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Đảm bảo cân đối trong
điều hành ngân sách
Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh trong 7 tháng
năm 2022 đạt khá cao, song khoản thu từ bán đấu
giá quyền sử dụng đất (SDĐ) đạt rất thấp. Để cân
đối thu - chi ngân sách năm 2022, tỉnh đã chỉ đạo
cắt giảm chi đầu tư công tương ứng.
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Sáng 3/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp
với Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất tổ chức
Lễ trao tặng, hỗ trợ thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa
khoa tỉnh. Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn
Cao Phúc; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam
tỉnh Bùi Đức Thọ.
(Xem tiếp trang 2)

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN
CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT TỈNH:

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2022
(Xem tin trang 2)

Quang cảnh hội nghị.

Nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ công trình nạo vét thông luồng Cửa Đại (TP.Quảng Ngãi).
ẢNH: A.NGUYỆT

S kin & Bình lun

ẢNH T.N

Tài liệu giáo dục địa phương:

Trách nhiệm xử lý Bồi dưỡng tình yêu
xây dựng trái phép quêhương cho học sinh

Tr 5

 UYÊN ANH

Câu chuyện tháo dỡ, trả lại nguyên trạng cho
thắng cảnh Ba Làng An, ở xã Bình Châu (Bình
Sơn), xem ra chưa thể xử lý dứt điểm trong một
sớm một chiều. Dư luận lấy làm lạ trước việc hàng
loạt công trình xây dựng trái phép ở đây mọc lên
và thản nhiên hoạt động, nhưng không thấy chính
quyền xã buộc dừng thi công, xử phạt ngay từ khi
các công trình này mới “động thổ”. Hệ quả là di
tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh Ba
Làng An bị xâm lấn nghiêm trọng, gây bức xúc
trong dư luận.
(Xem tiếp trang 6)

Triển khai cho
vay theo Nghị
định 28 của
Chính phủ
TRANG 3

Cẩn trọng với
“bẫy” việc làm
trực tuyến
Một tiết dạy thực nghiệm Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Ngãi lớp 6 tại Trường Phổ thông
ẢNH: T.L
dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Thủy (Trà Bồng).

TRANG 6
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Đọc nhanh:

BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT TỈNH:

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Chiều 3/8, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ
đạo thực hiện chính sách
BHXH, BHYT tỉnh Võ Phiên
đã chủ trì Hội nghị sơ kết 6
tháng đầu năm và triển khai
nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2022 của Ban Chỉ đạo.
Trong 6 tháng đầu năm
2022, các thành viên trong Ban
Chỉ đạo đã phối hợp chặt chẽ
với BHXH tỉnh thực hiện chính
sách, pháp luật BHXH, BHTN,
BHYT và đạt được những kết
quả tích cực. Đến ngày
30/6/2022, số người tham gia
BHXH bắt buộc hơn 124,7
nghìn người, đạt trên 93,6% kế
hoạch, tăng gần 10 nghìn người

so với cùng kỳ năm 2021; trên
113,8 nghìn người tham gia
BHTN, đạt hơn 92,5%, tăng
hơn 9.900 người so với cùng kỳ
năm trước; trên 1,16 triệu người
tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ
đạt hơn 93,5%. Tổng số tiền thu
BHXH, BHYT, BHTN trên
1.678 tỷ đồng, đạt hơn 48%,
tăng hơn 67 tỷ đồng so với cùng
kỳ năm trước. Nhiều doanh
nghiệp, đơn vị nợ BHXH,
BHYT, BHTN, bảo hiểm tai
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
gần 174 tỷ đồng. Công tác giải
quyết và chi trả các chế độ
BHXH, BHYT, BHTN kịp thời.
Phát biểu chỉ đạo tại hội
nghị, Phó Chủ tịch UBND

tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thực
hiện chính sách BHXH, BHYT
tỉnh Võ Phiên nhấn mạnh,
ngành BHXH tỉnh phối hợp
với các sở, ngành liên quan
tham mưu đề xuất UBND tỉnh
trình HĐND tỉnh hỗ trợ thêm
mức đóng cho người tham gia
BHXH tự nguyện, BHYT, nhất
là người dân không tiếp tục
được ngân sách nhà nước mua
thẻ BHYT do thay đổi về chính
sách, để tăng nhanh tỷ lệ bao
phủ, hoàn thành trong quý
III/2022. Tổ chức các hội nghị
đối thoại với các doanh nghiệp,
đơn vị sử dụng lao động để
nắm bắt tình hình sử dụng lao
động, phổ biến những chính

sách mới và giải quyết những
khó khăn vướng mắc trong tổ
chức thực hiện. Tập trung phát
triển người tham gia BHXH,
BHYT, BHTN; tổ chức thanh
tra, kiểm tra đóng BHXH,
BHTN, BHYT đối với các đơn
vị sử dụng lao động trên địa
bàn tỉnh theo chức năng,
nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ
biến chính sách BHXH, BHYT
đến tận cơ sở để người dân
thấy được quyền lợi và trách
nhiệm tham gia BHXH,
BHYT, phấn đấu đạt tỷ lệ
người tham gia BHXH,
BHTN đúng chỉ tiêu đề ra...
A.NGUYỆT

Giải quyết vướng mắc đối với dự ánThủy điện Trà Khúc 1
và Trà Khúc 2
Chiều 3/8, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Trần Phước Hiền
chủ trì cuộc họp cho ý kiến giải
quyết vướng mắc của dự án
Thủy điện Trà Khúc 1 và Thủy
điện Trà Khúc 2, nằm trên địa
bàn huyện Sơn Hà.
Theo báo cáo của UBND
huyện Sơn Hà và Công ty CP
Thủy điện Huy Măng (chủ đầu
tư dự án Thủy điện Trà Khúc
1), dự án hiện đang phát sinh
một số vướng mắc, cần thiết
phải điều chỉnh chủ trương đầu
tư. Cụ thể, điều chỉnh, bổ sung
thêm phạm vi dự án mở rộng
đến các xã Sơn Hải, Sơn Trung,
Sơn Thủy, Sơn Thượng và thị
trấn Di Lăng (Sơn Hà) theo
phạm vi thực tế; điều chỉnh
tăng diện tích đất dự án từ gần
260ha lên hơn 292ha. Đồng
thời, kiến nghị tỉnh xem xét
đính chính, bổ sung loại đất
trên bản đồ quy hoạch sử dụng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

đất đến năm 2030 của huyện
Sơn Hà, vì hiện chưa đồng bộ,
chưa phù hợp với chức năng sử
dụng đất của dự án.
Đối với dự án Thủy điện Trà
Khúc 2, được UBND tỉnh cấp
quyết định chủ trương năm
2020, nhưng có một số nội
dung chưa chặt chẽ. Nay chủ

đầu tư kiến nghị điều chỉnh
diện tích đất, địa điểm, ranh
giới cho phù hợp phạm vi thực
tế của dự án; đồng thời điều
chỉnh thông tin người đại diện
pháp luật của chủ đầu tư.
Phát biểu kết luận tại cuộc
họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trần Phước Hiền thống nhất

các nội dung mà UBND huyện
Sơn Hà và 2 chủ đầu tư dự án
Thủy điện Trà Khúc 1, Thủy
điện Trà Khúc 2 kiến nghị về
điều chỉnh một số chi tiết của
các dự án. Đồng thời, yêu cầu
chính quyền, chủ đầu tư căn cứ
quy định pháp luật, chủ động
lập hồ sơ, thủ tục để trình cơ
quan có thẩm quyền cho phép
điều chỉnh. Trong quá trình chờ
đợi điều chỉnh, chủ đầu tư phải
tích cực hoàn thiện hồ sơ pháp
lý dự án, triển khai bồi thường,
giải phóng mặt bằng trong
phạm vi đã được duyệt. UBND
huyện Sơn Hà tăng cường quản
lý giữ nguyên trạng đất đai
trong vùng dự án, xử lý triệt để
các đối tượng có hành vi trục lợi
chính sách đất đai, gây khó
khăn cho việc thực hiện dự án,
ảnh hưởng đến an ninh trật tự
tại địa phương.

Lập hồ sơ cấp phép khai thác
khoáng sản đất. Chủ tịch UBND
tỉnh đã có công văn thống nhất chủ
trương cho Công ty TNHH Tiến Bảo
được lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp
phép khai thác khoáng sản đất dư
thừa làm vật liệu san lấp trong dự án
đầu tư xây dựng công trình khắc
phục sạt lở núi Châu Má, huyện Bình
Sơn. Giao Sở TN&MT chủ trì, phối
hợp với các cơ quan, đơn vị, địa
phương có liên quan hướng dẫn
Công ty TNHH Tiến Bảo thực hiện
lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục đề nghị
cấp phép khai thác khoáng sản đất
dư thừa làm vật liệu san lấp trong
quá trình thi công xây dựng công
trình, trình cấp thẩm quyền xem xét,
quyết định.
H.ANH

Sơn Tịnh, tập huấn công tác xây
dựng cơ sở dữ liệu về tôn giáo.
Sáng 3/8, UBND huyện Sơn Tịnh tổ
chức lớp tập huấn công tác xây dựng
cơ sở dữ liệu về tôn giáo cho lãnh
đạo UBND xã và công chức văn hóa
xã hội ở 11 xã. Tại lớp tập huấn, các
đại biểu đã được hướng dẫn cách
thức khảo sát, thu thập thông tin và
điền phiếu cho thành viên tổ khảo
sát; xây dựng phần mềm, cập nhật cơ
sở dữ liệu về tín ngưỡng, tôn giáo.
Đối tượng khảo sát là tổ chức tôn
giáo trực thuộc các tôn giáo; các cơ
sở giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội liên
quan đến tôn giáo đang hoạt động...
V.ĐỨC

Trao nhà tình thương cho trẻ
mồ côi. Sáng 3/8, Hội Chữ thập đỏ
huyện Sơn Tây cùng nhóm Cộng
đồng thiện nguyện Quảng Ngãi, Hội
những tấm lòng vàng và nhà hảo
tâm tổ chức bàn giao nhà tình
thương cho 2 chị em Đinh Thị Liêu
và Đinh Văn Lum, ở xã Sơn Mùa
(ảnh). Hai cháu mồ côi bố mẹ. Ngôi
nhà được xây dựng theo mẫu nhà
sàn truyền thống, nhưng không sử
dụng vật liệu bằng gỗ. Tổng kinh phí
xây dựng gần 100 triệu đồng.
Tin, ảnh: T.KHÁNH

