu cơ và an toàn sinh học; bảo quản, chế biến, 

quản lý chuỗi giá trị thịt lợn và hiệu quả kinh tế chuỗi chăn nuôi tuần hoàn; sử 

dụng chế phẩm sinh học; sử dụng đệm lót sinh học để sản xuất phân bón hữu cơ 

vi sinh… 

Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đề nghị các địa 

phương tập trung phát triển chăn nuôi lợn với các giống cao sản theo hướng trang 

trại, công nghiệp; mở rộng quy mô đàn lợn chăn nuôi theo hướng hữu cơ; khuyến 

khích phát triển công nghiệp sản xuất nguyên liệu, thức ăn bổ sung, nhất là công 

nghệ sinh học nhằm đáp ứng đủ chế phẩm sinh học thay thế kháng sinh; đa dạng 

hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng của chăn nuôi, đáp ứng sức 

mua trong nước và phục vụ xuất khẩu. 

ĐC. 426.2 

112. VĂN ĐỨC. Vĩnh Phúc: Yêu cầu ưu tiên cho vay vốn tái đàn lợn/.- Nông 

thôn ngày nay - Số 173 - Ngày 20/07/2020 - Tr.10 

Theo số liệu của ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, tổng đàn lợn thịt trên 

địa bàn tỉnh hiện đạt trên 400.000 con; trong đó có hơn 3.000 cơ sở chăn nuôi từ 

30 con trở lên. Song nguồn cung này vẫn không đủ cầu, trong 6 tháng đầu năm 

2020, sản lượng thịt lợn giảm 23,6% so với cùng kỳ năm 2019... UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc đã yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng có chính sách ưu tiên người chăn 

nuôi bị thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi được vay vốn để khôi phục sản xuất, tái 



Thư mục TTTL Địa chí Vĩnh Phúc                                                                                       Quý III/2020 

 

Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc  56 

 

đàn, tăng đàn lợn, mở rộng mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học, an toàn dịch 

bệnh theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành. 

ĐC. 426.2 

113. LUÂN DŨNG. Vĩnh Phúc đột phá từ công nghiệp hỗ trợ/.- Nhân dân - 

Số 23693 - Ngày 03/09/2020 - Tr. 3 

Tại Vĩnh Phúc, công nghiệp hỗ trợ luôn được tỉnh xác định là một trong những 

khâu đột phá để nâng cao giá trị gia tăng và tạo nền tảng phát triển ngành công nghiệp 

bền vững. Mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp hỗ trợ của Vĩnh Phúc sẽ trở thành 

mắt xích cung cấp sản phẩm có hàm lượng giá trị cao trong dây chuyền sản xuất sản 

phẩm hoàn chỉnh của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế. Cùng với 

sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trong những năm qua, 

Vĩnh Phúc luôn chú trọng đến công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp, nhằm xây 

dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Không chỉ với doanh nghiệp 

trong nước, loại hình doanh nghiệp FDI cũng chú trọng trong công tác xây dựng Đảng. 

Vĩnh Phúc đã giải quyết tốt bài toán việc làm, giúp người dân nâng cao thu nhập, bảo 

đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng vào phát triển kinh 

tế - xã hội của địa phương. 

ĐC. 43 

114. VĨNH AN. Khởi công gói thầu số 2 dự án bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh 

Phúc/.- Quân đội nhân dân - Số 21311 - Ngày 05/08/2020 - Tr. 4 

Sáng 4/8, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khởi công gói thầu số 2 Dự án Nhà 

kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Gói thầu số 

2, Dự án Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh có tổng mức đầu tư hơn 720 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh với quy mô 210 

giường bệnh; thời gian thi công dự án 540 ngày. Việc đầu tư gói thầu số 2 Dự án 

Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và các công trình phụ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh góp 

phần hoàn thiện quy hoạch xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tăng cường cơ sở 

vật chất cho bệnh viện đảm bảo công tác khám chữa bệnh và điều trị đạt tiêu chuẩn 

của ngành y tế, xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện tuyến tỉnh 

hiện đại và là bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện Trung ương, phục vụ khám 

chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho Nhân dân trong tỉnh và các địa 

phương lân cận. 

ĐC. 441 
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115. ANH TÚ ĐÔN. Tỉnh Vĩnh Phúc :  Phát triển giao thông nông thôn góp 

phần nâng cao đời sống nhân dân/.- Người cao tuổi - Số 106 - Ngày 26/08/2020 - 

Tr. 7 

Với mạng lưới hơn 4.000 km, hệ thống giao thông nông thôn (GTNT) của 

tỉnh Vĩnh Phúc đã kết nối giữa vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn, miền núi... 

đáp ứng ngày càng cao nhu cầu giao thương, phát triển KT-XH và nâng cao đời 

sống nhân dân. Xác định GTNT là nền tảng phát triển KT-XH và là tiêu chí quan 

trọng để các địa phương hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM, từ khi tái lập tỉnh, hạ tầng giao thông của Vĩnh Phúc đã có sự phát triển 

vượt bậc, ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, góp phần thúc đẩy KT-XH và tạo nên 

diện mạo mới ở các miền quê. Để tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp hệ thống giao 

thông, thời gian tới, Ban Chỉ đạo chương trình GTNT tỉnh tiếp tục phối hợp với 

các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí giao 

thông đối với các xã đạt chuẩn NTM. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, huy động sự tham gia đóng góp của người dân để duy tu, sửa chữa các 

tuyến đường thôn, xóm, đảm bảo GTNT thực sự là điểm tựa trong xây dựng NTM, 

góp phần nâng cao đời sống nhân dân. 

ĐC. 445 

116. NAM KHÁNH. Nâng cao nhận thức về nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn/.- Nông nghiệp Việt Nam - Số 156 - Ngày 05/08/2020 - Tr. 12 

Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội 

nghị tuyên truyền, vận động sử dụng nước sạch và VSMT cho người dân. Thông 

qua việc mở hội nghị tập huấn, các hộ dân sẽ nắm được những kiến thức cơ bản, 

vai trò của nước sạch đối với sức khỏe con người, từ đó tuyên truyền đến nhân 

dân trong toàn xã nâng cao nhận thức trong bảo vệ môi trường, nguồn nước, thay 

đổi hành vi, tăng cường tỷ lệ tiếp cận bền vững với nước sạch tại khu vực nông 

thôn, góp phần giúp địa phương đạt tiêu chí về nước sạch trong quá trình xây dựng 

xã nông thôn mới nâng cao và  thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

ĐC. 446 

117. ĐÀO VĂN MINH. 4 lĩnh vực ngành Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc 

bứt phá để phát triển/.- Phụ nữ Việt Nam - Số 106 - Ngày 02/09/2020 - Tr. 2 

Những năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã khắc phục 

khó khăn, biến thách thức thành hành động, nắm bắt thời cơ, không ngừng nâng 

cao chất lượng, hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực được giao, từng bước khẳng 
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định vai trò, vị thế, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh của tỉnh. Sở TT&TT Vĩnh Phúc được thành lập từ năm 2004 với 

chức năng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực gồm: Báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn 

thông, công nghệ thông tin, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở.  

