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HỒ SƠTÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV – 2020 

---------------------------------------------- 

 

1. Tác phẩm: 

- Tên tác phẩm:Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nói tự bỏ tiền đi du lịch Nhật Bản. 

- Thể loại: Phỏng vấn  

- Thời lượng: 4 phút 11 giây. 

- Thời gian phát sóng: CT Thời sự VOV1, 6 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2019. 

2. Tác giả: 

- Tên tác giả, nhóm tác giả: Thanh Tùng – Thạch Hồng. 

- Đơn vị: CQTT Đài TNVN khu vực ĐBSCL. 

- Địa chỉ đơn vị: 102 Lý Tự Trọng, Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. 

- Điện thoại liên hệ: 0918385519 (Thanh Tùng). 

- Email: tungvovct@gmail.com. 

3. Nhóm cùng thực hiện tác phẩm: 

- Người thể hiện: ……………………………………………… 

- Biên tập:……………………………………………………… 

- Kỹ thuật viên dàn dựng:……………………………………… 

- Đạo diễn:……………………………………………………… 

     4. Thông tin trên bằng khen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

                  (ký tên, đóng dấu) 

 

 

 

Ban Tổ chức đề nghị các đơn vị cung cấp chính xác, đầy đủ các nội dung sau để in bằng khen và các 

xác nhận khác: 

- Tên tác phẩm: 

 - Tên tác giả, nhóm thực hiện (số lượng không quá 7 tác giả, người thực hiện/ tác phẩm). 

 

* Trong trường hợp các đơn vị cung cấp thông tin không chính xác, đầy đủ, Ban Tổ chức sẽ không xác 

nhận lại bằng khen. 
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TÁC PHẨM DỰ THI 

LIÊN HOAN PHÁT THANH TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV – 2020 

Phỏng vấn: 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng nói tự bỏ tiền đi du lịch Nhật Bản 

 PV Thanh Tùng – Thạch Hồng 

         (TL: 4 phút 11 giây) 

 Lời dẫn 

Thưa quý vị, thưa các bạn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lê Văn Hiểu 

vừa nhận khuyết điểm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh vì thông tin không chính xác 

trong buổi họp báo mới đây về việc một số lãnh đạo tỉnh được doanh nghiệp của 

ông Trịnh Sướng mời đi tham quan du lịch Nhật Bản, trong đó có Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng - Huỳnh Văn Sum.PV Đài TNVN thường trú khu 

vực ĐBSCL đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với với ông Huỳnh Văn Sum về vấn đề 

này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe: 

PV: Thưa ông! Trong những ngày qua, vì sao có sự bất nhất trong việc 

cung cấp thông tin cho báo chí khi Phó chủ tịch UBND tỉnh có nói ông (Huỳnh 

Văn Sum) là trưởng đoàn một chuyến đi du lịch do ông Trịnh Sướng tài trợ. 

Trong khi bản thân ông thì nói là không có chuyện này? 

Ông Huỳnh Văn Sum: Tôi đi du lịch bên Nhật là tôi nghỉ phép. Tôi có xin chi 

bộ đàng hoàng và được Đảng ủy của văn phòng xin ý kiến Đảng ủy của các cơ 

quan và được cấp thẩm quyền cho nghỉ phép và đi du lịch. 

Chuyện thứ hai là kinh phí bản thân tự túc.Và không có ai phân công tôi làm 

trưởng đoàn. Và tiền tôi tự túc, đóng có phiếu thu. 

PV: Chúng tôi đặt thẳng vấn đề là vì sao chuyến đi du lịch của ông lại 

trùng khớp với chuyến du lịch của một nhóm cán bộ do ông Trịnh Sướng tài 

trợ? 

Ông Huỳnh Văn Sum: Cái này nó trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Mình cũng 

không hiểu được.Bởi khi đủ tour thì thông báo đi.Không những ở đây trùng hợp 
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mà qua bên Nhật nó cũng trùng hợp, bởi người Việt Nam ở bên đó rất đông. Đến 

chỗ khách sạn thì người ta có băng rôn chào đoàn Việt Nam. Có tới 5 xe lận. Nó 

nhiều, kể cả các tỉnh phía Nam này đi nữa chứ không riêng Sóc Trăng đâu.Đi 

chung một chuyến máy bay qua đó rất là nhiều. Nó ngẫu nhiên thôi. Chứ cũng 

không có ai rủ chuyến này đi chung với Trịnh Sướng thế nào.  

PV: Trước chuyến đi này thì ông có biết gì về thông tin chuyến du lịch 

do ông Trịnh Sướng đài thọ cho nhóm cán bộ trong tỉnh Sóc Trăng không? 

