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Tập trung gỡ “thẻ vàng”

thủy sản
Hiện nay, các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn
tỉnh đang tập trung triển khai thực hiện các giải pháp
nhằm góp sức cùng với cả nước gỡ “thẻ vàng” thủy sản.

Trang

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh,
Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh
Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
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ẢNH: T.THUẬN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH ĐẶNG VĂN MINH:

Kiểm tra các dự án đầu tư
du lịch tại thị xã Đức Phổ

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh (thứ ba bên trái) kiểm tra
tiến độ thi công dự án Đường du lịch vào Khu di chỉ văn hóa
ẢNH: KIM NGÂN
Sa Huỳnh.

Sáng 20/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn
Minh đã đi kiểm tra các dự án đầu tư trong lĩnh vực
du lịch tại khu vực phía nam TX.Đức Phổ. Đó là
các dự án: Khu du lịch Sa Huỳnh, Khu du lịch nghỉ
dưỡng King Bay - Sa Huỳnh, Đường vào Khu di chỉ
văn hóa Sa Huỳnh, đầm An Khê và Hợp tác xã Du
lịch cộng đồng làng Gò Cỏ.
(Xem tiếp trang 2)

Nét đp đi thng

Kiên trì khởi nghiệp
Khởi nghiệp không phải chỉ dành riêng cho người trẻ
tuổi, mà tất cả mọi người đều có thể tham gia nếu
thực sự đam mê và khát vọng vươn lên trong cuộc
sống. Trường hợp của anh Trần Vạn Vương (30 tuổi),
ở xã Đức Hòa (Mộ Đức) và bà Bùi Thị Lang (50 tuổi),
ở xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi) là những điển hình
như thế.
(Xem tiếp trang 6)

Lực lượng chức năng kiểm tra việc lắp đặt và sử dụng thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá.

ẢNH: MỸ HOA

Sâu đậm nghĩa tình đồng đội
Kế thừa và phát huy
truyền thống anh hùng
của lực lượng thanh
niên xung phong
(TNXP), trong giai đoạn
2016 - 2021, các cấp hội
cựu TNXP trong tỉnh đã
thực hiện hiệu quả các
nhiệm vụ của hội, thực
sự là mái nhà chung của
hàng chục nghìn hội
viên trong toàn tỉnh.
Trang 4

Phát hành vào các ngày Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm và Cuối tuần - www.baoquangngai.vn
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Tin tức - Sự kiện
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Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân
dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Mỹ Thạnh Đông
Sáng 20/9, Ủy viên Trung
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị
Quỳnh Vân dự sinh hoạt chi bộ
định kỳ tại Chi bộ thôn Mỹ
Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận
(Tư Nghĩa). Cùng dự sinh hoạt
chi bộ có Bí thư Huyện ủy Tư
Nghĩa Trần Quang Tòa.
Chi bộ thôn Mỹ Thạnh
Đông hiện có 27 đảng viên.
Trong tháng 9/2022, chi bộ đã
lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực
hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ
đề ra. Tại buổi sinh hoạt chi bộ,
các đảng viên đã thảo luận, nêu
ra một số vấn đề cần quan tâm
như chế độ, chính sách cho cán
bộ cơ sở; đẩy nhanh việc thi
công một số công trình, dự án
trên địa bàn thôn, xã, thực hiện
bê tông các tuyến đường trong
xây dựng nông thôn mới. Tăng
cường công tác quản lý nhà
nước trong lĩnh vực đất đai;
nâng cao chất lượng tiếp xúc cử
tri của HĐND các cấp...
Phát biểu tại buổi sinh hoạt,
đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân
nhấn mạnh, việc Bí thư Tỉnh ủy
về sinh hoạt chi bộ ở cơ sở là
chủ trương của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về phân công các Ủy
viên Ban Chấp hành Đảng bộ
tỉnh tham gia sinh hoạt tại các
chi, đảng bộ cơ sở. Đây là trách
nhiệm của đồng chí cấp ủy cấp
trên theo quy định của Đảng;
sinh hoạt ở cơ sở để lắng nghe

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân
trao đổi với đảng viên Chi bộ thôn Mỹ Thạnh Đông, xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa).

những ý kiến của cán bộ, đảng
viên tham gia xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền. Đây còn
là nhiệm vụ của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy trong việc lãnh đạo
nâng cao chất lượng sinh hoạt
chi bộ, tăng cường sức mạnh,
sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
đảng, nhất là đội ngũ đảng viên
ở từng chi bộ.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị
Quỳnh Vân ghi nhận những ý
kiến tâm huyết, trách nhiệm
của các đảng viên tại buổi sinh
hoạt; đồng thời đề nghị Chi bộ
thôn Mỹ Thạnh Đông tiếp tục
triển khai, cụ thể hóa các chỉ
thị, nghị quyết, quy định, đề

án... của Tỉnh ủy khóa XX về
công tác xây dựng Đảng, phát
triển kinh tế - xã hội bằng các
nghị quyết, kế hoạch phù hợp
với tình hình thực tế tại địa
phương. Tiếp tục duy trì tốt
việc sinh hoạt chi bộ và nâng
cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
định kỳ; chú trọng công tác
quản lý đảng viên, phát triển
đảng viên. Các đảng viên tiếp
tục nêu cao tinh thần tiên
phong, gương mẫu, đoàn kết,
thống nhất, xây dựng chi bộ
trong sạch, vững mạnh để lãnh
đạo thực hiện thắng lợi nhiệm
vụ chính trị tại địa phương.
Tin, ảnh: T.THUẬN

Tổng kết Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về
cải cách hành chính
Sáng 20/9, Ban Tổ chức
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu
pháp luật về cải cách hành chính”
của tỉnh đã tổng kết và trao
thưởng cho các cá nhân đoạt giải.
Qua 1 tháng tổ chức (từ
ngày 1 - 31/8), cuộc thi đã thu
hút hơn 28 nghìn lượt truy cập
tại
địa
chỉ
http://timhieuphapluat.quang
ngai.gov.vn, với gần 12 nghìn
lượt người tham gia thi. Trong
đó, có 170 bài của 132 thí sinh
trả lời đúng 20/20 câu hỏi. Kết
quả, Ban Tổ chức đã trao giải
Nhất cho chị Phan Thị Phương
Mai, ở phường Trần Phú
(TP.Quảng Ngãi); trao giải
Nhì cho 2 cá nhân là chị Kiều
Thị Trải, ở xã Nghĩa Phương
(Tư Nghĩa) và chị Nguyễn Thị
Trang, ở phường Nghĩa Lộ
(TP.Quảng Ngãi); trao giải Ba
cho 3 cá nhân là anh Võ Đình
Khương, ở xã Tịnh Bình (Sơn

Chiều 20/9, Ủy viên
Trung ương Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND
tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo
phòng, chống tham nhũng,
tiêu cực tỉnh (BCĐ) Bùi Thị
Quỳnh Vân chủ trì cuộc họp
lần thứ 2 của Thường trực
BCĐ để cho ý kiến và quyết
định một số nội dung quan
trọng về hoạt động của BCĐ.
Dự họp có Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng
đoàn ĐBQH tỉnh, Phó
Trưởng BCĐ Đặng Ngọc
Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy
Đinh Thị Hồng Minh và các
thành viên BCĐ.
Tại cuộc họp, Phó Trưởng
ban Thường trực Ban Nội
chính Tỉnh ủy Nguyễn Quốc
Việt đã trình bày dự thảo
Quyết định ban hành quy
định một số nội dung về công
tác phòng, chống tham
nhũng, tiêu cực của BCĐ; dự
thảo về danh mục các vụ án,
vụ việc của BCĐ theo dõi, chỉ
đạo, xử lý; dự thảo về chủ
trương ban hành chỉ thị của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
phòng, chống “tham nhũng
vặt” trên địa bàn tỉnh.
Sau khi nghe các thành
viên BCĐ thảo luận, góp ý
kiến về các nội dung, đồng
chí Bùi Thị Quỳnh Vân đề
nghị BCĐ bám sát quy chế
của trung ương, của tỉnh,
thực hiện các nội dung công
việc theo đúng quy định.
Trên cơ sở hướng dẫn của

trung ương và Quy chế làm
việc của BCĐ, nghiên cứu
tham mưu ban hành quy
định, hướng dẫn thực hiện
nhằm cụ thể hóa các nội
dung giải quyết, cơ chế phối
hợp giải quyết các vụ án, vụ
việc. Đối với các vụ án, vụ
việc mà Ban Thường vụ Tỉnh
ủy theo dõi, chỉ đạo, Bí thư
Tỉnh ủy thống nhất giao Ban
Nội chính Tỉnh ủy tham
mưu, báo cáo Ban Thường vụ
Tỉnh ủy và đề xuất Ban
Thường vụ Tỉnh ủy giao cho
BCĐ theo dõi, chỉ đạo.
Thống nhất ban hành Chỉ thị
về phòng, chống “tham
nhũng vặt” theo chỉ đạo
Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng tại kỳ họp 22 của
BCĐ Trung ương. Giao Ban
Nội chính Tỉnh ủy tham
mưu cho Ban Thường vụ
Tỉnh ủy ban hành Quy định
thực hiện cơ chế phối hợp
giữa các cơ quan liên quan
trên cơ sở các quy định của
pháp luật và yêu cầu nhiệm
vụ, nhằm đảm bảo tiến độ
thời gian, giải quyết các vụ
án, vụ việc, định kỳ hằng
tháng báo cáo BCĐ. Tham
mưu chỉ đạo khắc phục tình
trạng sợ sai, không dám làm,
làm việc cầm chừng trong
một bộ phận cán bộ, công
chức, nhất là cán bộ lãnh
đạo, quản lý các cấp. Kiên
quyết khắc phục tình trạng
“trên nóng, dưới lạnh”...
T.THUẬN

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh...
(Tiếp theo trang 1)

Giám đốc Sở Tư pháp Tôn Long Hiếu trao giải Nhì cho các cá nhân đoạt giải.

