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Sẻ chia

Đẩy nhanh tiến độ thực
hiện các dự án trọng điểm
quốc gia

với người dân Lào
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Trong những ngày giữa tháng 9 này, Bộ CHQS tỉnh đã trở lại
với người dân vùng sâu, vùng xa của huyện Phôn Thong,
tỉnh Champasak (Lào) với nhiều hoạt động ý nghĩa. Đại tá
Võ Văn Bá - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng
Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu Đoàn công tác.

Trang
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ẢNH: VGP/NHẬT BẮC

Chiều 17/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo
Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm quốc
gia, trọng điểm ngành GTVT. Chủ tịch UBND
tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì hội nghị tại điểm cầu
Quảng Ngãi.
(Xem tiếp trang 2)

Đại hội đại biểu Hội Cựu
chiến binh tỉnh thành công
tốt đẹp
(Xem tin trang 4)

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Bùi Thị Quỳnh Vân tặng bức trướng cho đại hội.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi tặng quà cho người dân khó khăn ở huyện Phôn Thong, tỉnh Champasak (Lào).
ẢNH: THÀNH DUY

ẢNH: X.THIÊN

Phong trào đoàn, đội trong trường học:

Chuyện đầu tuần

Bài học từ một
câu chuyện buồn
 TRẦN ĐĂNG

Câu chuyện về một cháu bé 3 tuổi, quê ở tỉnh
Thừa Thiên Huế, được cha mẹ gửi vào TP.Bảo
Lộc (Lâm Đồng) để chữa bệnh “chậm phát triển
trí tuệ”, sau đó gia đình nhận về một hũ tro cốt
làm dấy lên nỗi xót thương cho một số phận kém
may mắn, lại vừa nói lên sự kém hiểu biết dẫn
đến bi kịch.
(Xem tiếp trang 5)

Tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực
Thời gian qua, phong
trào đoàn, đội khối
trường học trên địa bàn
tỉnh có nhiều hoạt
động thiết thực, phong
phú, thu hút học sinh,
đoàn viên, thanh niên
(ĐVTN) tham gia. Từ đó,
giúp học sinh phát huy
tính năng động, sáng
tạo, góp phần hình
thành nhân cách, năng
lực cá nhân.
Trang 6
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Tin tức - Sự kiện

* Số 5756 - Thứ Hai 19/9/2022

Trên 680 nghìn lượt hộ nghèo được tiếp cận
nguồn vốn tín dụng ưu đãi
Sáng 17/9, UBND tỉnh tổ
chức Hội nghị tổng kết 20 năm
thực hiện tín dụng ưu đãi theo
Nghị định số 78/2002/NĐCP ngày 4/10/2002 của
Chính phủ trên địa bàn tỉnh,
giai đoạn 2002- 2022. Dự hội
nghị có Ủy viên Trung ương
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh
Vân; Tổng Giám đốc Ngân
hàng Chính sách xã hội
(CSXH) Việt Nam Dương
Quyết Thắng; Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng ban Đại
diện Hội đồng Quản trị Ngân
hàng CSXH tỉnh Võ Phiên.
Từ 3 chương trình tín dụng
nhận bàn giao vào năm 2002,
với dư nợ 148 tỷ đồng, đến nay
Chi nhánh Ngân hàng CSXH
tỉnh đã và đang triển khai thực
hiện cho vay 23 chương trình
tín dụng, với doanh số cho vay
trên 12,4 nghìn tỷ đồng, giúp
cho trên 680 nghìn lượt hộ
nghèo và đối tượng chính sách
được tiếp cận nguồn vốn tín
dụng ưu đãi. Tính đến ngày
31/8/2022, tổng dư nợ các
chương trình tín dụng chính
sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.377
tỷ đồng, tăng 4.229 tỷ đồng
(gấp 29,5 lần) so với thời điểm
nhận bàn giao năm 2002, với

tổng nợ khoanh trên 4,3 tỷ
đồng, chiếm 0,1%/tổng dư nợ...
Phát biểu tại hội nghị, Ủy
viên Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
Bùi Thị Quỳnh Vân đánh giá
cao hoạt động tín dụng CSXH
trong thời gian qua đã giúp
người nghèo và các đối tượng
chính sách khắc phục tình trạng
thiếu vốn sản xuất, kinh doanh,
tạo việc làm, tăng thu nhập,
thoát nghèo bền vững. Để tiếp
tục thực hiện tốt hơn nữa Nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân định 78/2002/NĐ-CP của
trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tíchxuất sắc Chính phủ trong giai đoạn mới
trong triển khai thực hiện tín dụng chính sách.
và những năm tiếp theo, đồng
chí Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị
gần 98 nghìn hộ còn dư nợ, với trợ xây dựng 183 nghìn công cấp ủy, tổ chức đảng, chính
trình nước sạch và vệ sinh môi quyền các cấp tiếp tục tổ chức
trên 127,5 nghìn khoản vay.
Sau 20 năm triển khai thực trường nông thôn; xây dựng 2,4 triển khai hiệu quả Chỉ thị số
hiện, nguồn vốn tín dụng nghìn căn nhà ở phòng tránh 40-CT/TW, Kết luận số 06CSXH đã được đầu tư đến bão lũ cho hộ nghèo, gần 15 KL/TW của Ban Bí thư, các
100% xã, phường, thị trấn, vùng nghìn căn nhà cho hộ nghèo, quyết định của Thủ tướng
Chính phủ và chỉ đạo của
sâu, vùng xa trên toàn tỉnh. Qua 275 căn nhà ở xã hội...
Song song với nhiệm vụ cho Thường trực Tỉnh ủy về việc
đó, tạo việc làm cho gần 43
nghìn lao động làm việc trong và vay, Ngân hàng CSXH tỉnh đã tăng cường sự lãnh đạo của
ngoài nước; trên 218 nghìn lượt triển khai thực hiện đồng bộ Đảng đối với tín dụng CSXH.
hộ nghèo, gần 77 nghìn lượt hộ nhiều giải pháp nâng cao chất Hằng năm, HĐND và UBND
cận nghèo và 22 nghìn lượt hộ lượng tín dụng CSXH. Tính đến cấp tỉnh, huyện bố trí một phần
mới thoát nghèo vay vốn đầu tư ngày 31/8/2022, nợ quá hạn ngân sách địa phương bổ sung
sản xuất kinh doanh; gần 164 toàn tỉnh giảm xuống còn hơn nguồn vốn để ủy thác qua Ngân
nghìn lượt học sinh, sinh viên có 5,6 tỷ đồng, chiếm 0,13%/tổng hàng CSXH để cho vay các đối
hoàn cảnh khó khăn được vay dư nợ, giảm 8,05% so với thời tượng chính sách trên địa bàn
vốn học tập. Nguồn vốn đã hỗ điểm nhận bàn giao năm 2002; tỉnh, đảm bảo hoàn thành chỉ

tiêu được trung ương và tỉnh
giao. Cùng với đó, Ban đại diện
Hội đồng Quản trị Ngân hàng
CSXH các cấp, chi nhánh Ngân
hàng CSXH tỉnh và các tổ chức
chính trị - xã hội nhận ủy thác
các cấp tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát hoạt động tín
dụng CSXH, đảm bảo nguồn
vốn tín dụng ưu đãi đến đúng
đối tượng thụ hưởng, an toàn,
hiệu quả, tránh việc trục lợi
chính sách; kịp thời nắm bắt,
tháo gỡ những khó khăn vướng
mắc, đề xuất kiến nghị của cơ sở
và người dân. Chi nhánh Ngân
hàng CSXH tỉnh cần đẩy mạnh
chuyển đổi số để phát triển các
sản phẩm dịch vụ ngân hàng,
đem lại nhiều tiện ích cho người
nghèo và các đối tượng chính
sách, thực hiện tốt phương
châm “thấu hiểu lòng dân, tận
tâm phục vụ”...
Dịp này, UBND tỉnh tặng
Bằng khen cho 20 tập thể và 30
cá nhân; Ngân hàng CSXH Việt
Nam tặng giấy khen cho 32 tập
thể và 92 cá nhân đã có thành
tích xuất sắc trong triển khai
thực hiện tín dụng chính sách
đối với người nghèo và các đối
tượng chính sách khác trên địa
bàn tỉnh.
Tin, ảnh: H.HOA

Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân Đẩy nhanh tiến độ...
trên địa bàn tỉnh
Sáng 16/9, Ban Chỉ huy
Ứng phó sự cố bức xạ và hạt
nhân tỉnh, do Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Trần Phước Hiền
làm Trưởng ban, đã tổ chức
cuộc diễn tập ứng phó sự cố
bức xạ và hạt nhân trên địa
bàn tỉnh năm 2022.
Phát biểu khai mạc tại cuộc
diễn tập, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Trần Phước Hiền
nhấn mạnh, diễn tập ứng phó
sự cố bức xạ và hạt nhân đóng
vai trò rất quan trọng trong
công tác tuyên truyền, nâng
cao nhận thức, trách nhiệm
của cộng đồng xã hội trong
việc đảm bảo an toàn bức xạ,
an ninh nguồn phóng xạ.
Nâng cao năng lực lãnh đạo,
chỉ đạo, chỉ huy và tổ chức
hiệp đồng giữa các lực lượng
trong công tác ứng phó sự cố
trên địa bàn tỉnh.
Tình huống giả định đặt ra
tại cuộc diễn tập diễn biến qua
3 giai đoạn. Đầu tiên là sự cố
tại Công ty TNHH Doosan
Enerbility Việt Nam. Sau giờ
nghỉ giữa ca, Tổ chụp ảnh
phóng xạ phát hiện mất nguồn
Ir-192, hoạt độ nguồn 4Ci. Tổ
trưởng nhanh chóng báo cáo
phụ trách an toàn xem xét tình
hình về sự việc mất nguồn trên
và báo cáo với lãnh đạo công
ty. Giai đoạn chuyển tiếp, sau
một thời gian tìm kiếm nguồn
Ir-192 trong phạm vi khu vực,
nhưng vẫn không tìm thấy,

Lực lượng quân đội thực hiện tẩy xạ tại hiện trường.