Đến nay, trải qua 16 năm không ngừng phấn đấu, xây dựng và phát triển, Sở 

TT&TT Vĩnh Phúc ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, tác động rất lớn đối 

với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh và cuộc sống 

của người dân. Với chức năng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông, 

những năm qua, Sở TT&TT đã tích cực, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện nhiều chương trình hành động, quy 

hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành quan 

trọng. Qua đó, tạo điều kiện để các doanh nghiệp bưu chính viễn thông - công 

nghệ thông tin, doanh nghiệp in - phát hành, các cơ quan báo chí, hạ tầng và ứng 

dụng công nghệ thông tin của tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào mục 

tiêu xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc năng động, sáng tạo, đổi mới, hội nhập, phát triển. 

ĐC. 46 

118. TRẦN HỒ. Mật ong Tam Đảo vươn tầm thế giới/.- Nông nghiệp Việt 

Nam - Số 161 - Ngày 12/08/2020 - Tr. 12 

Với 20% sản phẩm mật ong có mặt tại thị trường các nước: Singapore, Hàn 

Quốc; đặc biệt, đầu tháng 9/2019, có gần 60 tấn mật ong nguyên chất vươn tới thị 

trường Mỹ và đang xúc tiến hướng tới các nước Trung Đông và Đức..., Công ty 

cổ phần Ong Tam Đảo (xã Đạo Đức- Bình Xuyên) đã trở thành doanh nghiệp 

hàng đầu trong sản xuất, chế biến các sản phẩm ngành ong của Việt Nam. Trong 

suốt hơn 18 năm hình thành và phát triển, Công ty cổ phần Ong Tam Đảo đã định 

vị được thương hiệu trên thị trường nội địa và vươn ra thị trường quốc tế; vinh dự 

nhận được nhiều phần thưởng cao quý như: Giải bạc chất lượng quốc gia; cúp 

vàng thương hiệu an toàn vì sức khỏe cộng đồng; cúp vàng sản phẩm dịch vụ chất 

lượng cao ASEAN; huy chương vàng thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khỏe 

cộng đồng; hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn, sản phẩm tin cậy 

do người tiêu dùng bình chọn; giải thưởng thực phẩm “Sản phẩm uy tín, chất 

lượng, an toàn vì sức khỏe người tiêu dùng”, thực phẩm chất lượng an toàn vì sức 

khỏe cộng đồng, doanh nghiệp thượng tôn pháp luật phát triển bền vững. 

ĐC. 478 

119. TRẦN HỒ - TK. Tinh bột nghệ OCOP ở Vĩnh Phúc/.- Nông nghiệp 

Việt Nam - Số 154 - Ngày 03/08/2020 - Tr. 12 
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Sau 4 năm đầu tư chế biến, tinh bột nghệ của Cty Cổ phần Nghệ và trà xanh 

Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) được chọn là sản phẩm OCOP tiêu biểu 

của tỉnh. Sản phẩm của Cty đều được thiết kế riêng bao bì, mẫu mã để tạo điểm 

nhấn cho thương hiệu tinh bột nghệ Tam Đảo. Hiện các sản phẩm có mặt tại các 

nhà phân phối các tỉnh miền Bắc, thời gian tới sẽ đưa vào các siêu thị tại Thái 

Nguyên và các điểm dừng chân tại các điểm du dịch Tam Đảo. 

Ngoài sản xuất tinh bột nghệ, từ năm 2017 đến nay, Cty còn sản xuất bột 

mầm đậu nành, bột ngũ cốc dinh dưỡng, bột sắn dây, trà gạo lứt, trà hoa quả... đều 

khẳng định được thương hiệu. Ông Lê Hoàng Vĩnh, Phó trưởng phòng NN-PTNT 

huyện Tam Đảo cho biết: “Tam Đảo có 7 sản phẩm của 3 chủ thể đều đạt sản 

phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Vĩnh Phúc. Tuy nhiên, vấn đề thị trường đầu ra vẫn 

gặp khó, dù huyện có những gian hàng giới thiệu tại các điểm du lịch Tam Đảo 

nhưng những sản phẩm này vẫn chưa tiếp cận đông đảo đến khách hàng. Thời 

gian tới, chúng tôi sẽ nâng cao giá trị sản phẩm lên hạng sao cao hơn và xây dựng, 

phát triển các loại sản phẩm mới ở các địa phương”. 

ĐC. 478 

120. BÍCH VÂN. Khai mạc mùa du lịch "Vĩnh Phúc - điểm đến ấn tượng, 

an toàn hè 2020"/.- Nhân dân - Số 23626 - Ngày 26/06/2020 - Tr. 3 

Tối 25-6, tại Khu du lịch Tam Đảo, huyện Tam Đảo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

đã tổ chức khai mạc Mùa du lịch năm 2020 với chủ đề “Vĩnh Phúc - Điểm đến ấn 

tượng, an toàn hè 2020”. Mùa du lịch Vĩnh Phúc năm 2020 với chủ đề “Vĩnh Phúc 

- Điểm đến ấn tượng, an toàn hè 2020” là sự kiện du lịch quan trọng nằm trong 

chuỗi các hoạt động chào mừng năm du lịch quốc gia 2020 và hưởng ứng chương 

trình phát động “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam” của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch nhằm kích cầu du lịch nội địa, tạo điều kiện để người dân du lịch tới 

các vùng miền. Đây cũng là cơ hội để Vĩnh Phúc tiếp tục trao đổi, hợp tác về văn 

hóa và du lịch với các địa phương trong nước và quốc tế, đồng thời tiếp tục nhận 

được sự quan tâm, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương và sự chia sẻ của các 

địa phương, góp phần khẳng định thương hiệu, vị trí du lịch Vĩnh Phúc là điểm 

đến an toàn, hấp dẫn, văn minh, thân thiện, mến khách. 

ĐC. 483 

121. PV. Vĩnh Phúc đưa du lịch thành ngành công nghiệp chủ lực/.- Phụ nữ 

Việt Nam - Số 77 - Ngày 26/06/2020 - Tr. 16 
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Tận dụng và phát huy những tiềm năng, lợi thế sẵn có, ngành Du lịch Vĩnh 

Phúc đã và đang có nhiều giải pháp đưa “ngành công nghiệp không khói” trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh vào năm 2020. Để tạo ra sức hút mạnh mẽ 

đối với khách du lịch nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 thu hút 50.000 lượt khách 

quốc tế và 6,5 triệu khách nội địa, doanh thu đạt 2.600 tỷ đồng và trở thành trung 

tâm du lịch của khu vực phía Bắc, ngành du lịch Vĩnh Phúc đã có nhiều giải pháp 

trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mạnh mẽ. 

Ngoài việc quảng bá du lịch Vĩnh Phúc theo cách truyền thống, ngành du  

lịch Vĩnh Phúc còn tận dụng CNTT để quảng bá được sâu rộng hơn. Đặc biệt, các 

doanh nghiệp lữ hành, nhà hàng, khách sạn cũng chủ động tích cực tham gia vào 

hệ thống online của các đại lý du lịch trực tuyến trong và ngoài nước; ứng dụng 

công nghệ và nâng cấp các phần mềm điều hành tour, thanh toán điện tử và xây 

dựng các kênh xã hội tương tác trực tiếp… nhằm đem đến sự phục vụ tốt nhất cho 

tất cả các đối tượng khách hàng. 