Tin, ảnh: THANH NHỊ

Tổng kết Chương trình truyền thông giảm thiểu tác hại bom mìn
Sáng 3/8, Hội Chữ thập đỏ
tỉnh, Dự án Phục hồi môi
trường và khắc phục hậu quả
chiến tranh (RENEW) và Cơ
quan Viện trợ Ireland đã tổ
chức Hội nghị đánh giá kết quả
Chương trình truyền thông
giảm thiểu tác hại của bom
mìn, vật nổ, giai đoạn 2019 2021 và triển khai chương trình
phối hợp năm 2023.
Chương trình truyền thông
giảm thiểu tác hại của bom
mìn do Hội Chữ thập đỏ tỉnh

phối hợp với Văn phòng Điều
phối dự án RENEW tại Quảng
Trị với nguồn hỗ trợ từ Cơ
quan Viện trợ Ireland (thuộc
Đại sứ quán Ireland tại Việt
Nam) triển khai tại các xã Ba
Vì, Ba Vinh, Ba Động, Ba Tô,
thị trấn Ba Tơ (Ba Tơ) và các
xã Hành Thịnh, Hành Phước,
Hành Trung, Hành Đức
(Nghĩa Hành) từ ngày
1/11/2018 - 30/9/2021.
Chương trình đã tổ chức tập
huấn tại các xã, các hoạt động

ngoại khóa tại trường học, hỗ
trợ giày cho học sinh tại 5
trường tiểu học ở huyện Ba
Tơ, hỗ trợ dụng cụ cho người
khuyết tật, nhằm truyền thông
cách phòng tránh và giảm
thiểu tác hại của bom mìn, vật
nổ còn sót lại sau chiến tranh
trong cộng đồng dân cư và
trường học.
Tại hội nghị, Hội Chữ thập
đỏ tỉnh đề xuất, các cơ quan, tổ
chức, đơn vị tiếp tục phối hợp,
hỗ trợ nguồn lực, kỹ thuật rà

Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất...
Thông qua Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh, Công ty CP
Thép Hòa Phát Dung Quất đã
tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh
bộ hệ thống máy tim, phổi
nhân tạo cấp cứu ECMO, có
giá trị khoảng 2,8 tỷ đồng. Bác
sĩ chuyên khoa II Lê Văn
Thiều - Phó Giám đốc phụ

trách Bệnh viện Đa khoa tỉnh
cho biết, việc tặng thiết bị
ECMO cho bệnh viện có ý
nghĩa rất lớn, giúp cho Khoa
Hồi sức tích cực - Chống độc,
Bệnh viện Đa Khoa tỉnh tăng
cường trang thiết bị y tế hiện
đại, hỗ trợ hiệu quả công tác
điều trị, nâng cao năng lực cấp

cứu và điều trị bệnh nhân;
nhất là các bệnh nhân bị suy
tim, suy hô hấp nặng.
Phát biểu tại lễ tiếp nhận,
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ
trân trọng cảm ơn, ghi nhận
những đóng góp của Công ty
CP Thép Hòa Phát Dung Quất

BẢO HÒA

Tập huấn trồng bưởi da xanh
theo tiêu chuẩn VietGAP. Sở
KH&CN đã phối hợp với Trường Đại
học Nông lâm Huế tập huấn cho 50
hộ nông dân trồng bưởi da xanh
theo tiêu chuẩn VietGAP tại xã Hành
Nhân /HIǡB)ËOI . Tham gia lớp
tập huấn, nôngdân được hướng dẫn
chi tiết từ khâuchọn mua cây giống,
xác định đấttrồng, nước tưới, môi
trường xungquanh vườn cây đến sử
dụng phânbón, thuốc bảo vệ thực
vật và quytrình chăm sóc, phòng trừ
sâu bệnhvà thu hoạch...

đối với tỉnh Quảng Ngãi nói
chung và Bệnh viện Đa khoa
tỉnh nói riêng. Đồng thời mong
muốn, công ty sẽ tiếp tục đồng
hành, quan tâm đặc biệt đến
công tác an sinh xã hội, chăm
sóc sức khỏe nhân dân Quảng
Ngãi trong thời gian đến.

Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn
kết cho hộ khó khăn. Ủy ban MTTQ
Việt Nam huyện Sơn Tịnh đã trao 20
triệu đồng (đợt 1) cho bà Nguyễn
Thị Hợi, ở thôn Trường Thọ, xã Tịnh
Phong, để hỗ trợ xây dựng nhà đại
đoàn kết. Được biết, số tiền hỗ trợ
bà Hợi là 40 triệu đồng, do Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh vận động Ngân
hàng TMCP Công thương Việt Nam
tài trợ.

GIA NGHI

Đ.VĂN

phá xử lý ô nhiễm bom mìn,
vật nổ sau chiến tranh. Nâng
cao nhận thức cho cộng đồng
dân cư, giáo viên, học sinh về
cách phòng, tránh giảm thiểu
tác hại của bom mìn thông qua
các hoạt động cộng đồng,
ngoại khóa. Tập huấn kỹ năng
sơ cấp cứu ban đầu. Vận động
các nguồn lực hỗ trợ cho các
đối tượng bị ảnh hưởng bởi
bom mìn, vật nổ có hoàn cảnh
khó khăn.

N.DIỆU

(Tiếp theo trang 1)
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Đảm bảo cân đối trong điều hành ngân sách
Tổng thu ngân sách trên
địa bàn tỉnh trong 7
tháng năm 2022 đạt khá
cao, song khoản thu từ
bán đấu giá quyền sử
dụng đất (SDĐ) đạt rất
thấp. Để cân đối thu - chi
ngân sách năm 2022, tỉnh
đã chỉ đạo cắt giảm chi
đầu tư công tương ứng.

Cắt vốn dự án có nguồn
từ tiền sử dụng đất
Tổng dự toán tỉnh giao thu
tiền SDĐ vào ngân sách năm
2022 là 3.100 tỷ đồng, nhưng từ
đầu năm đến nay chỉ thu đạt
khoảng 700 tỷ đồng. Tỉnh xác
định sẽ hụt thu tiền SDĐ ít nhất
1.100 tỷ đồng; trong đó có 2 dự
án có số thu lớn là Khu du lịch
sinh thái Ánh Vân (600 tỷ đồng)
và Khu du lịch sinh thái biển Mỹ
Khê (400 tỷ đồng).
Giám đốc Kho bạc Nhà
nước tỉnh Nguyễn Văn Cần
cho rằng, bên cạnh đẩy mạnh
thu tiền SDĐ, thì phải khẩn
trương cân đối chi với khoản
hụt thu tương ứng. Hiện tại, Sở
KH&ĐT đã lên kế hoạch làm
việc với các chủ đầu tư có dự án
nằm trong kế hoạch triển khai
của năm 2022 được bố trí
nguồn từ tiền SDĐ để thống
nhất xử lý cắt giảm theo quy
định "khi giảm thu phải giảm
chi tương ứng".
Năm 2022, tổng kế hoạch
vốn đầu tư công của Quảng
Ngãi là 6.367 tỷ đồng, trong đó
tỉnh tăng thêm 2.600 tỷ đồng

Dự án Khu tái định cư xã Hành Dũng (Nghĩa Hành) đã giải ngân hết vốn được bố trí, hiện đang dần hoàn thiện để di dời
người dân về ở.

so kế hoạch vốn trung ương
giao. Số kế hoạch vốn tăng
thêm này được tính toán dựa
trên nguồn tiền đấu giá công
sản nhà ở, đất ở (khoảng 200 tỷ
đồng), đấu giá quyền SDĐ các
dự án (khoảng 2.300 tỷ đồng),
còn lại là bố trí từ nguồn xây
dựng cơ bản tập trung. Giám
đốc Sở Tài chính Nguyễn Văn
Luyện cho biết, sắp tới Sở sẽ
trình UBND tỉnh một số nội
dung về điều hành thu chi,
phân bổ vốn. Theo đó, chúng
tôi sẽ tham mưu cắt giảm chi

đầu tư công tất cả các dự án
được bố trí nguồn tiền SDĐ
hiện chưa khởi công. Các dự án
đã khởi công rồi thì khả năng sẽ
xem xét tham mưu bố trí vốn từ
20 - 30% kế hoạch vốn giao.
Một số địa phương có các dự
án được bố trí nguồn thực hiện
dự án từ tiền SDĐ cho rằng, việc
cắt giảm vốn cũng có tác động
nhất định đến hoạt động xây
dựng cơ bản trên địa bàn. Tuy
nhiên, đây là nguyên tắc trong
điều hành ngân sách nên phải
chấp nhận. Nằm trong danh

sách bị cắt giảm chi đầu tư công,
huyện Bình Sơn có cầu Thạch
An bắc qua sông Trà Bồng, tổng
mức đầu tư 100 tỷ đồng; huyện
Ba Tơ có đường Ba Bích - Ba
Nam (158 tỷ đồng); huyện
Minh Long có cầu, kè xã Long
Môn (gần 120 tỷ đồng)...

Điều chuyển vốn đầu
tư công
Theo ông Nguyễn Văn
Luyện, quá trình điều hành
ngân sách từ nay đến cuối năm
sẽ cắt giảm khoản chi không có

nguồn, đảm bảo kế hoạch chi,
trừ nhiệm vụ đột xuất như
thiên tai và an ninh, quốc
phòng. Sở sẽ tham mưu cho
UBND tỉnh trích lập quỹ dự
phòng đầy đủ để đảm bảo thực
hiện nhiệm vụ chi đột xuất này.
Ngoài ra, thực hiện chỉ đạo của
UBND tỉnh, Sở Tài chính sẽ
phối hợp với Sở KH&ĐT tập
trung rà soát tiến độ giải ngân
của một số dự án có tỷ lệ giải
ngân thấp để tham mưu điều
chuyển vốn, theo nguyên tắc
chuyển từ dự án có tỷ lệ giải
ngân thấp sang dự án có khả
năng giải ngân cao. Đồng thời,
áp dụng hình thức điều hòa
trong các dự án cùng một chủ
đầu tư, cùng cơ cấu nguồn vốn;
điều chỉnh vốn dự án từ chủ
đầu tư này sang chủ đầu tư khác
khi không cùng nguồn vốn đã
cơ cấu. Mục đích là giải ngân
hết số vốn đã được bố trí,
không để xảy ra tình trạng bị
thu hồi, cắt vốn. Trong đó, đặc
biệt quan tâm đến tỷ lệ giải
ngân của các dự án kéo dài.
Hiện tại, chủ đầu tư có tỷ lệ
giải ngân thấp nhất và có nguy
cơ phải điều chỉnh cao nhất là
Ban Quản lý KKT Dung Quất
và các KCN tỉnh. Năm 2022,
tổng kế hoạch vốn tỉnh giao
cho Ban Quản lý để thực hiện
một số công trình cơ sở hạ tầng
khoảng 102 tỷ đồng. Tuy
nhiên, do gặp nhiều khó khăn
trong thực hiện, nhất là giải
phóng mặt bằng, nên đến nay
mới giải ngân được 7,6 tỷ đồng
(7,5% kế hoạch).
Bài, ảnh: THANH NHỊ