Công ty TNHH Doosan
Enerbility Việt Nam xác định
có khả năng nguồn phóng xạ
đã bị mang ra bên ngoài, vượt
quá khả năng ứng phó của
công ty, nên đã báo cáo Sở
KH&CN (cơ quan thường
trực Ban Chỉ huy Ứng phó sự
cố bức xạ và hạt nhân tỉnh),
các cơ quan liên quan để được
trợ giúp. Giai đoạn thứ 3, sau
khi tiếp nhận thông tin, Phòng
Quản lý Công nghệ và
Chuyên ngành (Sở KH&CN)
đã xuống hiện trường, tiến
hành thu thập thông tin, sử
dụng thiết bị ghi đo bức xạ và
xác định mức báo động ở mức
2 đối với Kế hoạch ứng phó sự
cố cấp tỉnh. Lãnh đạo Sở
KH&CN đã gọi điện báo Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Trần

Phước Hiền xin ý kiến khởi
động Kế hoạch ứng phó sự cố
cấp tỉnh; khẩn trương thông
báo đến các cơ quan chức
năng trên địa bàn, huy động
lực lượng tham gia.
Sau thời gian rà soát, tìm
kiếm tại các cơ sở phế liệu trên
địa bàn trung tâm TP.Quảng
Ngãi, huyện Sơn Tịnh, Bình
Sơn, các tổ khám nghiệm hiện
trường đã phát hiện có dấu
hiệu nguồn phóng xạ tại một
cơ sở thu mua phế liệu ở
phường
Nghĩa
Chánh
(TP.Quảng Ngãi). Ngay sau
đó, Tổ ứng phó sự cố đã đến
cơ sở phế liệu khoanh vùng,
tìm kiếm, đánh giá và tiến
hành các biện pháp thu hồi
nguồn phóng xạ...
Tin, ảnh: HẢI CHÂU

Phát biểu khai mạc hội nghị,
Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính khẳng định, các dự
án trọng điểm quốc gia, trọng
điểm ngành GTVT đang triển
khai có ý nghĩa đặc biệt đối với
phát triển nền kinh tế đất nước.
Từ nay đến năm 2025, Chính phủ
triển khai thực hiện hàng nghìn ki
lô mét đường cao tốc Bắc - Nam,
sân bay Long Thành, đường Hồ
Chí Minh, đường vành đai 3 và
4... Chính phủ sẽ bố trí đủ nguồn
lực, với tổng vốn gần 800 nghìn tỷ
đồng để thực hiện, phân quyền
mạnh mẽ cho các địa phương để
triển khai nhanh, đảm bảo chất
lượng các dự án.
Tại cuộc họp, Bộ GTVT báo
cáo tiến độ thực hiện từng dự án,
nêu những vướng mắc, chậm trễ
trong thực hiện các dự án thành
phần, đặc biệt là giải phóng mặt
bằng, bố trí mỏ khoáng sản phục
vụ thi công dự án và kiến nghị Ban
Chỉ đạo cho ý kiến tháo gỡ. Các
Bộ KH&ĐT, Tài chính,
TN&MT báo cáo kết quả bố trí,
phân khai vốn và tình hình giải
ngân từng dự án; tình hình bố trí
vật liệu xây dựng, cơ chế chính
sách đất đai... Các tỉnh, thành phố
có các dự án trọng điểm đi qua;
các nhà thầu thi công dự án đã
báo cáo tiến độ từng dự án thành
phần, kiến nghị Chính phủ chỉ
đạo bố trí kinh phí để có điều kiện
thực hiện dự án.
Phát biểu kết luận hội nghị,
Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính yêu cầu các bộ,
ngành trung ương và các tỉnh,

(Tiếp theo trang 1)

thành phố có dự án trọng điểm đi
qua phải tích cực phối hợp, tập
trung trí tuệ, bám sát công trình
để nắm bắt và xử lý tốt các vướng
mắc, đôn đốc thi công, không để
chậm tiến độ. Địa phương chủ
động, trung ương hỗ trợ, phối
hợp nhịp nhàng, tích cực triển
khai đồng bộ để sớm hoàn thành,
đưa các dự án trọng điểm quốc
gia, trọng điểm ngành GTVT vào
sử dụng.
Riêng đối với Quảng Ngãi,
hiện có 1 tiểu dự án nằm trong dự
án trọng điểm quốc gia, trọng
điểm ngành GTVT là Tiểu dự án
bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự
án thành phần Quảng Ngãi - Hoài
Nhơn, đoạn qua địa bàn Quảng
Ngãi thuộc dự án Xây dựng công
trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam
phía đông, giai đoạn 2021 - 2025.
Với quyết tâm cao, các nội dung,
phần việc liên quan đến thu hồi
đất tuyến chính; thu hồi đất, lập
quy hoạch, triển khai xây dựng 23
khu tái định cư và khu cải táng mồ
mả; di dời hạ tầng ra khỏi mặt
bằng tuyến chính... đang triển
khai đạt kế hoạch đề ra. Các
vướng mắc phát sinh trong quá
trình thực hiện tiểu dự án đã được
UBND tỉnh họp, chỉ đạo tháo gỡ
kịp thời. Quảng Ngãi phấn đấu
bàn giao 70% mặt bằng cho Bộ
GTVT trước ngày 20/11/2022
để phục vụ khởi công dự án vào
tháng 12/2022. Hiện tại, Bộ
GTVT đã phân khai vốn cho
Quảng Ngãi để thực hiện tiểu dự
án này trong năm 2022 hơn 870
tỷ đồng.
T.NHỊ

Nông nghiệp - Nông thôn
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Nông dân Sơn Tịnh:

Đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau
Các cấp hội nông dân ở
huyện Sơn Tịnh đã tập
hợp, liên kết thành lập
nhiều câu lạc bộ (CLB), tổ
hợp tác (THT), giúp nông
dân gắn kết và chia sẻ
trong phát triển kinh tế
gia đình.

Nhân rộng các mô
hình hiệu quả

Liên kết phát triển
chăn nuôi
Tham gia CLB Chăn nuôi bò
vỗ béo của xã Tịnh Hà từ ngày
đầu mới thành lập, sau gần 2
năm, ông Nguyễn Xuân Quyền,
ở thôn Thọ Lộc Đông, đã được
hỗ trợ và học hỏi nhiều kinh
nghiệm để phát triển đàn bò
của gia đình. Ông Quyền chia
sẻ, tôi chăn nuôi bò thịt từ năm
2014 nhưng đến năm 2019, tôi
mới xây dựng chuồng trại khép
kín, với tổng diện tích trên
300m2, xây nhà chống lụt cho
bò và đầu tư hệ thống nước
uống, camera theo dõi... Là
người đã có kinh nghiệm chăn
nuôi bò, nhưng năm 2020, khi
biết thông tin địa phương có
thành lập CLB Chăn nuôi bò vỗ
béo, tôi đã đăng ký để có cơ hội
tiếp tục học hỏi kiến thức mới.
"Qua 2 năm tham gia CLB,
không chỉ được địa phương hỗ
trợ cám, tập huấn kỹ thuật, mà
tôi còn được chia sẻ, học hỏi
kinh nghiệm với nhiều nông
dân chăn nuôi bò khác ở địa
phương, nhất là kiến thức tự
chế biến thức ăn cho bò, vừa
giảm chi phí mua cám, vừa
nâng cao chất lượng thịt. Nhờ
vậy, tôi tự tin mở rộng quy mô,
trung bình mỗi năm, tôi xuất
bán từ 20 - 30 con bò lai, với giá
thành dao động trong khoảng
40 triệu đồng/con", ông Quyền
cho biết.
Xuất phát từ nhu cầu muốn
liên kết, hỗ trợ nhau trong sản
xuất, chăn nuôi của các hộ dân
chăn nuôi bò, giữa năm 2020,
Hội Nông dân xã Tịnh Hà đã
thành lập CLB Chăn nuôi bò vỗ
béo, thu hút nhiều nông dân địa
phương tham gia. Đến nay,
CLB có 110 thành viên ở 11/11
thôn của xã. Thành viên CLB
đều là những nông dân có nhiều
kinh nghiệm trong chăn nuôi
bò thịt.
Theo Phó Chủ tịch Hội
Nông dân xã Tịnh Hà Trần
Văn Nhành, các thành viên
CLB không chỉ giúp nhau về kỹ

Ông Nguyễn Xuân Quyền, ở thôn Thọ Lộc Đông, xã Tịnh Hà, chăm sóc đàn bò của gia đình.
ẢNH: H.THU

Để tạo điều kiện cho hội viên
nông dân có vốn sản xuất, tránh
việc vay nặng lãi, năm 2015,
Hội Nông dân xã Tịnh Bắc đã

triển khai mô hình Tổ nông dân
liên kết góp vốn quay vòng (Tổ
góp vốn) tại các chi hội. Hằng
tháng, mỗi thành viên sẽ tiết
kiệm từ 100 - 500 nghìn đồng
để gửi vào Tổ góp vốn. Từ
nguồn vốn có được, tổ sẽ cho
hội viên có hoàn cảnh khó khăn
mượn để phát triển kinh tế, sau
đó từng người sẽ bốc thăm để
mượn số vốn còn lại.
Trước đây, gia đình ông Trần
Đình Hiền, ở thôn Minh Xuân,
xã Tịnh Bắc, thuộc diện rất khó
khăn. Vợ bị bệnh nặng, một
mình ông Hiền chăm lo cho cả
gia đình, tiền làm ra bao nhiêu
đều dành chữa bệnh cho vợ.
Năm 2016, Chi hội Nông dân
thôn Minh Xuân đã tạo điều
kiện cho ông Hiền mượn 20
triệu đồng từ Tổ góp vốn. Từ số
tiền này, ông Hiền đã mua một
con nghé về nuôi, số còn lại ông
dùng để mua phân bón và giống
sản xuất. Sau hơn 1 năm, ông
bán con bò được 35 triệu đồng,
một phần trả nợ cho Tổ góp
vốn, phần còn lại ông Hiền mua
một con nghé và heo giống về
nuôi. Nhờ đó, gia đình ông
Hiền dần vượt qua khó khăn và
có cuộc sống ổn định. “Nhờ
nguồn vốn mượn được của Tổ
góp vốn, gia đình tôi mới có thể
vượt qua lúc khó khăn, cuộc
sống cũng không còn cảnh
thiếu trước hụt sau như trước
đây", ông Hiền bộc bạch.
Tương tự, từ số tiền 50 triệu