ĐC. 483 
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ĐC. 5: VĂN HÓA – GIÁO DỤC – BÁO CHÍ 

 

122. PHƯƠNG HIỀN. Vĩnh Phúc :  12.003 thí sinh Vĩnh Phúc bước vào Kỳ 

thi Tốt nghiệp THPT năm 2020/.- Quân đội nhân dân - Số 21316 - Ngày 

10/08/2020 - Tr. 5 

Sáng 9/8, cùng với gần 900.000 sĩ tử trên cả nước, hơn 12.000 thí sinh Vĩnh 

Phúc bước vào kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 với môn thi đầu tiên là môn Ngữ 

văn. Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, toàn tỉnh 

có 12.003/12.046 thí sinh đăng kí dự thi, đạt 99,64%. Kết thúc môn thi Ngữ văn, 

có 3 thí sinh ốm, tai nạn đủ điều kiện đặc cách theo quy chế trước kì thi; có 7 thí 

sinh không đủ điều kiện dự thi; 01 thí sinh đến muộn không kịp dự thi. Không có 

cán bộ coi thi, thí sinh dự thi vi phạm quy chế; môn thi buổi sáng không phải sử 

dụng đến phòng thi dự phòng. Ở môn thi Toán, số lượng thí sinh đến làm thủ tục 

là 12.183/12.221 thí sinh, chiếm 99,69%. Số lượng thí sinh vắng là 38, trong đó, 

miễn thi là 19 trường hợp, 7 trường hợp không đủ điều kiện dự thi, không lý do 

là 12. 

ĐC. 533 

123. PV. Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10/.- Nhân dân - Số 

23648 - Ngày 19/07/2020 - Tr.3 

Ngày 18/7, hơn 14.000 thí sinh của tỉnh Vĩnh Phúc bước vào bài thi đầu tiên 

trong kỳ thi  tuyển sinh lớp 10 năm học 2020-2021. Để chuẩn bị điều kiện tốt nhất 

cho thí sinh dự thi, công tác vệ sinh điểm thi, phòng thi; hệ thống quạt mát, điện 

chiếu sáng được các điểm thi chuẩn bị chu đáo; công tác an ninh được bảo đảm. 

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 30 điểm thi. Ngành giáo dục địa phương đã huy động 

1.667 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ và coi thi. Theo kế hoạch, thí sinh đăng ký 

dự thi vào các trường THPT không chuyên sẽ thi 3 bài: Toán, Ngữ văn và Tổ hợp; 

Thi vào trường THPT chuyên, ngoài 3 bài thi như học sinh không chuyên, thí sinh 

sẽ làm thêm bài thi môn chuyên.... Kỳ thi diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 18-20/ 7. 

ĐC. 533 

124. ĐỨC TÙNG. Khánh thành hai công trình trọng điểm về giáo dục và y 

tế/.- Nhân dân - Số 23679 - Ngày 19/08/2020 - Tr. 2 

Ngày 18-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ khánh thành 

công trình Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Đây là công trình chào mừng Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trường THPT 
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chuyên Vĩnh Phúc (địa điểm mới) nằm trên địa bàn xã Định Trung, thành phố 

Vĩnh Yên, được khởi công xây dựng tháng 1-2019, trên diện tích 6,56ha, tổng vốn 

đầu tư 473 tỷ đồng. Đây là một trong 15 trường THPT chuyên trọng điểm của cả 

nước và là trường chất lượng cao ngang tầm khu vực và quốc tế. Cùng ngày, 

UBND tỉnh Vĩnh phúc cũng  đã tổ chức Lễ bàn giao Nhà kỹ thuật và nội trú - 

Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc cho ngành y tế. 

Nhà kỹ thuật nghiệp vụ và nội trú, Bệnh viện Sản - Nhi nằm trên địa bàn hai 

xã: Đồng Văn, huyện Yên Lạc và Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, được khởi công 

xây dựng từ tháng 3-2018; diện tích xây dựng 50.547m2, tổng mức đầu tư hơn 

1.171 tỷ đồng. Công trình gồm hai khối tháp với 500 giường bệnh, trong đó khối 

Sản cao 10 tầng, có 200 giường bệnh; khối Nhi cao 13 tầng, có 300 giường bệnh. 

ĐC. 533 + 

ĐC. 61 

125. ĐÔN HỒNG TÍNH. Tỉnh Vĩnh Phúc: Đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực chất lượng cao/.- Người cao tuổi - Số 101 - Ngày 19/08/2020 - Tr.7 

Cùng với rà soát, xây dựng quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

(GDNN) đảm bảo thu gọn đầu mối và nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, 

tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành các chính sách hỗ trợ hoạt động GDNN và giải quyết 

việc làm như: Nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động 

GDNN và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016- 2020; 

Nghị quyết về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất 

lượng cao cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, phê duyệt mức hỗ 

trợ học nghề sơ cấp và dưới 3 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh... 

Trong giai đoạn 2014 - 2018, các cơ sở GDNN của tỉnh  Vĩnh Phúc đã được 

đầu tư gần 194 tỉ đồng mua sắm trang thiết bị dạy nghề. 

Các chương trình, giáo trình đào tạo nghề được xây dựng mới theo chương 

trình khung của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, bảo đảm nguyên tắc từ 70- 

80% thời lượng thực hành; thực hiện đổi mới cấu trúc chương trình từ tách rời lí 

thuyết và thực hành sang đào tạo theo Modul tích hợp kiến thức chuyên môn, kĩ 

năng thực hành và thái độ nghề nghiệp; đổi mới dạy và học theo hướng chủ động, 

độc lập, tự rèn luyện của người học; có sự tham gia, giám sát của đại diện doanh 

nghiệp để biên soạn chương trình sát với tình hình thực tế sản xuất. Chủ động hợp 

tác với các doanh nghiệp để đưa học sinh, sinh viên đến thực tập tại doanh nghiệp. 
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ĐC. 537 

126. ĐỖ BẢO CHÂU. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Trường Cao đẳng 

Cơ khí nông nghiệp :  60 năm dưới mái trường thân yêu/.- Nông nghiệp Việt Nam 

- Số 158 - Ngày 07/08/2020 - Tr. 6 

Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp hiện nay, nằm trên địa bàn xã Tam 

Hợp, huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc). Qua 5 lần đổi tên, 3 lần đổi chỗ, trường 

Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp ngày một trưởng thành. Số lượng học sinh sinh viên 

(HSSV) được đào tạo ngày một nhiều hơn. Từ vài trăm HSSV, nay đã lên gần 

1.600 HSSV mỗi năm. Nhưng điều cơ bản nhất, là trình độ HSSV được đào tạo 

ngày một nâng cao, ngày một chuyên sâu, có tay nghề vững vàng khi ra trường, 

được các cơ sở SX tín nhiệm, hài lòng. Trường đã đào tạo nhiều HSSV với kiến 

thức, kỹ năng cần thiết, để khẳng định được mình. Xây dựng thương hiệu của 

trường và luôn có vị thế xứng đáng trong ngành nông nghiệp – PTNT, với tỉnh 

Vĩnh Phúc sở tại và có uy tín trong khu vực, được các cơ sở SX đánh giá cao về 

tay nghề, về kiến thức của các HSSV. Với bề dày truyền thống 60 năm xây dựng 

và phát triển, nhà trường tiếp tục phát huy những tiềm năng sẵn có, nhằm đào trạo 

ra nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong 

nước và Quốc tế, luôn là một trong top những trường đào tạo nghề tốt nhất Việt 

Nam. 

