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Các đại biểu dự hội nghị.
ẢNH: PV

Đó là thông điệp
ngày Bảo hiểm y tế
(BHYT) Việt Nam
(1/7) năm nay. Để
triển khai thông
điệp đó Bảo hiểm xã
hội tỉnh đã và đang
tích cực triển khai
nhiều giải pháp để
phát triển BHYT, vì
mục tiêu sức khỏe
cộng đồng.

Trang 6

Tập trung chỉ đạo, 
điều hành ngân sách 
năm 2022

Phát huy vai trò của 
Mặt trận Tổ quốc trong
xây dựng Đảng, xây dựng
chính quyền

Thị trường lao động
quốc tế mở cửa trở lại

Sau gần 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hiện
nay, thị trường lao động ở các nước đã mở cửa trở lại. Điều này đã
mang lại niềm vui cho người lao động ở Quảng Ngãi nói riêng và
cả nước nói chung.

Trang 55

Nét đ�p đ�i th��ng

Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với
đẩy mạnh học tập và làm theo gương Bác, các cơ
quan, đơn vị ở huyện Trà Bồng đã triển khai thực
hiện hiệu quả mô hình giúp đỡ học sinh (HS)
nghèo, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. 

Đồng hành cùng 
em đến trường 

(Xem tiếp trang 5)

Lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đang học tiếng Hàn tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh.
ẢNH: X.HIẾU

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NGÃI - TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN QUẢNG NGÃI

Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo thực
hiện rà soát nhu cầu kinh phí thực hiện các nhiệm
vụ phát sinh để tổng hợp, cân đối các khoản chi
thường xuyên năm 2022 phù hợp, nhằm tập trung
nguồn lực cho thực hiện các nhiệm vụ quan trọng
và đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý, điều
hành ngân sách địa phương.

Theo đó, đối với các nội dung nhiệm vụ của các
cơ quan, đơn vị đã được cấp thẩm quyền cho chủ
trương thực hiện, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp các
nhiệm vụ thật sự cần thiết phải thực hiện; sắp xếp
theo thứ tự ưu tiên thực hiện trong năm 2022 và
năm 2023; đồng thời đề xuất dừng thực hiện đối
với các nội dung quá hạn, không cần thiết; báo cáo
UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) trước ngày
5/7/2022. Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, tham
mưu UBND tỉnh những nội dung nhiệm vụ thật sự
cần thiết phải thực hiện trong năm 2022 và nguồn
kinh phí để thực hiện; tổng hợp, báo cáo nhiệm vụ
dừng thực hiện. (Xem tiếp trang 2)

“Bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình”

(Xem tin trang 2)
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Đọc nhanh:

Thời tiết nắng nóng kéo dài,
độ ẩm thấp, vật liệu khô nở,
cộng với nhu cầu sử dụng điện
gia tăng dẫn đến nguy cơ xảy ra
cháy, nổ tại cơ quan, doanh
nghiệp, hộ gia đình và cháy rừng
tăng cao. Để bảo đảm an toàn
phòng cháy trong sử dụng điện,
Phòng Cảnh sát
PCCC&CNCH (Công an tỉnh)
khuyến cáo các cơ quan, doanh
nghiệp, hộ gia đình thường

xuyên kiểm tra các thiết bị điện
nhằm tránh để xảy ra các sự cố
chập cháy do hư hỏng và tuổi
thọ của các thiết bị; kiểm tra, lắp
đặt các thiết bị bảo vệ như cầu
chì, công tắc, cầu dao, attomat,
rơle tự đóng ngắt điện, chống
quá tải, chập cháy cho đường
dây điện trong nhà và chống
quá nhiệt cho từng thiết bị điện,
nhất là đối với các thiết bị có
công suất lớn. Không sử dụng

cùng lúc nhiều thiết bị tiêu thụ
điện vượt quá khả năng chịu tải
của dây dẫn. Khi lắp đặt thêm
thiết bị điện có công suất lớn
phải lựa chọn dây dẫn cho phù
hợp. Không sử dụng đồng thời
nhiều thiết bị tiêu thụ điện
trong cùng một ổ cắm. Khi sử
dụng bàn là, bếp điện, bếp từ
phải có người trông coi; ngắt
nguồn và các thiết bị điện khi
không sử dụng...      TÀI ĐỨC 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong
xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền 

Bảo đảm an toàn phòng cháy trong sử dụng điện
mùa nắng nóng

Bàn giao nhà nghĩa tình đồng
đội cho hội viên cựu chiến binh.
Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Sơn
Tịnh vừa tổ chức nghiệm thu, bàn
giao nhà nghĩa tình đồng đội cho
ông Bạch Đông Hà (65 tuổi), hội viên
hội CCB ở thôn Đức Sơn, xã Tịnh
Hiệp. Ông Bạch Đông Hà có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, đau ốm
thường xuyên, nhà ở hư hỏng nặng
nhưng không có điều kiện xây mới.
Hội CCB huyện Sơn Tịnh hỗ trợ 40
triệu đồng từ Quỹ nghĩa tình đồng
đội, còn lại do người thân trong gia
đình, dòng họ và hội viên CCB trong
thôn đóng góp, giúp đỡ.

PHƯỢNG-CÚC 

Hỗ trợ giếng khoan cho người
dân ở xã Ba Tô. Phó Chủ tịch UBND
xã Ba Tô (Ba Tơ) Huỳnh Thanh Bảo
cho biết, trên địa bàn xã có nhiều
vùng khô hạn, người dân thiếu nước
sinh hoạt. Xã đã phối hợp với hội chữ
thập đỏ huyện huy động hỗ trợ 80
triệu đồng đầu tư một giếng khoan
cho người dân ở thôn Làng Mạ. Công
trình vừa hoàn thành và bàn giao
cho 16 hộ dân trong vùng sử dụng.
Trên địa bàn xã hiện còn 21 hộ dân ở
vùng tái định cư thôn Trà Nô đang
thiếu nước sinh hoạt. Chùa Thiên
Phước (Mộ Đức) đã huy động đóng
góp 70 triệu đồng để đầu tư xây
dựng tại đây một giếng khoan. 

A.NGUYỆT

Huyện Bình Sơn tổ chức Diễn
đàn trẻ em năm 2022. Sáng 28/6,
UBND huyện Bình Sơn tổ chức diễn
đàn trẻ em với chủ đề “Chung tay
bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng,
chống bạo lực xâm hại trẻ em”. Diễn
đàn có sự tham gia của 50 trẻ em
đến từ 22 xã, thị trấn. Tại diễn đàn,
các em tham gia các phần thi và chia
sẻ tâm tư, mong ước với lãnh đạo
huyện về những vấn đề liên quan
đến trẻ em.  Dịp này, UBND huyện
Bình Sơn tặng 50 suất quà cho trẻ
em có hoàn cảnh khó khăn. Hội
LHPN huyện Bình Sơn vận động các
đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân nhận
đỡ đầu 6 trẻ em mồ côi có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ  500
nghìn đồng/tháng/em đến khi các
em 18 tuổi.                                 Q.LIÊN

Chủ tịch UBND tỉnh cũng
yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ
quan, đơn vị chủ động rà soát
các khoản chi thường xuyên
còn lại chưa sử dụng trong dự
toán năm 2022 được UBND
tỉnh giao tại Quyết định số
1216/QĐ-UBND ngày
14/12/2021, tự đề xuất cắt,
giảm, điều chỉnh các nội dung
chi thường xuyên chưa thật sự
cần thiết. Đối với các nhiệm
vụ chi thường xuyên được giao
cho các cơ quan, đơn vị trong
dự toán năm 2022 nhưng đến
ngày 30/6/2022 chưa triển
khai thực hiện (trừ các nhiệm
vụ chưa đến thời gian phải
thực hiện) và kinh phí mua
sắm chưa thực hiện một trong
các khâu tổ chức lựa chọn nhà
thầu theo quy định của pháp
luật về đấu thầu thì dừng thực
hiện. Trường hợp cần thiết,
báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh
xem xét, quyết định.                 