Tịnh), anh Nguyễn Thanh Trà
và chị Bạch Thị Hằng, ở phường
Lê Hồng Phong (TP.Quảng
Ngãi); trao 27 giải khuyến
khích cho các cá nhân.
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật
cải cách hành chính đã góp phần
tuyên truyền sâu rộng chủ
trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà

nước và các văn bản chỉ đạo,
hướng dẫn của tỉnh về cải cách
hành chính, nhằm nâng cao
nhận thức cho cán bộ, công
chức, viên chức và nhân dân.
Qua đó, góp phần thực hiện có
hiệu quả công tác cải cách hành
chính, phục vụ doanh nghiệp và
người dân ngày càng tốt hơn.
Tin, ảnh: BÁ SƠN

Đầu tư nâng cấp Trung tâm Công tác xã hội tỉnh
UBND tỉnh đã có quyết định
về chủ trương đầu tư dự án
Nâng cấp Trung tâm Công tác
xã hội tỉnh tại cơ sở 1, ở phường
Nghĩa Chánh (TP.Quảng
Ngãi), thực hiện từ năm 2022 -

Sẽ ban hành Chỉ thị về
phòng, chống "tham nhũng vặt"

2023. Tổng mức đầu tư gần 30
tỷ đồng từ nguồn ngân sách
trung ương của Chương trình
Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Các hạng mục xây dựng
mới gồm các khối nhà trên diện

tích sàn khoảng 1.739m2 và sửa
chữa, cải tạo một số hạng mục
với diện tích sàn khoảng
3.841m2, cùng một số hạng
mục phụ trợ khác.
X.H

Dự án Đường du lịch vào
Khu di chỉ văn hóa Sa Huỳnh,
xây dựng tại xã Phổ Khánh và
phường Phổ Thạnh, do Ban
Quản lý dự án Đầu tư xây dựng
các công trình dân dụng và
công nghiệp tỉnh làm chủ đầu
tư. Năm 2022, UBND tỉnh bố
trí 20 tỷ đồng thực hiện dự án,
đến nay đã giải ngân được 42%
kế hoạch. Các nhà thầu đang
đẩy nhanh tiến độ thi công,
phấn đấu hoàn thành công
trình trong năm 2022.
Dự án Khu du lịch nghỉ
dưỡng King Bay - Sa Huỳnh,
do Công ty CP Đầu tư bất
động sản và Du lịch Quốc tế
King Bay làm chủ đầu tư, có
tổng vốn 1.000 tỷ đồng. Về
quy mô dự án gồm sử dụng
51ha mặt đất, mặt nước và
thuê khoảng 45ha mặt đất
dưới tán rừng để đầu tư các
hạng mục như cung điện mùa
hè, khách sạn căn hộ, khu biệt
thự cao cấp, cây xanh, cảnh
quan, đường giao thông nội
bộ... phục vụ du lịch giải trí và
nghỉ dưỡng.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng
Văn Minh đã đi thực tế tại khu
vực Nhà trưng bày hiện vật

văn hóa Sa Huỳnh, Khu di tích
văn hóa Sa Huỳnh ngoài trời,
khu vực đầm An Khê và gặp
gỡ, động viên người dân ở làng
du lịch cộng đồng Gò Cỏ.
Sau khi đi kiểm tra thực tế,
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng
Văn Minh chỉ đạo UBND
TX.Đức Phổ phối hợp với các
đơn vị liên quan khẩn trương
bồi thường đối với 3 trường
hợp còn lại của dự án Đường
du lịch vào Khu di chỉ văn hóa
Sa Huỳnh, giải phóng mặt
bằng đoạn cuối của tuyến để
sớm hoàn thành công trình
đưa vào sử dụng vào cuối năm
2022. Sở VH-TT&DL chủ trì,
phối hợp với các ngành liên
quan và chính quyền địa
phương tham mưu UBND
tỉnh về định hướng phát triển
du lịch tại Khu di chỉ văn hóa
Sa Huỳnh. Chính quyền địa
phương làm việc với các tổ
chức tín dụng để tạo điều kiện
cho người dân vay vốn ưu đãi
đầu tư phát triển du lịch, xây
dựng làng Gò Cỏ thành điểm
sáng du lịch cộng đồng để
nhân rộng ra các xã, phường
trong tỉnh...

KIM NGÂN

Biển - Kinh tế biển
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Tập trung gỡ “thẻ vàng” thủy sản
Hiện nay, các cơ quan,
đơn vị liên quan trên địa
bàn tỉnh đang tập trung
triển khai thực hiện các
giải pháp nhằm góp sức
cùng với cả nước gỡ “thẻ
vàng” thủy sản.
Dự kiến cuối tháng
10/2022, Ủy ban Châu Âu
(EC) sẽ sang Việt Nam kiểm
tra việc khắc phục chống khai
thác hải sản bất hợp pháp,
không báo cáo và không theo
quy định (IUU) đối với các nội
dung: Khung pháp lý, quản lý
giám sát đội tàu, truy xuất
nguồn gốc sản phẩm, tình hình
xử phạt vi phạm hành chính đối
với các tàu cá vi phạm.

Tiếp tục nỗ lực
khắc phục những
hạn chế, bất cập
Quảng Ngãi là một trong
những địa phương triển khai
thực hiện có hiệu quả các
khuyến nghị của EC, nhất là xử
phạt nghiêm những tàu vi phạm
IUU, góp phần giảm đáng kể
tình trạng tàu cá bị nước ngoài
bắt giữ. Trong 9 tháng năm
2022, lực lượng chức năng đã
xử phạt vi phạm hành chính 38
trường hợp/37 phương tiện với
số tiền 476,5 triệu đồng. Toàn
tỉnh hiện có 1.840 tàu cá được
đăng kiểm, 95% tàu cá đã đánh
dấu; có 3.424/4.554 tàu cá
được cấp, cấp lại giấy phép khai
thác thủy sản theo hạn ngạch
(trong đó có 2.859/3.221 tàu
cá có chiều dài từ 15m trở
lên); có 2.921/3.221 tàu cá đã
lắp đặt thiết bị giám sát hành
trình (VMS).
Tuy nhiên, vẫn còn một số
nội dung quan trọng trong
khuyến nghị của EC mà Quảng
Ngãi thực hiện chưa đạt yêu
cầu. Đó là tỷ lệ lắp đặt thiết bị
VMS trên tàu cá còn thấp. Hiện
còn 63 tàu cá hoạt động trong
tỉnh chưa lắp đặt thiết bị VMS.
Ngư dân không chấp hành đầy

Xử lý nghiêm tàu cá khai thác hải sản
bất hợp pháp

Lực lượng chức năng kiểm tra việc lắp đặt và sử dụng thiết bị giám sát hành trình
trên tàu cá.

đủ lịch trình khai thác; việc ghi,
nộp và thu nhật ký khai thác
thủy sản hoặc báo cáo khai thác
thủy sản đối với tàu có chiều dài
dưới 15m đạt thấp. Nhiều tàu
cá có chiều dài từ 15m trở lên
không cập cảng cá chỉ định để
bốc dỡ thủy sản. Tình trạng tàu
cá mất kết nối trên biển, chủ tàu
tháo các thiết bị đường truyền
tin để đi khai thác trái phép,
khai thác sai vùng sai nghề trái
tuyến... vẫn còn xảy ra.
Theo thông tin từ Hệ thống
giám sát tàu cá tại địa phương,
từ đầu năm 2022 đến nay đã
phát hiện 380 tàu cá (chiều dài
từ 15m đến dưới 24m) của
Quảng Ngãi vượt ra khỏi sơ đồ
trên phần mềm của hệ thống
giám sát tàu cá và 612 tàu cá
mất kết nối trên biển trên 10
ngày. Tổng cục Thủy sản (Bộ
NN&PTNT) cũng thông báo,
trong 9 tháng qua đã phát hiện
29 tàu cá có chiều dài từ 24m
trở lên của Quảng Ngãi bị mất
kết nối trên 10 ngày trên biển, 1
tàu cá vượt ra khỏi sơ đồ trên
phần mềm của hệ thống giám
sát tàu cá.