Triển khai cho vay theo Nghị định 28 của Chính phủ
Chính phủ đã ban hành Nghị định số
28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 về
chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện
Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi, giai
đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ
năm 2021 - 2025. Các địa phương
được phân bổ nguồn vốn này đang
khẩn trương rà soát đối tượng thụ
hưởng, sớm triển khai cho vay.
Những năm qua, thông qua
các chương trình cho vay ưu
đãi, Phòng Giao dịch Ngân
hàng Chính sách xã hội
(CSXH) huyện Trà Bồng đã
giải ngân cho 2.478 hộ nghèo
vay vốn để xây dựng nhà ở,
đảm bảo chỗ ở ổn định cho
người nghèo ở miền núi, nhất
là hộ đồng bào dân tộc thiểu
số. Tuy nhiên, hiện nay, tỷ lệ
hộ nghèo trên địa bàn huyện
vẫn còn cao (cuối năm 2021,
tỷ lệ hộ nghèo trên 42,5%);
trong đó có rất nhiều hộ có
nhu cầu về nhà ở.
Phó Chủ tịch UBND huyện
Trà Bồng Hồ Văn Thịnh cho
biết, huyện Trà Bồng đã đăng
ký nhu cầu và được phân bổ 3
tỷ đồng để triển khai cho vay

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi từ Nghị định 28/2022/NĐ-CP của Chính phủ sẽ
giúp người nghèo ở miền núi có thêm nguồn lực để phát triển sản xuất,
chuyển đổi nghề.
ẢNH: H.HOA

theo Nghị định 28 của Chính
phủ. Hiện công tác rà soát đối
tượng cho vay đã được các xã
triển khai thực hiện gần xong.
Sau khi có danh sách cụ thể,
huyện sẽ phê duyệt để Phòng
Giao dịch Ngân hàng CSXH
huyện có cơ sở cho vay.
Huyện Sơn Hà là địa
phương đăng ký nhu cầu vay
vốn theo Nghị định số 28
nhiều nhất trong đợt này, với 5

tỷ đồng. Công tác rà soát đối
tượng thụ hưởng đang được
các xã, thị trấn trên địa bàn
khẩn trương thực hiện, trước
tiên là với những hộ có nhu
cầu về xây mới hoặc sửa chữa
nhà ở, nhu cầu đất ở, đất sản
xuất hoặc chuyển đổi nghề.
Theo Nghị định số
28/2022/NĐ-CP, hộ nghèo
dân tộc thiểu số, hoặc hộ
nghèo dân tộc Kinh cư trú

hợp pháp ở xã đặc biệt khó
khăn, thôn đặc biệt khó khăn
thuộc vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi được vay
tối đa 50 triệu đồng (đối với
hỗ trợ đất ở), 40 triệu đồng
(đối với hỗ trợ nhà ở). Đồng
thời, cho vay 77,5 triệu
đồng/hộ đối với hỗ trợ đất
sản xuất, chuyển đổi nghề.
Thời hạn cho vay do Ngân
hàng CSXH và khách hàng
vay vốn thỏa thuận. Trong 5
năm đầu, khách hàng chưa
phải trả nợ gốc. Lãi suất cho
vay bằng 3%/năm. Bên cạnh
đó, hộ gia đình, doanh
nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp
hợp tác xã và các tổ chức hoạt
động sản xuất, kinh doanh có
sử dụng lao động là người dân
tộc thiểu số cũng thuộc đối
tượng được vay vốn theo Nghị
định này, với lãi suất cao nhất
là 3,96%/năm.
Giám đốc Ngân hàng
CSXH tỉnh Trần Duy Cường
cho biết, từ nhu cầu đăng ký
vốn ban đầu, Quảng Ngãi đã
được trung ương phân bổ 9 tỷ
đồng cho vay theo Nghị định
28 của Chính phủ. Ngân hàng
CSXH tỉnh đã phân bổ nguồn

vốn cho 3 huyện Sơn Hà, Trà
Bồng và Ba Tơ. Để công tác
cho vay được thuận lợi, Ngân
hàng CSXH tỉnh đã chỉ đạo
các phòng giao dịch phối hợp
với chính quyền địa phương,
các hội đoàn thể, tổ tiết kiệm
và vay vốn tập trung rà soát đối
tượng thụ hưởng theo đúng
quy định. Một khi có danh
sách được phê duyệt, Ngân
hàng CSXH tỉnh sẽ triển khai
giải ngân kịp thời nguồn vốn
ưu đãi.
"Theo Thông tư hướng dẫn
số 02/2022/TT-UBDT của
Ủy ban Dân tộc, ngày
15/8/2022 sẽ bắt đầu triển
khai giải ngân cho vay theo
Nghị định 28. Vì vậy, các địa
phương cần nâng cao vai trò,
trách nhiệm, sớm hoàn thành
công tác rà soát, phê duyệt đối
tượng thụ hưởng, đảm bảo đủ
cơ sở, điều kiện để Ngân hàng
CSXH tỉnh triển khai cho vay.
Trong quá trình triển khai, nếu
phát sinh nhu cầu vốn, trưởng
ban đại diện Ngân hàng CSXH
các huyện cần sớm đề nghị lên
tỉnh để xin trung ương bổ
sung", ông Cường nhấn mạnh.
HỒNG HOA
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Đồng chí Võ Chí Công với Cuộc khởi nghĩa
Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi
Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng
và miền Tây Quảng Ngãi
nổ ra và thắng lợi trong
những ngày cuối tháng
8/1959. Đây là một trong
những chiến công oanh
liệt, có tính bước ngoặt
đối với phong trào cách
mạng toàn miền Nam lúc
bấy giờ. Để có thắng lợi
đó phải kể đến vai trò và
công lao to lớn của đồng
chí Võ Chí Công.

Một nhà quân sự táo
bạo và quyết đoán
Sau khi Hiệp định Giơnevơ
được ký kết, chính quyền Ngô
Đình Diệm ngang nhiên phá bỏ
Hiệp định. Từ năm 1955,
chúng đã bắt đầu thi hành
chính sách tố cộng. Từ năm
1956 - 1958, việc thi hành
chính sách tố cộng, diệt cộng
được tăng cường cả về quy mô
lẫn hình thức, với các chiến lược
“Tố cộng”, “Diệt cộng” đánh
phá phong trào cách mạng của
nhân dân miền Nam nói chung,
Khu 5 nói riêng đã gây cho ta
nhiều tổn thất nặng nề.
Trước những mất mát hy
sinh của cán bộ, đảng viên và
nhân dân ta ở chiến trường Liên
khu 5, đồng chí Võ Chí Công,
với vai trò là Phó Bí thư Liên
khu ủy 5, luôn trăn trở về đường
lối và phương pháp đấu tranh ở
miền Nam lúc này. Bằng nhãn
quan chính trị nhạy bén của
một người lãnh đạo, trên cơ sở
thực tế, không giáo điều, đồng
chí nhận định: Tuy Hiệp định
Giơnevơ quy định sau 2 năm sẽ
tổng tuyển cử, thống nhất nước
nhà, nhưng kẻ thù không bao
giờ chịu thi hành Hiệp định.
Đến năm 1957, thì tư tưởng
đấu tranh vũ trang trong Đảng
bộ và nhân dân Khu 5 đã sục
sôi, vì thấy không thể chỉ dùng
con đường đấu tranh chính trị
mà giành được chính quyền.
Đồng chí Võ Chí Công và các
đồng chí trong Liên khu ủy 5
kết luận: “Thực tiễn miền Nam
đã dạy cho chúng ta rằng bạo lực
chống lại bạo lực mới thắng được”
và nhấn mạnh: “Đây là kinh
nghiệm xương máu từ cuộc sống,
là thực tiễn, là chân lý được kiểm
nghiệm trong thực tiễn”.
Cuối năm 1957, được sự
đồng ý của đồng chí Bí thư Liên
khu ủy 5, đồng chí Võ Chí
Công ra Hà Nội. Nghe tin đồng
chí Lê Duẩn - Bí thư Xứ ủy Nam
Bộ đã được điều động ra miền
Bắc, giúp trung ương chuẩn bị
dự thảo Nghị quyết mới của
Đảng về con đường của cách
mạng miền Nam, đồng chí Võ
Chí Công rất vui mừng và hy
vọng, đồng chí Lê Duẩn là
người có thực tế ở chiến trường

Đồng chí Võ Chí Công, họ và tên khai sinh là Võ Toàn, sinh ngày
7/8/1912 tại xã Tam Xuân, huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng
(nay là tỉnh Quảng Nam). Đồng chí sớm giác ngộ cách mạng và tham
gia hoạt động phong trào thanh niên ở cơ sở từ năm 1930. Tháng
5/1935, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là
Đảng Cộng sản Việt Nam). Tháng 4/1987, đồng chí Võ Chí Công được
bầu làm đại biểu Quốc hội khoá VIII và được Quốc hội bầu làm Chủ tịch
Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng. Đồng chí là Cố vấn
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII và khoá VIII. Đồng chí là đại
biểu Quốc hội các khóa VI, VII, VIII. Đồng chí Võ Chí Công mất ngày
8/9/2011, hưởng thọ 100 tuổi.
Với những công lao và thành tích hoạt động cách mạng, đồng chí Võ
Chí Công được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng và
nhiều huân, huy chương cao quý khác, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.
Đồng chí Võ Chí Công.

ẢNH: TL

chắc sẽ có ý kiến với trung ương
và Bác Hồ về đường lối cách
mạng miền Nam.
Đầu năm 1958, sau khi ra Hà
Nội, đồng chí Võ Chí Công đã
báo cáo với đồng chí Lê Duẩn
về tình hình Liên Khu 5, cũng
như mong muốn của Đảng bộ
và nhân dân khu 5 là đấu tranh
vũ trang. Lần gặp gỡ này, đồng
chí Lê Duẩn đã đưa cho đồng
chí Võ Chí Công bản Đề cương
cách mạng miền Nam và được
đồng chí Võ Chí Công xem như
“một cẩm nang thần kỳ”. Hôm
sau, đồng chí Võ Chí Công
được trực tiếp báo cáo trước
Bác Hồ và Bộ Chính trị về tình
hình trước và sau tập kết ở các
tỉnh và ở 3 vùng của Khu 5.
Trên cơ sở xem xét thực tế
tình hình và lắng nghe những
kiến nghị khẩn thiết của các tổ
chức đảng và của cán bộ, đồng
bào, chiến sĩ miền Nam, trong
đó có các đồng chí lãnh đạo của
Khu 5 và đồng chí Võ Chí
Công, tháng 1/1959, Ban Chấp
hành Trung ương Đảng họp
Hội nghị (mở rộng) lần thứ 15.
Hội nghị tiến hành nhiều đợt;
trong đó đợt 1 từ ngày 12 22/1/1959. Nghị quyết 15 được
thông qua và phổ biến sau cuộc
họp đợt 2 (7/1959). Nghị quyết
15 khẳng định, nhiệm vụ cơ bản
của cách mạng miền Nam là giải
phóng miền Nam; nhiệm vụ
trước mắt là đánh đổ tập đoàn
thống trị Ngô Ðình Diệm, tay
sai của đế quốc Mỹ. Phương
pháp cách mạng và phương thức
đấu tranh là dùng bạo lực cách
mạng, từ đấu tranh chính trị tiến
lên kết hợp đấu tranh chính trị
và đấu tranh vũ trang; dự kiến xu
hướng phát triển từ khởi nghĩa
của nhân dân tiến lên cuộc đấu
tranh vũ trang trường kỳ.