ĐC. 538 
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ĐC. 6: Y TẾ - THỂ DỤC THỂ THAO 

 

127. BÙI LAN. Phẫu thuật miễn phí cho trẻ khuyết tật vận động của Vĩnh 

Phúc/.- Pháp luật Việt Nam - Số 206 - Ngày 24/07/2020 - Tr. 15 

Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Bệnh viện Hành chính và 

phục hồi chức năng Hà Nội tổ chức khám chỉ định phẫu thuật, tư vấn sử dụng 

dụng cụ chỉnh hình cho 38 trẻ em khuyết tật vận động trên địa bàn tỉnh. Ông Bùi 

Minh Tuấn, Giám đốc Qũy bảo trợ trẻ em tỉnh cho biết: “Thông qua chương trình, 

hàng trăm lượt trẻ em khuyết tật vận động, khuyết tật mắt, khe hở môi, vòm miệng, 

bệnh tim bẩm sinh trên địa bản tỉnh đã được khám chỉ định phẫu thuật miễn phí 

hoặc được tặng xe lăn, xe đẩy, dụng cụ chỉnh hình miễn phí”. Ngoài ra, quỹ Bảo 

trợ trẻ em tỉnh tặng miễn phí xe lăn, xe đẩy bại não, dụng cụ chỉnh hình cho trẻ 

và trao hơn 30 suất quà, hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho gia đình của các cháu. 

ĐC. 61 

128. MINH SƠN. Vĩnh Phúc :  Bệnh viện đa khoa Tỉnh trải qua 70 năm 

xây dựng và phát triển/.- Sức khỏe và đời sống - Số 140 - Ngày 31/08/2020 

- Tr. 6 

Trải qua 70 năm (năm 1950 – 2020) xây dựng và phát triển; đến nay, BVĐK 

tỉnh Vĩnh Phúc là bệnh viện tuyến tỉnh hạng I, là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

tuyến cuối của tỉnh Vĩnh Phúc có nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân 

trong và ngoài tỉnh; có 900 giường bệnh kế hoạch; có 44 khoa, phòng, trung tâm 

(9 phòng chức năng, 01 trung tâm, 26 khoa lâm sàng và 8 khoa cận lâm sàng). 

Với sự cố gắng không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, BVĐK tỉnh 

Vĩnh Phúc có nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 

của người dân trong địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay, Bệnh viện có tổng 881 cán 

bộ, bác sỹ, nhân viên y tế và người lao động; trong đó có: 245 Bác sĩ; 30 Dược sĩ; 

448 Điều dưỡng, Kỹ thuật viên, Nữ hộ sinh. Với những thành tích đã đạt được, 

BVĐK tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương 

Lao động các hạng: hạng Nhất năm 2015; hạng Nhì năm 2010; hạng Ba năm 2006; 

Bệnh viện đã vinh dự được nhận “thương hiệu nổi tiếng hàng đầu năm 2019”; 

cùng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc. Nhiều đơn vị, cá nhân xuất sắc được: Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, UBND 

tỉnh Vĩnh Phúc và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tặng Bằng khen, Giấy khen. 

ĐC. 61 
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129. VŨ TIẾN. Vĩnh Phúc đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng cho cơ sở vật chất ngành 

Y tế/.- Pháp luật Việt Nam - Số 251 - Ngày 07/09/2020 - Tr. 19 

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Vĩnh Phúc đã dành 3.325 tỷ đồng đầu tư cơ sở 

vật chất cho ngành Y tế, trong đó, xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 1.000 

giường bệnh và Bệnh viện Sản-Nhi tỉnh quy mô 500 giường bệnh; hoàn thiện các 

bệnh viện và Trung tâm Y tế các huyện Tam Đảo, Vĩnh Tường, Phúc Yên, Sông 

Lô; cải tạo, nâng cấp 72 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Nhờ được đầu tư, nâng 

cấp, đến năm 2019, 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, cao hơn mức 

trung bình toàn quốc (76,5%). Các trang thiết bị y tế cũng được chú trọng đầu tư, 

góp phần phát triển các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến, nhất là các kỹ thuật 

chuyên sâu tại bệnh viện tuyến tỉnh. Nhiều thiết bị y tế hiện đại đã được trang bị 

cho các bệnh viện tuyến tỉnh và các thiết bị thiết yếu bổ sung cho trung tâm y tế 

tuyến huyện. Trong thời gian tới tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực 

đầu tư, hoàn chỉnh cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng bộ, đảm bảo nhân 

lực cho các bệnh viện trọng điểm tuyến tỉnh cũng như tuyến huyện. 

ĐC. 61 

 

 

ĐC. 9: LỊCH SỬ 

 

130. VŨ HƯƠNG. Chứng tích kháng chiến trong lòng đất ở Tam Đảo/.- 

Quân khu Hai - Số 1098 - Ngày 23/07/2020 - Tr. 8 

Hệ thống hầm trú ẩn nằm trên dãy núi Tam Đảo trong những năm kháng 

chiến chống Mỹ là một nơi trú ẩn an toàn bí mật, đã che trở, bao bọc cho các đồng 

chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Bên cạnh hệ thống hầm trú ẩn, còn có hai biệt 

thự nhà nghỉ Trung ương 18A và 18B, các đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn, 

Phạm Văn Đồng, Trần Đức Lương, Nông Đức Mạnh... đã nhiều lần về đây làm 

việc và nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Vì vậy có thể khẳng định hệ thống hầm trú ẩn của 

Bộ Chính trị nằm trên đỉnh núi Tam Đảo là một chứng tích lịch sử, một địa bàn 

kháng chiến trong lòng đất. 

Tuy vậy, sau nhiều năm hoà bình, cùng với sự tàn phá khốc liệt của thời gian, 

sự phát triển của cơ chế thị trường, hoạt động kinh doanh du lịch thiếu sự quản lý 

chặt chẽ, nhiều khách sạn, nhà nghỉ đã xây dựng chen lấn, thậm chí có những hầm 

trú ẩn bị rác thải lấp đầy, cửa hầm đã xây bịt kín. Hiện nay hệ thống hầm này đã 
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xuống cấp, bị nước thẩm thấu, hệ thống điện bị hỏng, đi vào thăm, kiểm tra rất 

khó khăn. 

Vì một số hạn chế trên mà hệ thống hầm trú ẩn và nhà nghỉ của Trung ương 

Đảng được xây dựng từ thời chống Mỹ không thu hút được sự quan tâm từ phía 

những nhà quản lý cũng như khai thác phục vụ tham quan du lịch. Như vậy là một 

chứng tích mang nhiều ý nghĩa lịch sử đang dần mất đi, và cần được khôi phục 

lại. 

ĐC. 96 

 

 

 

ĐC. 0: VĨNH PHÚC NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT 

 

131. ĐẶNG NGỌC TIỆP. Nữ cán bộ Tư pháp tận tâm với công tác Thi hành 

án dân sự/.- Pháp luật Việt Nam - Số 260 - Ngày 16/09/2020 - Tr. 7 

Hơn 20 năm gắn bó với chức danh công chức Tư pháp phường Trưng Nhị, 

thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, chị Nguyễn Thị Tuyết đã trải qua rất nhiều 

thăng trầm, cung bậc cảm xúc khi phối hợp với cán bộ Thi hành án dân sự 

(THADS) để thực hiện nhiệm vụ. Là một cán bộ gắn bó hơn 20 năm với chức 

danh công chức tư pháp, chị Nguyễn Thị Tuyết rất giàu kinh nghiệm trong việc 

giải quyết các vụ việc dân sự trên địa bàn phường, đặc biệt hỗ trợ cho cán bộ 

THADS trong giải quyết các vụ việc. Chị tham gia tích cực vận động đương sự 

tự nguyện đến Cơ quan THADS để thi hành. Có rất nhiều vụ việc, sau khi Tòa án 

xét xử xong, chưa kịp chuyển Bản án, Quyết định sang Cơ quan THADS để giải 

quyết theo quy định, khi chị biết được thông tin đã chủ động làm việc với đương 

sự, hướng dẫn họ ra Cơ quan THADS để giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Để công tác phối hợp THADS đạt hiệu quả cao như trên, trong quá trình làm việc, 

chị đã có rất nhiều ý tưởng táo bạo, thiết thực như tăng cường tuyên truyền pháp 

luật, đề xuất thành lập tổ hòa giải cho từng vụ việc cụ thể… Từ những ý tưởng 

đấy giúp cho công tác THADS trên địa bàn phường Trưng Nhị luôn đạt kết quả 

tốt. 