M.ANH

Tổng Giám đốc Công ty CP
Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)
Bùi Ngọc Dương cho biết, BSR
đang lên kế hoạch và chuẩn bị
các phần việc liên quan để triển
khai công tác bảo dưỡng tổng
thể (BDTT) lần thứ 5 Nhà máy
Lọc dầu Dung Quất. Đợt
BDTT lần này gồm có 7 gói
thầu chính và nhiều gói thầu
phụ, được triển khai trong 50
ngày, từ ngày 22/6 -
11/8/2023. Qua đó, giúp
NMLD Dung Quất nâng cao
độ tin cậy thiết bị, tiếp tục duy
trì hoạt động ở công suất cao.

“Công tác chuẩn bị chiếm
tới 60 - 70% thành công của
một đợt BDTT nhà máy lọc
dầu. Vì vậy, kể từ khi hoàn
thành đợt BDTT lần 4 vào
tháng 9/2020, BSR đã tích cực
chuẩn bị cho BDTT lần 5. Bên
cạnh các nhiệm vụ BDTT, BSR
dự kiến triển khai các dự án cải
hoán, nâng cấp nhỏ và tiếp tục
áp dụng các giải pháp tiên tiến
nhằm rút ngắn tiến độ bảo
dưỡng”, ông Bùi Ngọc Dương
chia sẻ.                            

P.DANH 

Nhà máy Lọc dầu
Dung Quất chuẩn
bị bảo dưỡng tổng
thể lần 5

Tập trung...
(Tiếp theo trang 1)

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban
hành văn bản chỉ đạo các sở,
ngành và địa phương khẩn
trương triển khai thực hiện các
biện pháp nhằm tăng cường
công tác phòng, chống bệnh sốt
xuất huyết (SXH).

Theo đó, UBND các huyện,
thị xã, thành phố khẩn trương rà
soát, đánh giá tình hình công tác
phòng, chống bệnh SXH trên
địa bàn; chỉ đạo quyết liệt việc
thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh như đẩy mạnh
công tác truyền thông, triển khai
chiến dịch vệ sinh môi trường,
diệt lăng quăng, diệt muỗi, nhất
là tại các công trình xây dựng,
nhà trọ, khu phế thải. Tăng
cường kiểm tra liên ngành, giám
sát các điểm có nguy cơ về dịch
bệnh, xử lý triệt để các ổ dịch
nhỏ, không để dịch lan rộng kéo

dài; xử lý các tổ chức, cá nhân
không thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh theo
quy định.

Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng đầy
đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị

chuyên dụng đáp ứng kịp thời
cho công tác phòng, chống bệnh
SXH. Đồng thời, tăng cường
công tác giám sát chặt chẽ ca
bệnh tại cộng đồng, tại các cơ sở
khám, chữa bệnh công lập và tư

nhân, phát hiện sớm và xử lý kịp
thời các trường hợp mắc bệnh.
Phun hóa chất diệt muỗi tại ổ
dịch đúng quy trình, kỹ thuật
theo hướng dẫn xử lý ổ dịch của
Bộ Y tế.

Sở TT&TT chỉ đạo các cơ
quan thông tin, truyền thông đại
chúng trên địa bàn phối hợp
cùng ngành y tế tăng cường công
tác thông tin, truyền thông
hướng dẫn người dân thực hiện
biện pháp phòng, chống bệnh
SXH hiệu quả, thiết thực. Tuyên
truyền về nguy cơ mắc bệnh và
nguy hiểm của bệnh SXH, vận
động người dân tích cực thực
hiện các biện pháp phòng bệnh
cho cá nhân và cộng đồng; thực
hiện các biện pháp phòng,
chống bệnh SXH hằng ngày,
hằng tuần theo khuyến cáo của
Bộ Y tế.                                  M.ANH

Tăng cường biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Phun hóa chất diệt muỗi để phòng bệnh sốt xuất huyết tại huyện Bình Sơn.
ẢNH: TH.PHƯƠNG 

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban
hành chỉ đạo về phương án xử
lý đối với các trường hợp điểm
thi tốt nghiệp THPT năm 2022
có khoảng cách dưới 25m giữa
phòng thi với nhà dân và việc
bảo quản tài liệu, vật dụng cấm
mang vào phòng thi của thí sinh
tham gia Kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2022.

Đối với các điểm thi có
khoảng cách dưới 25m giữa
phòng thi với nhà dân, giao
Công an tỉnh chỉ đạo công an
các địa phương tổ chức tuyên

truyền, vận động người dân có
nhà gần phòng thi dưới 25m
nâng cao cảnh giác, cam kết
không cho thí sinh gửi các vật
dụng cá nhân, cũng như cho
người lạ lưu trú trong nhà trong
thời gian tổ chức thi. Tổ chức
tuần tra, kiểm soát các khu vực
nhà dân gần khu vực thi trong
thời gian diễn ra kỳ thi, kịp thời
phát hiện, ngăn chặn các dấu
hiệu hoạt động lợi dụng khoảng
cách gần phòng thi để gây ảnh
hưởng đến an ninh, an toàn của
kỳ thi.

Sở GD&ĐT chỉ đạo trưởng
các điểm thi quán triệt cho
thanh tra thi, giám thị các
phòng thi gần nhà dân tăng
cường kiểm tra, giám sát phát
hiện những dấu hiệu gian lận
liên quan đến công nghệ cao
của thí sinh. Bố trí phương tiện
bảo quản (thùng, hộp giấy...)
bảo quản tài liệu, vật dụng cá
nhân của thí sinh theo từng
phòng thi và tập hợp tại địa
điểm bảo đảm cách phòng thi
tối thiểu 25m...

T.S

CÁC ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT GẦN NHÀ DÂN: 

Chiều 28/6, Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội
nghị lần thứ 7 để sơ kết công
tác Mặt trận 6 tháng đầu năm
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng
cuối năm 2022. Phó Bí thư
Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh,
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Nguyễn Tấn Đức dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm
2022, MTTQ các cấp trong
tỉnh đã phát huy vai trò giám
sát và phản biện xã hội, tích cực
tham gia xây dựng Đảng, xây
dựng chính quyền. Mặt trận Tổ
quốc và các tổ chức thành viên

đã vận động các tầng lớp nhân
dân thực hiện phong trào thi
đua yêu nước và triển khai
đồng bộ các cuộc vận động,
trọng tâm là Cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn
minh” gắn với phong trào
“Quảng Ngãi chung sức xây
dựng nông thôn mới”, “Quảng
Ngãi chung tay vì người nghèo -
không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Quỹ Vì người nghèo cấp tỉnh đã
vận động hơn 18,3 tỷ đồng,
cùng với nguồn vận động năm
2021 chuyển sang, đã phân bổ

hơn 18,4 tỷ đồng hỗ trợ quà Tết
cho người nghèo, người có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,
xây dựng nhà đại đoàn kết...
Cùng với đó, MTTQ các cấp đã
tiếp nhận ủng hộ Quỹ Cứu trợ
của các cơ quan, đơn vị, doanh
nghiệp, cá nhân trong và ngoài
tỉnh 4,5 tỷ đồng và phân bổ tặng
gần 61 nghìn suất quà cho các
hộ gia đình bị thiệt hại do bão
số 9 năm 2020; hỗ trợ xây dựng
6 phòng học và sửa chữa, xây
mới 12 nhà bị hư hỏng...