Dấu ấn Võ Chí Công
Sau hội nghị Ban Chấp hành
Trung ương Đảng lần thứ 15,
đồng chí Võ Chí Công được chỉ
định làm Bí thư Liên khu ủy 5.
Về đến Liên khu 5 vào tháng
5/1959, đồng chí triệu tập ngay
một hội nghị tại một vùng cao
Quảng Nam gồm 3 tỉnh Quảng

Nam, Quảng Trị và Thừa Thiên
để triển khai tinh thần Nghị
quyết 15. Sau đó, Nghị quyết 15
nhanh chóng lan tỏa trong cán
bộ, đảng viên và nhân dân Khu
5, trong đó có đồng bào Cor
huyện Trà Bồng. Nghị quyết 15
đã đáp ứng đúng đòi hỏi của
tình hình và nguyện vọng của
đông đảo cán bộ, đảng viên,
nhân dân là phải dùng bạo lực
cách mạng, phải chuyển hướng
sang đấu tranh vũ trang để đối
phó với kẻ thù.
Bên cạnh sự quyết tâm, dám
nghĩ, dám làm, dám chịu trách
nhiệm của Tỉnh ủy, thì sự ra đời
Nghị quyết 15 của Đảng (khóa
II) được xem là ngọn đuốc soi
đường để Tỉnh ủy Quảng Ngãi
bổ sung hoàn thiện phương án
khởi nghĩa. Tháng 6/1959,
Tỉnh ủy Quảng Ngãi triệu tập
hội nghị mở rộng để học tập,
bàn kế hoạch, biện pháp thực
hiện Nghị quyết 15 của trung
ương, chủ trương phá tan cuộc
bầu cử của địch; kiên quyết
không để địch tổ chức bầu cử,
nếu bị đàn áp thì phát động
quần chúng vũ trang khởi nghĩa
giành chính quyền.
Ngày 28/8/1959, từ mờ
sáng, tiếng cồng chiêng, tiếng
trống mõ, tiếng la hét hòa trong
tiếng súng từ các làng nổi lên
vang dậy khắp núi rừng Trà
Bồng, thúc giục đồng bào xuống
đường, vây diệt ngụy quân,
đánh đổ ngụy quyền. Cuộc khởi
nghĩa Trà Bồng và miền Tây
Quảng Ngãi bùng nổ. Nhân dân
và lực lượng thanh niên vũ trang
các xã Trà Phong, Trà Lãnh, Trà
Quân, Trà Sơn, Trà Nham, Trà
Khê đồng loạt nổi dậy, vây diệt
bọn cảnh sát ác ôn, uy hiếp tinh
thần binh lính địch. Vùng cao
Trà Bồng bừng bừng khí thế
quật khởi, lính địch hốt hoảng
trốn vào các thôn, nóc, liền bị ta
bao vây, gọi hàng, bắt sống...
Đến trưa 31/8, ta chiếm được
Eo Chim, Eo Reo. Đồng bào nổi
dậy xóa bỏ các hình thức kìm
kẹp của địch ở xung quanh quận
lỵ. Trước khí thế của cách mạng,
tên quận trưởng và quận phó
Trà Bồng trốn chạy về tỉnh lỵ
Quảng Ngãi. Bộ máy ngụy

quyền của địch ở Trà Bồng
hoàn toàn bị tê liệt. Toàn huyện
Trà Bồng được giải phóng.
Chính quyền cách mạng ở các
xã được thành lập.
Cuộc khởi nghĩa ở Trà Bồng
lan nhanh đến các huyện Sơn
Hà, gồm cả Khu 7 (huyện Sơn
Tây ngày nay), Ba Tơ, Minh
Long. Với sự quyết tâm chiến
đấu của người dân và các lực
lượng vũ trang, cùng với các xã
của huyện Trà Bồng, trên 40 xã
thuộc các huyện miền Tây
Quảng Ngãi cũng được giải
phóng, hình thành một dải căn
cứ liên hoàn nối liền với các khu
căn cứ đang hình thành ở Bắc
Tây Nguyên.
Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và
miền Tây Quảng Ngãi là cuộc
khởi nghĩa vũ trang đầu tiên ở
miền Nam Việt Nam giành
được thắng lợi và là một trong
những cuộc khởi nghĩa mở đầu
cho phong trào Đồng Khởi ở
miền Nam.

Tình cảm đặc biệt với
Quảng Ngãi
Sáng 4/9/1959, tại nóc ông
Vinh, thôn Trà Dục, xã Trà
Lãnh (thuộc Tây Trà trước
đây), Thường vụ Tỉnh ủy
Quảng Ngãi tổ chức cuộc họp
mở rộng, nhận định và phân
tích cụ thể tình hình địch, ta;
thống nhất việc Khởi nghĩa Trà
Bồng và miền Tây Quảng Ngãi
của chúng ta là đúng và chủ
trương liên tục đẩy mạnh tiến
công địch về cả 3 mặt vũ trang,
đấu tranh chính trị và công tác
binh tề vận khắp toàn tỉnh...
Sau đó, nội dung cuộc họp
được điện báo cáo ngay cho
Liên khu ủy. Đồng chí Võ Chí
Công, thay mặt Thường vụ
Liên khu ủy 5, đã điện trả lời
nhất trí với các nội dung của
cuộc họp của Thường vụ Tỉnh
ủy Quảng Ngãi mở rộng. Đồng
thời, yêu cầu Tỉnh ủy Quảng
Ngãi phải thường xuyên đề cao
cảnh giác với âm mưu và hành
động đánh phá của địch, hết
sức quan tâm đến đời sống,
tính mạng, tài sản và nơi ăn ở
của nhân dân và phải thường
xuyên báo cáo tình hình miền

núi của tỉnh về Liên khu ủy.
Được điện trả lời của đồng
chí Võ Chí Công, Tỉnh ủy
Quảng Ngãi hết sức vui mừng,
coi đó là chỉ thị, nguồn động
viên to lớn đối với Tỉnh ủy. Nhờ
sự chỉ đạo kịp thời và sáng suốt
của đồng chí Võ Chí Công,
Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi giữ
được sự đoàn kết, thống nhất,
giữ vững ý chí, quyết tâm chiến
đấu đưa sự nghiệp kháng chiến
của tỉnh tiếp tục tiến lên.
Sau đó, đồng chí Võ Chí
Công đã về Quảng Ngãi, trực
tiếp quan sát một số xã ở huyện
Trà Bồng và nghe báo cáo cụ
thể nên rất phấn khởi, nhất là
chứng kiến khí thế cách mạng và
sức mạnh của quần chúng, một
sư đoàn của địch lên càn quét
miền núi đã phải tháo chạy.
Tháng 2/1960, Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi
lần thứ nhất (trong kháng chiến
chống Mỹ, cứu nước) được tổ
chức. Mặc dù vừa ốm dậy,
nhưng đồng chí Võ Chí Công
đã cố gắng về dự và chỉ đạo đại
hội. Tại đại hội, sau khi nghe
các ý kiến thảo luận, đồng chí
Võ Chí Công đã kết luận:
“Cuộc khởi nghĩa của nhân dân
Trà Bồng và miền Tây Quảng
Ngãi là thắng lợi to lớn, sự chỉ
đạo trong, trước và sau khởi
nghĩa về căn bản là đúng. Cũng
như phong trào chung trong
toàn tỉnh, Quảng Ngãi đã đi
đúng đường lối, nắm vững quan
điểm bạo lực cách mạng, dũng
cảm phát động quần chúng
khởi nghĩa và tiếp theo đó đã
tiến hành chiến tranh nhân dân
và chiến tranh du kích để chống
lại kẻ thù hung bạo, đã biết vừa
tiến hành đấu tranh vũ trang,
vừa giữ thế hợp pháp để tạo cho
quần chúng đấu tranh chính trị.
Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng mở
đầu trang sử đấu tranh chính trị
và vũ trang song song, đó là
đỉnh cao nhất của phong trào
đấu tranh cách mạng của nhân
dân Quảng Ngãi trong thời kỳ
bấy giờ, là thắng lợi đầu lòng và
đột xuất, cổ vũ phong trào
chung trong tỉnh, trong Khu
phát triển mạnh mẽ”.
Hơn 50 năm đã trôi qua,
Cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và
miền Tây Quảng Ngãi đã đi vào
lịch sử đấu tranh cách mạng
như một mốc son chói lọi, trở
thành một trong những trang sử
vàng của lịch sử cách mạng cả
nước. Ngày nay, nói đến Cuộc
khởi nghĩa Trà Bồng và miền
Tây Quảng Ngãi, cán bộ, chiến
sĩ và đồng bào Quảng Ngãi luôn
nhớ đến công lao to lớn và tình
cảm chân tình của đồng chí Võ
Chí Công với con người và
mảnh đất Quảng Ngãi anh
dũng, kiên cường.
T.HIẾU - T.THƯƠNG
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Tài liệu giáo dục địa phương:

Bồi dưỡng tình yêu quê hương cho học sinh
Sau 2 năm triển khai
Chương trình Giáo dục
phổ thông mới, Quảng
Ngãi đã hoàn thiện và đưa
vào sử dụng Tài liệu giáo
dục địa phương (GDĐP) ở
các lớp 1, 2 và 6. Năm học
2022 - 2023, tỉnh tiếp tục
biên soạn và đưa vào sử
dụng Tài liệu GDĐP ở các
lớp 3, 7 và 10. Tài liệu
GDĐP có vai trò quan
trọng trong việc trang bị
cho học sinh (HS) các kiến
thức về văn hóa, lịch sử,
địa lý, kinh tế, xã hội, môi
trường, hướng nghiệp...