Là một cán bộ giàu về kinh nghiệm, vững về nghiệp vụ, chuẩn mực trong 

cách làm việc, trong những năm qua, chị đã nhiều lần đạt danh hiệu chiến sỹ 
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thi đua cơ sở và nhận được nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố 

Phúc Yên. 

ĐC. 0(92) 

132. DIỆU LINH. Nữ đội trưởng gương mẫu/.- Báo Vĩnh Phúc - Số 5082 - 

Ngày 12/06/2020 - Tr. 1 

Trải qua nhiều vị trí công tác, hiện tại, Trung tá Hoàng Thị Thọ đang đảm 

nhiệm chức vụ Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh 

Phúc. Ở cương vị nào, Trung tá Thọ cũng luôn phát huy vai trò tiên phong, gương 

mẫu, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, khắc phục khó khăn, cùng cán bộ chiến 

sĩ trong đơn vị lập nhiều thành tích xuất sắc. Tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân 

dân vào năm 2001, Trung tá Thọ được điều động về công tác tại Đội QLHC về 

TTXH, Công an huyện Tam Dương. Từ năm 2015-2018, chị được giao nhiệm vụ 

làm Đội trưởng Đội QLHC về TTXH. Từ năm 2018 đến nay, Trung tá Thọ được 

điều động và giữ chức vụ Đội trưởng Đội Tổng hợp, Công an huyện Tam Dương. 

Dù ở vị trí công tác nào, Trung tá Hoàng Thị Thọ cũng nỗ lực phấn đấu, nêu cao 

tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao. Đồng chí được lãnh đạo tin yêu, đồng đội quý mến không chỉ ở năng 

lực, mà còn là tấm gương sáng về tư cách, phẩm chất, đạo đức của người chiến sĩ 

công an nhân dân. 

ĐC. 0(92) 

133. DUY TUẤN. Nữ quân nhân nhiệt tình, trách nhiệm/.- Quân khu Hai - 

Số 1104 - Ngày 10/09/2020 - Tr. 1 

Thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly y tế tập trung luôn tiềm ẩn những nguy 

hiểm, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Vậy mà, có một nữ quân nhân 

đã hai lần xung phong vào làm việc trong khu cách ly, đó là Thiếu tá QNCN Bùi 

Thị Tuyết, nhân viên Ban Thông tin, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc. 

Hàng ngày, chị Tuyết phải dậy từ sáng sớm, làm việc đến tối muộn mới được đi 

nghỉ, đảm bảo ăn nóng, uống sôi, an toàn vệ sinh thực phẩm. Một số công dân nữ 

cao tuổi muốn ăn chế độ ăn kiêng, chị Tuyết cũng vui lòng phục vụ chu đáo. 

Không chỉ có việc nấu ăn mà nhiều hôm chị còn phải làm công tác vệ sinh phòng 

dịch, tuyên truyền, vận động công dân yên tâm cách ly, không buồn chán, tích cực 

hợp tác với đơn vị. Dù công việc vất vả nhưng chị Tuyết luôn vui vẻ, gần gũi, tạo 

dựng tình cảm sâu đậm với nhiều công dân nữ đến cách ly. Trao đổi với chúng 

tôi, Thiếu tá Đỗ Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc 

khẳng định: Làm việc trong khu cách ly là nhiệm vụ mới chưa có trong tiền lệ. 
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Tuy vất vả, gian khổ nhưng các quân nhân nữ đều nhiệt tình, trách nhiệm. Tiêu 

biểu nhất là Thiếu tá QNCN Bùi Thị Tuyết. Chị Tuyết không những thường xuyên 

hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao mà còn tích cực tham gia các hoạt 

động của hội và đơn vị. Nhiều năm liền chị Tuyết được các cấp khen thưởng. 

ĐC. 0(92) 

134. HÀ NGUYỄN. Thôi mê “4 bánh” chuyển sang nuôi con 4 chân, 2 

chân/.- Nông thôn ngày nay - Số 188 - Ngày 06/08/2020 - Tr. 13 

Mạc Tuấn Hải (33 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, rồi học Trường Đại 

học Công nghệ giao thông vận tải chuyên ngành cơ khí sửa chữa ôtô. Năm 2007, 

sau khi tốt nghiệp, thay vì vào làm ở các công ty ôtô lớn thì Hải quyết định phóng 

chiếc xe máy cà tàng đi lang thang tìm hiểu kỹ hơn các trang trại nuôi lợn và gà 

đồi. Cuối năm 2007, tình cờ Hải đi qua vùng Lập Thạch, Vĩnh Phúc, thấy nơi đây 

còn hoang vu rất thích hợp làm trang trại nên anh đã quyết định dừng chân để thực 

hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu. "Cũng nhờ lập nghiệp ở mảnh đất này mà tôi có duyên 

làm rể tại đây" - anh Hải cho hay. Hiện tại, tổng đàn trong trang trại của Hải có 

hơn 7.000 con gà, 2.000 lợn, chủ yếu cung cấp cho các nhà hàng và tổ chức có 

nhu cầu mua nguyên con để sử dụng. Hiện nay, doanh thu trung bình mỗi 

tháng của trang trại đạt hơn 600 triệu đồng, tức mỗi năm khoảng 7,2 tỷ đồng. 

ĐC. 0(92) 

135. HỒNG NHẬT. Thu nhập ổn định nhờ chăn nuôi bò sữa/.- Báo Vĩnh 

Phúc - Số 5093 - Ngày 29/06/2020 - Tr. 1 

Cần cù, chịu khó học hỏi kinh nghiệm, chăm sóc đúng quy trình, với quy mô 

đàn bò sữa 25 con, sản lượng sữa từ 4 - 5 tạ mỗi ngày, trung bình mỗi tháng, gia 

đình chị Nguyễn Thị Thu Hằng ở thôn Khách Nhi Xuôi, xã Vĩnh Thịnh, huyện 

Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có thu nhập 150 triệu đồng. Chị Hằng cho biết: 

“Thực tế cho thấy, việc nuôi bò sữa mang lại hiệu quả kinh tế cao bởi giá sữa luôn 

ổn định và ít xảy ra dịch bệnh. Nhất là trong thời gian qua, khi dịch Covid-19 

bùng phát, trong khi nhiều loại thịt, trứng gia cầm rớt giá, giá lợn lên xuống thất 

thường và xuất hiện nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm, chăn nuôi bò sữa ở địa 

phương vẫn ổn định, giá sữa vẫn đạt ở mức cao và cho các hộ nuôi bò sữa như gia 

đình tôi thu nhập khá. Nếu việc đưa bò sữa ra ngoài khu dân cư thành công sẽ 

giúp nghề chăn nuôi bò sữa phát triển bền vững hơn”. 
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Tâm sự về định hướng trong thời gian tới, chị Hằng cho biết, tháng 8 này, 

trời vào thu mát và dễ chịu hơn, gia đình chị sẽ mua thêm bò, tăng quy mô đàn 

lên 30 con để tăng thu nhập. 