Phát biểu chỉ đạo tại hội
nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh

Thị Hồng Minh nhấn mạnh,
trong thời gian tới, MTTQ các
cấp và các tổ chức thành viên
cần tiếp tục thực hiện tốt công
tác tham gia xây dựng Đảng,
xây dựng chính quyền, giám sát
và phản biện xã hội; xây dựng,
kiện toàn tổ chức MTTQ vững
mạnh cả về chính trị, tư tưởng
và tổ chức, đảm bảo tính đại
diện, tiêu biểu và thiết thực...

Hội nghị đã hiệp thương cử
bổ sung, thay thế 3 Ủy viên Ủy
ban MTTQ Việt Nam tỉnh,
nhiệm kỳ 2019 - 2024.

HIỀN THU

Đã có phương án xử lý
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Toàn tỉnh hiện có hơn 45
nghìn lao động nghề
biển, làm việc trên 4.500
tàu cá. Để ngư dân an tâm
làm việc, ngành chức
năng cần tăng cường
kiểm tra hoạt động tàu cá,
nhằm đảm bảo an toàn
cho lao động nghề cá.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Đã gần 3 năm trôi qua,
nhưng anh Võ Văn Toàn, ở
TP.Quảng Ngãi, vẫn nhớ như
in ngày mình bị tai nạn lao
động. Trưa hôm đó, khi đang
làm việc trên tàu cá QNg 98848
TS tại vùng biển phía bắc quần
đảo Hoàng Sa, anh Toàn bất
ngờ bị cáp tời quấn, khiến bàn
chân phải bị đứt lìa. Nhờ sự ứng
cứu kịp thời của Trung tâm
Phối hợp tìm kiếm cứu nạn
hàng hải Việt Nam, anh Toàn
đã giữ được mạng sống, nhưng
mất đi một phần cơ thể. Từ một
thanh niên khỏe mạnh, anh
Toàn trở thành người khuyết
tật. Không thể quay lại nghề
biển, anh phải tìm kiếm một
công việc mới.

Ngay trong những ngày đầu
năm 2022, khi đang tham gia
đánh bắt trên tàu QNg 98888
TS, anh Ngô Tấn Lộc, ở
phường Phổ Quang (TX.Đức
Phổ), bị ngã từ trên cao xuống,
dẫn đến gãy xương. “Tuy đã
được cứu chữa kịp thời, nhưng
sức khỏe của tôi kém đi trông
thấy. Dù đã đi biển trở lại,
nhưng tôi chỉ làm được những
việc nhẹ”, anh Lộc nói.

Hay vào ngày 3/6 vừa qua,
vụ tai nạn do va chạm giữa tàu
đánh bắt hải sản của ngư dân
Quảng Ngãi với tàu hàng trên

vùng biển huyện Thăng Bình
(Quảng Nam), khiến 3 ngư dân
tử vong. 

Ngoài những rủi ro bất khả
kháng do thời tiết bất lợi gây
nguy hiểm cho tàu cá trong
quá trình đánh bắt hải sản trên
biển, ngư dân còn gặp những
tình huống dễ bị tổn hại sức
khỏe, hoặc tử vong khi lao
động trên biển, như: Bị va đập
bởi tời máy, bánh lái tàu gặp sự

cố; lưới quấn vào chân lôi
xuống biển; chấn thương do
trượt ngã trên sàn tàu; rơi
xuống biển mất tích...

Ủy viên Ban Thường vụ
Nghiệp đoàn Nghề cá phường
Phổ Quang (TX.Đức Phổ) Võ
Xuân Cẩm chia sẻ, lao động
trên biển luôn tiềm ẩn nhiều rủi
ro. Đặc thù lao động trên biển
lại khá nặng nhọc, lịch sinh hoạt
thay đổi, ban ngày thì nghỉ ngơi,

ban đêm phải thức trắng để
đánh bắt, lại làm việc trong điều
kiện sóng gió, trơn trượt.
Nhưng người lao động lại chưa
được trang bị và đào tạo bài
bản, đầy đủ kỹ năng đi biển, kỹ
năng đánh bắt và an toàn trên
biển. Hầu hết ngư dân chủ yếu
dựa vào kinh nghiệm, kiến thức
từ người đi trước hướng dẫn
cho người đi sau, nhiều ngư dân
có phần bất cẩn, chủ quan... từ
đó dễ dẫn đến tai nạn lao động.

Chủ động phòng ngừa
rủi ro

Để giảm thiểu những tai nạn
cho lao động nghề biển, thời
gian qua, Chi cục Thủy sản tỉnh
đã tăng cường hoạt động kiểm
tra, giám định chất lượng tàu,
kiểm soát việc thực hiện quy

định về đảm bảo an toàn, an
ninh hàng hải. 

Chi cục trưởng Chi cục Thủy
sản tỉnh Nguyễn Văn Mười cho
biết, việc kiểm tra và cấp giấy
chứng nhận an toàn kỹ thuật
cho tàu cá được thực hiện
thường xuyên, liên tục. Qua đó,
tăng cường kiểm tra, giám sát
thật kỹ để ngư dân trang bị đầy
đủ thiết bị bảo hộ lao động,
cũng như trang thiết bị an toàn
hàng hải, thiết bị cứu sinh. Khi
gặp sự cố, nếu có đầy đủ trang
thiết bị sẽ giảm thiểu thiệt hại về
người. Ngoài ra, Chi cục cũng
phối hợp với các đơn vị đào tạo
và các địa phương để đào tạo
nghề thuyền trưởng, máy
trưởng, thợ máy cho ngư dân.
Thông qua các lớp đào tạo, ngư
dân sẽ hiểu thêm về chuyên
môn, về đảm bảo an toàn tàu cá
và cho bản thân mình khi khai
thác hải sản trên biển.

Ngoài ra, lực lượng bộ đội
biên phòng trong tỉnh cũng
thường xuyên phối hợp với các
ban, ngành, địa phương, lực
lượng chức năng nắm chắc tình
hình thời tiết, số lượng tàu hoạt
động trên vùng biển, tình hình
xảy ra va chạm, tai nạn... để có
phương án tìm kiếm, cứu nạn,
giảm thiểu thiệt hại do tai nạn
gây ra. Bên cạnh đó, các đồn,
trạm biên phòng cũng phối hợp
với chính quyền địa phương
tăng cường công tác tuyên
truyền kiến thức về bảo đảm an
toàn cho ngư dân khi lao động
trên biển; kiên quyết không cho
xuất bến đối với các trường hợp
không đủ trang thiết bị bảo đảm
an toàn, không đủ giấy tờ hợp lệ
về các điều kiện hoạt động trên
biển của phương tiện. 

VŨ YẾN

Nghiệp đoàn Nghề cá phường Phổ Quang (TX.Đức Phổ) hỗ trợ cho ngư dân Ngô Tấn Lộc sau khi bị tai nạn lao động trên biển. 
ẢNH: T.L

Biển - Kinh tế biển

Dịch chuyển ngư trường khai thác
hải sản từ tuyến bờ ra khơi xa, vừa
nâng cao hiệu quả đánh bắt, vừa tạo
điều kiện phát triển nguồn lợi thủy
sản ven bờ. Tuy nhiên, việc dịch
chuyển ngư trường phải gắn với
từng loại hình, phương tiện và ngư
cụ khai thác.