Cần sự thống nhất và
đồng bộ
Để ngăn chặn 14 hành vi
khai thác vi phạm IUU, Luật

Thủy sản quy định phải kiểm
tra, kiểm soát sản phẩm thủy
sản đánh bắt ngay trong lúc bốc
dỡ sản phẩm tại các cảng cá.
Nếu phát hiện tàu cá vi phạm,
ban quản lý các cảng cá từ chối
bốc dỡ sản phẩm, sau đó
chuyển cho cơ quan quản lý xử
lý theo quy định. Giám đốc Ban
Quản lý Các cảng cá tỉnh Trần
Lê Hồng Sơn cho biết, việc
kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm
bảo tàu cá của tỉnh tuân thủ
theo quy định của pháp luật,
bảo vệ nguồn lợi, góp phần
phát triển nghề cá theo hướng
hiệu quả hơn. Tuy nhiên, vì hạ
tầng các cảng cá và cảng neo trú
tàu thuyền vừa thiếu vừa yếu,
nguồn nhân lực mỏng, cộng với
chưa được đầu tư hệ thống máy
móc giám sát nên việc kiểm tra
sản phẩm thủy sản ngay lúc bốc
dỡ gặp nhiều khó khăn, có lúc
chậm trễ.
Giám đốc Sở NN&PTNT
Hồ Trọng Phương cho biết,
EC yêu cầu phải đảm bảo lộ
trình lắp đặt thiết bị giám sát
tàu cá VMS, kiểm soát tàu cá
ra, vào cảng, xử phạt vi phạm
hành chính đối với hành vi khai
thác IUU và chấm dứt tình
trạng tàu cá vi phạm ở vùng
biển nước ngoài. Nếu không
thực hiện tốt những nội dung

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành,
Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất
hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại
Hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh, thành phố ven biển về triển
khai các biện pháp chống IUU vào sáng 20/9. Dự hội nghị tại
điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần
Phước Hiền và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.
Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, công tác xử phạt các
hành vi khai thác IUU đã được tăng cường, trong 9 tháng năm
2022, lực lượng chức năng cả nước đã xử phạt 1.000 vụ, với
tổng số tiền trên 16 tỷ đồng... Tuy nhiên, công tác cấp giấy
phép khai thác thủy sản đối với tàu dưới 15m chỉ đạt 46,6%,
làm ảnh hưởng đến việc quản lý đội tàu khai thác thủy sản.
Tình trạng tàu cá vi phạm khai thác bất hợp pháp ở các nước
trong khu vực tiếp tục xảy ra với 62 vụ/85 tàu/704 ngư dân;
trong đó có 43 vụ/58 tàu/440 ngư dân đã xác định vi phạm
vùng biển nước ngoài; 19 vụ/27 tàu/264 ngư dân bị bắt giữ, xử
lý tại khu vực vùng biển chồng lấn, tranh chấp, vùng nước lịch
sử, khu vực bắt giữ, xử lý chưa rõ tọa độ...
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ
Lê Văn Thành yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chỉ đạo
thực hiện quyết liệt các giải pháp để ngăn chặn, chấm dứt tàu
cá, ngư dân Việt Nam vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng
biển nước ngoài. Tập trung rà soát, thống kê lại toàn bộ đội tàu
cá tham gia khai thác thủy sản gắn với sửa đổi, bổ sung, hoàn
thiện các quy định pháp luật thủy sản, định mức kinh tế kỹ
thuật về quản lý tàu cá, cảng cá, thiết bị VMS... Đồng thời, phối
hợp chuẩn bị tốt nội dung cũng như chủ động tiếp đón và làm
việc có hiệu quả với Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu.
PV

này thì đợt kiểm tra sắp tới,
nguy cơ cao EC sẽ áp “thẻ đỏ”.
Thời gian qua, Sở NN&PTNT
đã chỉ đạo các đơn vị liên quan
phối hợp chặt chẽ với chính
quyền các địa phương, đơn vị
chức năng tăng cường tuyên
truyền các quy định chống khai
thác IUU đến ngư dân, chủ tàu,
thuyền trưởng; đồng thời tập
trung rà soát, củng cố hồ sơ
kiểm soát tàu cá ra, vào cảng,
giám sát sản lượng thủy sản bốc
dỡ qua cảng, truy xuất nguồn
gốc thủy sản khai thác theo quy
định. Sở NN&PTNT cũng đã
kiến nghị Bộ NN&PTNT chỉ
đạo các địa phương, đơn vị
phải thống nhất, đồng bộ trong
việc quản lý tàu cá, kiểm soát
sản phẩm thủy sản đánh bắt khi

bốc dỡ tại cảng cá ở tất cả các
địa phương trong cả nước,
tránh tình trạng nơi "cứng
nhắc, chỗ xuê xoa”.
Ông Hồ Trọng Phương
nhấn mạnh, việc thực thi các
giải pháp chống khai thác IUU
hướng đến mục tiêu cuối cùng
là giúp ngư dân khai thác hải sản
có trách nhiệm nhằm ổn định
sinh kế với nghề cá. Lực lượng
chức năng luôn tạo điều kiện
thuận lợi để ngư dân yên tâm
thực hiện các hoạt động khai
thác hải sản. Tuy nhiên, đối với
những trường hợp cố tình vi
phạm, gây hậu quả nghiêm
trọng hoặc vi phạm nhiều lần,
Sở NN&PTNT sẽ tham mưu
UBND tỉnh xử phạt nghiêm.
Bài, ảnh: MỸ HOA

Hiệu quả của mô hình “tàu mẹ, tàu con”
Theo cách gọi của ngư dân, “tàu mẹ”
là tàu công suất lớn, có nhiệm vụ thu
mua sản phẩm cũng như làm dịch vụ
hậu cần phục vụ đội “tàu con” (tàu
công suất nhỏ hơn). Hoạt động khai
thác hải sản theo hình thức này giúp
ngư dân tiết kiệm chi phí di chuyển,
gia tăng hiệu quả kinh tế trong điều
kiện giá nhiên liệu liên tục biến động
như hiện nay.
Ngư dân Nguyễn Đại, ở An
Vĩnh (Lý Sơn) cho biết, khai
thác hải sản kiểu “tàu mẹ, tàu
con” bắt nguồn từ đặc thù hoạt
động của nghề lưới vây, lưới
rút. Đó là một tàu soi đèn và
giữ neo để tàu còn lại làm
nhiệm vụ khai thác. Khi gặp
những luồng cá lớn, ông Đại
cho “tàu mẹ” chuyển sản phẩm
vào cảng cá để bán, sau đó nạp

thêm nhiên liệu và các loại
thực phẩm, nhu yếu phẩm tiếp
tế cho “tàu con”. Với cách làm
này, hiệu quả mỗi chuyến biển
tăng lên rõ rệt, vì tiết kiệm
được 40 - 50% chi phí nhiên
liệu, hạn chế rủi ro, rút ngắn
thời gian di chuyển. Vì vậy
nhiều năm nay, ông Đại duy trì
đội “tàu mẹ, tàu con” khi hành
nghề lưới rút tại vùng biển
Hoàng Sa.
Còn ngư dân Nguyễn Liễu,
ở xã Nghĩa An (TP.Quảng
Ngãi) cho biết, "tàu mẹ"
không chỉ phục vụ cho đội
“tàu con” của gia đình mà còn
đến các vùng biển Hoàng Sa
để bán nhu yếu phẩm, nhiên
liệu và thu mua sản phẩm của
các tàu khai thác hải sản.
Cách làm này vừa tạo việc

làm cho hàng chục lao động
trên “tàu mẹ”, vừa giúp ngư
dân bán được sản phẩm với
giá cao, đỡ tốn chi phí cũng
như hạn chế rủi ro trong quá
trình di chuyển. Bởi mỗi
chuyến biển khai thác vùng
khơi kéo dài từ 15 - 25 ngày,
riêng nghề lặn hoặc câu mực
thường 45 - 70 ngày. Nếu có
“tàu mẹ” thu mua sản phẩm
và tiếp nhiên liệu, thực phẩm
ngay trên biển giúp các tàu
thuận lợi khi đánh bắt, hiệu
quả kinh tế nâng lên rõ rệt.
Khi gặp luồng cá lớn, nếu
không có “tàu mẹ” giúp thì
ngư dân sẽ không thể đuổi
theo hết luồng cá vì khoang
đã đầy, nhiên liệu đã cạn.
Mặc dù, mô hình "tàu mẹ,
tàu con" hoạt động hiệu quả

nhưng lại không có nhiều tàu
cá trên địa bàn tỉnh hoạt động
theo hướng này. Chủ tịch
Nghiệp đoàn nghề cá Lý Sơn
Nguyễn Quốc Chinh lý giải,
dịch vụ hậu cần trên biển chưa
phát triển là do nghề khai thác
hải sản còn tạm bợ. Hiệu quả
nghề cá đang giảm trong khi
chi phí đầu tư “tàu mẹ, tàu
con” rất lớn, nhất là hầm bảo
quản sản phẩm bằng vật liệu
PU. Hơn nữa, “tàu mẹ, tàu
con” hiện chỉ dừng lại ở việc
cung ứng nhu yếu phẩm thiết
yếu và thu mua hải sản, chưa
có dịch vụ sửa chữa tàu cá và
các hoạt động sơ chế, chế biến
hải sản ngay trên biển. Do vậy,
trên địa bàn huyện Lý Sơn
hiện chỉ có khoảng 27 tàu cá
hoạt động theo mô hình “tàu

mẹ, tàu con”.
Ngoài ra, hiện nay, ngư dân
lệ thuộc quá nhiều vào chủ
vựa, đầu nậu. Vì tạm ứng chi
phí đầu tư cho chuyến biển
nên ngư dân buộc phải cập bến
cá tư nhân để bán sản phẩm
cho các đầu nậu, chủ vựa, chứ
không thể bán sản phẩm hoặc
tiếp nhiên liệu trên biển. Theo
ông Chinh, trong điều kiện
khó khăn như hiện nay, Nhà
nước cần ban hành cơ chế,
chính sách hỗ trợ phù hợp,
tương xứng cho cả tàu sản xuất
và dịch vụ hậu cần trên biển.
Qua đó, thúc đẩy hoạt động
khai thác hải sản theo kiểu “tàu
mẹ, tàu con” để cùng hỗ trợ và
phát triển nghề cá hiệu quả,
bền vững hơn.
THANH PHONG
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Sâu đậm nghĩa tình đồng đội
Kế thừa và phát huy
truyền thống anh hùng
của lực lượng thanh niên
xung phong (TNXP),
trong giai đoạn 2016 2021, các cấp hội cựu
TNXP trong tỉnh đã thực
hiện hiệu quả các nhiệm
vụ của hội, thực sự là mái
nhà chung của hàng
chục nghìn hội viên
trong toàn tỉnh.