Nội dung phù hợp với
từng đối tượng học sinh
Bộ tài liệu GDĐP gồm có 3
nhóm vấn đề chính: Nhóm các
vấn đề về văn hóa, lịch sử truyền
thống; nhóm các vấn đề về địa
lý, kinh tế, hướng nghiệp và
nhóm các vấn đề về chính trị xã hội, môi trường. Ở bậc tiểu
học, nội dung GDĐP được tích
hợp trong hoạt động trải
nghiệm và các môn học khác. Ở
bậc THCS và THPT, nội dung
GDĐP có vị trí tương đương
các môn học khác.
Tài liệu GDĐP được thiết
kế theo từng chủ đề kết hợp
với hình ảnh minh họa cụ thể,
sống động. Mỗi chủ đề được
thiết kế thành bài học cụ thể
với những thông tin đảm bảo
tính chính xác, khoa học, gần
gũi, dễ hiểu, giúp HS cảm
nhận và hiểu rõ hơn những vấn
đề của địa phương. Cấu trúc

Thành viên Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương lớp 7 đang trao đổi về nội dung, hình ảnh của tài liệu.
ẢNH: TR.PHƯƠNG

”

Tài liệu giáo dục địa phương không chỉ gói gọn,
lồng ghép ở những tiết học trên lớp, mà còn được
các trường thực hiện trong các hoạt động ngoại
khóa. Thông qua những hoạt động này, học sinh
không chỉ được tìm hiểu về lịch sử, văn hóa địa
phương từ thực tế, mà các em còn thấu hiểu giá
trị đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp niềm
tự hào, tình yêu quê hương, đất nước".
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT VŨ THỊ LIÊN HƯƠNG

mỗi chủ đề gồm 4 hoạt động:
Mở đầu, kiến thức mới, luyện
tập, vận dụng. Nội dung kiến
thức phù hợp với các đối

tượng HS, giúp hình thành,
phát triển phẩm chất, năng lực
của từng HS.
Cô Trần Thị Phúc Nguyên,

giáo viên môn Lịch sử, Trường
THCS Nguyễn Trãi (Mộ Đức)
cho rằng, trong Tài liệu GDĐP,
Ban biên soạn đã khai thác,
cung cấp cho HS những kiến
thức cơ bản, thiết thực, gần gũi
về nơi các em được sinh ra, lớn
lên và trưởng thành. Tài liệu
còn tác động đến tình cảm, tâm
tư của HS rất nhiều. Học sinh
được tiếp cận một cách chân
thực, hiểu rõ hơn về quê hương
của mình.

Thêm yêu quê hương
So với các môn học khác,
Tài liệu GDĐP thu hút HS bởi
tính sinh động, phong phú, gần

gũi thông qua hình ảnh, giúp
HS hiểu biết về địa phương
mình. Các em có được những
kiến thức nhất định về lịch sử,
văn hóa, di sản ở địa phương.
Thầy giáo Nguyễn Minh
Văn - Tổ trưởng Tổ Xã hội,
Trường THCS thị trấn Ba Tơ
(Ba Tơ) được Sở GD&ĐT
phân công biên soạn chủ đề 3
về “Văn hóa, nghệ thuật ở
Quảng Ngãi” trong Tài liệu
GDĐP lớp 7. “Nhóm biên soạn
đã định lượng kiến thức phù
hợp với đối tượng HS lớp 7
tương ứng với Chương trình
Giáo dục phổ thông mới. Các
em được tìm hiểu về hát bả trạo,
hát sắc bùa, điệu lý, điệu hò,
nghệ thuật âm nhạc của các dân
tộc Hrê, Cor, Ca Dong và sự
phong phú, đa dạng của các
làng nghề thủ công truyền
thống nổi tiếng của tỉnh như:
Làng gốm Mỹ Thiện (Bình
Sơn), đúc đồng Chú Tượng
(Mộ Đức), thổ cẩm Làng Teng
(Ba Tơ)...”, thầy Văn chia sẻ.
Theo thầy Văn, Trường
THCS thị trấn Ba Tơ đã đưa
Tài liệu GDĐP vào giảng dạy ở
khối lớp 6 trong năm học
2021 - 2022. Nhiều HS thích
thú khi được tiếp cận với những
hình ảnh sinh động về quê
hương, nhất là hiểu biết hơn về
những nét đẹp trên chính mảnh
đất mình đang sinh sống, học
tập. Ngoài những kiến thức
được cung cấp trong bộ tài liệu,
thì thông qua việc học giúp khơi
dậy cho HS sự đam mê, tìm tòi,
nghiên cứu những nét đẹp của
quê hương.
TRỊNH PHƯƠNG

Nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản
Thời gian qua, hoạt động đấu giá tài
sản (ĐGTS) từng bước đi vào nền nếp,
đóng góp vào nguồn thu ngân sách,
bảo đảm quyền lợi cho cá nhân, tổ
chức có tài sản được đấu giá...
Đến nay, Quảng Ngãi có 3
tổ chức ĐGTS là Trung tâm
Dịch vụ ĐGTS tỉnh (Sở Tư
pháp) và 2 doanh nghiệp
ĐGTS. Trong đó có 5 chi
nhánh hoạt động, với 10 đấu
giá viên đăng ký hành nghề.
Kể từ khi Luật ĐGTS năm
2016 có hiệu lực, Trung tâm
Dịch vụ ĐGTS tỉnh đã triển
khai bán đấu giá thành công
nhiều loại tài sản. Đồng thời,
ký kết hợp đồng với các đơn vị
như trung tâm phát triển quỹ
đất, ngân hàng, cơ quan thi
hành án dân sự, phòng tài
chính - kế hoạch các huyện, thị
xã, thành phố... thực hiện
ĐGTS và tạo được uy tín trong
hoạt động này.
Trong 6 tháng đầu năm
2022, Trung tâm Dịch vụ
ĐGTS tỉnh đã thực hiện 510
cuộc đấu giá, với tổng giá khởi
điểm hơn 292 tỷ đồng. Tổng
số tiền đấu giá được hơn 408
tỷ đồng. Đơn cử như thực hiện

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh luôn bảo mật tuyệt đối thông tin, chống
thông đồng, dìm giá trong cuộc đấu giá tài sản.

hợp đồng dịch vụ ĐGTS với
Sở Tài chính, Trung tâm Dịch
vụ ĐGTS tỉnh đã đấu giá
thành công tài sản trên đất và
quyền sử dụng đất đối với cơ
sở nhà đất tại số 73 đường
Phan Đình Phùng (TP.Quảng
Ngãi), với giá khởi điểm hơn 3
tỷ đồng, giá trúng đấu giá trên
5 tỷ đồng.
Giám đốc Trung tâm Dịch
vụ ĐGTS tỉnh Nguyễn Văn
Tân cho biết, trong mỗi phiên
đấu giá, trung tâm luôn bảo

đảm tính khách quan, công
bằng, thực hiện đúng quy định
pháp luật; giúp khách hàng
hiểu được quyền và nghĩa vụ
của mình, chấp hành sự điều
hành của đấu giá viên. Trung
tâm luôn bảo mật tuyệt đối
thông tin, chống thông đồng,
dìm giá trong các cuộc ĐGTS.
Các đơn vị được giao tổ chức
thực hiện đấu giá cơ bản làm
tốt quy trình lựa chọn tổ chức
đấu giá, ký kết hợp đồng dịch
vụ; giám sát tổ chức đấu giá và

cuộc đấu giá. Đồng thời, trình
cơ quan có thẩm quyền ký hợp
đồng mua bán, phê duyệt kết
quả ĐGTS và gửi thông báo tổ
chức cuộc đấu giá về Sở Tư
pháp để theo dõi, giám sát
theo quy định.
Trên thực tế, hoạt động
ĐGTS có tính chất phức tạp,
thường xuyên biến động. Dù
quy định của pháp luật về
ĐGTS đã được ban hành đầy
đủ và kịp thời, nhưng quá trình
triển khai thực hiện vẫn còn
nhiều khó khăn về thời hạn
tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu
giá và thời hạn nộp tiền đặt
trước chưa thống nhất. Việc
xác định giá để làm giá khởi
điểm tài sản đấu giá đôi lúc
chưa sát với giá thị trường.
Một số cơ quan, người có tài
sản đấu giá chưa thực hiện
đúng các quy định về lựa chọn
tổ chức ĐGTS. Công tác
thanh, kiểm tra chưa được thực
hiện thường xuyên và việc áp
dụng pháp luật về xử lý vi
phạm hành chính trong hoạt
động ĐGTS đôi lúc còn lúng
túng... Nguyên nhân là do quy
trình, quy chuẩn thẩm định giá
và xác định giá khởi điểm của

tài sản bán đấu giá còn nhiều
bất cập, đặc biệt là quyền sử
dụng đất. Một số quy định của
Luật ĐGTS còn khó thực hiện,
chưa đảm bảo tính hiệu quả
cho việc tổ chức thực hiện...
Theo Trưởng phòng Hành
chính tư pháp và Bổ trợ tư
pháp (Sở Tư pháp) Nguyễn
Cao Nguyên, thể chế là yếu tố
quan trọng, quyết định chất
lượng quản lý hoạt động
ĐGTS. Vì thế, trên cơ sở đánh
giá kết quả 5 năm thi hành
Luật ĐGTS, Sở Tư pháp đã đề
nghị Bộ Tư pháp kiến nghị cơ
quan có thẩm quyền sửa đổi,
bổ sung một số nội dung trong
Luật ĐGTS năm 2016, các văn
bản hướng dẫn thi hành và các
văn bản pháp luật khác có liên
quan đến hoạt động ĐGTS.
Đồng thời, Sở Tư pháp cũng
tăng cường thanh tra, kiểm tra
hoạt động ĐGTS tại các tổ
chức bán đấu giá; tập huấn
chuyên sâu nhằm nâng cao
trình độ chuyên môn nghiệp
vụ cho đội ngũ đấu giá viên...
Qua đó, góp phần nâng cao
chất lượng công tác ĐGTS
trên địa bàn tỉnh.
Bài, ảnh: TRUNG ÂN
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Cẩn trọng với “bẫy”
việc làm trực tuyến

Văn bản mới:

Hộ dân không phân loại rác
bị phạt đến một triệu đồng
Từ 25/8, hộ gia đình, cá nhân không phân
loại; hoặc không sử dụng bao bì chứa chất
thải rắn sinh hoạt đúng quy định sẽ bị phạt
từ 500 nghìn đồng đến một triệu đồng, theo
Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày
7/7/2022 của Chính phủ về xử phạt vi phạm
hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường.
Chính phủ cũng quy định, chủ dự án đầu
tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị, chung
cư, tòa nhà văn phòng bị phạt từ 200 - 250
triệu đồng nếu không bố trí thiết bị, phương
tiện, địa điểm để phân loại rác tại nguồn, thu
gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt.
Mức phạt từ 250 - 300 triệu đồng sẽ được
áp dụng với hành vi không tổ chức thu gom
chất thải từ hộ gia đình, cá nhân; không bố
trí điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt phù
hợp trong khuôn viên của dự án đầu tư.
Người đốt phụ phẩm cây trồng ngoài trời,
cạnh khu dân cư, sân bay, tuyến giao thông
chính, bị phạt 2,5 - 3 triệu đồng.
Quy định cụ thể về phân loại rác sẽ do
UBND các tỉnh, thành phố ban hành tùy
theo tình hình thực tế của từng địa phương.