Ngoài số lượng tàu khai thác
hải sản tuyến bờ khá lớn
(khoảng 1.290 phương tiện),
thì rào cản lớn nhất của việc
dịch chuyển ngư trường là thói
quen, tập quán khai thác hải
sản của ngư dân. Theo Chi cục
trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh
Nguyễn Văn Mười, khai thác
tuyến bờ thì mỗi nghề gắn với
một loại hải sản, nên ít xảy ra
tình trạng xung đột ngư trường
giữa các ngư dân. Tuy nhiên,
những năm gần đây, nhiều
phương tiện khai thác tuyến bờ
được ngư dân đầu tư ngư cụ và
khai thác mang tính hủy diệt,
ảnh hưởng đến hệ sinh thái
cũng như nguồn lợi hải sản ven
bờ. Đặc biệt, lượng tàu hành
nghề pha xúc, lưới kéo (giã
cào)... chiếm số lượng lớn, lại

hoạt động sai vùng tuyến,
thường xuyên hoạt động ở
tuyến bờ, tạo thêm thách thức
trong nỗ lực bảo vệ nguồn lợi
hải sản. 

Từ năm 2014, Bộ
NN&PTNT đã hạn chế, tiến
đến không phát triển các
phương tiện hành nghề khai
thác hải sản có tính hủy diệt,
gắn với việc khuyến khích ngư
dân dịch chuyển ngư trường
khai thác từ gần bờ ra khơi xa.

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ
đã ban hành nhiều chính sách
hỗ trợ, như Quyết định
48/QĐ-TTg về hỗ trợ cho ngư
dân nhiên liệu theo Nghị định
67/NĐ-CP, Nghị định
17/NĐ-CP. Những chính sách
này đã giúp nhiều ngư dân
vươn khơi khai thác hải sản ở
những vùng biển xa. Tuy
nhiên, số lượng tàu to, máy lớn
tăng cao, nhưng ngành nghề
khai thác cũng chỉ xoay quanh

nghề lưới kéo, mực khơi, lưới
quét, lưới vây... Vì vậy, chỉ sau
một thời gian ngắn, hàng loạt
tàu hành nghề chủ lực trên bắt
đầu nằm bờ, vì sản lượng khai
thác bấp bênh, nguồn lợi hải
sản cạn kiệt. Để đảm bảo hiệu
quả khai thác, ngư dân phải kéo
dài thời gian mỗi chuyến biển,
gắn với đầu tư, trang bị thiết bị
và ngư cụ, nhưng cũng không
khả thi vì “thu không đủ chi”.
Vậy là xảy ra tình trạng, tàu
công suất lớn quay lại hoạt
động trong khu vực tuyến bờ,
khiến hệ sinh thái biển bị tàn
phá nghiêm trọng hơn, nguồn
lợi hải sản càng bị sụt giảm
nhanh hơn.

Thực tế trên cho thấy, dịch
chuyển ngư trường nếu không
gắn giữa ngư trường với loại
hình, phương tiện, ngư cụ và
đối tượng khai thác sẽ dẫn đến
tình trạng "đụng đâu khai thác
đó", cũng như tái diễn tình
trạng tàu công suất lớn hoạt
động sai vùng, tuyến. Điều này
không chỉ tàn phá nguồn lợi
hải sản, mà còn gây xung đột
ngư trường giữa ngư dân xa bờ

với người dân khu vực bãi
ngang. Đơn cử như nghề lưới
kéo. Ngư dân Phạm Hồng
Thủy, ở xã Nghĩa An
(TP.Quảng Ngãi) cho rằng,
nghề lưới kéo có 2 loại là lưới
kéo tầng đáy và lưới kéo tôm,
tương ứng với 2 ngư trường
khai thác khác nhau. Trong khi
nghề lưới kéo phù hợp với
những ngư trường có địa hình
bằng phẳng, dòng chảy ổn
định, hải sản sinh sống gần
tầng đáy, hoặc di cư qua, thì
nghề lưới kéo tôm phù hợp với
tuyến bờ. Vì vậy, nghề lưới kéo
sẽ không trở thành hiểm họa
của biển nếu phương tiện hoạt
động đúng vùng, tuyến.

Có thể thấy, nâng cao hiệu
quả quản lý hoạt động tàu cá,
gắn với định hướng ngư dân sử
dụng ngư lưới cụ đúng quy
định; lựa chọn ngư trường khai
thác tương ứng với ngành nghề,
đối tượng hải sản sẽ từng bước
tháo gỡ những vướng mắc của
việc dịch chuyển ngư trường
vốn đang gặp nhiều nút thắt
như hiện nay.

THANH PHONG

Ngư dân vận chuyển hải sản lên bờ.
ẢNH: T.PHONG

Dịch chuyển ngư trường

Phòng ngừa tai nạn lao động trên biển

Trang bị kỹ năng sơ cấp cứu cho ngư dân

Ngư dân Trần Chí Bảng, ở xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) chia sẻ, mặc dù
trên tàu trang bị đầy đủ tủ thuốc, các thiết bị bảo hộ lao động như áo
phao, phao cứu sinh, nhưng tôi chưa được tập huấn về sơ cứu, xử lý tai
nạn trên biển. Vì vậy, khi xảy ra tai nạn, chúng tôi đều xử lý theo kinh
nghiệm của bản thân. Ngư dân chúng tôi rất mong được học thêm các
kiến thức an toàn hàng hải, kỹ năng, cách xử lý ứng cứu cũng như phối
hợp với cơ quan chức năng trong trường hợp bị tai nạn trên biển.    
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Những năm qua, Ủy ban
MTTQ Việt Nam các cấp
trong tỉnh đã quan tâm
xây dựng đội ngũ cán bộ
Mặt trận cơ sở đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới, góp phần
nâng cao chất lượng các
phong trào thi đua yêu
nước, xây dựng khối đại
đoàn kết dân tộc. 

Phát huy vai trò cán bộ
Mặt trận

Thôn Phước Lộc Tây, xã
Tịnh Sơn (Sơn Tịnh) ngày càng
khởi sắc. Đường giao thông trên
địa bàn thôn sạch đẹp, thoáng
đãng. Đời sống của người dân
được cải thiện đáng kể. Người
dân nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật, chăm lo phát triển
kinh tế gia đình. Có được kết
quả trên là nhờ sự đồng lòng,
chung sức của chính quyền và
nhân dân địa phương. Trưởng
ban công tác Mặt trận thôn
Phước Lộc Tây Lê Trung Thiện
chia sẻ, ban công tác Mặt trận
thôn tích cực cùng với cấp ủy,
chính quyền, hội, đoàn thể ở địa
phương tuyên truyền, vận động
nhân dân hăng hái tham gia xây
dựng nông thôn mới, thúc đẩy
phát triển kinh tế -  xã hội. 