đồng mượn được từ Tổ góp
vốn, vợ chồng bà Lê Thị Tuyết,
ở thôn Minh Xuân, xã Tịnh Bắc,
đã đầu tư một máy băm đất, vừa
phục vụ công việc trồng trọt của
gia đình, vừa băm đất thuê cho
nông dân ở địa phương. Ngoài
ra, bà Tuyết còn mua thêm trâu
để nuôi. Nhờ đó, thu nhập của
gia đình bà Tuyết đã được cải
thiện, khấm khá hơn.
Sau gần 8 năm hoạt động,
mô hình Tổ góp vốn ở xã Tịnh
Bắc đã mang lại hiệu quả thiết
thực, giải quyết khó khăn cho
nhiều gia đình hội viên nông
dân. Việc vay vốn được thực
hiện nhanh gọn và kịp thời, tạo
động lực giúp hội viên từng
bước vươn lên thoát nghèo, ổn
định cuộc sống, góp phần thúc
đẩy kinh tế địa phương, xây
dựng tổ chức hội nông dân ngày
càng vững mạnh.
Chủ tịch Hội Nông dân xã
Tịnh Bắc Nguyễn Văn Lại cho
biết, cả 3 thôn trên địa bàn xã
đều xây dựng Tổ góp vốn, với
276 hội viên tham gia. Hiện
nay, nguồn vốn của Tổ góp vốn
thôn Minh Xuân là cao nhất,
với trên 900 triệu đồng. "Mô
hình này không chỉ nâng cao
đời sống vật chất, mà còn hình
thành ở hội viên nông dân ý
thức tiết kiệm, tinh thần đoàn
kết giúp nhau làm kinh tế, đem
lại cuộc sống ấm no, đủ đầy",
ông Lại nói.

cánh gà.
- 10 ngày tuổi: Phòng bệnh
truyền nhiễm Gumboro. Dùng
vắc xin Gumboro pha nhỏ
miệng mỗi con 2 giọt hoặc nhỏ
mắt mỗi bên 1 giọt một con.
- 15 ngày tuổi: Phòng cúm
gia cầm. Tiêm dưới da cổ vắc
xin H5N1. Bệnh này rất nguy
hiểm có thể lây lan sang người

nên cần chú ý tiêm đúng.
- 21 ngày tuổi: Phòng lại
bệnh Niu - cát - xơn, dùng vắc
xin Niu - cát - xơn chủng
Lasota. Pha theo hướng dẫn
nhỏ mắt 2 giọt hoặc cho uống
5 ml/con.
- 24 ngày tuổi: Phòng lại
bệnh Gumboro bằng vắc xin
Gumboro, cho uống 5ml/con.

- 40 ngày tuổi: Phòng bệnh
tụ huyết trùng, dùng vắc xin tụ
huyết trùng tiêm dưới da cổ
hoặc da ức liều 0,5ml/con.
- 2 tháng tuổi: Phòng Niu cát - xơn bằng vắc xin Niu cát- xơn chủng M, tiêm dưới
da cổ hoặc cơ ngực, liều
0,5ml/con.

Máy băm đất của vợ chồng bà Lê Thị Tuyết, ở thôn Minh Xuân, xã Tịnh Bắc ,
được mua từ vốn đã mượn của Tổ góp vốn.
ẢNH: K.TRANG

thuật, phương pháp chăn nuôi
hiệu quả, mà còn liên kết, giới
thiệu những đầu mối thu mua
giá thành ổn định cho nhau.
Địa phương cũng đã phối hợp
với CLB để tổ chức nhiều lớp
tập huấn kỹ thuật, hỗ trợ thức
ăn chăn nuôi, với tổng giá trị
trên 100 triệu đồng. Sau hơn 2
năm hoạt động, những thành
viên trong CLB đều mở rộng
quy mô chăn nuôi và hiệu quả
kinh tế ngày càng được nâng
cao. Đến nay, đàn bò thịt của
các thành viên CLB đã lên đến
gần 1.000 con.
Thời gian qua, trên địa bàn
huyện Sơn Tịnh có nhiều CLB,
THT thành lập và hoạt động có
hiệu quả, thu hút hàng trăm

Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện
Sơn Tịnh Lê Trung Tín cho biết,
việc tập hợp nông dân vào các
CLB, THT không chỉ giúp nông
dân liên kết phát triển kinh tế,
làm giàu, mà còn tạo điều kiện để
các cấp hội nông dân tiếp sức, hỗ
trợ thức ăn, kỹ thuật, vay vốn...
cho nông dân. “Trong thời gian
tới, Hội Nông dân huyện Sơn Tịnh
sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân
rộng mô hình các CLB, THT cùng
chung nghề nghiệp, sở thích, để
góp phần chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi theo hướng sản
xuất hàng hóa, giúp hội viên
nông dân chủ động hơn trong sản
xuất; thúc đẩy việc xây dựng các
HTX trong lĩnh vực nông nghiệp",
ông Tín nhấn mạnh.

nông dân cùng ngành nghề ở
địa phương tham gia. Tiêu biểu
như THT Nuôi cá lồng bè ở xã
Tịnh Sơn, sau gần 8 năm thành
lập đã thu hút 45 hộ tham gia
cùng hỗ trợ nhau trong sản xuất,
tiêu thụ sản phẩm. Hiện nay, các
thành viên trong THT đã bàn
bạc, thống nhất chuyển đổi,
phát triển THT lên Hợp tác xã
Nuôi cá lồng bè Tịnh Sơn, để
đăng ký, xây dựng thương hiệu,
nâng cao giá trị cho các sản
phẩm cá ở địa phương.

Góp vốn quay vòng

HIỀN THU - KIM TRANG

Bạn nhà nông:

Quy trình tiêm vắc xin cho gà
Khi chăn nuôi gà, cần theo
dõi lịch tiêm phòng và thực
hiện đúng quy trình phòng
bệnh cho gà để có một đàn gà
khỏe mạnh. Cụ thể:
- 1 ngày tuổi: Phòng bệnh
viêm phế quản truyền nhiễm
(IB), dùng vắc xin Marek pha
theo hướng dẫn, nhỏ vào mũi
hoặc miệng mỗi con 2 giọt.

- 3 ngày tuổi: Phòng bệnh
gà rù, dùng vắc xin Niu - cát xơn pha theo hướng dẫn
nhỏ miệng 2 giọt/con hoặc
nhỏ mắt mỗi bên 1 giọt cho
một con.
- 7 ngày tuổi: Phòng bệnh
đậu gà, dùng vắc xin
Newlasota - IB đã pha, chích
vào vùng da mỏng, mặt trong

H.S (tổng hợp)
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Công tác cán bộ phải chặt chẽ,
dân chủ và minh bạch
Ngày 18/8/2022, Bộ
Chính trị đã ban hành
Quy định số 80-QĐ/TW,
thay thế Quy định số 105QĐ/TW ngày 19/12/2017,
về phân cấp quản lý cán
bộ và bổ nhiệm, giới
thiệu cán bộ ứng cử (Quy
định 80). Nhiều chuyên
gia cho rằng, quy định
này sẽ góp phần đảm bảo
tính chặt chẽ, dân chủ,
công khai, minh bạch
trong công tác cán bộ và
quản lý cán bộ. Theo Quy
định 80, sẽ không phân
công, bổ nhiệm, giới
thiệu ứng cử vào chức vụ
cao hơn chức vụ khi bị kỷ
luật trong thời gian từ 12
đến 60 tháng.
Điểm mới trong Quy định 80
là bổ sung trách nhiệm, quyền
hạn của Bộ Chính trị, đó là "Ủy
quyền cho Ban Tổ chức Trung
ương phê duyệt quy hoạch các
chức danh lãnh đạo, quản lý
diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư
quản lý (trừ các Ủy viên Trung
ương, gồm cả dự khuyết)". Bên
cạnh đó, nếu Quy định 105 chỉ
nêu nhiệm vụ của Bộ Chính trị
là "Trình Ban Chấp hành

(BCH) Trung ương những vấn
đề về cán bộ và công tác cán bộ
thuộc thẩm quyền quyết định
của BCH Trung ương", thì quy
định mới mở rộng hơn, nêu rõ:
"Trình BCH Trung ương
những vấn đề lớn về công tác
cán bộ, chiến lược cán bộ".
Đáng chú ý, Quy định 80 nêu
rõ trách nhiệm và quyền hạn của
Bộ Chính trị trong chuẩn bị, giới
thiệu nhân sự để BCH Trung
ương xem xét, bầu Tổng Bí thư,
Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban
Kiểm tra Trung ương và giới
thiệu nhân sự để Quốc hội bầu
giữ chức Chủ tịch nước, Thủ
tướng Chính phủ, Chủ tịch
Quốc hội. Đánh giá cao những
quy định lần này, nguyên Vụ
trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ
chức Trung ương) Nguyễn Đức
Hà nhấn mạnh, việc xây dựng
cán bộ chủ chốt tiêu biểu, có
tâm, có tầm là điều mà toàn dân
mong muốn. Các chức danh chủ
chốt gồm có Tổng Bí thư, Chủ
tịch nước, Thủ tướng Chính
phủ, Chủ tịch Quốc hội. Đã là
các chức danh chủ chốt thì phải
là những đồng chí tiêu biểu nhất
trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
Nếu như Quy định 105 chỉ
nêu 5 bước bổ nhiệm cán bộ, thì
Quy định 80 đã tăng thêm 2
điều kiện bổ nhiệm, giới thiệu

cán bộ ứng cử chức vụ cao hơn.
Đó là cán bộ được giới thiệu từ
nguồn nhân sự tại chỗ phải được
quy hoạch vào chức danh bổ
nhiệm hoặc được quy hoạch
chức danh tương đương trở lên;
đối với nhân sự từ nguồn ở bên
ngoài phải được quy hoạch chức
danh tương đương trở lên. Nhân
sự phải có thời gian giữ chức vụ
đang đảm nhiệm hoặc chức vụ
tương đương ít nhất 2 năm.
Đáng chú ý, cán bộ bị kỷ luật thì
không phân công, bổ nhiệm,
giới thiệu ứng cử vào chức vụ
cao hơn chức vụ khi bị kỷ luật
trong thời gian từ 12 - 60 tháng.
Quy định 80 của Bộ Chính
trị cũng quy định rõ trách
nhiệm của tổ chức, cá nhân giới
thiệu cán bộ, tránh tình trạng vì
cảm tình cá nhân, lợi ích phe
nhóm mà bỏ qua khuyết điểm,
cố tình lèo lách để đưa "người
của mình" vào bộ máy lãnh
đạo. Quy định nêu rõ: "Cá
nhân, tập thể đề xuất cán bộ
phải chịu trách nhiệm chính
trước cấp có thẩm quyền về
đánh giá, nhận xét, kết luận tiêu
chuẩn chính trị, phẩm chất đạo
đức, lối sống; năng lực công tác,
ưu khuyết điểm; kê khai tài sản,
thu nhập. Cơ quan thẩm định
chịu trách nhiệm về kết quả
thẩm định, thẩm tra, rà soát