ĐC. 0(92) 

136. HỒNG TÍNH. Bí thư chi bộ nhiệt tình, tâm huyết/.- Báo Vĩnh Phúc - 

Số 5095 - Ngày 01/07/2020 - Tr. 1 

Không nề hà việc lớn hay nhỏ, luôn đi đầu trong các phong trào của địa 

phương, hơn 20 năm với cương vị “vác tù và hàng tổng” luôn hoàn thành xuất sắc 

mọi nhiệm vụ được giao, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh 

tế gia đình. Ông là Trần Mạnh Chuyển, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Trưởng 

ban Công tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Quế Trạo B, 

xã Đồng Quế, huyện Sông Lô. Năm 2006, ông Chuyển được nhân dân tín nhiệm, 

bầu làm Bí thư chi bộ. Từ năm 2017 đến nay, thực hiện Đề án 01 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, ông Chuyển làm Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn, Trưởng ban Công 

tác mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn Quế Trạo B. 

Dù ở cương vị nào, bản thân ông Chuyển đều không ngừng rèn luyện, học 

hỏi và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

Trong công việc, luôn lấy dân làm gốc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con, 

từ đó chủ động đề xuất, bàn bạc với cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng 

kế hoạch thực hiện sát với tình hình thực tế của thôn. 

ĐC. 0(92) 

137. KIM NGÂN. Gặp "cây sáng kiến" của Prime Vĩnh Phúc/.- Vĩnh Phúc - 

Số 5140 - Ngày 03/09/2020 - Tr.1 

Với bàn tay tài hoa, cần mẫn, Nguyễn Văn Bảo, công nhân xưởng màu, Công 

ty cổ phần  Prime Vĩnh Phúc đã có nhiều ý tưởng, sáng kiến kỹ thuật góp phần 

tiết kiệm nhân công, giảm chi phí, giảm chất thải ra môi trường, giúp doanh nghiệp 

tiết kiệm hàng trăm triệu đồng mỗi năm. 

Sáng kiến "cải tiến máy nghiền phân ly màu" bằng việc cắt bỏ động cơ 

7,5KW của hệ thống máy phân ly, cải tiến hệ thống dao nghiền... từ đó giảm 1/2 

công đoạn nghiền, giảm hao hụt nguyên liệu, hạn chế việc phát tán bụi màu ra 

môi trường, cải thiện sức khỏe người lao động, tiết kiệm điện năng mỗi năm gần 

130 triệu đồng. 

Ngoài ra, Nguyễn Văn Bảo còn là tác giả của nhiều sáng kiến cải tiến kỹ 

thuật đang được áp dụng như" "Lắp thêm hệ thống rũ bụi máy nghiền bột màu"... 
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giúp giảm nhân công, phòng tránh tai nạn lao động, tăng năng suất, giảm chi phí 

nguyên liệu, cải thiện môi trường. 

ĐC. 0(92) 

138. LÊ ĐÔN. Tuổi cao vẫn nhiệt tình, năng động/.- Người cao tuổi - Số 89 

- Ngày 01/08/2020 - Tr. 4 

Đó là ông Nguyễn Đức Soạn, sinh năm 1945, Chủ tịch Hội NCT phường 

Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Với 12 năm trong quân ngũ cùng 

đồng đội chiến đấu ở chiến trường Tây Ninh, Bình Phước và sang làm nhiệm vụ 

quốc tế ở Campuchia, đầu năm 1976, xuất ngũ về địa phương, đảng viên - CCB 

Nguyễn Đức Soạn tiếp tục tham gia cán bộ HTX nông nghiệp, Bí thư Chi bộ, Phó 

Chủ tịch UBND phường; nhiều khóa là đại biểu HĐND phường Liên Bảo và đại biểu 

HĐND thị xã Vĩnh Yên. Từ năm 2008 đến nay, ông là Chủ tịch Hội NCT phường Liên 

Bảo với trên 1.200 hội viên. Tuy tuổi cao, nhưng ông vẫn đầy ắp nhiệt tình và năng 

động; vẫn được cán bộ, hội viên tin yêu khâm phục; được Đảng bộ, chính quyền và 

đoàn thể của phường Liên Bảo đánh giá cao về  đức độ và tài năng. 

ĐC. 0(92) 

139. MINH HÀ. Người đội trưởng trách nhiệm cao, nghiệp vụ giỏi/.- Báo 

Vĩnh Phúc - Số 5086 - Ngày 18/06/2020 - Tr. 1 

Bằng sự nhiệt huyết, bản lĩnh và tinh thần mưu trí, dũng cảm, Thiếu tá Phạm 

Kim Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Yên Lạc, tỉnh 

Vĩnh Phúc đã cùng đồng đội lập nên nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong 

công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; góp phần 

đảm bảo ANTT trên các tuyến, địa bàn. Là đội trưởng của một đội nghiệp vụ, 

Thiếu tá Tuấn luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; 

tập thể đoàn kết, trách nhiệm, không đồng chí nào vi phạm kỷ luật, lập nhiều thành 

tích, chiến công xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về 

trật tự xã hội và tệ nạn xã hội. 

Với những cố gắng, nỗ lực trong công tác, từ năm 2015 đến năm 2019, Thiếu 

tá Phạm Kim Anh Tuấn liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở và vinh dự 

được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp. Thiếu tá Tuấn chia sẻ:Thành 

công của mỗi chuyên án, vụ án chính là động lực để anh nỗ lực, phấn đấu góp sức 

mình bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

ĐC. 0(92) 
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140. PHẠM XUÂN TRƯỜNG. Tỷ phú trồng na/.- Cựu chiến binh Việt Nam 

- Số 1340 - Ngày 09/07/2020 - Tr. 9 

Sinh ra trong gia đình thuần nông ở vùng quê huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh 

Phúc, sau những năm tháng trong quân ngũ, về làm ruộng mãi, doanh nhân CCB 

Trần Bá Cường vẫn "ăn bữa sáng lo bữa chiều". Với ý chí kiên cường của một 

người lính, không chịu khuất phục trước cái đói, cái nghèo, năm 1991 ông bàn 

với vợ vay ngân hàng, bạn bè, anh em được hơn 200 triệu đồng mua con giống, 

cải tạo đất và lên huyện Chi Lăng học tập và chuyển sang trồng na. Cây na phát 

triển tốt, cho thu hoạch cao ngay từ vụ đầu. Đến 2019, với mô hình xen canh nhãn, 

na, xoài ghép, thanh long, sau khi trừ chi phí, còn thu hơn 1 tỷ đồng. 

ĐC. 0(92) 

141. PHƯƠNG LOAN. Lão nông không cam chịu đói/.- Báo Vĩnh Phúc - Số 

5110 - Ngày 22/07/2020 - Tr. 1 

Là một nông dân có hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng với bản 

chất cần cù, chịu khó, ông Lăng Văn Hùng ở thôn Láng, xã Kim Long (Tam 

Dương) đã cải tạo ruộng, vườn, vay vốn xây dựng mô hình chăn nuôi gia cầm để 

phát triển kinh tế. Mặc dù không ít lần thất bại song với sự quyết tâm “không cam 

chịu đói nghèo”, đến nay, gia trại chăn nuôi của ông ngày càng phát triển ổn định. 