Những năm gần đây, Ủy ban
MTTQ Việt Nam huyện Sơn
Tịnh chú trọng đổi mới phương
thức hoạt động và nâng cao
chất lượng đội ngũ cán bộ, chú
trọng bồi dưỡng, tạo điều kiện
để cán bộ trẻ phát huy năng lực.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt
Nam xã Tịnh Sơn Nguyễn Đức
Nở là một trong những cán bộ
trẻ mang đến "làn gió mới" cho
công tác Mặt trận tại cơ sở.  Anh
Nở cho hay, để đưa phong trào,
các cuộc vận động đi vào đời
sống, cán bộ Mặt trận phải có

năng lực, nhiệt tình, bám cơ sở
để tuyên truyền, vận động. Có
như vậy, người dân mới tin
tưởng và thực hiện tốt các chủ
trương. Cũng nhờ đó, người
dân xã Tịnh Sơn sẵn sàng hiến

hơn 1.100m2 đất, 500 cây cối,
đóng góp 500 ngày công và trên
3 tỷ đồng để xây dựng hơn
11km đường giao thông nông
thôn; vận động xã hội hóa trên
7 tỷ đồng để xây dựng trường

học, nhà truyền thống thôn...
Thiết thực hướng các hoạt

động về cơ sở, ủy ban MTTQ
Việt Nam các cấp trong tỉnh
luôn chú trọng công tác kiện
toàn, củng cố đội ngũ cán bộ
theo hướng nâng cao chất
lượng, năng lực hoạt động. Các
địa phương duy trì các buổi giao
ban quý giữa lãnh đạo cấp ủy
đảng, chính quyền với bí thư chi
bộ, trưởng ban công tác Mặt
trận để kịp thời trao đổi thông
tin hai chiều. Qua đó, cán bộ
Mặt trận nắm bắt các hoạt động,
phong trào, trực tiếp tuyên
truyền, vận động người dân; tích
cực huy động mọi nguồn lực và
huy động sức dân xây dựng hạ
tầng, phát triển kinh tế, thực
hiện nếp sống mới...

Đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động

Xác định công tác cán bộ là
khâu then chốt, có ý nghĩa

quyết định đến chất lượng, hiệu
quả hoạt động, MTTQ các cấp
trong tỉnh tiếp tục triển khai
thực hiện Nghị quyết số 18-
NQ/TW về “một số vấn đề về
tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ
chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động
hiệu lực, hiệu quả”; đồng thời
thực hiện mô hình ủy viên ban
thường vụ, trưởng ban dân vận
ở cấp tỉnh và 13 huyện, thị xã,
thành phố là chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam cùng cấp.

Hằng năm, ủy ban MTTQ
Việt Nam các cấp và tổ chức
chính trị - xã hội tổ chức các
chương trình bồi dưỡng
nghiệp vụ, giúp cán bộ Mặt
trận cơ sở hiểu thêm về quan
điểm, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà
nước về đại đoàn kết toàn dân
tộc; về vị trí, vai trò, quyền,
trách nhiệm, tổ chức và hoạt
động của MTTQ hiện nay.
Đồng thời, MTTQ các cấp
trong tỉnh chú trọng củng cố
và phát huy hoạt động của hội
đồng tư vấn, ban tư vấn và lực
lượng cộng tác viên trong việc
tham gia, nghiên cứu các chính
sách, chương trình, đề án của
Đảng, Nhà nước, Ủy ban
Trung ương MTTQ Việt Nam
và góp ý vào các dự thảo nghị
quyết, đề án của tỉnh; đề xuất,
kiến nghị điều chỉnh, bổ sung
cho phù hợp với tình hình thực
tiễn của địa phương. Mặt trận
đã phối hợp với các đơn vị liên
quan triển khai chương trình
giám sát, phản biện xã hội,
tham gia xây dựng Đảng, chính
quyền; tổ chức học tập, quán
triệt, thực hiện chuyên đề học
Bác năm 2022; kịp thời biểu
dương, khen thưởng những
tập thể, cá nhân có nhiều đóng
góp cho cộng đồng...

Bài, ảnh: TRUNG ÂN

Nhờ huy động được sức dân, đường giao thông ở thôn Phước Lộc Tây, xã Tịnh Sơn (Sơn Tịnh)  được xây dựng xanh, sạch, đẹp.

Nâng cao chất lượng cán bộ Mặt trận cơ sở

Thực hiện phong trào “Cán bộ, công
chức, viên chức thi đua thực hiện văn
hóa công sở” đã góp phần xây dựng
hình ảnh người cán bộ gương mẫu,
chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận
tình, thân thiện.

Mặc dù khối lượng công
việc nhiều nhưng cán bộ, công
chức (CB, CC) tại bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả của xã
Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng
Ngãi) luôn niềm nở, tận tình
phục vụ người dân. Bí thư
Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã
Tịnh Ấn Tây Phan Khánh
Lâm cho biết, mỗi ngày tại bộ
phận "một cửa" của UBND xã
có hàng trăm lượt công dân
đến làm thủ tục hành chính.
Thời gian gần đây, nhiều người
đến làm hồ sơ đất đai, xin việc,
dự tuyển vào các trường học…
nên khối lượng công việc tăng
lên. Tuy vậy, với tinh thần
trách nhiệm cao, CB, CC xã đã
giải quyết hồ sơ nhanh chóng,

đúng hạn, tạo sự hài lòng cho
tổ chức và công dân. “Có được
kết quả trên là nhờ thời gian
qua, CB, CC của xã thi đua
thực hiện văn hóa công sở.
Qua đó, góp phần nâng cao
đạo đức công vụ, tính chuyên
nghiệp, phong cách ứng xử,

làm việc chuẩn mực... của CB,
CC”, ông Lâm nhận định. 

Còn tại huyện Trà Bồng,
phong trào thi đua thực hiện
văn hóa công sở cũng được
CB, CC tích cực thực hiện. Từ
đó, phát huy sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị

trong thực hiện các nhiệm vụ,
chỉ tiêu đề ra. Cán bộ, công
chức huyện Trà Bồng thực
hiện tốt khẩu hiệu “5 biết" -
biết nghe dân nói, biết nói dân
hiểu, biết làm dân tin, biết xin
lỗi, biết cảm ơn và “3 thể
hiện"- tôn trọng trong quan hệ
giao tiếp; văn minh lịch sự, văn
hóa trong giao tiếp; gần gũi,
trách nhiệm giải quyết công
việc nhanh chóng. “Người dân
khi đến liên hệ giải quyết thủ
tục hành chính đều được cán
bộ bộ phận "một cửa" của
huyện tiếp nhận, hướng dẫn
tận tình. Vì vậy, việc xử lý hồ
sơ nhanh chóng, thuận lợi,
không phải đi lại như trước
đây", bà Nguyễn Thị Mai, ở xã
Trà Phú (Trà Bồng), chia sẻ. 

Cán bộ, công chức, viên
chức ở huyện Tư Nghĩa cũng
tích cực thi đua thực hiện văn
hóa công sở. Chủ tịch UBND
huyện Tư Nghĩa Nguyễn Đăng
Vinh nhận xét, đa số cán bộ

trong huyện chấp hành
nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành
chính, có tinh thần, thái độ
làm việc tận tụy; chuẩn mực
trong giao tiếp, ứng xử, về đạo
đức, lối sống... Phong trào thi
đua làm thay đổi rõ nét trong
nhận thức của đội ngũ CB,
CC, VC về tinh thần phục vụ
người dân và doanh nghiệp.

Các cấp ủy, chính quyền ở
TX.Đức Phổ cũng tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
phong trào “Cán bộ, công chức,
viên chức thi đua thực hiện văn
hóa công sở". Nhiều cơ quan,
đơn vị đã xây dựng, thực hiện
những mô hình hay, hiệu quả
cao. Nổi bật là mô hình “4
đúng" - đúng giờ, đúng kế
hoạch, đúng chức trách nhiệm
vụ, đúng chủ trương, chính
sách, pháp luật; "4 phải" - phải
minh bạch, phải tận tình, phải
chính sách, phải đúng hẹn và "3
sát" - sát dân, sát việc, sát cơ sở.