thông tin đối với nhân sự được
đề xuất. Tập thể quyết định bổ
nhiệm cán bộ và chịu trách
nhiệm về quyết định của
mình”. Đây là điểm mới trong
công tác cán bộ của Đảng. Ủy
viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam
Nguyễn Túc đề nghị làm rõ ý
kiến của tập thể, đặc biệt là ý
kiến của người giới thiệu đầu
tiên. Đó là, người giới thiệu đầu
tiên phải viết bằng văn bản và
chịu trách nhiệm về việc đánh
giá phẩm chất đạo đức của
đồng chí mà mình giới thiệu.
Theo các chuyên gia về xây
dựng Đảng, việc ban hành Quy
định 80 về phân cấp quản lý cán
bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán
bộ ứng cử lần này sẽ bảo đảm sự
đồng bộ, thống nhất, tổng thể,
liên thông trong công tác cán
bộ của hệ thống chính trị; đánh
giá cán bộ khách quan, công
tâm; lựa chọn và bố trí đúng cán
bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Nguyên Thường trực Bộ Chính
trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam
Phạm Thế Duyệt cho rằng, nếu
làm tốt Quy định 80, công tác
xây dựng Đảng sẽ có những
thay đổi căn bản, chắc chắn
hơn, chính xác hơn. “Tổ chức
chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ

là quyết định vận mệnh của đất
nước, uy tín và hiệu lực của
Đảng trong lãnh đạo sự nghiệp
cách mạng. Quy định như vậy
đã tốt, nhưng quan trọng hơn là
phải chú ý công tác tổ chức thực
hiện. Phải phát huy cao độ tinh
thần dân chủ trong Đảng, phát
huy vai trò giám sát của cán bộ
đảng viên cấp dưới với cấp trên.
Phát huy vai trò kiên định chỉ
đạo của cấp trên với cấp dưới”,
đồng chí Phạm Thế Duyệt nói.
Trong công tác xây dựng
Đảng, việc giới thiệu nhân sự
cho bộ máy lãnh đạo cấp cao ở
mỗi nhiệm kỳ rất quan trọng,
quyết định chất lượng, hiệu quả
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghị
quyết đại hội đảng các cấp. Vì
vậy, Quy định 80 về phân cấp
quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới
thiệu cán bộ ứng cử tiếp tục cụ
thể hóa các chủ trương, nghị
quyết của Đảng; bảo đảm dân
chủ, công khai, minh bạch trong
công tác cán bộ và quản lý cán
bộ. Đồng thời tăng cường sự
lãnh đạo của Đảng, nâng cao
hiệu quả công tác quản lý cán bộ
và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ
ứng cử, góp phần xây dựng đội
ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các
cấp đủ phẩm chất, năng lực và
uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
VÂN THIÊNG

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh thành công tốt đẹp
Sau 2 ngày làm việc khẩn
trương, nghiêm túc và trách
nhiệm, Đại hội đại biểu Hội
Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần
thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
thành công tốt đẹp và bế mạc
vào ngày 16/9, tại Nhà Văn hóa
Lao động tỉnh.
Dự đại hội có: Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ
tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh
Vân; Thượng tướng Phạm Hồng
Hương - Phó Chủ tịch Trung
ương Hội CCB Việt Nam; Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh Đặng Văn Minh; Phó Bí thư
Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh;
các đồng chí ủy viên Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Thường trực
HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh; đại diện Mẹ Việt
Nam Anh hùng, Anh hùng Lực
lượng vũ trang nhân dân; cùng
227 đại biểu đại diện cho trên 30
nghìn hội viên CCB trong tỉnh.
Nhiệm kỳ 2017 - 2022, các
cấp hội CCB trong tỉnh đã phát
huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ",
đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động, nâng cao chất lượng,
hiệu quả hoạt động, thực hiện
tốt nhiệm vụ chính trị và hoàn
thành tất cả các chỉ tiêu đề ra.
Trong đó, nổi bật là phát triển
trên 3.700 hội viên mới; ủy thác
vay vốn ưu đãi hơn 500 tỷ đồng

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt đại hội.

để giúp hàng nghìn hội viên
phát triển kinh tế, cải thiện cuộc
sống, xóa đói, giảm nghèo. Vận
động các nguồn hỗ trợ để xây
mới, sửa chữa 1.765 nhà ở cho
hội viên... Với những kết quả đạt
được, các cấp hội CCB trong
tỉnh đã được tặng thưởng Cờ thi
đua của Chính phủ, Trung ương
Hội CCB Việt Nam, UBND
tỉnh và nhiều tập thể, cá nhân
được các cấp, ngành tặng bằng
khen, giấy khen.
Với chủ đề: "Trung thành,
đoàn kết, gương mẫu, đổi mới",
Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ
VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đề ra
phương hướng, nhiệm vụ và 10

chỉ tiêu cụ thể để thực hiện.
Trong đó, hội đề ra 3 nhiệm vụ
đột phá gồm: Giáo dục, động
viên cán bộ, hội viên phát huy
phẩm chất, truyền thống tích cực
tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng,
Nhà nước, chế độ XHCN, bảo
vệ nhân dân và khối đại đoàn kết
toàn dân tộc. Xây dựng đội ngũ
cán bộ hội các cấp có phẩm chất
chính trị vững vàng, đạo đức, lối
sống trong sạch, có năng lực và
trí tuệ, đủ sức hoàn thành tốt
chức trách, nhiệm vụ được phân
công. Thường xuyên đổi mới tác
phong công tác, phương pháp
hoạt động; nói đi đôi với làm,
hướng về cơ sở, nâng cao chất

lượng, hiệu quả công tác hội;
phấn đấu hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ của cấp ủy, chính
quyền và hội cấp trên giao.
Phát biểu tại đại hội, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị
Quỳnh Vân ghi nhận và biểu
dương những thành tích mà hội
CCB các cấp và toàn thể CCB,
cựu quân nhân trong tỉnh đạt
được trong nhiệm kỳ qua. Đồng
thời đề nghị, các cấp hội cần tiếp
tục quán triệt và tổ chức thực
hiện tốt các chủ trương, nghị
quyết của Đảng về hoạt động và
công tác hội; đẩy mạnh phong
trào CCB làm kinh tế giỏi; động

viên, khuyến khích cán bộ, hội
viên nêu cao ý thức tự lực, tự
cường, dám nghĩ, dám làm, vượt
khó vươn lên, giúp nhau phát
triển kinh tế, giảm nghèo bền
vững. Các cấp hội tiếp tục thực
hiện tốt nhiệm vụ giáo dục lòng
yêu nước, chủ nghĩa anh hùng
cách mạng cho thế hệ trẻ; vận
động cán bộ, hội viên CCB
gương mẫu, chấp hành chủ
trương của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước; tích cực
hưởng ứng thực hiện có hiệu quả
các phong trào thi đua yêu nước...
Dịp này, đồng chí Bùi Thị
Quỳnh Vân đã trao bức trướng
của Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh tặng Đại hội đại biểu Hội
CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ
2022 - 2027. Ban Chấp hành
Trung ương Hội CCB Việt
Nam trao Cờ thi đua đơn vị dẫn
đầu phong trào thi đua năm
2021 cho Hội CCB tỉnh.
Đại hội đã bầu Ban Chấp
hành Hội CCB tỉnh khóa VII,
nhiệm kỳ 2022 - 2027gồm 22
đồng chí và bầu 5 đại biểu tham
dự Đại hội đại biểu toàn quốc
Hội CCB Việt Nam lần thứ VII,
nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đồng
chí Nguyễn Tấn Lâm tiếp tục
được bầu giữ chức Chủ tịch Hội
CCB tỉnh khóa VII.
Tin, ảnh: X. THIÊN

Kinh tế - Xã hội
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Sẻ chia với người dân Lào
phát thuốc và tư vấn về cách ăn
ở vệ sinh, khoa học để nâng cao
sức khỏe cho người dân.

Trong những ngày giữa
tháng 9 này, Bộ CHQS
tỉnh đã trở lại với người
dân vùng sâu, vùng xa
của huyện Phôn Thong,
tỉnh Champasak (Lào)
với nhiều hoạt động ý
nghĩa. Đại tá Võ Văn Bá Ủy viên Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng
Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu
Đoàn công tác.

Thắt chặt tinh thần
đoàn kết Việt - Lào

Chuyến thăm của Bộ CHQS
tỉnh lần này đúng vào dịp kỷ
niệm 60 năm ngày Thiết lập
quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào đã để lại tình cảm tốt đẹp
trong lòng nhân dân nước bạn
Lào, góp phần làm sâu sắc thêm
tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt
Việt - Lào.

Cảm ơn bộ đội Việt Nam
Bản Xổm Khon, huyện
Phôn Thong, vài ngày qua trở
nên nhộn nhịp hơn hẳn khi có
Đoàn y, bác sĩ của bộ đội Việt
Nam sang khám bệnh, phát
thuốc miễn phí cho người dân.
Ngay từ sáng sớm, bà Phim
Ma Vông đã vượt hơn 3km
đường đất đến nhà văn hóa
bản để được khám bệnh. Bị
bệnh xương khớp, huyết áp
cao đã nhiều năm nay, nhưng
vì điều kiện giao thông đi lại
khó khăn, dịch Covid-19
hoành hành, nên bà Phim Ma
Vông gặp nhiều khó khăn
trong việc khám, chữa bệnh. Vì
vậy, biết có các y, bác sĩ của
Việt Nam sang, bà Phim Ma
Vông đã tìm đến để được điều
trị. Bà Phim Ma Vông chia sẻ,
được bộ đội Việt Nam sang
đây khám bệnh, tôi và người
dân ở bản rất vui. Dù phải di
chuyển quãng đường rất xa,
nhưng các y, bác sĩ ai cũng
nhiệt tình, thân thiện.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng công trình hữu nghị cho Bộ CHQS tỉnh Champasak.