Cùng với chăn nuôi gà, ông còn xây dựng thêm chuồng chăn nuôi ngan và vịt thịt. 

Trung bình mỗi lứa, ông nuôi từ 2.000 – 3.000 gà và hơn 1.000 ngan, vịt thịt. Nhờ 

có kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm cùng bản tính tốt bụng, cởi mở, nhiệt tình, 

ông Hùng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn người dân những kiến 

thức cơ bản về xây dựng chuồng trại, chăm sóc gia cầm sao cho hiệu quả nên ông 

luôn được bà con trong vùng yêu quý, kính trọng. Từ hộ gia đình khó khăn, đến 

nay, gia đình ông Lăng Văn Hùng trở thành hộ có kinh tế phát triển vững mạnh 

tiêu biểu ở địa phương. 

ĐC. 0(92) 

142. PHƯƠNG UYÊN. Cô giáo mầm non yêu trẻ, giỏi nghề/.- Báo Vĩnh 

Phúc - Số 5104 - Ngày 14/07/2020 - Tr. 1 

Nhắc đến cô Nguyễn Thị Hướng, giáo viên Trường mầm non Đồng Văn, 

huyện Yên Lạc, lãnh đạo, đồng nghiệp và phụ huynh học sinh đều có chung đánh 

giá, cô là một giáo viên yêu trẻ, giỏi nghề, sáng tạo trong công việc. Qua 10 năm 

công tác trong ngành Giáo dục, cô Hướng luôn xác định "Để thực hiện tốt việc 

chăm sóc và giáo dục trẻ, giáo viên phải thật sự tâm huyết và có những kỹ năng 
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chăm sóc, giáo dục phù hợp với từng độ tuổi của trẻ". Vì vậy, cô Hướng không 

quản ngại vất vả, chăm lo chu đáo từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ; đồng thời, thực 

hiện tốt chương trình giáo dục mầm non. Không chỉ giỏi nghề, tâm huyết trong 

công việc mà trong cuộc sống, cô Hướng có lối sống chan hòa, đoàn kết, sẵn sàng 

giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp mọi lúc, mọi nơi nên luôn được lãnh đạo, đồng nghiệp 

yêu mến. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng với tấm lòng nhân ái, cô 

Hướng nhiệt tình tham gia các chương trình thiện nguyện. Cô đã từng có mặt tại 

Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên, Hà Nội để trao quà từ thiện và giúp đỡ những trẻ em nghèo, 

người có hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư… 

Cô giáo Tô Thị Thanh Tâm, Hiệu trưởng Trường mầm non Đồng Văn cho 

biết: “Cô Nguyễn Thị Hướng là một đảng viên gương mẫu; một giáo viên giỏi, 

yêu trẻ, tâm huyết với nghề; một Bí thư Chi đoàn thanh niên năng động, sáng tạo; 

luôn được Ban Giám hiệu, giáo viên trong trường và phụ huynh học sinh yêu mến, 

tin tưởng”. 

ĐC. 0(92) 

143. THANH HUYỀN. Một cô giáo năng động, đa tài/.- Báo Vĩnh Phúc - 

Số 5112 - Ngày 24/07/2020 - Tr. 1 

Không chỉ là giáo viên tiếng Anh, Phó Bí thư Đoàn Trường THPT Vĩnh Yên 

được các đồng nghiệp và nhiều thế hệ học sinh tin yêu, quý mến, chị Nguyễn Thị 

Trang, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên còn là người sáng lập, quản lý 

Trung tâm Ngoại ngữ BlueSky, thành viên của BCH Hội Hữu nghị Việt-Anh tỉnh. 

Mọi người thường gọi chị với cái tên quen thuộc "cô giáo đa tài". Với cương vị là 

giáo viên dạy tiếng Anh và Phó Bí thư Đoàn của Trường THPT Vĩnh Yên, chị 

Trang luôn nỗ lực, cố gắng để hoàn thành tốt công việc của mình. Chị như một 

người truyền lửa, khơi dậy niềm đam mê, yêu thích, sự hứng thú với bộ môn tiếng 

Anh cho học sinh, giúp các em thay đổi tư duy, nhận thức trong phương pháp học 

của mình. Với niềm đam mê tiếng Anh, chị Trang còn là người sáng lập và phụ 

trách chuyên môn của Trung tâm Ngoại ngữ Bluesky. Từ khi thành lập đến nay, 

chị Trang luôn là người đưa ra những định hướng chiến lược kinh doanh hiệu quả, 

cùng nhiều giải pháp liên quan tới chất lượng, hình ảnh của trung tâm. Có thể thấy, 

dù ở vai trò, vị trí nào, với sự nhiệt huyết, năng động của tuổi trẻ, chị Trang cũng 

đều hoàn thành xuất sắc công việc. Chị Trang xứng đáng là tấm gương sáng để 

thế hệ trẻ noi theo. 

ĐC. 0(92) 
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144. THANH HUYỀN. Phó Chủ tịch hội nông dân cơ sở gương mẫu, làm 

kinh tế giỏi/.- Báo Vĩnh Phúc - Số 5108 - Ngày 20/07/2020 - Tr. 1 

Không chỉ là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã trách nhiệm, năng động, nhiệt 

tình trong mọi hoạt động của hội, anh Lưu Anh Hoàng, thôn Lưu Quang, xã Minh 

Quang, huyện Tam Đảo còn là một điển hình làm kinh tế giỏi. Năm 2018, anh 

Hoàng quyết định thế chấp sổ đỏ vay 700 triệu đồng từ Ngân hàng NN&PTNT để 

đầu tư xây dựng chuồng nuôi khép kín và mua lợn giống. 

Nhờ đầu tư bài bản, chú trọng đến công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, gia đình anh Hoàng được Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y tỉnh công nhận là hộ chăn nuôi đạt tiêu chuẩn VietGAP. 

Đặc biệt, trong cơn bão dịch tả lợn châu Phi vừa qua, gia đình anh vẫn duy 

trì được đàn lợn. Hiện, gia đình anh đang có hơn 40 con lợn nái, từ 300 - 500 con 

lợn thịt. Với giá lợn trên dưới 90 nghìn đồng/kg, từ đầu năm đến nay, gia đình anh 

thu lãi gần 1 tỷ đồng. 

Không chỉ làm kinh tế giỏi, với cương vị là Phó Chủ tịch Hội nông dân xã, 

anh Hoàng thường xuyên quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ hội viên để họ có thể phát 

triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. 

ĐC. 0(92) 

145. THANH TUYỀN. Đảng viên "8X" thu tiền tỷ từ mô hình nuôi lợn 

VietGAP/.- Báo Vĩnh Phúc - Số 5113 - Ngày 27/07/2020 - Tr. 1 

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, những năm qua, trên địa bàn huyện 

Tam Đảo đã có nhiều đảng viên đi đầu trong chuyển đổi mô hình sản xuất, phát 

triển kinh tế gia đình, mang lại thu nhập cao, điển hình như đảng viên Nguyễn Thị 

Thúy, thôn Lưu Quang, xã Minh Quang. Nhờ sự năng động, nhạy bén, phát triển 

mô hình trang trại nuôi lợn theo tiêu chuẩn VietGAP, mỗi năm, gia đình chị 

Nguyễn Thị Thúy thu nhập hàng tỷ đồng. Sau khi xây dựng chuồng trại nuôi lợn 

theo quy trình VietGAP, với 5 dãy chuồng trại, gia đình chị luôn duy phát triển 

đàn lợn với quy mô ổn định. Chỉ riêng với việc nuôi hơn 200 con lợn nái, từ đầu 

năm 2020 đến nay, chị Thúy xuất bán ra thị trường hơn 500 lợn con giống với giá 

bán 3,5 triệu đồng/con; ngoài ra còn có hơn 1.000 con lợn thương phẩm chuẩn bị 

xuất chuồng. 