Bài, ảnh: BÁ SƠN

Thi đua thực hiện văn hóa công sở  

Cán bộ xã Phổ Phong (TX. Đức Phổ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Với nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng khối đại đoàn
kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, làm cơ sở
vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc, đòi hỏi hệ thống MTTQ các cấp, nhất là cán
bộ Mặt trận cơ sở phải tiếp tục đổi mới về tổ chức,
nội dung và phương thức hoạt động. Bên cạnh đó,
Mặt trận các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác
tham mưu giúp cấp ủy đảng trong việc quy hoạch,
đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí, sử dụng đội
ngũ cán bộ chuyên trách có đủ phẩm chất, năng
lực, trình độ, uy tín, tâm huyết, phù hợp với yêu
cầu vận động quần chúng trong tình hình mới".

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh VÕ THANH AN 

”



Chuyên trang cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư
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Với kết quả cải cách hành
chính (CCHC) năm 2021,
Quảng Ngãi được Bộ Nội
vụ - Cơ quan Thường trực
Ban Chỉ đạo CCHC của
Chính phủ, đánh giá là
một trong những tỉnh,
thành phố có những
chuyển biến mạnh mẽ về
CCHC, về nâng cao chỉ số
hiệu quả và quản trị hành
chính công.

Còn nhiều hạn chế
So với yêu cầu đặt ra thì công

tác CCHC của tỉnh vẫn còn
nhiều hạn chế. Do đó, Ban Chỉ
đạo Cải cách hành chính và
nâng cao Chỉ số năng lực cạnh
tranh tỉnh Quảng Ngãi (Ban
Chỉ đạo tỉnh) yêu cầu cả hệ
thống chính trị quyết tâm thực
hiện hiệu quả nhiệm vụ CCHC
và nâng cao năng lực cạnh
tranh tỉnh trong những tháng
cuối năm 2022 và những năm
tiếp theo.

Cơ sở để Bộ Nội vụ đánh giá
cao Quảng Ngãi trong năm
2021 là Chỉ số PAR INDEX
tăng 24 bậc so với năm 2020.
Từ vị trí 63 Quảng Ngãi vươn
lên vị trí 39/63 tỉnh, thành phố.
Chỉ số PAPI của Quảng Ngãi
tăng 17 bậc so với năm 2020, từ
vị trí 60 lên vị trí 43/63 tỉnh,
thành phố.

Dù vậy, theo đánh giá của
Ban Chỉ đạo tỉnh thì công tác
CCHC, hiệu quả quản trị hành
chính công, năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh còn nhiều tồn tại, hạn
chế. Cụ thể, công tác chỉ đạo,

điều hành trong CCHC còn
thiếu tính đồng đều giữa các sở,
ngành và địa phương; trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ
thường đổ lỗi cho thủ tục hành
chính (TTHC) còn rườm rà,
phức tạp, vướng quy định về
trình tự, thủ tục. Nhiều địa
phương cấp huyện, cấp xã chậm
cải tiến trong việc tổ chức hoạt
động của bộ phận "một cửa" và
bố trí trang thiết bị chưa đồng
bộ; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn trong lĩnh
vực đất đai tại nhiều địa phương
còn cao.

Bên cạnh đó, các vướng mắc,
khó khăn trong giải quyết
TTHC mà người dân phản ánh

phần nhiều do lỗi của người có
nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý và giải
quyết hồ sơ TTHC là chính,
nhất là ở cơ sở. Về trách nhiệm
giải trình với người dân, cán bộ,
công chức, viên chức nhiều nơi
chưa thực hiện tốt, còn có thái
độ quan liêu, thiếu chuẩn mực
trong giải quyết công việc...

Quyết tâm hoàn thành
nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng
Văn Minh yêu cầu thủ trưởng
các sở, ban, ngành, địa phương
ban hành ngay kế hoạch khắc
phục đối với những chỉ tiêu,
chỉ số thành phần bị giảm

điểm, mất điểm, giảm thứ hạng
và những nội dung còn tồn tại,
hạn chế đối với các chỉ số PAR
INDEX, SIPAS, PAPI, PCI
trong năm 2021. Đồng thời,
yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa
phương tiếp tục tổ chức thực
hiện "đầy đủ, kịp thời, đồng
bộ" các văn bản của trung
ương, của tỉnh và văn bản chỉ
đạo, điều hành của UBND
tỉnh... Trong đó, nghiêm túc
thực hiện các chỉ tiêu dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, mức
độ 4; giảm tỷ lệ hồ sơ đất đai
giải quyết trễ hẹn xuống dưới
5%; tăng cường tuyên truyền,
hướng dẫn tổ chức, người dân

về tiếp cận, ứng dụng công
nghệ thông tin để đẩy mạnh
việc thực hiện dịch vụ công
trực tuyến, thanh toán trực
tuyến, góp phần thực hiện tốt
các yêu cầu, nhiệm vụ về
chuyển đổi số trong giai đoạn
hiện nay. Từ đó tạo sự lan tỏa
đến các thành phần khác trong
toàn xã hội cùng thực hiện.

Các thành viên Ban Chỉ đạo
tỉnh phải bám sát từng nhiệm
vụ, từng chỉ tiêu, tiêu chí đã
được giao trong các chương
trình, kế hoạch để tổ chức thực
hiện hoặc tham mưu, đề xuất
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND
tỉnh chỉ đạo thực hiện theo
thẩm quyền; những khó khăn,
vướng mắc phải báo cáo kịp
thời để tháo gỡ; không được bỏ
sót nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý
các cơ quan, đơn vị, địa phương
nghiêm túc quán triệt, có giải
pháp xử lý nghiêm, ngăn chặn
tình trạng lạm dụng chức vụ,
quyền hạn để hạch sách, nhũng
nhiễu, gây khó khăn cho người
dân, doanh nghiệp... Chủ tịch
UBND tỉnh Đặng Văn Minh
nhấn mạnh, từ năm 2022 trở đi,
cơ quan, đơn vị, địa phương, cá
nhân nào chậm trễ, thiếu trách
nhiệm, để xảy ra mất điểm
trong các chỉ số được đánh giá,
xếp hạng của tỉnh do lỗi chủ
quan thì phải chịu trách nhiệm
trước Chủ tịch UBND tỉnh và
thủ trưởng cơ quan, đơn vị và
địa phương đó và xem xét đánh
giá không hoàn thành nhiệm vụ
trong năm.

X. THIÊN

Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh:

Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến gắn với chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng trong cải cách hành chính.
ẢNH: PV

Kịp thời tháo gỡ vướng mắc 

Các cấp bộ đoàn đang triển khai
thực hiện số hóa dữ liệu tổ chức đoàn
và đoàn viên trên phần mềm quản lý
nghiệp vụ công tác đoàn. Qua đó, tạo
thuận lợi cho công tác quản lý cơ sở
đoàn và đoàn viên.

Trong vòng 2 tuần, Đoàn
Trường Đại học Phạm Văn
Đồng đã hoàn thành giai đoạn
1 tạo lập cây dữ liệu tổ chức
đoàn các cấp trực thuộc; cấp
tài khoản và phân quyền quản
lý cho các đơn vị trên phần
mềm quản lý nghiệp vụ công
tác đoàn viên. Bí thư Đoàn
Trường Đại học Phạm Văn
Đồng Phùng Thị Phương Thảo
cho biết, ngay sau khi được
Tỉnh đoàn hướng dẫn, Ban
Chấp hành Đoàn trường đã
nhanh chóng triển khai với
quyết tâm hoàn thành phần
mềm đúng tiến độ. 