Bác sĩ Bệnh xá B21 (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi) khám bệnh cho người dân bản
Xổm Khon, huyện Phôn Thong, tỉnh Champasak .

Để đến được các bản vùng
sâu của huyện Phôn Thong,
Đoàn công tác của Bộ CHQS
tỉnh phải vượt hơn 600km. Mặc

dù vất vả vì quãng đường xa,
nhưng các thành viên Đoàn
công tác vẫn tiếp đón người dân
đến khám bệnh rất tận tình, chu

Bài học từ một...
Nghe đồn thổi về một ông
thầy chuyên chữa bệnh chậm
phát triển về trí tuệ lẫn thể
chất cho những cháu kém
may mắn, một người cha ở
Thừa Thiên Huế đã không
đắn đo khi lặn lội vào tận
TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) - nơi
“ông thầy” kia cho địa điểm
hẹn gặp, để bàn bạc nội dung
điều trị rồi nhanh chóng đi
đến thống nhất các điều
khoản giữa 2 bên.
Theo đó, cha đứa bé phải
chịu một khoản chi phí lên
đến 200 triệu đồng mỗi tháng
để “ông thầy” nọ cùng ê kíp
của mình chữa bệnh cho cháu
bé. Trước tiên, người cha đứa
bé phải đưa 600 triệu đồng
cho kinh phí 3 tháng, sau đó

sẽ chuyển hằng tháng. Theo
“ông thầy” thì việc điều trị sẽ
kéo dài 2 - 3 năm, tùy tình
hình diễn biến của bệnh nhân.
Người cha đã chuyển ngay
cho “ông thầy” 600 triệu
đồng, sau đó là giao luôn đứa
trẻ cho “thầy”.
Nhìn vào bản hợp đồng với
số tiền nhiều như thế, phải nói
ngay là gia đình đứa trẻ này
rất có điều kiện. Vì mỗi năm
gia đình phải chuyển cho
“thầy” 2,4 tỷ đồng, mà đâu
phải chữa một năm là khỏi,
mà những 2 - 3 năm. Tốn kém
là thế, nhưng hiệu quả của việc
điều trị thì không có gì được
đảm bảo cả.
Theo lời khai của cha đứa
trẻ, thì “ông thầy” tên Q này

đáo. Đoàn đã tổ chức khám
bệnh tổng quát và cấp thuốc
miễn phí điều trị các loại bệnh
như huyết áp, tim mạch, hô hấp,
xương khớp, tai mũi họng... cho
hơn 1.500 lượt người dân.
Ngoài ra, đoàn còn tư vấn cho
người dân về sức khoẻ, cách
phòng, tránh một số bệnh như
sốt rét, bệnh ngoài da, các bệnh
ở trẻ em, phụ nữ; hướng dẫn
người dân biết cách giữ gìn vệ
sinh môi trường nơi cư trú, thực
hiện ăn chín, uống sôi nhằm
đẩy lùi các dịch bệnh.
Bác sĩ Nguyễn Duy Hinh Bệnh xá trưởng Bệnh xá B21
(Bộ CHQS tỉnh) cho biết, qua
2 ngày, chúng tôi đã thăm khám
cho hơn 1.500 lượt bệnh nhân.
Người dân ở đây bị một số bệnh
như xương khớp, ngoài da, viêm
đường ruột, trẻ em thì bị suy
dinh dưỡng tỷ lệ rất cao. Chúng
tôi đã tổ chức khám bệnh, cấp

Cùng với việc khám bệnh,
tặng thuốc chữa bệnh cho
người dân, dịp này, Bộ CHQS
tỉnh còn dành tặng kinh phí 1 tỷ
đồng hỗ trợ Bộ CHQS tỉnh
Champasak xây dựng công
trình hữu nghị Hội trường biên
giới; trao kinh phí sửa chữa nhà
và tặng 150 suất quà cho các gia
đình nghèo của huyện Phôn
Thong. Tổng kinh phí đợt
thăm, tặng quà, khám chữa
bệnh, cấp phát thuốc trong đợt
này là 1,5 tỷ đồng.
Phó Bí thư huyện Phôn
Thong (Champasak) Phay
Sản On Phay Viêng chia sẻ,
huyện có 9 bản, kinh tế, giao
thông còn rất khó khăn, người
dân ít có điều kiện tiếp cận cơ
sở y tế. Được Bộ CHQS tỉnh
Quảng Ngãi đến giúp đỡ,
chính quyền cũng như người
dân rất phấn khởi và xin gửi
lời cảm ơn sâu sắc. Chuyến
thăm của Đoàn công tác Bộ
CHQS tỉnh Quảng Ngãi đúng
vào dịp hai nước Việt - Lào
đang tổ chức nhiều hoạt động
kỷ niệm 60 năm ngày Thiết
lập quan hệ ngoại giao nên
càng thêm ý nghĩa.
Đại tá Võ Tấn Tài - Phó
Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho
biết, qua các hoạt động hỗ trợ,
giúp đỡ nhân dân của nước bạn
Lào, nhằm thắt chặt tinh thần
đoàn kết, hữu nghị, thực hiện
tốt chương trình hợp tác phát
triển kinh tế, văn hóa, xã hội,
tăng cường các hoạt động giao
lưu quốc tế giữa hai nước Việt
Nam - Lào nói chung và Bộ
CHQS hai tỉnh Quảng Ngãi Champasak nói riêng.
Bài, ảnh: THÀNH DUY

(Tiếp theo trang 1)
“du học ở Anh về” và “chuyên
điều trị cho trẻ bị khuyết tật”.
Không biết “thầy” nói thế nào
mà đến một người như cha của
đứa bé, nhà có điều kiện là vậy
nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối,
vừa trao một khoản tiền rất
lớn, vừa giao luôn núm ruột
mình đẻ ra cho ông ta như vậy,
thì cũng thật khó hiểu. Nhất là
“ông thầy” ấy, đôi chân không
thể đi lại bình thường mà phải
dùng nạng, nhưng theo ông ta
thì, có thể “hô mưa gọi gió”
bình thường!
Đứa bé được đưa về một căn
nhà thuê ở TP.Bảo Lộc - địa
điểm mà cơ quan chức năng
địa phương không hề biết đó là
“nơi điều trị bệnh chậm phát
triển ở trẻ em” như lời “ông

thầy” đã nói với cha đứa bé.
Sau 2 lần test Covid-19 cho
đứa bé, “thầy” thông báo là
cháu bị Covid-19 và đang điều
trị, rồi cũng ông ta nhắn tin:
“Cháu đã qua khỏi Covid-19
và đang tăng cân”.
Người cha chưa kịp vui
mừng trước bệnh tình của con
mình diễn biến tốt như thế, thì
ngay sau đó ông nhận hung tin
cháu đã bị chết do Covid-19 và
chuẩn bị nhận hũ đựng tro cốt!
Theo lời khai của “thầy”, sau
khi cháu bé qua đời, ông cùng
“người giúp việc” đưa thi thể
cháu về Đắk Lắk và “hỏa
táng”. Sự thực thì ông ta đã đốt
xác đứa bé trong một thùng sắt,
sau đó bỏ tro cốt vào thùng cạc
tông trước khi đưa thi hài cháu

về Huế giao cho gia đình.
Công an hiện đang điều tra
nguyên nhân dẫn đến cái chết
của cháu bé. Cứ cho là cháu bị
chết vì Covid-19 đi, nhưng việc
giao con mình cho một người
mà nhân thân của ông ta rất
tù mù như thế, lại tốn kém như
thế, liệu có nên không?
Cần phải hiểu rằng, tự kỷ
và thiểu năng ở trẻ là những
căn bệnh rất khó chữa, đòi hỏi
phải có một phương pháp
khoa học của những người có
chuyên môn và sự kiên trì của
thầy thuốc lẫn gia đình. Trong
đó, sự đồng hành của cha mẹ
đứa trẻ là vô cùng quan trọng,
chứ không thể phó thác cho
“thầy” như chữa các bệnh
thông thường khác.
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Phong trào đoàn, đội trong trường học:

Tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực
Thời gian qua, phong
trào đoàn, đội khối
trường học trên địa bàn
tỉnh có nhiều hoạt động
thiết thực, phong phú,
thu hút học sinh, đoàn
viên, thanh niên (ĐVTN)
tham gia. Từ đó, giúp học
sinh phát huy tính năng
động, sáng tạo, góp phần
hình thành nhân cách,
năng lực cá nhân.

Chú trọng giáo dục
kỹ năng cho học sinh
Trong chuyến hành trình về
với biển, đảo quê hương, Đoàn
Trường THPT Chuyên Lê
Khiết (TP.Quảng Ngãi) tổ
chức Chương trình “Lính chì
2022” tại Đồn Biên phòng cửa
khẩu cảng Dung Quất, xã Bình
Thuận (Bình Sơn). Tại đây,
ĐVTN được các chiến sĩ chia sẻ
về những chiến công xuất sắc
của lính biên phòng. Đồng thời,
được trải nghiệm “Khóa huấn
luyện gấp chăn màn cấp tốc”.
“Thấy các anh tỉ mẩn vuốt thẳng
từng nếp chăn, chiếc gối, em
học được sự chỉnh chu từ những
điều nhỏ nhặt nhất. Có vậy mới
làm tốt được những điều lớn lao
hơn, như cách người lính ngày
đêm bảo vệ Tổ quốc”, em
Huỳnh Giang Châu, lớp 12 Anh
2 (Trường THPT Chuyên Lê
Khiết), chia sẻ.
Chuyến hành trình tuy ngắn,
nhưng là một hoạt động thiết
thực và đầy ý nghĩa, góp phần
bổ sung kiến thức về biển đảo,
giáo dục lòng yêu nước và nâng
cao trách nhiệm của ĐVTN
trong công cuộc xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc. Bí thư Đoàn
Trường THPT Chuyên Lê
Khiết Lương Ngọc Thành cho

Học sinh Trường THPT Chuyên Lê Khiết giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất,
xã Bình Thuận (Bình Sơn).