Nắm bắt xu hướng nhiều người
tìm việc làm trực tuyến (online)
để kiếm thêm thu nhập, một số
đối tượng lừa đảo đã tung ra
những thủ đoạn tinh vi về việc
làm nhẹ nhàng nhưng lương
cao, khiến nhiều người “sập bẫy”.

Chiêu trò lừa đảo
Trong 6 tháng đầu năm 2022, các
đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Công an
tỉnh đã tiếp nhận thông tin, tiến hành
điều tra nhiều hành vi lừa đảo của các
đối tượng về “làm việc tại nhà lương
cao”, qua đó chiếm đoạt hàng trăm
triệu đồng của nhiều người. Như
trường hợp chị Đ.T.T.H, ở huyện Sơn
Hà, bị lừa đảo số tiền gần 100 triệu
đồng; chị T.H.C, ở huyện Sơn Tịnh,
cũng bị các đối tượng lừa đảo chiếm
đoạt số tiền khoảng 150 triệu đồng.
Theo các nạn nhân, các đối tượng
lừa đảo đăng thông tin tuyển cộng tác
viên cho các sàn thương mại điện tử,
với yêu cầu không cần kinh nghiệm,
làm việc tại nhà qua máy tính, điện
thoại cũng có thể kiếm được thu
nhập cao. Tuy nhiên, các đối tượng
lừa đảo đưa ra phương thức gọi là
“tăng tỷ lệ tương tác mua hàng đối
với sản phẩm” trên các sàn thương
mại điện tử. Theo đó, người dân
được hướng dẫn mua hàng nhưng
không nhận hàng, sau đó chuyển tiền
vào tài khoản ngân hàng do các đối
tượng lừa đảo cung cấp. Sau khi mua
hàng, người dân sẽ được hoàn tiền,
thưởng hoa hồng từ 10 - 20% tổng số
tiền gốc của sản phẩm đã mua.
Ban đầu, các đối tượng lừa đảo
hướng dẫn mua các sản phẩm có giá
trị thấp. Sau đó, các đối tượng lừa đảo
sẽ hoàn tiền ngay để tạo lòng tin. Về
sau, giá trị các mặt hàng cao hơn, số
tiền người dân phải chuyển cho các
đối tượng lên đến hàng trăm triệu
đồng. Lúc này, các đối tượng không
chuyển lại tiền mà tiếp tục buộc tiếp
tục chuyển tiền. Khi số tiền nhận
được lên đến hàng trăm triệu đồng,
các đối tượng lừa đảo cắt đứt liên lạc,
chiếm đoạt tiền của người dân.

H.S (tổng hợp)

Tư vấn chế độ bảo hiểm:

Người lao động cần cẩn trọng với các thông tin tuyển cộng tác viên cho các sàn thương mại điện
tử được đăng trên các mạng xã hội.

Cần nâng cao cảnh giác
Thời gian qua, tình trạng các đối
tượng phát tán tin nhắn rác qua mạng
viễn thông có nội dung “tuyển dụng
việc làm” với thù lao từ 500 nghìn đến
1 triệu đồng/ngày cũng đã xuất hiện.
Các thủ đoạn lừa đảo phổ biến liên
quan đến hình thức này như tuyển
dụng cộng tác viên trực tuyến; tuyển
dụng tham gia đầu tư tài chính trực
tuyến để chiếm đoạt tài sản; lừa đảo
nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân,
số tài khoản để chiếm đoạt tài sản...
Nhiều thủ đoạn lừa đảo không chỉ
nhắm đến tiền, mà còn gây tổn hại
đến sức khỏe cũng như tính mạng của
người lao động. Vừa qua, Bộ Công an
đưa ra cảnh báo, người dân cần cảnh
giác trước các lời mời gọi qua
Campuchia làm việc, không mất chi
phí đi lại. Theo đó, trong 6 tháng đầu
năm 2022, cơ quan công an một số

địa phương phối hợp với phía
Campuchia giải cứu hơn 250 trường
hợp bị lừa đi lao động trái phép tại
nước này, sau đó bị bán cho các tổ
chức đánh bạc, kinh doanh tiền ảo, bị
bóc lột sức lao động, muốn về phải
nộp từ 3.000 - 30 nghìn USD. Nạn
nhân chủ yếu từ 18 - 35 tuổi, đang có
nhu cầu tìm kiếm việc làm thông qua
mạng xã hội.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm
Dịch vụ việc làm tỉnh Võ Duy Yên,
người lao động cần nhận thức rõ và
hết sức cảnh giác khi tìm kiếm công
việc thông qua mạng xã hội. Cần tìm
hiểu và lựa chọn đơn vị cung cấp
thông tin việc làm chính thống, tìm
các công việc phù hợp với năng lực
của bản thân, không nên tin tưởng
vào các chiêu trò “việc nhẹ, lương
cao” dẫn đến bị lừa đảo.
Bài, ảnh: PV

Trách nhiệm xử lý xây dựng trái phép
Đây không phải là vụ việc duy
nhất, nhưng là điển hình cho thấy
công tác quản lý, giám sát về trật tự
xây dựng còn hời hợt, thậm chí là
buông lỏng quản lý của chính quyền
cơ sở, cụ thể ở đây là UBND cấp xã.
Không khó để chỉ ra các điểm xây
dựng trái phép, nhưng do chính
quyền cấp xã không ngăn chặn ngay
từ đầu, thậm chí làm ngơ cho công
trình tồn tại.
Thường thì sau khi dư luận lên
tiếng, báo chí phản ánh, thì chính
quyền địa phương mới vào cuộc xử
lý, tháo dỡ. Nhưng, khi đó thì mọi
chuyện đã rồi và thiệt hại đủ đường.
Nhiều cơ sở xây dựng trái phép đầu

tư số tiền lớn nhưng bị buộc tháo dỡ
gây lãng phí tiền của. Vấn đề đặt ra
là, tại sao không lập biên bản, xử lý
dừng thi công ngay từ đầu?
Khung hành lang pháp lý rất rõ
ràng trong xử lý sai phạm xây dựng
trái phép. UBND xã, phường, thị
trấn cũng được “trao quyền”, nhưng
khâu quản lý, xử lý chưa kiên quyết
của chính quyền cơ sở đã và đang
tạo ra tiền lệ xấu, khiến cho nhiều
công trình trái phép mới mọc lên
một cách phức tạp và khó xử lý.
Thực tế cho thấy, chính sự thiếu
trách nhiệm của chính quyền cơ sở
đã để xảy ra tình trạng vi phạm trật
tự xây dựng trên địa bàn. Từ đó,

(Tiếp theo trang 1)

dẫn tới phá vỡ quy hoạch, phá vỡ
cảnh quan môi trường, ảnh hưởng
đến đời sống nhân dân. Thiết nghĩ,
để ngăn chặn triệt để xây dựng trái
phép thì chính quyền địa phương
phải đẩy mạnh công tác truyền
thông đến người dân; đồng thời
quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm
về trật tự xây dựng trái phép trên
địa bàn.
Quảng Ngãi đang trong giai đoạn
phát triển, nhu cầu xây dựng đang
tăng cao. Nếu chính quyền cơ sở
thiếu giám sát và làm không nghiêm,
thì khó có thể xử lý dứt điểm tình
trạng xây dựng “chui” đang diễn
biến phức tạp như hiện nay.

Bà Phan Minh Hà, ở TP.Quảng Ngãi
hỏi: Tôi đang hưởng BHTN, tuy nhiên, khi
tôi tìm được việc làm mới nhưng không kịp
khai báo với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh
nên bị dừng hưởng BHTN và không được bảo
lưu thời gian đóng BHTN còn lại chưa hưởng.
Xin hỏi, cụm từ “có việc làm” được xác định
như thế nào?
Trả lời:
Nghị định 61/2020/NĐ-CP ngày
29/5/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày
12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết
thi hành một số điều của Luật Việc làm có quy
định người lao động được xác định là có việc
làm khi thuộc một trong các trường hợp sau:
- Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng
lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc
nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên.
Ngày mà người lao động được xác định có
việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp
đồng lao động có hiệu lực theo quy định của
pháp luật;
- Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm
đối với những trường hợp không thuộc đối
tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp
đồng làm việc. Ngày mà người lao động được
xác định có việc làm trong trường hợp này là
ngày người lao động được tuyển dụng hoặc
bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng
hoặc bổ nhiệm;
- Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh
doanh đối với trường hợp người lao động là
chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận
đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp
người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà
người lao động được xác định có việc làm là
ngày người lao động thông báo với trung tâm
dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc
doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;
- Người lao động thông báo đã có việc làm
cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà
người lao động được xác định có việc làm là
ngày ghi trong thông báo có việc làm của
người lao động.
Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày
người lao động thuộc các trường hợp bị chấm
dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định
(có việc làm nêu trên), người lao động phải
thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm nơi
đang hưởng trợ cấp thất nghiệp và kèm theo
bản sao giấy tờ có liên quan đến việc chấm dứt
hưởng trợ cấp thất nghiệp, trường hợp gửi
theo đường bưu điện thì tính theo ngày ghi
trên dấu bưu điện.
THU HẰNG
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Trong nước - Thế giới:

Khởi động dự án hỗ trợ 5.000 phụ nữ Việt Nam gặp khó khăn
Theo thông tin từ Cơ quan Liên hợp quốc
về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ
(UN Women), Đại sứ quán Nhật Bản và UN
Women vừa công bố dự án kéo dài một năm,
nhằm giảm thiểu rủi ro và các tác động tiêu
cực của Covid-19 đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Dự án nhằm hỗ trợ cho khoảng 5.000 phụ
nữ nghèo, dễ bị tổn thương ở 9 tỉnh và thành
phố gồm: Hà Nội, Đà Nẵng, Điện Biên, Hà
Tĩnh, Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Nghệ An,
Thái Bình và Lào Cai.