Với những kết quả đạt được
trong giai đoạn 2016 - 2021,
Hội Cựu TNXP tỉnh đã được
Trung ương Hội Cựu TNXP
Việt Nam tặng 3 Cờ thi đua
xuất sắc, 83 Bằng khen và
UBND tỉnh tặng 1 Cờ thi đua
xuất sắc, 8 Bằng khen cho
các tập thể, cá nhân; Ủy ban
MTTQ Việt Nam tỉnh tặng 1
Bằng khen...

Trân quý nghĩa tình
Trong 5 năm qua, cán bộ, hội
viên Hội Cựu TNXP tỉnh đã nỗ
lực khắc phục khó khăn, thực
hiện tốt vai trò, trách nhiệm đối
với Đảng, Nhà nước và nhân
dân. Hội đã hoàn thành tốt các
nhiệm vụ đề ra trong Nghị
quyết Đại hội Hội Cựu TNXP
tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 20162021. Trong đó, nổi bật là các
hoạt động "Nghĩa tình đồng
đội" như tham gia giải quyết các
chế độ chính sách còn tồn đọng
trong lực lượng TNXP; phối
hợp với đoàn thanh niên giáo
dục truyền thống cách mạng
cho thế hệ trẻ; tham gia các
công tác xã hội, phong trào thi
đua yêu nước, góp phần thực
hiện thắng lợi các mục tiêu phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh...
Để giúp hội viên còn khó
khăn, các cấp hội cựu TNXP
trong tỉnh đã huy động đóng
góp quỹ hội bằng nhiều cách
như góp tiền, xin đất trồng cây
lâu năm và tổ chức các dịch vụ
làm kinh tế, vận động các nhà tài
trợ... Qua đó, hội cựu TNXP đã
xây dựng Quỹ "Nghĩa tình đồng
đội" với tổng số tiền gần 2,7 tỷ
đồng. Từ nguồn Quỹ "Nghĩa
tình đồng đội" và vận động tài
trợ, Hội Cựu TNXP tỉnh đã hỗ
trợ hội viên xây dựng 44 nhà tình
nghĩa, với tổng kinh phí trên 3,7
tỷ đồng; tặng 64 sổ tiết kiệm cho

Hội Cựu TNXP tỉnh phối hợp với các đơn vị hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

đã ra quyết định khen thưởng,
cấp đổi thẻ cho 4.739 hội viên;
Trung ương Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh tặng 3.477 Kỷ niệm
chương Thanh niên xung phong
cho hội viên...

Xây dựng tổ chức hội
vững mạnh

Tặng 40 xe đạp cho con em cựu TNXP, cựu cán bộ Đoàn.

hội viên nghèo với tổng số tiền
290 triệu đồng; tặng hơn 12
nghìn suất quà vào các dịp lễ,
Tết với kinh phí hơn 4,5 tỷ
đồng... Qua đó các hoạt động
nghĩa tình của hội cựu TNXP
các cấp trong tỉnh đã giúp các
hội viên có hoàn cảnh khó khăn
có thêm điều kiện, động lực
vươn lên trong cuộc sống.
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Bên cạnh đó, hội cựu TNXP
các cấp trong tỉnh đã tích cực
thực hiện các phần việc giúp các
cơ quan chức năng thực hiện
chính sách còn tồn đọng đối với
hội viên TNXP. Trong giai
đoạn 2016 - 2021, Hội Cựu
TNXP tỉnh đã phát hành 690
văn bản gửi lãnh đạo và các cấp
hội. Qua đó, cấp có thẩm quyền

Hội Cựu TNXP tỉnh thành
lập năm 2005. Toàn tỉnh hiện có
hơn 17 nghìn cựu TNXP, trong
đó có 14.500 đồng chí là hội viên
hội cựu TNXP. Hội Cựu TNXP
là nơi để hội viên gặp gỡ, động
viên, giúp đỡ nhau trong cuộc
sống, đồng thời là cầu nối để
thực hiện các thủ tục giải quyết
chế độ chính sách còn tồn đọng
cho lực lượng cựu TNXP.
Chủ tịch Hội Cựu TNXP
tỉnh Đào Văn Hanh cho biết,
hội TNXP cấp cơ sở còn nhiều
khó khăn về kinh phí. Tuy vậy,
anh chị em vẫn hăng hái tổ chức
các hoạt động, xây dựng hội
ngày càng đi vào nền nếp và đạt

nhiều thành tích đáng khích lệ.
Tiêu biểu là xây dựng Quỹ
"Nghĩa tình đồng đội" giúp
nhau xóa đói giảm nghèo, xóa
nhà tạm; tặng quà cho các gia
đình cựu TNXP có hoàn cảnh
khó khăn, gia đình chính sách...
Đây là những việc làm ý nghĩa,
góp phần tô thắm nghĩa tình
đồng đội của cựu TNXP.
Qua 3 kỳ đại hội, hội cựu
TNXP các cấp trong tỉnh đã
thực hiện tốt các hoạt động vì
nghĩa tình đồng đội. Trong
nhiệm kỳ đến, Hội Cựu TNXP
tỉnh xác định nhiệm vụ chính là
xây dựng tổ chức hội ngày càng
vững mạnh; đẩy mạnh phong
trào thi đua, nêu gương sáng
cựu TNXP và hoạt động vì
nghĩa tình đồng đội. Các cấp
hội cựu TNXP tiếp tục tham gia
công tác giải quyết chính sách
còn tồn đọng cho hội viên chưa
được hưởng. Các hoạt động này
vừa là tình cảm, vừa là trách
nhiệm của tổ chức hội cựu
TNXP. Qua đó, giúp cho Đảng,
Nhà nước, nhân dân tri ân công
lao, cống hiến của các cựu
TNXP trong hai cuộc kháng
chiến chống Pháp và chống
Mỹ; đồng thời phát huy vai trò
của hội cựu TNXP, đóng góp
xây dựng quê hương ngày càng
phát triển.
Bài, ảnh: X.THIÊN

Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu
Thực hiện Nghị quyết 765-NQ/QUTW
ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung
ương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh
đã triển khai toàn diện công tác
huấn luyện đến từng đơn vị cơ sở,
góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc
chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên
giới vùng biển, đảo của tỉnh.
Xác định nhiệm vụ huấn
luyện là công tác đặc biệt
quan trọng, nên Bộ Chỉ huy
BĐBP tỉnh đã đề ra nhiều chủ
trương, giải pháp nhằm tập
trung vai trò lãnh đạo của tổ
chức đảng đối với nhiệm vụ
này. Theo đó, tăng cường giáo
dục nâng cao nhận thức cho
cán bộ, chiến sĩ trong việc
thực hiện nhiệm vụ huấn
luyện; gắn kết quả huấn luyện
với phong trào Thi đua Quyết
thắng, nhằm tạo động lực để
các đơn vị hoàn thành tốt

nhiệm vụ. Hằng năm, Đảng
ủy BĐBP tỉnh chỉ đạo các chi,
đảng bộ trực thuộc xây dựng
kế hoạch huấn luyện chiến
đấu sát, đúng với yêu cầu
nhiệm vụ được giao. Trong
quá trình huấn luyện, các đơn
vị thực hiện tốt phương châm:
“Cơ bản - Thiết thực - Vững
chắc”, coi trọng huấn luyện
đồng bộ và chuyên sâu; kết
hợp chặt chẽ giữa huấn luyện
quân sự, nghiệp vụ với giáo
dục chính trị; giữa công tác
với chiến đấu. Đại tá Đoàn
Thanh Long - Phó Chỉ huy
trưởng, Tham mưu trưởng
BĐBP tỉnh cho biết, hiệu quả,
chất lượng các mặt công tác
tham mưu huấn luyện và kết
quả tổ chức huấn luyện, diễn
tập từ năm 2012 đến nay đã
có nhiều chuyển biến tích cực.
Kết quả năm sau luôn cao hơn

năm trước.
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã
tập trung huấn luyện cho cán
bộ, chiến sĩ sử dụng thành
thạo các loại vũ khí, hỏa lực có
trong biên chế; mỗi quân
nhân đều nắm vững chiến
thuật chiến đấu bảo vệ đồn,
trạm biên phòng. Từ đó xử lý
có hiệu quả các tình huống xảy
ra trong quá trình bảo vệ chủ
quyền an ninh biên giới vùng
biển, đảo do đơn vị phụ trách.
Quá trình thực hành huấn
luyện đều có sự hướng dẫn,
kiểm tra, giám sát và đánh giá
kết quả. Những sai sót, khuyết
điểm được chỉ rõ và chấn
chỉnh kịp thời. Thượng tá
Nguyễn Ngọc Thanh - Phó
Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy
BĐBP tỉnh cho hay, mỗi mùa
huấn luyện, chúng tôi đều
tăng cường công tác kiểm tra