biết, Đoàn trường luôn đổi mới,
sáng tạo các hình thức trải
nghiệm cho học sinh để các em
có môi trường rèn luyện kỹ
năng, góp phần hình thành
nhân cách, năng lực cá nhân...
Tại Trường THCS Trần
Hưng Đạo (TP.Quảng Ngãi),
những tiết sinh hoạt dưới cờ,
sinh hoạt lớp luôn gắn với chủ
đề năm học, với các phong trào:
“Nói lời hay, làm việc tốt”, “Mỗi
tuần một câu chuyện đẹp, một
cuốn sách hay, một tấm gương
sáng”. Trong các buổi sinh hoạt
dưới cờ, ngoài việc xếp loại thi
đua giữa các lớp thông qua nhận
xét, theo dõi của đội sao đỏ, thì
liên đội còn phát động các lớp
tham gia một tiết mục văn nghệ,
hoặc một câu chuyện kể về “tấm
gương tư tưởng, đạo đức và

phong cách Hồ Chí Minh”.
Tổng phụ trách Đội Trường
THCS Trần Hưng Đạo Nguyễn
Thị Thu Hòa chia sẻ, cùng với
công tác dạy học, nhà trường
cũng luôn chú trọng công tác
giáo dục đạo đức lối sống cho
học sinh. Các hoạt động được tổ
chức dưới nhiều hình thức, giúp
học sinh hoàn thiện nhân cách,
nuôi dưỡng ước mơ trở thành
con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt,
cháu ngoan Bác Hồ và tạo môi
trường thuận lợi để các em phấn
đấu trở thành đoàn viên Ðoàn
TNCS Hồ Chí Minh.

Đa dạng các hoạt động
Theo đánh giá của Tỉnh
đoàn, công tác đoàn, đội trong
trường học luôn nhận được sự
quan tâm đúng mức, sự phối

hợp chỉ đạo chặt chẽ của các
cấp ủy. Các hoạt động tuyên
truyền, giáo dục chính trị tư
tưởng, giáo dục truyền thống,
đạo đức, lối sống cho ĐVTN
luôn được đổi mới về nội dung
và hình thức, để phù hợp với
tâm lý lứa tuổi của học sinh. Cụ
thể như, tổ chức các cuộc thi
tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí
Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin;
diễn đàn “Xây dựng tình bạn
đẹp - nói không với bạo lực học
đường”; tiết chào cờ thân thiện;
các hoạt động về nguồn, đền ơn
đáp nghĩa, thắp nến tri ân các
Anh hùng Liệt sĩ, chăm sóc, tôn
tạo và phát huy giá trị các khu di
tích lịch sử - văn hóa gắn với
hoạt động kỷ niệm các ngày lễ
lớn trong năm...
Bên cạnh đó, đoàn thanh

niên các trường còn tổ chức
nhiều phong trào xung kích,
tình nguyện vì cuộc sống cộng
đồng hiệu quả, thiết thực, thu
hút nhiều ĐVTN tham gia như:
Chiến dịch “Mùa hè xanh”,
“Hoa phượng đỏ”, Chương
trình “Tiếp sức mùa thi”... Đặc
biệt, các phong trào thúc đẩy
tinh thần sáng tạo của thanh
niên trong học tập, nghiên cứu
khoa học cũng được chú trọng
triển khai như: “Sinh viên 5 tốt”,
“Học sinh 3 rèn luyện”, “Học
sinh 3 tốt”... qua đó giúp học
sinh, sinh viên thi đua học tập
tốt, rèn luyện tốt. Trong nhiệm
kỳ 2017 - 2022, toàn tỉnh có
604 học sinh, sinh viên đạt các
danh hiệu cấp tỉnh và hơn 5.500
học sinh, sinh viên đạt danh
hiệu cấp trường.
Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn
Trần Đăng Minh, việc đổi mới
công tác đoàn, đội trong trường
học theo hướng thiết thực, sát
với thực tiễn đã giúp đội viên,
ĐVTN phát huy tính chủ động,
sáng tạo và làm chủ của mình,
góp phần quan trọng giáo dục
lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối
sống, trang bị kỹ năng sống cho
các em. Ðể công tác đoàn, đội
trong trường học tiếp tục duy trì
hiệu quả, cần sự phối hợp chỉ
đạo của ban giám hiệu các nhà
trường, các cấp bộ đoàn, giáo
viên, phụ huynh và những thủ
lĩnh thực sự tâm huyết phát
triển phong trào. Cùng với đó
là, chú trọng thực hiện chỉ tiêu
về xây dựng điểm sinh hoạt, vui
chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ
trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn
cảnh khó khăn; phát huy vai trò
xung kích của tổ chức đoàn, đội
trong việc thực hiện các nhiệm
vụ dạy và học của nhà trường.
Bài, ảnh: TRUNG ÂN

Nỗ lực đổi mới giáo dục
Sau 2 năm triển khai chương trình
giáo dục phổ thông và thay sách giáo
khoa mới đã đem lại những kết quả
đáng khích lệ. Năm học 2022 - 2023,
cả nước tiếp tục triển khai chương
trình giáo dục phổ thông mới
(CTGDPTM) ở các khối lớp 3, 7 và 10.
Toàn ngành quyết tâm đổi mới nâng
cao chất lượng GD&ĐT.
Năm học 2022 - 2023 là
năm đầu tiên triển khai
CTGDPTM đối với lớp 10.
Các trường THPT trên địa
bàn tỉnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng
về mọi mặt, để việc đổi mới
đạt kết quả tốt nhất, tạo nền
tảng vững chắc cho những
năm học tiếp theo.
Hiệu trưởng Trường
THPT Bình Sơn Phạm Thạch
Sinh chia sẻ, CTGDPTM có
nội dung môn học bắt buộc,
môn học lựa chọn, chuyên đề
học tập lựa chọn, hoạt động
giáo dục bắt buộc (hoạt động

Học sinh Trường THPT Bình Sơn thảo luận với giáo viên trong những tiết học
ngoại khóa.

trải nghiệm, hướng nghiệp),
nội dung giáo dục địa phương.
Trong đó, các cơ sở giáo dục
gặp khó trong triển khai nội
dung các môn học lựa chọn và
chuyên đề học tập lựa chọn.
Nhà trường đã khảo sát, tổng
hợp nhu cầu các tổ hợp môn
thi đại học, cao đẳng của học
sinh trong 3 năm gần nhất.
Nghiên cứu các tổ hợp môn
thi đại học, cao đẳng ở thời
điểm hiện tại. Tính logic của

các môn học trong nhóm môn
học lựa chọn và của các môn
học trong nhóm chuyên đề
học tập lựa chọn, sao cho các
môn học có sự liên quan với
nhau về nội dung. Nhà trường
rà soát lại đội ngũ, cơ sở vật
chất, trang thiết bị dạy học;
đồng thời cho học sinh đăng
ký các nhóm môn học theo
tính mở để tham khảo ý kiến
từ phía phụ huynh và học
sinh. Trên cơ sở đó, Trường

THPT Bình Sơn đã xây dựng
5 tổ hợp cơ bản cho học sinh
lựa chọn.
“Mỗi trường THPT có mức
điểm chuẩn đầu vào khác
nhau, nên cách xây dựng các tổ
hợp môn học lựa chọn sẽ khác
nhau. Tuy nhiên, mục tiêu
chung là định hướng cho học
sinh chọn nghề phù hợp sau
khi tốt nghiệp THPT và mang
tính ổn định nhất về tổ hợp
môn học mà học sinh lựa chọn
trong 3 năm học. Sau gần 2
tuần học, giáo viên và học sinh
cơ bản làm quen với chương
trình mới”, thầy Sinh cho hay.
Hiệu trưởng Trường THPT
Dân tộc nội trú tỉnh Bùi Thế
Giới chia sẻ, toàn trường có
200 học sinh lớp 10 được biên
chế thành 6 lớp. Trường xây
dựng 6 nhóm tổ hợp chính;
trong đó có 3 nhóm thiên về
các môn thuộc tổ hợp khoa
học tự nhiên và 3 nhóm thiên

về các môn học thuộc tổ hợp
khoa học xã hội. Cơ bản các
lớp đảm bảo sĩ số theo quy
định của trường nội trú. Nhà
trường dựa vào nguyện vọng
của học sinh, ưu tiên nguyện
vọng phù hợp với đặc thù học
sinh của trường.
"Nhà trường cân đối nhu
cầu của học sinh với thực tế
đội ngũ giáo viên, nhằm đảm
bảo định mức số tiết đứng lớp
của mỗi giáo viên. Trường
cũng thành lập tổ tư vấn gồm
16 cán bộ, giáo viên nhằm giúp
học sinh định hướng tốt hơn
cho tương lai. Tổ tư vấn dựa
trên kết quả tuyển sinh đầu
vào, kết quả học tập bậc
THCS và nguyện vọng chọn
ngành nghề sau khi tốt nghiệp
THPT, để tư vấn các em lựa
chọn tổ hợp môn và chuyên đề
học tập phù hợp nhất”, thầy
Giới cho biết.

Bài, ảnh: TRỊNH PHƯƠNG
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Trong nước - Thế giới:

Thông báo

Xuất khoảng 500 tấn sầu riêng sang Trung Quốc
theo đường chính ngạch
Mới đây, tại huyện Krông
Pắk (Đắk Lắk), Bộ trưởng Bộ
NN&PTNT Lê Minh Hoan đã
công bố lễ xuất khẩu chuyến
hàng sầu riêng đầu tiên theo
nghị định thư ký kết giữa Bộ và
Tổng cục Hải quan Trung
Quốc (GACC). Theo đó, sẽ có
20 công hàng (khoảng 25

tấn/công) sầu riêng, toàn bộ
đều từ các nhà vườn Đắk Lắk sẽ
được xuất khẩu theo đường
chính ngạch sang Trung Quốc.
Theo ông Hoan, sau gần 4
năm chuẩn bị, đàm phán giữa
hai nước, việc xuất khẩu chính
ngạch sầu riêng tươi sang thị
trường Trung Quốc mang một

ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây
là thị trường tiêu thụ lớn nhất
thế giới hiện nay. Đồng thời,
việc này giúp doanh nghiệp,
nông dân tại tỉnh Đắk Lắk nói
riêng và cả nước nói chung thu
được lợi nhuận cao hơn từ loại
quả này.