Ông Huỳnh Văn Sum: Cái vấn đề đài thọ này thì tôi không biết. Ở đây người 

ta gọi là hợp tác xã đi. Mạnh ai, người đó đóng tiền đi chung, đi du lịch vậy đó, 

chứ không biết chuyện tài trợ như thế nào. Không biết. 

PV: Vậy thì ông có suy nghĩ như thế nào về phát ngôn của Phó chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng cho rằng, ông là trưởng đoàn và có thành lập hẳn một 

chuyến đi? 

Ông Huỳnh Văn Sum: Tôi khẳng định, Phó chủ tịch phát biểu tại buổi họp 

báo hoàn toàn là sai. Không đúng sự thật.Và tôi cũng không được ai phân công 

làm trưởng đoàn, kể cả đi du lịch cũng không ai công bố tôi là trưởng đoàn. 

PV: Dư luận cũng có mối quan tâm, vì sao đối với những cơ quan trong 

tỉnh và đối với những vị lãnh đạo đứng đầu trong tỉnh nhưng lại có những cái 

phát biểu mâu thuẫn như thế? 

Ông Huỳnh Văn Sum: Cái đó là do đồng chí Hiểu, Phó chủ tịch không nắm 

được chuyến đi này như thế nào, đồng chí Hiểu phát biểu không đúng sự thật.  

PV: Về phía Phó chủ tịch UBND tỉnh có phát biểu như thế, đã có đến 

gặp ông trao đổi về vấn đề này thế nào hay chưa? 

Ông Huỳnh Văn Sum: Sau khi phát biểu thì đồng chí (Hiểu) có qua xin lỗi sự 

việc nhầm lẫn như vậy. Tôi nói thôi, chuyện này cứ bỏ qua, để có gì ý kiến của 

đồng chí Bí thư Tỉnh ủy xem xét, tôi với đồng chí coi như bình thường. 

PV: Thế thì, từ thời điểm đó đến ngày hôm nay, ông đã có thực hiện 

công tác báo cáo với Tỉnh ủy, cũng như là các cơ quan có trách nhiệm như thế 

nào? 
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Ông Huỳnh Văn Sum: Tôi báo cáo cho đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Tôi khẳng 

định, tôi không có làm trưởng đoàn và cũng không có ai phân công cho tôi làm 

trưởng đoàn hết.Tôi không được ai phân công, và tôi đi du lịch bằng con đường 

nghỉ phép, đăng ký Vietravel sắp tour. Giống như mua vé máy bay, sắp đủ thì bay 

vậy thôi. 

PV: Ở cương vị của ông là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, 

như vậy, ông sẽ chịu sự quản lý của Ban Bí thư. Vậy thì việc đi nước ngoài du 

lịch, mà ông đã có nói là báo cáo với các cơ quan chức năng trong tỉnh, như 

vậy thì có đúng theonguyên tắc của Đảng hay không? 

Ông Huỳnh Văn Sum: Theo quy định là đối tượng của tôi là Ban Bí thư quản 

lý. Nhưng mà đi du lịch, kể cả công tác nước ngoài là tỉnh chỉ xin ý kiến đối với 

các đồng chí là Ủy viên Trung ương, Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND. 

Còn Phó Bí thư như tôi là không phải xin ý kiến.  

PV: Vậy theo ông, qua vụ việc này, cũng gây dư luận mấy hôm nay, tạo 

những ý kiến trái chiều khác nhau, ông có rút ra được kinh nghiệm hay bài 

học gì về vụ việc này hay không? 

Ông Huỳnh Văn Sum: Tôi thì không có rút kinh nghiệm gì. Bởi mình đi du 

lịch là chuyện vui vẻ.Mình không có gì phải rút kinh nghiệm điều này.Đi thì cứ 

đăng ký tour đi thôi. 

Vâng xin cảm ơn ông. 

 Dẫn: Quý vị và các bạn vừa nghe PV Đài TNVN phỏng vấn ông Huỳnh Văn 

Sum - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng. Có thể nói những phát ngôn tiền 

hậu bất nhất giữa 2 lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng một lần nữa khiến dư luận đặt dấu 

hỏi về mối quan hệ thật sự giữa ông Trịnh Sướng – nghi can cầm đầu đường dây 

sản xuất tiêu thụ xăng giả lớn nhất từ trước đến nay với một số quan chức địa 

phương. Liệu có sự thỏa thuận ngầm nào đó để những con voi tội phạm nghiêm 

trọng có thể chui lọt lỗ kim kiểm soát của cơ quan chức năng; ngang nhiên sản 

xuất và tung ra thị trường gần 175 triệu lít xăng giả trong suốt 2 năm qua hay 

không? Như đã giới thiệu, trong phần cuối của chương trình, biên tập viên Đài 

TNVN có bài bình luận về nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi./. 