đối với đơn vị cơ sở, nhằm
chấn chỉnh và từng bước nâng
cao công tác huấn luyện đối
với các đơn vị, nhất là công tác
huấn luyện thể lực, kỹ chiến
thuật chiến đấu trên biển, địa
hình nhấp nhô.
Một trong những nhiệm vụ
quan trọng mà Bộ Chỉ huy
BĐBP tỉnh luôn quan tâm
lãnh đạo và chỉ đạo là công tác
hội thi, hội thao và tham gia
diễn tập. Trong 10 năm qua,
Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ
chức 5 đợt hội thi cán bộ huấn
luyện kỹ thuật chiến đấu bộ
binh giỏi; hội thi cán bộ giảng
dạy chính trị, hội thi sáng kiến
cải tiến mô hình học cụ. Bên
cạnh đó, đã tổ chức 7 hội thao
quân sự; hội thao võ chiến
đấu tay không; hội thao bắn
súng quân dụng... Đặc biệt đã
tham gia 13 cuộc diễn tập khu

vực phòng thủ, diễn tập chỉ
huy, tham mưu 1 bên 2 cấp
do Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và
Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Từ
đó nâng cao khả năng sẵn
sàng chiến đấu bảo vệ chủ
quyền an ninh vùng biển của
BĐBP tỉnh.
Theo Đại tá Đoàn Thanh
Long, những kết quả trên đã
phản ánh toàn diện công tác
huấn luyện, tham gia diễn tập
của BĐBP tỉnh ở các cấp.
Trong quá trình tổ chức tham
gia diễn tập khu vực phòng
thủ hằng năm đối với cấp tỉnh,
cấp huyện thì có 100% đạt
khá, giỏi. Kết quả này đã giúp
cho cán bộ, chiến sĩ BĐBP
tỉnh hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an
ninh biên giới, thúc đẩy phát
triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
K.TOÀN
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Tạo việc làm cho người khuyết tật
Người khuyết tật (NKT)
mong muốn có việc làm
để tự lo cho bản thân,
không là gánh nặng cho
gia đình và xã hội. Tuy
nhiên, hiện nay NKT gặp
khó khăn trong tìm kiếm
và duy trì việc làm để ổn
định cuộc sống.

Nhiều hoạt động hỗ trợ
Công ty TNHH Thương
mại và dịch vụ BKB ở phường
Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) là
doanh nghiệp đầu tiên của tỉnh
sử dụng 30% lao động là NKT;
đồng thời còn thực hiện đào
tạo nghề miễn phí cho NKT
trong tỉnh. Giám đốc Công ty
TNHH Thương mại và dịch vụ
BKB Phạm Bá Bảo chia sẻ,
công ty đang hoàn thiện các
thủ tục hồ sơ gửi Sở LĐTB&XH để được công nhận cơ
sở sản xuất, kinh doanh sử
dụng từ 30% lao động trở lên là
NKT theo quy định pháp luật,
để được hưởng các chính sách
ưu đãi của Nhà nước. “Sau khi
được công nhận, công ty sẽ
nhận được hỗ trợ kinh phí để
cải tạo điều kiện, môi trường
làm việc phù hợp cho NKT và
được vay vốn ưu đãi để phát
triển sản xuất, kinh doanh. Từ
đó, công ty có thể giúp đỡ
được nhiều NKT trên địa bàn
tỉnh học nghề và có việc làm ổn
định", anh Bảo cho biết.
Để nâng cao năng lực cho
NKT, thời gian qua, Hội NKT
tỉnh đã tổ chức tập huấn về lập
kế hoạch cá nhân, làm hồ sơ xin
việc; trang bị những kỹ năng
cần thiết về cuộc sống, giao
tiếp... Hội NKT tỉnh đã có văn
bản đề nghị các ngành, các cấp
trong tỉnh đẩy mạnh tuyên

Lao động là người khuyết tật làm việc tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ BKB.

truyền về nhu cầu việc làm của
NKT; hỗ trợ NKT tiếp cận với
những mô hình sinh kế hoạt
động hiệu quả. Hiện nay, hội
đang triển khai thực hiện Đề án
đào tạo nghề và việc làm cho
NKT trong tỉnh từ nguồn kinh
phí phi chính phủ, dự kiến sẽ
đào tạo nghề theo nhu cầu cho
200 NKT trên địa bàn tỉnh.
Để tạo cơ hội việc làm cho
NKT, thời gian qua, Sở LĐTB&XH đã lồng ghép tuyển
dụng lao động là NKT tại các
phiên giao dịch việc làm trong
tỉnh. Dự kiến trong quý
IV/2022, sẽ đào tạo nghề may
công nghiệp cho 20 lao động là
NKT. Hiện nay, tỉnh cũng đang
triển khai chương trình trợ giúp
cho NKT giai đoạn 2021 2030 trên địa bàn tỉnh. Trong

đó, trợ giúp giáo dục nghề
nghiệp, tạo việc làm và hỗ trợ
sinh kế là một trong những
mục tiêu quan trọng của
chương trình.

Vẫn còn nhiều rào cản
Trên địa bàn tỉnh hiện có
hơn 80 nghìn NKT, trong đó
NKT có khả năng lao động
chiếm 70%. Tuy nhiên, rất ít
NKT có việc làm ổn định, phần
lớn NKT phụ thuộc vào gia
đình. Chị P.T.H, NKT ở xã
Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) chia
sẻ, trước đây tôi làm việc văn
phòng cho một công ty sản xuất
giấy ở tỉnh Bình Dương. Trong
đợt dịch Covid-19 bùng phát,
tôi phải nghỉ việc, trở về quê.
Thời gian qua, tôi có tìm việc ở
một số doanh nghiệp trên địa

ẢNH: V.Y

bàn tỉnh, nhưng vì bị khuyết tật
ở chân nên không đi xa được,
muốn tìm việc làm ở gần nhà
nhưng không có. "Tôi mong
muốn có việc làm ổn định để
nuôi sống bản thân. Tuy nhiên,
đối với NKT, không đơn giản
để có được việc làm ổn định",
chị P.T.H nói.
Hiện nay, phần lớn doanh
nghiệp hướng đến phát triển và
vận hành sản xuất theo phương
thức chuyển đổi số. Người bình
thường khi tham gia vào thị
trường lao động đã là một thách
thức, với lao động là NKT càng
khó khăn hơn. Đa phần NKT là
lao động thủ công, không có
trình độ nên rất khó tiếp cận thị
trường lao động hiện nay. Mặc
dù Nhà nước có nhiều chính
sách để doanh nghiệp quan tâm

tạo việc làm cho NKT, nhưng
vẫn còn nhiều bất cập. Đơn cử,
Luật Người khuyết tật năm
2010 quy định, nếu doanh
nghiệp sử dụng trên 30% lao
động là NKT thì được miễn
thuế thu nhập hoạt động sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ, được
ưu tiên cho thuê đất, mặt bằng,
mặt nước... Tuy nhiên, trên địa
bàn tỉnh hầu như không có
doanh nghiệp sử dụng lao động
NKT trên 30% tổng số lao động
của đơn vị.
Chủ tịch Hội NKT tỉnh Trần
Tuấn Kiệt cho rằng, có nhiều
nguyên nhân khiến NKT khó
tìm được việc làm, nhưng chủ
yếu do hạn chế về sức khỏe,
điều kiện đi lại, giao tiếp khó
khăn. Phần lớn các doanh
nghiệp không muốn tiếp nhận
NKT vào làm việc vì sợ ảnh
hưởng đến hiệu quả sản xuất
kinh doanh. Một số NKT có
tâm lý e ngại, thiếu tự tin nên
không chủ động tìm việc làm để
hòa nhập cộng đồng. Các cơ sở
do NKT tự khởi nghiệp đa
phần là hình thức kinh doanh
nhỏ lẻ nên thiếu tính ổn định,
hiệu quả không cao, khó tiếp
cận các nguồn vốn vay ưu đãi...
“Chúng tôi mong muốn
được các cấp ngành, quan tâm
tạo điều kiện để nhiều NKT
được tiếp cận, sử dụng nguồn
vốn đầu tư sản xuất, kinh
doanh. Trên địa bàn tỉnh có
nhiều doanh nghiệp như may
mặc, giày da... phù hợp với khả
năng lao động của NKT. Hy
vọng sẽ có nhiều doanh nghiệp,
cơ sở kinh doanh thu hút, tạo
việc làm cho nhiều NKT để
giúp họ ổn định cuộc sống, hòa
nhập cộng đồng", anh Trần
Tuấn Kiệt bày tỏ.
VŨ YẾN