Đối tượng ưu tiên là phụ nữ có nguy cơ
cao bị bạo lực, phụ nữ khuyết tật, lao động
nhập cư, người dân tộc thiểu số, người bị mất
hoặc giảm thu nhập do ảnh hưởng của
Covid-19 và sống ở các khu vực bị thiên tai.
Đây là một phần trong dự án vùng của
UN Women và Chính phủ Nhật Bản thực
hiện tại 4 nước khu vực sông Mekong gồm
Campuchia, Lào, Thái Lan và Việt Nam, với
tổng trị giá gần 20 tỷ đồng.
Theo vietnamplus.vn

Mỹ phê duyệt thương vụ bán tên lửa cho Saudi Arabia và UAE
Ngày 2/8 (giờ địa phương), Mỹ đã thông
qua thương vụ bán hệ thống phòng thủ tên lửa
trị giá hơn 5 tỷ USD cho Saudi Arabia và Các
Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).
Theo phóng viên TTXVN tại Trung
Đông, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua
thương vụ bán tên lửa Patriot và các thiết bị
liên quan cho Saudi Arabia theo một thỏa
thuận trị giá lên tới 3,05 tỷ USD. Saudi
Arabia sẽ mua 300 hệ thống tên lửa Patriot
MIM-104E, có khả năng đánh chặn tên lửa
hành trình và tên lửa đạn đạo tầm xa, cũng

như máy bay chiến đấu. Tổng giá trị tên lửa
và các trang thiết bị kèm theo chi phí huấn
luyện lên tới 3,05 tỷ USD.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã phê
duyệt thương vụ bán các tổ hợp tên lửa của
Hệ thống Phòng thủ khu vực tầm cao giai
đoạn cuối (THAAD), các trạm liên lạc và
điều khiển hỏa lực THAAD, cùng các thiết
bị liên quan cho Các Tiểu vương quốc Arab
Thống nhất (AUE) theo một thỏa thuận trị
giá lên tới 2,25 tỷ USD.
Theo vietnamplus.vn

Thông báo
Tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non,
phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Bình Sơn năm 2022
theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
Căn cứ Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện
Bình Sơn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở
giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Bình Sơn năm 2022;
UBND huyện Bình Sơn thông báo tuyển dụng giáo viên năm 2022 theo chính sách thu
hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, cụ thể như sau:
I. Nhu cầu tuyển dụng
Tuyển dụng 103 giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công
lập trực thuộc UBND huyện Bình Sơn năm 2022, trong đó:
- Giáo viên mầm non hạng III (mã số: V.07.02.26): 32 chỉ tiêu.
- Giáo viên tiểu học hạng III (mã số: V.07.03.29): 51 chỉ tiêu.
- Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số: V.07.04.32): 20 chỉ tiêu.
II. Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển
1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 21/7/2022 đến 17 giờ ngày 19/8/2022 (trong giờ
hành chính, trừ ngày lễ, thứ Bảy và Chủ nhật).
2. Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Bình Sơn, địa chỉ: số
410 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại:
0255.3 511 325.
Lưu ý: Tất cả các nội dung liên quan đến tuyển dụng giáo viên làm việc tại các cơ sở
giáo dục mầm non, phổ thông công lập trực thuộc UBND huyện Bình Sơn năm 2022
theo chính sách thu hút quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP được đăng tải
trên Trang thông tin điện tử huyện Bình Sơn theo địa chỉ:
https://binhson.quangngai.gov.vn/, tại mục “THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG”.
Thông tin chi tiết (nếu chưa rõ) liên hệ Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Bình Sơn,
địa chỉ: số 410 Phạm Văn Đồng, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;
điện thoại: 0255.3 511 325 để được hướng dẫn.

Thông báo đấu giá tài sản
Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi (Trung tâm),
15 Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Tổ chức có tài sản: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện
Trà Bồng (Ban Quản lý), 436 Trà Bồng Khởi Nghĩa, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà
Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
Tài sản đấu giá (nơi có tài sản): 1.463,7m2 đất thuê (50 năm, trả tiền thuê đất một
lần cho cả thời gian thuê) thuộc một phần thửa đất số 15, tờ bản đồ địa chính số 42, xã
Trà Bình, huyện Trà Bồng. Loại đất: Đất thương mại, dịch vụ.
Giá khởi điểm: 2.007.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 400.000.000 đồng.
Tiền hồ sơ: 1.000.000 đồng.
Nộp hồ sơ đăng ký: Đến 11 giờ, ngày 24/8/2022 tại Trung tâm và Ban Quản lý.
Đấu giá: Ngày 8/9/2022 tại UBND huyện Trà Bồng.
Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói. Phương thức: Trả giá lên.
Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo
hình thức trả tiền thuê đất một lần có nhu cầu liên hệ đến Ban Quản lý, điện thoại
0255.3865.703 và Trung tâm, điện thoại: 0255.3837266.

Thông báo
Về việc tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ
KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, bắt đầu thực hiện năm 2022
Thực hiện Quyết định số 931/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ
tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa
học và công nghệ cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ
tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, bắt đầu triển khai thực hiện năm 2022;
Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá
nhân chủ nhiệm dự án KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển
tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, bắt đầu thực hiện năm
2022, với các nội dung sau:
I. Danh mục nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn:
Dự án: Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Thỏ Bách Thảo” gắn với
truy xuất nguồn gốc, chất lượng.
1. Định hướng mục tiêu:
- Mục tiêu chung:
Quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Thỏ Bách Thảo” theo hướng
nâng cao chuỗi giá trị, gắn với việc truy xuất nguồn gốc, chất lượng để
đưa sản phẩm ra thị trường ổn định, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
- Mục tiêu cụ thể:
+ Sản phẩm được sản xuất và kinh doanh theo một quy trình tiên tiến,
đồng nhất được kiểm soát chặt chẽ, tạo ra sản phẩm an toàn, chất lượng
cho người tiêu dùng.
+ Xây dựng và hoàn thiện bộ nhận diện thương hiệu, mở rộng chương
trình xúc tiến thương mại.
+ Nâng cao nhận thức cho thành viên HTX trong quá trình vận hành
và phát triển mô hình kinh tế tập thể theo chuỗi giá trị gắn với truy xuất
nguồn gốc, chất lượng để tăng tính hiệu quả kinh tế, thu nhập cho thành
viên HTX.
2. Yêu cầu đối với sản phẩm:
(1) Bộ tài liệu phục vụ tập huấn nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ;
truy xuất nguồn gốc; hệ thống chất lượng; chuỗi giá trị.
(2) Hệ thống văn bản làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng, kiểm soát
nhãn hiệu tập thể Thỏ Bách Thảo.
(3) Mô hình quản lý và phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị gắn với
truy xuất nguồn gốc; hệ thống quản lý chất lượng.
(4) Bộ nhận diện thương hiệu.
(5) QR Code và dữ liệu truy xuất nguồn gốc.
(6) Báo cáo tổng hợp dự án (báo cáo chính và báo cáo tóm tắt).
II. Hồ sơ và thời gian tuyển chọn
1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn:
- Thuyết minh dự án: Áp dụng biểu mẫu B6-TMNV ban hành kèm
theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHCN ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ (Gửi kèm theo Thông báo).
- Các tài liệu khác được đăng trên Website
https://skh.quangngai.gov.vn/, gồm: (1) Đơn đăng ký chủ trì thực hiện
Đề tài, Dự án; (2) Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ
trì; (3) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm và các cá nhân
đăng ký tham gia; (4) Lý lịch khoa học của chuyên gia trong nước,
chuyên gia nước ngoài (nếu có thuê chuyên gia); (5) Bản sao giấy chứng
nhận đăng ký hoạt động KH&CN (nếu có); (6) Văn bản xác nhận đồng
ý của tổ chức phối hợp thực hiện (nếu có); (7) Báo giá thiết bị, nguyên
vật liệu chính cần mua sắm, dịch vụ cần thuê (không quá 30 ngày đến
thời điểm nộp hồ sơ); (8) Báo cáo tài chính 2 đến 3 năm gần nhất của tổ
chức chủ trì; (9) Tài liệu liên quan khác (nếu có).
Hồ sơ được xem là hợp lệ phải có đầy đủ các thành phần hồ sơ theo
quy định; phải nộp đúng thời hạn và các biểu mẫu phải đáp ứng yêu cầu
phù hợp về thể thức và nội dung. Các hồ sơ không hợp lệ sẽ không được
tuyển chọn và không gửi trả lại.
2. Dự toán kinh phí: Thực hiện theo Nghị quyết số 14/2021/NQHĐND ngày 21/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi.
3. Số lượng hồ sơ: 15 bộ (1 bản chính và 14 bản sao) và 1 bản điện tử
của hồ sơ (dạng PDF, không đặt mật khẩu).
Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ: Hồ
sơ tham gia tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ
KH&CN cấp tỉnh thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh
Quảng Ngãi đến năm 2030, bắt đầu triển khai thực hiện năm 2022; Tên
nhiệm vụ KH&CN dự tuyển; Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên
chủ nhiệm nhiệm vụ; Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.
4. Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00 phút,
ngày 20/8/2022.
5. Nơi nhận hồ sơ: Quầy Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Trung
tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi (Số 54
Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
Mọi thông tin cần thiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và
Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi. Điện thoại:
0255. 8556000.

Trang địa phương
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Lan tỏa phong trào thi đua
“Dân vận khéo”

HUYỆN NGHĨA HÀNH
“Dân vận khéo thì việc gì
cũng thành công”, lời dạy
của Chủ tịch Hồ Chí Minh
đã được cấp ủy, chính
quyền, MTTQ và các hội,
đoàn thể trên địa bàn
huyện Nghĩa Hành cụ thể
hóa qua phong trào thi
đua “Dân vận khéo”. Từ
những mô hình hay, cách
làm sáng tạo, hiệu quả đã
tạo sự lan tỏa mạnh mẽ
trên các lĩnh vực và đời
sống xã hội.