Thành đoàn Quảng Ngãi
cũng đã hoàn thành giai đoạn 2
cập nhật thông tin đoàn viên
lên ứng dụng “Thanh niên Việt
Nam”. Phó Bí thư Thành đoàn
Quảng Ngãi Nguyễn Thị Minh
Thương cho hay, đơn vị đã giao
nhiệm vụ cho một chuyên viên

nắm số lượng đoàn viên trên
địa bàn thành phố; cử bí thư
của 38 cơ sở đoàn tham gia tập
huấn trực tuyến do Trung
ương Đoàn tổ chức về triển
khai, thực hiện phần mềm.
Thành đoàn phân công thành
viên đến các cơ sở đoàn hướng
dẫn cách tải ứng dụng, cài đặt
và đăng ký thông tin đoàn viên.

Trước đó, để các cơ sở đoàn
nắm thông tin và thống nhất
thực hiện, Tỉnh đoàn đã tổ chức
tập huấn kỹ năng sử dụng phần
mềm quản lý nghiệp vụ công

tác đoàn. Theo đó, triển khai
phần mềm số hóa 12 nghiệp vụ
như kết nạp đoàn viên, chuyển
sinh hoạt, trưởng thành đoàn,
xóa tên đoàn viên; chương trình
rèn luyện đoàn viên, đánh giá
xếp loại đoàn viên... 

Từ cuối tháng 2/2022,
Trung ương Ðoàn ra mắt phần
mềm "Quản lý nghiệp vụ công
tác đoàn viên". Phần mềm do
Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam xây dựng, tích
hợp với ứng dụng “Thanh niên
Việt Nam” trên điện thoại

thông minh. Người sử dụng
điện thoại thông minh có thể
tải ứng dụng “Thanh niên Việt
Nam” trên kho Google Play
hoặc App Store, sau đó đăng
ký, khai báo các thông tin cơ
bản như họ và tên, tuổi, nơi
thường trú, nghề nghiệp, số
điện thoại... Sau khi khai báo
thông tin cơ bản, hệ thống sẽ
tổng hợp và phân người dùng
về các nhóm theo địa bàn nơi
thường trú. Thông tin sẽ được
lưu vào hệ thống cơ sở dữ liệu
ứng dụng và VNPT ID với độ

bảo mật cao. Các đoàn viên có
thể dùng VNPT ID để đăng
nhập dịch vụ. “Thanh niên Việt
Nam” là ứng dụng trực tuyến
đầu tiên của Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh, hỗ trợ đắc lực cho
việc tìm kiếm nâng cao kiến
thức về Đoàn, là công cụ
truyền tải thông tin đến mỗi
đoàn viên. Ngoài cập nhật tin
tức, hoạt động của đoàn, đoàn
viên còn có thể tìm kiếm thông
tin về học tập, nghề nghiệp,
việc làm, tham gia các cuộc thi
trực tuyến của đoàn...

Bí thư Tỉnh đoàn Cao Lê
Tùng Nghĩa cho biết, Quảng
Ngãi đứng thứ tư trong cả nước
về hoàn thiện việc nhập thông
tin đoàn viên trên phần mềm.
Việc quản lý đoàn viên bằng
công nghệ thông tin sẽ giúp số
hóa toàn bộ dữ liệu đoàn viên,
tạo sự đồng bộ, thuận lợi trong
công tác quản lý, điều hành.
Qua đó, góp phần chuyên
nghiệp và hiện đại hóa công tác
đoàn và phong trào thanh thiếu
nhi, nâng cao nhận thức của
tuổi trẻ về quá trình chuyển đổi
số của quốc gia...

Bài, ảnh: TRUNG ÂN

Ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên

Cán bộ Đoàn Trường Đại học Phạm Văn Đồng cập nhật thông tin đoàn viên lên
hệ thống.

Trung ương Ðoàn đã ban hành
Nghị quyết số 10-NQ/TWÐTN-
BTC về thí điểm tổ chức sinh
hoạt chi đoàn định kỳ, đại hội
chi đoàn bằng hình thức trực
tuyến trong trường hợp đặc
biệt. Ứng dụng “Thanh niên
Việt Nam” vừa có lưu trữ hồ sơ
Ðoàn vụ, vừa có chức năng
tương tác phục vụ các sự kiện
phát trực tuyến đến đoàn viên,
thanh niên...
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Ngành y tế đã từng bước

thực hiện lộ trình chuyển

đổi số, góp phần đổi mới

phương thức hoạt động,

nâng cao chất lượng

khám, chữa bệnh (KCB)

cho người dân. 

Chuyển biến tích cực    
Thời gian qua, Bệnh viện

Sản- Nhi (BVSN) tỉnh đã đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ
thông tin (CNTT) trong công
tác quản lý KCB nhằm đáp ứng
nhu cầu ngày càng cao của
người dân, nâng cao chất lượng
của bệnh viện tuyến tỉnh. Ngay
từ khi đi vào hoạt động năm
2017, BVSN tỉnh đã áp dụng
phần mềm KCB giúp tối ưu
hóa quy trình KCB, tiết kiệm
thời gian, nhân lực y tế. Đồng
thời, bệnh viện sử dụng phần
mềm quản lý cán bộ, công nhân
viên và phần mềm quản lý sức
khỏe người lao động, qua đó
giúp quản trị nhân sự thuận
tiện, đơn giản, bao quát hơn.
Bên cạnh đó, BVSN tỉnh đã áp
dụng thanh toán không dùng
tiền mặt, giúp người nhà, bệnh
nhân không cần phải mang
theo nhiều tiền mặt khi đến
bệnh viện. 

Đặc biệt, BVSN tỉnh đã triển
khai thẻ khám bệnh thông
minh. Chỉ cần thực hiện quét
mã vạch, người bệnh có thể
hoàn tất các thủ tục đăng ký
khám bệnh. Không chỉ rút ngắn
thời gian lấy số khám, phiếu
đăng ký khám, thẻ khám bệnh
thông minh còn giúp đơn giản
hóa thủ tục hành chính, thay
thế hẳn sổ khám bệnh cho
người bệnh khi đến tái khám.
Kết quả, dữ liệu của bệnh nhân
được lưu trữ vào hệ thống phần
mềm và thẻ. Người bệnh không
phải mang theo nhiều hồ sơ,
giấy tờ, các kết quả của các lần
khám trước đó vì toàn bộ lịch sử
khám, điều trị của bệnh nhân
được lưu trữ đầy đủ, chính xác.

Giám đốc BVSN tỉnh
Nguyễn Đình Tuyến cho hay,
ứng dụng CNTT không chỉ rút
ngắn thời gian chờ đợi của
người bệnh mà còn góp phần
cải tiến thủ tục hành chính, các
thủ tục được thực hiện nhanh
gọn, giải quyết kịp thời các nhu
cầu của người bệnh, hạn chế sai
sót. “Theo Thông tư số
46/2018/TT-BYT ngày
28/12/2018 của Bộ Y tế, giai
đoạn từ năm 2024 - 2028, tất
cả các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh trên toàn quốc phải triển
khai hồ sơ bệnh án điện tử. Vừa
qua, BVSN tỉnh đã xây dựng đề
án thực hiện bệnh án điện tử.
Sau khi được phê duyệt, việc
thực hiện bệnh án điện tử sẽ
tạo bước chuyển biến mạnh
mẽ trong thực hiện chuyển đổi
số, hướng đến bệnh viện không
giấy tờ. Bệnh án điện tử mang
lại nhiều tiện ích trong công
tác KCB, lưu trữ thông tin
bệnh án, toa thuốc... đối với
bệnh nhân, y bác sĩ, cơ sở

KCB”, ông Nguyễn Đình
Tuyến cho biết thêm.