Giúp học sinh thêm yêu môn Lịch sử
Thời gian qua, các trường tiểu học,
THCS ở huyện Trà Bồng đã triển khai
hiệu quả mô hình “Em yêu lịch sử Việt
Nam”. Qua đó, giúp học sinh (HS) hứng
thú khi học môn Lịch sử.
Mỗi tuần một lần vào giờ ra
chơi 15 phút, Trường Tiểu học
và THCS Trà Phú (Trà Bồng)
tổ chức hoạt động giao lưu, tìm
hiểu lịch sử Việt Nam. Em
Nguyễn Đỗ Bảo Quyên, lớp
8A, Trường Tiểu học và THCS
Trà Phú chia sẻ, em rất hào
hứng với việc giải câu đố nhận
quà vào mỗi giờ ra chơi. Đó là
những câu hỏi về các vị anh
hùng có công với đất nước, hay
những chiến công oanh liệt của
quân và dân ta trong kháng
chiến chộng giặc ngoại xâm...
Mỗi lần trả lời đúng sẽ nhận
được những phần quà như bút,
vở, bánh, kẹo...
Tổng phụ trách đội Trường
Tiểu học và THCS Trà Phú
Hồ Văn Thái cho biết, nhà
trường đã triển khai mô hình
“Em yêu lịch sử Việt Nam” từ

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Trà Thủy (Trà Bồng)
hứng thú khi tham gia mô hình “Em yêu lịch sử Việt Nam”.

nhiều năm nay. Trường có
một tổ phụ trách soạn những
câu hỏi, sau đó phát đến các
lớp để HS tìm hiểu trước. Học
sinh sẽ cùng nhau giải 5 câu
hỏi về lịch sử do tổ tư vấn đưa
ra. Thông qua việc vừa học vừa
chơi, giúp HS hứng thú với
môn Lịch sử. "Dự kiến năm
học này, trường sẽ tổ chức
dưới hình thức sân khấu hóa.

Học sinh đóng vai các nhân
vật lịch sử Việt Nam, qua đó
giúp các em chủ động tìm hiểu
kiến thức lịch sử”, anh Thái
cho biết thêm.
Trường Phổ thông Dân tộc
bán trú (PTDTBT) Tiểu học
và THCS Trà Thủy (Trà
Bồng) vào giờ ra chơi cũng rất
nhộn nhịp. Khi tiếng trống
trường vang lên, HS tập trung

dưới bóng mát cây xanh ở sân
trường. Các em chia làm nhiều
nhóm nhỏ, trong đó có rất
đông HS quây quần tham gia
hoạt động giải đáp những câu
hỏi về lịch sử Việt Nam. Nhà
trường chọn từng chủ đề để
HS tìm hiểu, trả lời các câu
hỏi. Em Hồ Thị Bảo Hân, học
lớp 9, tâm sự, chủ đề lần này là
tìm hiểu về Đại tướng Võ
Nguyên Giáp. Em rất xúc động
khi tóm tắt câu chuyện về cuộc
đời và sự nghiệp hoạt động
cách mạng của Đại tướng.
Thầy giáo Trần Hoàng Nhủ,
dạy môn Lịch sử, Trường
PTDTBT Tiểu học và THCS
Trà Thủy cho biết, vào những
giờ sinh hoạt dưới cờ, nhà
trường thường lồng ghép tổ
chức các hoạt động ngoại khóa,
trải nghiệm. Gần đây nhất,
trường tổ chức "Rung chuông
vàng", HS trả lời đúng sẽ có
quà. Chủ đề là tìm hiểu về các
anh hùng dân tộc từ thời Bắc
thuộc đến nay. “Nhìn thấy HS
hào hứng tham gia trả lời các

câu hỏi về lịch sử, giúp tôi có
thêm động lực để nghĩ ra
phương pháp dạy học hay, hấp
dẫn. Qua đó, giúp HS nhận
thức được rằng, học môn Lịch
sử không phải là khô khan, khó
nhớ", thầy Nhủ bày tỏ.
Ngoài ra, các trường còn tổ
chức cho HS tham quan các di
tích lịch sử - văn hóa, danh lam
thắng cảnh ở địa phương như
di tích Điện Trường Bà, Bảo
tàng Khởi nghĩa Trà Bồng,
Quảng trường 28/8... Hiệu
trưởng Trường PTDTBT Tiểu
học và THCS Trà Thủy
Dương Thị Thu Hà chia sẻ, mô
hình “Em yêu lịch sử Việt
Nam” được nhà trường linh
động tổ chức bằng nhiều hình
thức. Mỗi lần tổ chức có chủ
đề, sự kiện, nhân vật lịch sử
khác nhau. Qua mô hình này
giúp HS hứng thú với môn
Lịch sử, để các em mãi ghi nhớ
lời dạy của Bác Hồ: “Dân ta
phải biết sử ta/ Cho tường gốc
tích nước nhà Việt Nam”.

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG
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Kiên trì khởi nghiệp
Khởi nghiệp không phải
chỉ dành riêng cho người
trẻ tuổi, mà tất cả mọi
người đều có thể tham
gia nếu thực sự đam mê
và khát vọng vươn lên
trong cuộc sống. Trường
hợp của anh Trần Vạn
Vương (30 tuổi), ở xã Đức
Hòa (Mộ Đức) và bà Bùi
Thị Lang (50 tuổi), ở xã
Nghĩa Dũng (TP.Quảng
Ngãi) là những điển hình
như thế.

Khởi nghiệp từ nuôi
trùn quế
Anh Trần Vạn Vương (30
tuổi), ở thôn Phước Toàn, xã
Đức Hòa (Mộ Đức) tham gia
khởi nghiệp với mô hình nuôi
trùn quế. Sau khi tốt nghiệp
ngành xây dựng dân dụng,
Trường Cao đẳng Xây dựng số
2 (TP.Hồ Chí Minh), anh
Vương có việc làm ổn định theo
đúng ngành đã học. Sau một
thời gian, anh Vương nhận ra
niềm đam mê với mô hình nông
nghiệp sạch nên anh xin làm
thêm tại trang trại. Cũng chính
từ đây, anh Vương có cơ hội
biết đến nghề nuôi trùn quế làm
phân hữu cơ.
Với tiềm năng phát triển
nông nghiệp tại địa phương,
cuối năm 2020, anh Vương
quyết định đầu tư hơn 300 triệu
đồng để xây dựng chuồng trại,
mua bò và 2 tấn trùn quế giống
về nuôi trên diện tích hơn
400m2 tại vườn nhà. “Quá trình
chăn nuôi bò, lượng phân bò bỏ
đi nếu được tận dụng lại để sản
xuất phân thì đó là nguồn lợi rất
lớn, trả lại nguồn hữu cơ sạch
cho đất”, anh Vương chia sẻ.
Anh Vương nuôi trùn quế
kết hợp với trồng cỏ nuôi bò, lấy
phân bò nuôi trùn quế, lấy trùn
quế làm thức ăn nuôi chim trĩ.
Phân trùn quế bón cho cỏ nuôi
bò, đồng thời cung cấp ra thị
trường. Thức ăn chủ yếu của
trùn quế là bùn bã hữu cơ như
phân trâu, bò. Trong phân trùn
quế có các axit đa trung vi lượng
giúp cho cây trồng phát triển
tốt, cải tạo đất và giữ ẩm. Do đó,

Bà Bùi Thị Lang, ở xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi) có thu nhập khá nhờ mở quầy bán bún bò.

Anh Trần Vạn Vương triển khai hiệu quả mô hình nuôi trùn quế.
ẢNH: TRUNG ÂN

phân trùn quế được rất nhiều
hộ gia đình và các trang trại
trồng rau sạch sử dụng.
Mô hình nuôi trùn quế kinh
phí đầu tư thấp, nguồn thức ăn
dễ kiếm, giá thành rẻ, đặc biệt
chỉ cần đầu tư giống một lần rồi
nhân giống liên tục. Mỗi tháng
anh Vương xuất bán khoảng 5
tấn phân trùn quế, với giá
khoảng 3.000 - 4.000 đồng/kg.
Thị trường tiêu thụ chủ yếu là
các trang trại rau sạch, cơ sở
trồng hoa kiểng trên địa bàn
tỉnh và các tỉnh Tây Nguyên.
Hiện trang trại của anh
Vương có hơn 200 con chim trĩ.
Anh Vương lấy trùn quế làm
thức ăn cho chim trĩ. Với việc

nuôi chim trĩ bằng trùn quế đã
giảm 50% chi phí thức ăn và có
nhiều chất đạm nên chim lớn
nhanh, sức đề kháng tốt. Đặc
biệt, cách nuôi này đảm bảo sản
phẩm sạch, an toàn cho người
tiêu dùng. Thông thường chim
trĩ nuôi từ 6 tháng có thể bán
thương phẩm và 8 tháng là đẻ
trứng. Chim thịt giá từ 200 - 250
nghìn đồng/kg; trứng 10 nghìn
đồng/quả. Anh Vương bán chủ
yếu cho các nhà hàng, cửa hàng
cháo dinh dưỡng và cung cấp
trứng cho khách hàng ở Hà Nội,
Đà Nẵng... "Thời gian tới, tôi sẽ
mở rộng quy mô trang trại thêm
500m2, xây dựng thương hiệu
sản phẩm phân trùn quế hữu cơ.

ẢNH: BẢO HÒA

Cùng với đó, giúp đỡ thanh niên
mong muốn phát triển kinh tế
từ mô hình nuôi trùn quế”, anh
Vương bộc bạch.
Phó Bí thư Đoàn xã Đức Hòa
Lê Đình Luân cho biết, mô
hình nuôi trùn quế của anh
Vương là một trong những mô
hình kinh tế hiệu quả của thanh
niên xã Đức Hòa. Đặc biệt,
nguồn nguyên liệu cho trùn quế
đều sẵn có tại địa phương, góp
phần rất lớn trong việc giảm
thải ô nhiễm môi trường từ
phân của động vật. Đoàn xã
Đức Hòa sẽ tổ chức cho đoàn
viên, thanh niên tham quan và
nhân rộng mô hình để phát
triển kinh tế.