“Em nuôi của Đoàn”
Theo chân Bí thư Đoàn xã
Hành Minh Nguyễn Quỳnh
Trang, chúng tôi đến thăm em
Bùi Hồng Thiên Ân (9 tuổi), ở
thôn Tình Phú Nam, xã Hành
Minh, vào một buổi chiều đầu
tháng 8. Căn nhà cũ kỹ chỉ có
Ân và bà ngoại Lê Thị Chí đang
cặm cụi lau dọn. Thấy chúng tôi,
Ân ríu rít, liến thoắng kể những
việc em đã phụ giúp bà ngoại,
rồi khoe chữ em viết nay đẹp
hơn, đọc bài trôi chảy hơn, làm
toán nhanh hơn. “Con có cặp
sách, quần áo mới rồi. Con nghe
cô giáo bảo năm học mới này sẽ
học trực tiếp, con vui lắm, mong
đến ngày khai giảng để gặp bạn,
gặp cô”, Ân hồ hởi. Nhìn Ân líu
lo nói cười, bà Chí quay mặt lén
lau những giọt nước mắt đang
nhẹ rơi. Bà Chí kể, Ân mồ côi
mẹ khi vừa lên 3 tuổi, bố bỏ đi
biệt tích. Thương Ân, ông bà
ngoại tuy già yếu nhưng cũng
gắng gượng để nuôi dưỡng, dạy
dỗ những mong bù đắp phần
nào thiệt thòi cho cháu. Nhưng
vì tuổi cao, cuộc sống khó khăn
nên ông bà ngoại cũng không
thể chăm lo chu toàn cho Ân.
Thấu hiểu hoàn cảnh của Ân,
nhiều năm nay, đoàn viên,
thanh niên (ĐVTN) xã Hành
Minh thường xuyên đến thăm
hỏi, động viên tinh thần cũng
như giúp đỡ Ân và gia đình.
Đầu năm 2022, từ nhiều nguồn
vận động, quyên góp, Đoàn xã
Hành Minh triển khai mô hình
“Em nuôi của Đoàn” và Ân
được chọn là “em nuôi” đầu
tiên của các bạn đoàn viên.
Ngoài hỗ trợ 500 nghìn
đồng/tháng, định kỳ mỗi tuần,
ĐVTN trong xã phân công
nhau đến nhà chăm sóc, kèm
cặp bài vở, dạy và hướng dẫn
thêm các kỹ năng cho Ân. “Có
các anh, chị đến nhà nói
chuyện, hỏi han và chỉ dạy con
nhiều việc nên con vui lắm. Con
sẽ cố gắng học tốt để không phụ
sự yêu thương, quan tâm của
thầy cô, gia đình, các anh chị
ĐVTN”, Ân trải lòng.
Trước khi triển khai mô hình
“Em nuôi của Đoàn”, từ năm
2019, ĐVTN xã Hành Minh đã

Niềm vui của em Bùi Hồng Thiên Ân khi có "chị nuôi" đến thăm hỏi, hướng dẫn học tập.

Xây dựng 548 mô hình, điển hình
Sau 5 năm (2017 - 2022) thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 30/4/2017
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận
khéo”, huyện Nghĩa Hành đã xây dựng 548 mô hình, trong đó có 504
mô hình tập thể và 44 mô hình cá nhân; có 10 mô hình được triển khai
nhân rộng.
nhận đỡ đầu em Huỳnh Thị
Hoa (5 tuổi), ở thôn Long Bàn
Nam. Hoàn cảnh của Hoa rất
đặc biệt, khi mẹ bị khuyết tật,
thần kinh không được bình
thường, ai thuê gì làm nấy nên
mẹ con em bữa đói bữa no. Từ
đầu năm 2019 đến nay, ĐVTN
của thôn Long Ban Nam đã
nhận đỡ đầu em Hoa. Ngoài hỗ
trợ tiền hằng tháng (năm 2019
- 2020 là 200 nghìn đồng/tháng
và từ năm 2021 đến nay tăng
lên 400 nghìn đồng/tháng),
ĐVTN trong thôn, xã luân
phiên đến nhà để hỗ trợ việc
nhà, dạy Hoa học. “Chúng tôi
sẽ nỗ lực, cố gắng đỡ đầu, chăm
sóc Hoa đến khi em đủ 18 tuổi.
Thời gian đến, cùng với việc duy
trì các hoạt động rửa xe, thu
gom ve chai, chúng tôi sẽ vận
động các nhà hảo tâm để tiếp
tục đỡ đầu và chăm sóc 3 “em
nuôi” có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn trên địa bàn xã”, Bí
thư Đoàn xã Hành Minh
Nguyễn Quỳnh Trang chia sẻ.

Thư viện thân thiện
Từ khi thôn An Phước
(Hành Dũng) có “Thư viện
thân thiện” thì em Lê Quốc
Huy, học sinh lớp 8 Trường
THCS Hành Dũng, thường
xuyên đến để đọc sách vào mỗi
sáng chủ nhật hằng tuần. Lúc
đầu là vì tò mò với cái tên “Thư
viện thân thiện”, nhưng dần

dần, Huy đến vì thích sách.
“Trước giờ em rất ít đọc sách,
nhưng nhiều lần đến thư viện
để chơi, em mới phát hiện ở đây
có nhiều loại sách hay lắm. Lâu
dần thành quen, tuần nào em
cũng đến đây để đọc sách, đá
bóng nên vui lắm”, Huy bộc
bạch. Vừa nói, Huy vừa đưa tôi
xem cuốn “Kỹ năng tránh đuối
nước” mà em đang xem. Cuốn
sách có khổ nhỏ nhưng nội
dung ngắn gọn, hình ảnh minh
họa sinh động nên Huy bảo
“đọc xong là em nhớ ngay một
số ý chính để vận dụng”. Nhìn
sang bên cạnh, em Đồng Thị
Thu Thảo, học sinh lớp 2
Trường Tiểu học Hành Dũng,
cũng đang chăm chú xem cuốn
sách “Cá Voi đêm bão”. “Cuốn
sách này hay lắm. Con đọc 3 lần
rồi mà vẫn thích đọc lại. Bạn cá
voi đáng yêu quá, còn bạn Nim
thương cá voi giống như anh
của con thương con vậy”, Thảo
hồn nhiên nói.
“Thư viện thân thiện” còn có
rất nhiều đầu sách mới, chủ yếu
là sách dạy kỹ năng, nuôi dưỡng
tâm hồn, làm quen với chữ số
toán học... nên phù hợp với các
em bé từ 5 - 6 tuổi cũng như
học sinh tiểu học, THCS.
Ngoài ra, một số đầu sách về
khởi nghiệp, hướng dẫn kỹ
thuật chăn nuôi, trồng trọt...
cũng bổ ích cho ĐVTN.
“Thư viện hiện có gần 400

đầu sách các loại, chủ yếu là
sách mới vì được Tỉnh đoàn và
các nhà hảo tâm trong và ngoài
địa phương gửi tặng. Chúng tôi
còn cố gắng tổ chức các hoạt
động gây quỹ để bổ sung thêm
nhiều đầu sách mới”, Bí thư Chi
đoàn thôn An Phước Nguyễn
Thị Y Lệ - người sáng lập và
quản lý thư viện - giải thích.
“Điểm cộng” của thư viện
không chỉ là khơi dậy phong
trào đọc sách của học sinh,
thanh thiếu niên, cũng như
người dân trong và ngoài thôn
An Phước, mà còn tạo ra môi
trường xanh - sạch - đẹp.
Tiền thân của “Thư viện thân
thiện” là điểm Trường Tiểu học
thôn An Phước đã bị đóng cửa từ
năm 2015. Vì vậy xung quanh
cây cối mọc um tùm, nhếch
nhác. Từ đầu năm 2021, ĐVTN
thôn An Phước bắt tay dọn vệ
sinh môi trường xung quanh, tự
chế tạo các vật dụng và thiết bị
phục vụ TDTT, cải tạo phòng
học và trang trí thành phòng đọc
sách... Nhờ đó, không gian xung
quanh thư viện đã rộng rãi, sạch
sẽ, thoáng đãng. Trẻ con có chỗ
vui chơi, đọc sách. Người dân
trong và ngoài thôn An Phước
cũng có nơi để gặp gỡ, trao đổi
kinh nghiệm làm ăn. Tình làng
nghĩa xóm vì thế cũng ngày càng
bền chặt.

Lan tỏa phong trào
"Dân vận khéo"
Nét nổi bật từ việc triển khai
phong trào thi đua “Dân vận
khéo” trên địa bàn huyện Nghĩa
Hành là các ngành, địa phương,
đơn vị đã xây dựng các mô hình,
điển hình “Dân vận khéo” gắn
với đẩy mạnh việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh. Vì
vậy, các mô hình, điển hình đã
phát huy hiệu quả, tạo sức lan
tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng,
thu hút được đông đảo người
dân tham gia. Như mô hình
“Em nuôi của Đoàn” là một
trong những hoạt động có ý
nghĩa nhân văn sâu sắc, tiếp
thêm ý chí, niềm tin để các em
nỗ lực xây dựng và thực hiện
những ước mơ tươi đẹp hơn. Vì
vậy, mô hình này nhận được sự
quan tâm, ủng hộ của cấp ủy,
chính quyền địa phương cũng
như người dân thông qua việc
đóng góp hoặc tham gia các
hoạt động gây quỹ của Đoàn.
Phong trào “Dân vận khéo”
gắn với Chương trình Mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh và các khu
dân cư nông thôn kiểu mẫu
cũng nhận được sự đồng thuận
của người dân các địa phương.
Qua đó, người dân đã tham gia
trên 26 nghìn ngày công, đóng
góp hơn 11 tỷ đồng, hiến gần 34
nghìn mét vuông đất... để làm
đường giao thông nông thôn,
xây dựng cơ sở hạ tầng và các
công trình phúc lợi. Ngoài ra,
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện
và các hội, đoàn thể ở huyện
Nghĩa Hành còn triển khai
nhiều phong trào mang lại hiệu
quả thiết thực như: “Cựu chiến
binh gương mẫu, cựu chiến binh
giúp nhau giảm nghèo, làm kinh
tế giỏi”, “Hũ gạo tình thương”,
“Tuyến đường hoa thay thế cỏ
dại ven đường”, “Chi hội phụ nữ
tự quản về vệ sinh an toàn thực
phẩm”; “Mẹ đỡ đầu”... Đồng
thời, duy trì và phát huy các câu
lạc bộ gia đình phát triển kinh
tế; phụ nữ phát triển kinh tế,
giảm nghèo...
Theo Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy, Chủ tịch HĐND
huyện Nghĩa Hành Trương
Quang Hà, các phong trào thi
đua, xây dựng mô hình, điển
hình “Dân vận khéo” với nhiều
cách làm hay, sáng tạo, sát với
thực tiễn đã lan tỏa mạnh mẽ,
góp phần tuyên truyền, vận
động nhân dân thực hiện tốt
chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước,
tạo chuyển biến tích cực trong
huy động nguồn lực đầu tư kết
cấu hạ tầng, xây dựng đời sống
văn hóa của người dân trên địa
bàn huyện. Trong thời gian
đến, các cấp ủy đảng, chính
quyền, MTTQ và các tổ chức
chính trị - xã hội trên địa bàn
huyện Nghĩa Hành tiếp tục
triển khai thực hiện “Dân vận
khéo” một cách đồng bộ, tích
cực, phù hợp với yêu cầu nhiệm
vụ chính trị ở địa phương, cơ
quan, đơn vị trên tất cả các lĩnh
vực của đời sống xã hội.
Bài, ảnh: MỸ HOA
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