Theo tuoitre.vn

Mỹ kết án đối tượng gây bạo động tại trụ sở Quốc hội
Một tòa án ở Mỹ đã tuyên án
5 năm tù giam đối với Anthony
Robert Williams (47 tuổi), đến
từ bang Michigan, do tham gia
vụ bạo động tại trụ sở Quốc hội
Mỹ ngày 6/1/2021. Đồng thời
đối tượng này phải chịu 3 năm

giám sát sau khi mãn hạn tù,
cũng như bồi thường 2.000
USD cho những thiệt hại về tài
sản và nộp khoản tiền phạt
5.000 USD.
Tháng 6 vừa qua, một bồi
thẩm đoàn đã kết tội Williams

cản trở phiên họp của lưỡng
viện Quốc hội chứng nhận kết
quả cuộc bầu cử Tổng thống
Mỹ năm 2020. Bồi thẩm đoàn
cũng kết án đối tượng 4 tội liên
quan đến cuộc tấn công này.

Theo vietnamplus.vn

Thông báo ngừng cấp điện
Để bảo đảm an toàn cho việc thi công, bảo trì
các công trình điện và khắc phục, xử lý các vị trí có
nguy cơ gây sự cố trên lưới điện tỉnh Quảng Ngãi,
Công ty Điện lực Quảng Ngãi thông báo lịch
ngừng cấp điện như sau:
1. Ngày 25/9/2022
Từ 8 giờ 45 đến 9 giờ 45: Đường Hùng Vương
đoạn từ địa chỉ số 80 đến 140 Hùng Vương;
đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Hùng Vương đến
địa chỉ số 270 Trần Hưng Đạo - TP.Quảng Ngãi.
Từ 10 giờ 00 đến 11 giờ 00: Đường Hùng
Vương đoạn từ địa chỉ số 247 đến Lê Hữu Trác,
đường Lê Hữu Trác đoạn từ địa chỉ số 26 Lê Hữu
Trác đến Hùng Vương - TP.Quảng Ngãi.
2. Ngày 2/10/2022:
UBND huyện Minh Long; toàn bộ các xã:
Long Hiệp, Thanh An, Long Môn và một phần xã
Long Mai - huyện Minh Long; các thôn: Phú Lâm
Đông, Phú Lâm Tây - xã Hành Thiện - huyện
Nghĩa Hành mất điện 2 lần, mỗi lần 60 phút, vào
lúc 8 giờ 00 và 13 giờ 00.
Hệ thống năng lượng mặt trời mái nhà gồm các
Công ty TNHH Năng lượng tái tạo: Hồng Duy,
Văn Long, Đình Tứ, Hòa Hải, Quốc Cường,
Ngọc Vĩnh, Minh Đức Solar Việt Nam, Phúc Lộc
Việt Nam, Trần Giới; trạm biến áp bơm Tịnh
Phong; thôn Trường Thọ - xã Tịnh Phong - huyện
Sơn Tịnh mất điện 2 lần, mỗi lần 20 phút, vào lúc
4 giờ 30 và 14 giờ 00.
Từ 4 giờ 30 đến 14 giờ 00: Toàn bộ huyện Lý
Sơn. Khu chung cư Vạn Tường Doosan Vina,
Nhà máy sản xuất bao bì Carton Dung Quất,
Công ty CP xây lắp dầu khí Dung Quất, Nhà máy
Lọc dầu Dung Quất, trạm xăng dầu Bình Trị,
Trường Đào tạo nghề Dung Quất, Đài truyền
hình Dung Quất, Bệnh viện Dung Quất, khu nhà
ở CBCNV Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Trụ sở
Ban Quản lý KKT Dung Quất, trạm xử lý nước
thải TP.Vạn tường, Nhà nghỉ dưỡng Vạn Tường,
Đồn Biên phòng 288, Cơ sở sản xuất đá lạnh Duy
Hoạch, Cơ sở sản xuất đá lạnh Trần Thị Thiệt,
Công ty sản xuất và thương mại Bình Tân (xăng
dầu Bình Châu), Nhà máy nước đá Nguyễn Tấn
Cát, Nguyễn Tấn Dũng, Công ty TNHH thương
mại Phước Sương, Đồn Biên phòng Lý Sơn, cảng
Sa Kỳ, Trường THPT Vạn Tường, chùa Viên
Giác, trạm bơm Bình Tân 1, 2; Vietcombank
Dung Quất, khu dịch vụ Bình Sơn, Nhà máy xi
măng Đại Việt, Nhà máy đóng tàu Dung Quất,
mỏ đá Công ty Minh Đức, trạm trộn bê tông
Công ty DHG, mỏ đá Granic Bình Đông 1, mỏ

đá Hợp Nghĩa, Chi cục Hải Quan Dung Quất,
Hải đội 23 Bộ Tư lệnh Cục Cảnh sát biển, Công
ty TNHH TM&XD Việt Hòa, Khu KTX
CBCNV Hòa Phát Dung Quất, trạm bơm số 2
Hòa Phát, khu văn phòng nhà ở Sông Đà 5; Khu
dịch vụ Hoàng Mai, Đội cảnh sát bảo vệ Nhà máy
Lọc dầu Dung Quất, mỏ đá Bình Đông, mỏ đá
Phước Hòa, Nhà máy bê tông nhựa Secon, khai
thác mỏ Bình Sơn, BTS Bình Trị, Công ty CP
bảo dưỡng và sửa chữa công trình dầu khí, Nhà
máy nước Dung Quất 1&2 (Vinaconex), Nhà
máy bột giấy VNT-19; một phần thôn Đông Lỗ
- xã Bình Thuận; các thôn: Tham Hội 1, 2, 3 - xã
Bình Thanh; các xã: Bình Phước, Bình Đông,
Bình Hải, Bình Hòa, Bình Tân Phú, Bình Châu,
Bình Trị (trừ một phần thôn Phước Hòa) huyện Bình Sơn.
Từ 6 giờ 00 đến 8 giờ 00: Toàn bộ xã Tịnh
Thiện- TP.Quảng Ngãi.
Từ 6 giờ 00 đến 13 giờ 00: Toàn bộ xã Tịnh
Hòa- TP.Quảng Ngãi.
Từ 10 giờ 00 đến 18 giờ 30: Nhà máy bao bì
Polypropylen, Trung tâm lưu trữ Nhà máy Lọc
dầu Dung Quất, đồi cây sấu; các trạm biến áp:
chiếu sáng tuyến ống dẫn sản phẩm Nhà máy lọc
dầu Dung Quất 1, 2, 3; Nhà máy Lọc dầu Dung
Quất 1, 2; chiếu sáng Dung Quất 1; Nhà máy bê
tông ứng lực Dung Quất, Công ty CP đầu tư
DV&TM Tiến Đạt, Công ty TNHH Thượng Hải
Dung Quất, Phân xưởng sản xuất dăm gỗ xuất
khẩu, Công ty CP dịch vụ dầu khí PTSC Dung
Quất, Xưởng cơ khí dầu khí Dung Quất, Nhà máy
cơ khí Đại Phúc, Công ty TNHH MTV OGS,
Nhà máy bê tông Phan Vũ, trạm trộn bê tông
Thịnh Hưng, Công ty CP Pacific Dinco, địa điểm
kiểm tra hàng hóa tập trung Chi cục Hải quan cửa
khẩu cảng Dung Quất, Đội kiểm soát Hải quan,
Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi, cảng Quốc tế
Gemadept Dung Quất, kho chứa LPG và trạm
xuất xe bồn, kho bồn chứa và trạm xuất xăng dầu
Quảng Ngãi, bến số 1 và số 2 cảng PTSC Dung
Quất; các trạm biến áp chiếu sáng Trì Bình Dung
Quất 1, 2; chiếu sáng Dung Quất 3, chiếu sáng
Bình Long Dung Quất 3; thôn Phước Hòa - xã
Bình Trị, xã Bình Thuận - huyện Bình Sơn.
Công ty Điện lực Quảng Ngãi xin thông báo
đến khách hàng sử dụng điện ở các khu vực trên
được biết để tiện bố trí công việc.
Cần biết thêm chi tiết, xin gọi đến Trung tâm
chăm sóc khách hàng - Tổng Công ty Điện lực
Miền Trung - Điện thoại: 19001909.

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
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 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐCP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, 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,
lệ phí:
1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 6/9/2022 đến 17 giờ
ngày 5/10/2022 (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.
3. Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày
28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự
thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu
cụ thể: 400.000 đồng/1 thí sinh. Lệ phí dự tuyển nộp cùng
lúc và tại điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển.
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 quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP
ngày 25/9/2020 của Chính phủ 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 công khai đăng ký xe máy chuyên dùng
Tên chủ sở hữu: Công ty cổ phần Xây dựng và Đầu tư
Quang Minh. Địa chỉ: Lô C1-3, KCN Tịnh Phong, huyện
Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
Hiện công ty là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc
điểm sau: Loại xe: Xe quốc bánh xích; màu sơn: Đỏ; Nhãn
hiệu: HITACHI ZX350H-3; nước sản xuất: Nhật Bản;
năm sản xuất: 2008; số động cơ: 6HK1-529323; số khung:
HCM1V800L00055466.
Nay công ty thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp
quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở
GTVT Quảng Ngãi.

Địa chỉ: Khu Kinh tế Dung Quất,
xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn,
tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3632333 - 3632212
Tài trợ kinh phí mua báo kính tặng
Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Ngãi

NGÂN HÀNG TMCP
CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI
ĐC: 97 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi
ĐT: 0255.3822599 - Fax: 0255.3822679
Tài trợ kinh phí mua báo kính tặng
Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Ngãi

Trang địa phương
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Khai thác lợi thế để phát triển
kinh tế - xã hội

HUYỆN TRÀ BỒNG

hỗ trợ người dân tạo thương
hiệu và tìm đầu ra cho sản phẩm
như gừng gió, quế... Nhờ được
cán bộ các ngành chức năng
“cầm tay chỉ việc” , nên sau một
thời gian, người dân đã thay đổi
cách nghĩ, cách làm trong phát
triển kinh tế và tự vươn lên
thoát nghèo. Năm 2021, Trà
Bồng giảm được 4,7% hộ
nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn
huyện giảm xuống còn khoảng
31%. Còn theo chuẩn nghèo đa
chiều giai đoạn 2022 - 2025,
huyện có 42,5% hộ nghèo và
đến cuối năm 2022 ước giảm
xuống còn 37%.