Thành công nhờ sự
kiên trì
Mỗi ngày, bà Bùi Thị Lang
(50 tuổi), ở xã Nghĩa Dũng
(TP.Quảng Ngãi) thức dậy từ
lúc 2 giờ sáng. Bà Lang chuẩn bị
nguyên liệu để nấu bún bò, rồi
chở đến một quán cà phê ở
phường Trần Phú (TP.Quảng
Ngãi) để bán. Bà bắt đầu một
ngày làm việc tất bật với công
việc bán bún.
Bà Lang bán bún bò tại quán
cà phê từ tháng 8/2022 sau hơn
30 năm mưu sinh tại TP.Hồ
Chí Minh. Khi mới 17 tuổi, bà
Lang đã vào TP.Hồ Chí Minh

mưu sinh. Ban đầu, bà Lang
gánh chè đi bán dạo trên các
tuyến đường. Sau đó, bà học
cách nấu bún riêu, rồi tự nấu
bún riêu đi bán. Ngày đầu tiên
bán bún riêu với số vốn 14
nghìn đồng, bà bán được 10
nghìn đồng, lỗ 4.000 đồng. Vài
hôm sau, gánh bún riêu bán có
tiền lãi. Từ gánh hàng đi bán
dạo, bà xin được vị trí bán hàng
tại một góc đường ở quận 5,
TP.Hồ Chí Minh. Mỗi ngày bà
bán một món ăn, thay đổi để
thực khách không bị ngán như
bún bò, bún mắm, mì vịt, gà
tiềm, bún riêu...
Nhờ gánh bún vỉa hè ở
TP.Hồ Chí Minh giúp bà Lang
có tiền nuôi con ăn học. Đến
năm 2019, người con lớn đã có
công việc ở quê, mong muốn
mẹ về quê nghỉ ngơi. Với tính
siêng năng, bà Lang chẳng chịu
nghỉ ngơi, xin đi làm tạp vụ tại
các trung tâm, phòng khám...
Công việc tính theo giờ, nên
mỗi ngày bà Lang làm hết nơi
này rồi tranh thủ đến nơi khác
làm việc. Dù vậy, bà vẫn mong
muốn tìm được mặt bằng để
mở quán bún, duy trì công việc
đã từng làm từ bấy lâu nay.
Trong lúc làm tạp vụ, nghe bà
Lang chia sẻ ý định muốn tìm
mặt bằng mở quán bún bò, trong
khi quán cà phê cần đồ ăn sáng
phục vụ khách, vậy là quầy “Bún
bò cô Loan” tại quán cà phê ra
đời. Bà Lang cho biết, mỗi ngày
bán được 40 - 50 tô bún. So với
chi phí tìm mặt bằng, một mình
đứng ra lo liệu rồi tìm khách
hàng thì việc kết hợp với quán cà
phê đỡ tốn kém chi phí, tiết kiệm
công sức, thời gian. Mỗi lần có
khách gọi điện đến đặt mua bún
bò, nhân viên của quán cà phê đi
giao hàng. Bà Lang chia sẻ, bán
bún bò tại quán cà phê, buổi
chiều tôi có thời gian rảnh để đi
làm tạp vụ cho một số nơi.
Người phụ nữ có vóc dáng
nhỏ bé này hằng ngày tất bật với
công việc, chẳng chịu nghỉ ngơi.
Với bà, còn sức khỏe là còn tiếp
tục lao động, đó là nghề để mưu
sinh và cũng là niềm vui trong
cuộc sống.
BẢO HÒA - TRUNG ÂN

Nông dân Nghĩa Hiệp xuống giống vụ hoa Tết
Những ngày này, người trồng hoa ở
xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) tất bật
làm đất, xuống giống hoa để kịp
phục vụ thị trường dịp Tết.
Năm nào cũng vậy, cứ sau
tháng Bảy âm lịch, nông dân ở
xã Nghĩa Hiệp lại bắt tay vào
chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Các
loại hoa có thời gian sinh
trưởng, phát triển dài ngày
như cúc, hồng... được các chủ
vườn ưu tiên xuống giống
trước. Còn với hoa ngắn ngày
thì được gieo vào độ tháng
Mười âm lịch để hoa nở đúng
dịp Tết.
Bà Nguyễn Thị Than, ở thôn

Ông Huỳnh Ngọc Thuyết, ở thôn Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp (Tư Nghĩa) chăm sóc
cây hoa cúc vừa mới xuống giống.

Thế Bình, xã Nghĩa Hiệp cho
biết, gia đình tôi đã xuống
giống trồng 600 chậu hoa cúc.

Sau 5 - 10 ngày xuống giống là
phải thắp điện cho hoa; đồng
thời phải bấm ngọn để hoa nứt

nhiều nhánh, chậu hoa cúc sau
này mới dày và đẹp... Còn ông
Huỳnh Ngọc Thuyết, ở thôn
Đông Mỹ, xã Nghĩa Hiệp cho
biết, thời tiết thuận lợi nên
hiện tại 500 chậu hoa cúc gia
đình tôi đang phát triển tốt.
Thời điểm này, tại làng
trồng hoa xã Nghĩa Hiệp đã có
hơn 1.000 hộ dân xuống giống
trồng hoa cúc, bình quân mỗi
hộ trồng 400 chậu. Có khoảng
100 hộ trồng hoa hồng, bình
quân mỗi hộ trồng 150 chậu.
Các loại hoa khác xuống giống
muộn hơn.
Phó Chủ tịch UBND xã
Nghĩa Hiệp Phạm Văn Tân

cho biết, vụ hoa Tết năm
trước, thời điểm xuống giống
đúng vào dịp dịch Covid-19
bùng phát, nên nhiều nông
dân dè dặt xuống giống vì sợ
thua lỗ. Năm nay, dịch bệnh
đã được kiểm soát, các hộ
trồng hoa đã tăng số lượng
chậu. Đầu ra của hoa cúc trong
những năm gần đây khá ổn
định. Không chỉ thương lái
trong tỉnh đến nhà vườn đặt
mua, mà còn có nhiều thương
lái ngoài tỉnh đến mua. Người
trồng hoa ở Nghĩa Hiệp hy
vọng sẽ có một mùa hoa Tết
bội thu.
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Vào vụ trồng rừng mới
Thời điểm này, các huyện miền
núi trong tỉnh bước vào vụ trồng
rừng chính của năm 2022. Tuy
nhiên, vấn đề chất lượng cây
giống vẫn luôn là nỗi lo của
người dân.

Mùa cao điểm trồng rừng
Mùa trồng rừng chính bắt đầu từ
tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Anh
Đinh Văn Ôn, ở xã Sơn Giang (Sơn Hà)
đã tập trung nhân lực xuống giống 2ha
keo. “Ngay sau khi thu hoạch vụ keo
trước, gia đình tôi chủ động phát dọn
thực bì, đào hố và chuẩn bị các vật tư lâm
nghiệp khác để bắt tay trồng rừng vụ
mới. Nhờ cây keo mà đời sống kinh tế
của nhiều gia đình khấm khá hơn", anh
Ôn chia sẻ.
Năm 2022, tổng diện tích trồng rừng
toàn tỉnh trên 24,3 nghìn héc ta, gồm
740ha rừng phòng hộ và gần 23,6 nghìn
héc ta rừng sản xuất. Hầu hết diện tích
rừng trồng sản xuất sau khi khai thác,
được các chủ rừng dọn thực bì và trồng
rừng vào những ngày có mưa. Bên cạnh
trồng rừng sản xuất, công tác trồng rừng
phòng hộ cũng đang được khẩn trương
triển khai thực hiện. Hiện các đơn vị đã
tổ chức phát dọn, xử lý thực bì và tiến
hành đào hố, tập kết phân bón, cây giống
để tổ chức trồng rừng. Các chủ đầu tư đã
tổ chức kiểm tra, nghiệm thu tại vườn với
tổng số lượng cây giống đạt khoảng 300
nghìn cây, được gieo ươm từ hạt, chủ yếu
các loài cây như: Lim xanh, muồng đen,
ươi, lát hoa...

Các chủ vườn ươm chuẩn bị cây giống để bán ra thị trường.

Để đáp ứng nhu cầu cây giống trong
vụ trồng rừng mới, nhiều tháng qua, các
doanh nghiệp, chủ vườn ươm, cơ sở sản
xuất giống đã tập trung sản xuất, mở rộng
diện tích ươm giống hoặc nhập cây giống
từ các tỉnh như Bình Định, Quảng Nam
để cung cấp cho thị trường. Cây giống
chủ yếu là cây keo lai giâm hom thuộc
các dòng AH7, AH1, BV73, BV75... với
tổng số lượng khoảng 140 triệu cây.