Với giá lợn hiện nay, trừ chi phí, 6 tháng đầu năm 2020, gia đình chị Thúy 

thu nhập 4 - 5 tỷ đồng; tạo việc làm cho gần 10 công nhân lao động với thu nhập 

trung bình 6 – 7 triệu đồng/người/tháng. Ngoài phát triển mô hình nuôi lợn theo 
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tiêu chuẩn VietGap, tận dụng một phần diện tích đất trang trại, chị Thúy đào hơn 

2 mẫu ao để thả cá, nuôi ếch, mỗi năm thu nhập hàng trăm triệu đồng. 

ĐC. 0(92) 

146. TIẾN ĐẠT. Sự tận tâm của người cán bộ Mặt trận/.- Đại đoàn kết - Số 

241 - Ngày 28/08/2020 - Tr. 4 

Là một cán bộ làm dân vận lâu năm, luôn sâu sát cơ sở, thường xuyên nắm 

bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân tại các xã, đặc biệt là những xã, khu dân cư 

khó khăn, ông Nguyễn Khoa Văn, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy 

ban MTTQ huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc đã tạo ra nhiều sự đổi mới trong công 

tác Mặt trận. Bằng sự nhiệt huyết, luôn bám sát thực hiện mục tiêu đề ra trong 5 

năm qua, ông Nguyễn Khoa Văn đã đưa MTTQ huyện Yên Lạc hoạt động hiệu 

quả hơn và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Toàn huyện đã có 16/16 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, cùng với đó, nhiều công trình dân sinh đã được xây dựng, 

góp phần nâng cao giá trị sản xuất, phát triển kinh tế huyện, đời sống nhân dân 

từng bước được cải thiện. Những thành tích ấy có được nhờ sự nỗ lực chung của 

chính quyền và nhân dân toàn huyện, và trong đó có cả sự tận tâm, hết lòng vì 

người dân của người cán bộ Mặt trận như ông Nguyễn Khoa Văn. 

ĐC. 0(92) 

147. TRƯỜNG KHANH. Thanh niên 9X làm giàu từ mô hình nuôi cá lồng/.- 

Báo Vĩnh Phúc - Số 5105 - Ngày 15/07/2020 - Tr. 1 

Dựa vào nguồn nước của sông Phó Đáy chảy qua, những năm vừa qua, nhiều 

hội viên nông dân ở xã Thái Hòa, huyện Lập Thạch đã đầu tư phát triển nghề nuôi 

cá lồng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, trong đó, chị Ngụy Hồng Cúc, 30 tuổi, ở 

thôn Đại Lương là một trong những hộ đi đầu trong phát triển nghề nuôi cá lồng 

trên sông. Năm 2016, vợ chồng chị Cúc chính thức khởi nghiệp với 6 ô lồng nuôi 

cá, trong đó có 3 lồng nuôi cá rô phi, 2 lồng cá chép và 1 lồng cá trắm. Thời gian 

đầu nuôi cá, do kinh nghiệm còn hạn chế, cộng với gặp điều kiện thời tiết không 

thuận lợi, làm cho cá bị ngạt khí nổi lên mặt nước rồi chết, 1 phần bị nhiễm bệnh. 

Tổng số thiệt hại lên tới 1/2 số lượng cá thả nuôi. Kết thúc vụ nuôi đầu tiên chị 

Cúc lỗ 100 triệu đồng. Cùng thời điểm đó, vợ chồng chị Cúc mạnh dạn đầu tư 

thêm 2 ô lồng, nâng tổng số lồng nuôi lên 8 ô. Chị Cúc còn tận dụng đất xung 

quanh để trồng 3 mẫu cỏ nuôi cá, sau đó chuyển dần sang nuôi cá trắm cỏ để giảm 

bớt lượng thức ăn tinh bột. Kết thúc vụ nuôi thứ 2 với tổng doanh thu 1 tỷ đồng, 

gia đình chị Cúc có lợi nhuận 350 triệu đồng. 
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ĐC. 0(92) 

148. DUY TUẤN. Xứng danh Chiến sĩ thi đua toàn quân/.- Quân khu Hai - 

Số 1096 - Ngày 09/07/2020 - Tr. 1 

Sư đoàn 355 có một đồng chí Chính trị viên tiểu đoàn nhiều năm liền không 

chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn có nhiều sáng kiến, cải tiến 

kỹ thuật đạt giải cao trong các hội thi, hội thao và được ứng dụng vào thực tiễn 

công tác. Đó là Thiếu tá Trần Văn Hùng, Chính trị viên Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 

192. 

Sinh ra và lớn lên ở xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, từ nhỏ 

Trần Văn Hùng đã ước mơ trở thành người chiến sĩ, được khoác trên mình màu 

xanh áo lính. Sau khi tốt nghiệp THPT, anh đã tình nguyện nhập ngũ và được cử 

đi đào tạo cán bộ trung đội tại Trường Quân sự Quân khu và hoàn thiện hệ Đại 

học tại Trường Sĩ quan Chính trị. Trải qua nhiều chức vụ và đơn vị khác nhau, 

tháng 3 năm 2018, Hùng được bổ nhiệm giữ chức Chính trị viên Tiểu đoàn 5, 

Trung đoàn 192. Đại tá Nguyễn Thế Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 355 

khẳng định: Thiếu tá Trần Văn Hùng là cán bộ trẻ, nhiệt huyết, phương pháp công 

tác sáng tạo, khoa học. Là cán bộ chính trị giỏi về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 

phẩm chất đạo đức trong sáng, cầu thị, chịu khó học hỏi, là tấm gương sáng để 

nhiều cán bộ trẻ học tập noi theo. 

ĐC. 02(92) 

149. BÌNH DUYÊN. Nữ quân y tận tụy/.- Báo Vĩnh Phúc - Số 5099 - Ngày 

07/07/2020 - Tr. 1 

Nhanh nhẹn, hoạt bát, tận tụy, trách nhiệm với công việc, nhiệt tình với đồng 

nghiệp, Đại úy Nguyễn Thị Thu Thủy, Trưởng Ban Quân y, Bộ CHQS tỉnh Vĩnh 

Phúc luôn nhận được cảm tình và sự quý mến của đồng nghiệp. Chị cũng là tấm 

gương về sự nỗ lực trong công việc, đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận. 

Trên cương vị công tác và chức năng, nhiệm vụ được giao, chị Thủy tích cực tham 

mưu và có nhiều giải pháp sáng tạo cho cấp ủy, chỉ huy Bộ CHQS tỉnh thực hiện 

tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe bộ đội và tích cực tham gia 

chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng, phát triển nền y học Việt Nam. Bằng sự 

nỗ lực, tận tụy của mình, chị góp phần tích cực vào hiệu quả của công tác phòng, 

chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, được Bộ CHQS tỉnh đề nghị Bộ Quốc phòng 

và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. Trong gần 20 năm công tác ở nhiều cương 

vị khác nhau, với sự nỗ lực, cố gắng của mình, chị Thủy nhận được nhiều phần 

thưởng cao quý của các cấp, bộ, ngành. 
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ĐC. 05(92) 
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