Những năm qua, huyện
Trà Bồng đã đề ra nhiều
giải pháp thiết thực trong
công tác phát triển kinh
tế- xã hội. Nhờ đó, bộ mặt
của huyện ngày càng khởi
sắc, đời sống người dân
được nâng cao.

Giảm nghèo bền vững
“Nhờ triển khai hiệu quả
nhiều mô hình sản xuất gắn với
các chương trình mục tiêu quốc
gia, nên công tác giảm nghèo
bền vững của huyện Trà Bồng
có nhiều chuyển biến tích cực.
Nhiều hộ nghèo đã thay đổi nếp
nghĩ, cách làm, vươn lên thoát
nghèo bền vững”, Chủ tịch
UBND huyện Trà Bồng Hoàng
Anh Ngọc cho biết.
Giai đoạn 2016 - 2020, hơn
500 tỷ đồng từ Chương trình
30a và Chương trình 135 đầu tư
phát triển, hỗ trợ sản xuất cho
người dân trên địa bàn huyện
đã phát huy hiệu quả. Mặt khác,
ngoài việc xây dựng hạ tầng, hỗ
trợ giống cây trồng, vật nuôi, thì
công tác phổ biến kiến thức,
"cầm tay chỉ việc" cho người
dân luôn được cấp ủy, chính
quyền cơ sở thực hiện một cách
quyết liệt. Điều này đã tạo nên
những mô hình kinh tế hiệu
quả, giúp nhiều hộ dân thoát
nghèo bền vững.
Để thực hiện có hiệu quả
công tác xóa đói, giảm nghèo,
huyện Trà Bồng đã lồng ghép
các chương trình mục tiêu vào
các phong trào phát triển kinh tế
của người dân, nhất là đồng bào
dân tộc thiểu số. Từ hướng đi
này, đến nay huyện Trà Bồng đã

Phát triển công nghiệp,
tiểu thủ công nghiệp
Mô hình trồng cây gừng gió ở huyện Trà Bồng cho hiệu quả kinh tế cao.
ẢNH: PHƯƠNG CƯỜNG

xây dựng được nhiều mô hình
kinh tế hiệu quả như trồng quế,
gừng gió, nuôi gà kiến, nuôi heo
bản địa... Nhiều hộ đồng bào
Cor đã thay đổi nếp nghĩ, cách
làm khi tham gia các mô hình
chăn nuôi bò lai, trồng chuối,
dừa xiêm, cam, bưởi da xanh,
ổi... Cùng với đó, huyện triển
khai hỗ trợ cây, con giống phù
hợp; phân công cán bộ khuyến
nông tập huấn, hướng dẫn
người dân phát triển sản xuất.
Ngoài ra, các nguồn vốn ưu
đãi của Ngân hàng Chính
sách xã hội (CSXH) cũng
đóng vai trò quan trọng trong
công tác giảm nghèo của
huyện Trà Bồng. Ông Hồ
Xuân Thời, ở thôn Sơn Bàn, xã
Trà Sơn cho biết, những năm

qua, nhờ các chương trình hỗ
trợ của Nhà nước và nguồn vốn
vay Ngân hàng CSXH, gia đình
tôi đầu tư trồng cây lâm nghiệp
và chăn nuôi, từng bước vượt
qua khó khăn.
Đặc biệt là, sự đổi mới từ cơ
chế chính sách hỗ trợ theo
hướng có sự tham gia đóng góp
vốn của hộ dân đã nâng cao ý
thức sử dụng hiệu quả nguồn
vốn, giúp người dân phát triển
kinh tế, vươn lên thoát nghèo và
làm giàu chính đáng. Huyện
Trà Bồng cũng lồng ghép các
nguồn vốn của Chương trình
30a, Chương trình 135... để hỗ
trợ người nghèo đa dạng hóa
sinh kế theo phương pháp tiếp
cận chuỗi giá trị. Huyện đứng ra
làm khâu trung gian trong việc

Xác định công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp sẽ thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội,
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo
hướng tích cực, nên trong
những năm gần đây, huyện Trà
Bồng đã có nhiều chính sách
thu hút đầu tư như tạo điều kiện
về mặt bằng, giảm các khoản
thuế, xây dựng hạ tầng, hỗ trợ
các cơ sở, nhà máy duy trì phát
triển sản xuất...
Theo Phó Chủ tịch UBND
huyện Trà Bồng Hồ Văn Thịnh,
để phát triển công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp, huyện đã thực
hiện nhiều giải pháp nhằm thu
hút nhà đầu tư như xây dựng hạ
tầng, giải phóng mặt bằng ở
cụm công nghiệp. Đến nay,
huyện đã xây dựng Cụm công
nghiệp thị trấn Trà Xuân rộng
10ha và tỷ lệ lấp đầy đạt gần
60%. Tại đây đã có 2 đơn vị
được cấp phép đầu tư, là Công
ty CP Sản xuất đầu tư và Phát

triển nông lâm nghiệp Quảng
Ngãi và Công ty CP Đại Triệu
Phát. Ngoài ra, trên địa bàn
huyện còn có các dự án thủy
điện của Công ty TNHH MTV
Thủy điện Thiên Tân, Công ty
TNHH Thủy điện Cà Đú,
Công ty CP HP...
Năm 2021, giá trị sản xuất
công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp của huyện Trà Bồng là
578 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch,
tăng 8% so với năm 2020. Còn
trong 9 tháng năm 2022, giá trị
sản xuất công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp là 550 tỷ đồng, đạt
gần 86% kế hoạch năm, tăng
19% so với cùng kỳ năm 2021.
Các doanh nghiệp trên địa bàn
huyện duy trì sản xuất ổn định,
nhất là các cơ sở sản xuất lớn
như Nhà máy Sản xuất dăm gỗ
Nhất Hưng, các cơ sở sản xuất
nhang, quế...
Ngoài ra, huyện Trà Bồng
có nhiều lợi thế để thu hút
nhiều nhà đầu tư trong thời
gian đến như: Tuyến Quốc lộ
24C đi qua huyện nối với tỉnh
Quảng Nam và KKT Dung
Quất; quỹ đất chưa khai thác
lớn, nhất là đất nông, lâm
nghiệp; có nhiều sản phẩm đặc
trưng và cây dược liệu quý
hiếm như sâm bảy lá, gừng gió,
chè Trà Nham, quế Trà Bồng...
"Huyện sẽ tạo điều kiện thuận
lợi, đồng hành, ủng hộ ý tưởng
của các nhà đầu tư. Đồng thời,
cam kết giải quyết những vấn
đề thuộc thẩm quyền một cách
nhanh nhất theo quy định của
pháp luật", Phó Chủ tịch
UBND huyện Trà Bồng Hồ
Văn Thịnh nhấn mạnh.
BÁ SƠN

Phụ nữ Trà Phú:

Giúp nhau vươn lên
Phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát
triển kinh tế" được Hội LHPN xã Trà
Phú (Trà Bồng) triển khai có hiệu
quả, giúp nhiều phụ nữ có hoàn cảnh
khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Trước đây, gia đình chị Hồ
Thị Hận (38 tuổi), ở thôn Phú
Hòa, xã Trà Phú, thuộc diện
khó khăn. Nguồn thu nhập của
gia đình đều dựa vào tiền làm
thuê của chồng chị Hận. Sau
đó, chị Hận được Hội LHPN
xã hỗ trợ triển khai các mô
hình phát triển kinh tế, tập
huấn kỹ thuật chăn nuôi gia
súc, gia cầm. Nhờ vậy, chị Hận
đã tiến hành chăn nuôi heo.
Đến nay, thu nhập từ chăn
nuôi của gia đình chị đạt
khoảng 70 triệu đồng/năm.
Tương tự, bà Nguyễn Thị

Cán bộ Hội LHPN xã Trà Phú, huyện Trà Bồng (bên trái) động viên chị Hồ Thị Hận,
ở thôn Phú Hòa phát triển kinh tế gia đình.

Tình, ở thôn Phú Tài, xã Trà
Phú, cũng đã thoát nghèo nhờ
mô hình chăn nuôi heo và vịt.
Hiện nay, trang trại chăn nuôi
của bà Tình có 5 con heo sinh

sản và gần 150 con heo thịt.
Ngoài ra, tận dụng đất vườn
rộng, bà Tình đầu tư nuôi 500
con vịt/lứa. Bà Tình chia sẻ,
nhờ sự quan tâm, động viên,

hỗ trợ của Hội LHPN xã Trà
Phú, tôi đã mạnh dạn đầu tư
chăn nuôi. Mỗi năm, mô hình
chăn nuôi heo và vịt đã đem
lại cho gia đình tôi hàng trăm
triệu đồng.
Hội LHPN xã Trà Phú
hiện có 779 hội viên, tham gia
sinh hoạt tại 4 chi hội. Để
thúc đẩy phong trào phụ nữ
giúp nhau phát triển kinh tế,
hội đã đẩy mạnh tuyên
truyền, vận động hội viên tích
cực chuyển đổi cơ cấu cây
trồng, vật nuôi, phát triển các
mô hình kinh tế như chăn
nuôi, trồng rừng... Hội LHPN
xã cũng đã triển khai có hiệu
quả các cuộc vận động “Phụ
nữ giúp nhau phát triển kinh
tế”, “Phụ nữ tích cực học tập,
lao động sáng tạo, xây dựng

gia đình hạnh phúc”... Đặc
biệt, Hội LHPN xã đã rà soát
số hộ nghèo, từ đó phân công
hội viên nòng cốt, hội viên có
điều kiện kinh tế giúp đỡ hộ
nghèo làm ăn hiệu quả. Qua
đó, góp phần xóa đói, giảm
nghèo, xây dựng nông thôn
mới ở địa phương.
Chủ tịch Hội LHPN xã Trà
Phú Nguyễn Thị Lài cho biết,
việc triển khai phong trào
“Phụ nữ giúp nhau phát triển
kinh tế” đã khơi dậy sự cần cù,
ý chí vươn lên xóa đói, giảm
nghèo của phụ nữ địa phương.
Từ đó góp phần nâng cao vị
thế, vai trò của người phụ nữ
trong gia đình, ngoài xã hội và
xây dựng tổ chức hội ngày
càng vững mạnh.
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