Tăng cường quản lý
chất lượng cây giống
Theo các chủ vườn ươm trên địa bàn
tỉnh, năm nay nhu cầu cây keo giống

Trong nước - Thế giới:

Việt Nam khẳng định vị thế đối tác tin cậy
của Liên hợp quốc
Ngày 20/9/1977, lễ thượng cờ Việt
Nam được chính thức tổ chức tại trụ sở
Liên hợp quốc, ghi dấu ấn Việt Nam trở
thành thành viên thứ 149 của tổ chức
lớn nhất hành tinh này. Trong suốt 45
năm (20/9/1977 - 20/9/2022), sự
hiện diện và đóng góp của Việt Nam
vào các công việc chung của Liên hợp
quốc và các cơ chế của tổ chức này ngày
càng rõ nét, hiệu quả và nhận được sự
đánh giá cao của cộng đồng quốc tế.
Trong suốt chặng đường đồng hành
cùng Liên hợp quốc gần nửa thế kỷ,
Việt Nam luôn được đánh giá là thành
viên hết sức tích cực, chủ động, có khả
năng gánh vác nhiều trọng trách lớn,
với nhiều đóng góp thực chất và hiệu
quả nhằm xây dựng một thế giới hòa
bình, an ninh và phát triển.

Đề cập đến những đóng góp của Việt
Nam trong việc thực hiện vai trò trung
tâm của Liên hợp quốc về quản trị toàn
cầu, xử lý các thách thức chung của cộng
đồng quốc tế, Tổng Thư ký Liên hợp
quốc Antonio Guterres đã khẳng định
"Việt Nam là đối tác tin cậy vững chắc
của Liên hợp quốc".
Hiện Việt Nam đang là thành viên
của Ủy ban Luật pháp quốc tế; thành
viên của Hội đồng Thống đốc Cơ quan
Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)
nhiệm kỳ 2021 - 2023; thành viên của
Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo
dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp
quốc (UNESCO); thành viên của Hội
đồng Khai thác Bưu chính thế giới
(POC), nhiệm kỳ 2022 - 2025...

Theo hanoimoi.com.vn

Quan hệ Nga - Việt phát triển ổn định
Chiều 19/9, Đại sứ Việt Nam tại Liên
bang Nga Đặng Minh Khôi đã tiếp các
nghị sỹ Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga
thuộc Đảng Cộng sản Liên bang Nga.
Đoàn do Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện
Nga Ivan Melnikov, Phó Chủ tịch Đảng
Cộng sản Liên bang Nga, dẫn đầu.
Tại buổi tiếp ở trụ sở Đại sứ quán Việt
Nam tại Moskva, Đại sứ Đặng Minh Khôi
nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ
đối tác chiến lược toàn diện với Nga,
đồng thời bày tỏ mong muốn hai nước
tiếp tục thúc đẩy tăng cường quan hệ hợp
tác song phương trong các lĩnh vực cùng
có thế mạnh như dầu khí, nông nghiệp,

dệt may... Đại sứ bày tỏ cảm ơn chính
quyền Nga đã tạo điều kiện để người Việt
Nam sinh sống, học tập và làm việc thuận
lợi thời gian qua, đồng thời đề nghị Duma
Quốc gia tiếp tục ủng hộ cộng đồng người
Việt Nam sinh sống tại nước sở tại.
Phó Chủ tịch thứ nhất Hạ viện Nga
Ivan Melnikov đã bày tỏ vui mừng khi
quan hệ Nga - Việt Nam phát triển ổn
định, khẳng định tiếp tục nỗ lực thúc
đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa quốc
hội hai nước, cũng như giữa Đảng Cộng
sản Liên bang Nga và Đảng Cộng sản
Việt Nam...
Theo vietnamplus.vn

trên thị trường tăng mạnh so với mọi
năm, nên giá keo giống tăng cao. Cụ
thể, keo giâm hom được các chủ vườn
ươm bán sỉ với giá 950 đồng/cây, bán lẻ
1.100/cây (tăng 250 - 350 đồng/cây);
keo gieo hạt có giá 500 đồng/cây (tăng
200 đồng/cây) so với mùa trồng rừng
năm trước.
Bà Phạm Thị Mười, chủ một vườn
ươm cây giống ở thôn Liên Trì, xã Bình
Hiệp (Bình Sơn) chia sẻ, từ đầu tháng 9
đến nay, nhiều người đến hỏi mua keo
giống. Có người mua với số lượng lớn, từ
70 - 80 nghìn cây, để vận chuyển đi tiêu
thụ ở các huyện miền núi trong tỉnh và

ở tỉnh Quảng Nam. Do nhu cầu keo
giống tăng cao, nên nhiều chủ vườn ươm
không đủ cung cấp.
Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh
có trên 370 doanh nghiệp, hộ gia đình,
cơ sở sản xuất cây giống (chủ yếu là keo
lai giâm hom). Tuy nhiên, số lượng các
cơ sở sản xuất giống có đăng ký sản xuất
kinh doanh chiếm tỷ lệ thấp, đa số là các
hộ gia đình làm tự phát theo nhu cầu của
thị trường.
Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh
Phạm Duy Hưng cho biết, công tác quản
lý giống cây lâm nghiệp được thực hiện
theo Nghị định số 27/2021/NĐ-CP của
Chính phủ. Theo đó, các tổ chức, cá
nhân sản xuất, kinh doanh giống cây
trồng lâm nghiệp phải tự chịu trách
nhiệm về chất lượng giống cây trồng lâm
nghiệp được nghiên cứu, chọn, tạo, sản
xuất, kinh doanh theo quy định của pháp
luật. Đồng thời, các cơ sở sản xuất giống
phải công bố tiêu chuẩn giống cây trồng
lâm nghiệp do mình sản xuất theo tiêu
chuẩn quốc gia, hoặc tiêu chuẩn cơ sở
trong trường hợp chưa có tiêu chuẩn
quốc gia.
Thời gian tới, ngành kiểm lâm sẽ phối
hợp với các sở, ngành, chính quyền các
địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra,
hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ quy trình
sản xuất, kinh doanh cây giống lâm
nghiệp trên địa bàn. Kiên quyết xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm pháp
luật về giống cây trồng lâm nghiệp theo
quy định.
Bài, ảnh: HỒNG HOA

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
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/NĐ-CP 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 tin - Quảng cáo
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Thông báo đấu giá tài sản

Thông báo đấu giá tài sản

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, 15 Nguyễn
Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Người có tài sản: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông
tỉnh, 234 Võ Thị Sáu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi,
15 Nguyễn Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự TX.Đức Phổ, 07 Đỗ
Quang Thắng, TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Tài sản đấu giá: 138m2 đất thuộc thửa đất số 1237, tờ bản đồ số 27, địa
chỉ: Phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.
Giá khởi điểm: 224.304.550 đồng; Tiền đặt trước: 44.800.000 đồng.
Đăng ký, nộp hồ sơ: Đến 11 giờ, ngày 17/10/2022; đấu giá: Ngày
20/10/2022 tại Trung tâm.
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết chi tiết liên hệ Trung
tâm, điện thoại: 3837266 hoặc Chi cục Thi hành án dân sự TX.Đức Phổ,
điện thoại: 0909946942.

Lô đất
Giá khởi điểm
Tiền đặt trước
- Từ Lô TDC7-4 đến TDC7-8
- Từ Lô TDC7-11 đến TDC7-13 2.905.000.000 đồng/lô 581.000.000 đồng/lô
- Từ Lô TDC8-1 đến TDC8-17
Tài sản đấu giá: 25 lô đất tại khu tái định cư Liên Hiệp I (phần mở rộng) thuộc
công trình tuyến nhánh nối từ nút giao thông Mỹ Khê - Trà Khúc với Quốc lộ 24B
dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh, phường Trương Quang Trọng,
TP.Quảng Ngãi; diện tích: 100m2/lô; bước giá: 5 triệu đồng; tiền hồ sơ tham gia:
500.000 đồng/hồ sơ.
Nơi có tài sản: Phường Trương Quang Trọng, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Nộp hồ sơ đăng ký: Đến 11 giờ, ngày 10/10/2022 và đấu giá: Ngày 13/10/2022
tại Trung tâm.
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm, điện thoại: 3837266.

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.

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

Thông báo đấu giá tài sản
Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi,
15 Nguyễn Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đường Cao Bá Quát,
TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Tài sản đấu giá: 268,1m2 đất thuộc thửa đất số 1001, tờ bản đồ số
10; địa chỉ: Thôn Huy Ra Long, xã Sơn Mùa, huyện Sơn Tây, tỉnh
Quảng Ngãi.
Giá khởi điểm: 92.437.273 đồng; tiền đặt trước: 18.000.000 đồng.
Đăng ký: Đến 11 giờ, ngày 18/10/2022; bỏ phiếu: Đến 15 giờ, ngày
20/10/2022; công bố giá: Ngày 21/10/2022 tại Trung tâm.
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm, điện thoại: 3837266.

Địa chỉ: Khu Kinh tế Dung Quất, xã Bình Thuận,
huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255.3632333; 0255.3632212
Tài trợ kinh phí mua báo kính tặng Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Ngãi

* Tổng Biên tập: Nguyễn Phú Đức
* Giấy phép xuất bản số: 439/GP-BTTTT, ngày 25/8/2022 của Bộ Thông tin - Truyền thông * 5 kỳ/tuần, khổ 28x 42cm
* Phó Tổng Biên tập: Hà Hoàng Triều; Trần Đình Hải * Chế bản tại Phòng Thư ký - Tòa soạn, Báo Quảng Ngãi
Giá: 2.500 đồng
* In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định. ĐT: 0256.3822810
* Trình bày: Võ Văn Của