Thuận tiện trong
khám, chữa bệnh 

Ngành y tế đã từng bước
thực hiện chuyển đổi số, trong
đó thực hiện hiệu quả việc kết
nối cầu truyền hình KCB từ xa.
Theo đó, Bệnh viện Đa khoa
(BVĐK) tỉnh, BVSN tỉnh,
Bệnh viện Lao và Bệnh phổi,
Bệnh viện Đa khoa khu vực
Đặng Thùy Trâm đã kết nối với
các bệnh viện tuyến trên giúp
cung cấp dịch vụ KCB từ xa,

phối hợp chăm sóc bệnh nhân
thuận tiện, dễ dàng hơn. Đơn
cử như BVĐK tỉnh đã kết nối
cầu truyền hình với Bệnh viện
Trung ương Huế để kết hợp
hội chẩn từ xa. Sau đó, đội ngũ
y, bác sĩ từ Bệnh viện Trung
ương Huế vào hỗ trợ kỹ thuật,
phối hợp cùng y, bác sĩ BVĐK
tỉnh tiến hành ca mổ, giúp bệnh
nhân rút ngắn thời gian so với
trước đây phải chờ sắp xếp lịch
thăm khám. Các bệnh viện
tuyến tỉnh đã kết nối cầu truyền
hình với 13 trung tâm y tế
huyện, thị xã, thành phố giúp

đội ngũ y, bác sĩ giao ban trực
tuyến, hỗ trợ chẩn đoán điều trị
bệnh từ xa, kịp thời hỗ trợ
KCB, nhất là khi bệnh nhân
không thể chuyển tuyến như
các trường hợp khẩn cấp sản
phụ sinh đẻ ở các địa phương
miền núi.

Hiện nay, Trung tâm Y tế
huyện Bình Sơn và 25 trạm y tế
xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Bình Sơn đã triển khai hồ sơ sức
khỏe điện tử. Hồ sơ này giúp
bệnh nhân khi chuyển tuyến,
các kết quả cận lâm sàng đã
thực hiện ở tuyến dưới thì bác sĩ
tuyến trên xem lại được. Dữ liệu
KCB được đưa lên Cổng thông
tin BHXH Việt Nam, có thể
tích hợp vào thẻ căn cước công
dân về thông tin sức khỏe của
người bệnh.

Tại BVĐK tỉnh, BVSN tỉnh,
Bệnh viện Đa khoa tư nhân
Phúc Hưng đã áp dụng hệ
thống lưu trữ và truyền hình
ảnh y tế. Đây là hệ thống sử
dụng ảnh kỹ thuật số thay cho
phương pháp dùng phim truyền
thống, giúp dễ dàng tương tác,
xử lý ảnh, giảm nhu cầu sử dụng
phim trong chẩn đoán hình
ảnh, tiết kiệm chi phí của người
bệnh. Đồng thời, giúp bác sĩ

đọc trả kết quả hình ảnh sau khi
người bệnh chụp Xquang, CT
scanner, MRI... Qua đó, kết nối,
lưu chuyển thông tin giữa các
khoa phòng, toàn bệnh viện và
lưu trên hệ thống, truy cập,
kiểm tra lúc cần thiết. Khi cần,
bác sĩ có thể truy cập nhanh
chóng, kể cả trên điện thoại di
động. Bệnh viện Đa khoa tỉnh,
BVSN tỉnh, Bệnh viện Đa khoa
tư nhân Phúc Hưng cũng đã
triển khai đặt lịch khám trước,
giúp bệnh nhân chủ động đặt
lịch, tiết kiệm thời gian chờ đợi
so với trước đây.

Vẫn còn nhiều khó khăn
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế

Phạm Minh Đức, chuyển đổi
số đã tác động tích cực, thay
đổi cách thức lãnh đạo, quản
lý; cung cấp và tiếp cận dịch vụ
y tế từ phương thức truyền
thống sang dựa trên nền tảng
công nghệ số. Cách thức làm
việc, giao tiếp của đội ngũ cán
bộ, y, bác sĩ và nhân viên y tế
được chuyển đổi từ môi trường
truyền thống sang môi trường
số. Chuyển đổi số trong lĩnh
vực y tế đang là xu hướng tất
yếu, giúp cải thiện chất lượng,
tiết kiệm thời gian, chi phí,
tăng hiệu quả trong việc KCB
và đồng bộ hóa thông tin y tế.
Từ thực tiễn cho thấy, nhu cầu
ứng dụng công nghệ trong
quản lý và chuyên môn y tế rất
cần thiết.

Tuy nhiên, hiện nay việc triển
khai chuyển đổi số trong ngành
y tế còn nhiều hạn chế, chưa
đồng bộ, chủ yếu thực hiện tại
bệnh viện  tuyến tỉnh. Mỗi đơn
vị có dữ liệu riêng, sử dụng phần
mềm khác nhau nên thông tin
sức khỏe, thông tin bệnh nhân
được lưu trữ tại các nơi khác
nhau. Điều này dẫn đến việc kết
nối, chia sẻ dữ liệu còn khó
khăn, hạn chế liên thông dữ liệu
giữa các tuyến trên địa bàn tỉnh
và ngoài tỉnh. Các dịch vụ y tế
như hội chẩn, KCB từ xa, thanh
toán không dùng tiền mặt, hồ sơ
sức khỏe điện tử được triển khai
mới chỉ ở bước đầu, chưa đáp
ứng nhu cầu ngày càng cao của
người dân.

Cùng với đó, cơ sở hạ tầng,
trang thiết bị CNTT tại các đơn
vị trong ngành y tế chưa được
nâng cấp, chưa đồng bộ, chưa
đạt chuẩn. Các đơn vị tuyến
huyện, xã chưa được đầu tư,
nhất là ở tuyến xã. Nguồn lực tài
chính để thực hiện chuyển đổi
số trong ngành y tế còn hạn chế.
Nhân lực CNTT của ngành y tế
còn thiếu và yếu. Tại một số
bệnh viện tuyến tỉnh như
BVĐK tỉnh, BVSN tỉnh có sự
quan tâm đến nhân sự CNTT,
còn tại các bệnh viện, trung tâm
y tế huyện, thị xã, thành phố và
tại tuyến xã, đội ngũ nhân viên
CNTT ít, chủ yếu kiêm nhiệm,
trình độ chuyên môn còn hạn
chế, không chuyên sâu về công
nghệ chuyển đổi số trong
ngành y tế...

Bài, ảnh: BẢO HÒA

Các thông tin của người bệnh được cập nhật vào phần mềm khám, chữa bệnh
giúp Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh quản lý, liên kết và lưu trữ thông tin tốt hơn.

Người nhà bệnh nhân bốc số tự động tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế

Quản lý thông tin tiêm chủng
Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc
gia liên kết đến tất cả các cơ sở có
triển khai tiêm chủng, bao gồm tiêm
chủng mở rộng và tiêm chủng dịch
vụ. Qua đó, tạo sự đồng bộ, quản lý
thông tin tiêm chủng chặt chẽ hơn.
Bác sĩ Lê Vũ Hà Vy, công tác tại Phòng
khám đa khoa, Trung tâm Kiểm soát
bệnh tật tỉnh cho biết, trước đây
thông tin tiêm chủng của trẻ được ghi
vào sổ. Nếu cha mẹ làm thất lạc sổ
tiêm chủng sẽ không nhớ con mình
đã tiêm những loại vắc xin nào. Ứng
dụng Hệ thống thông tin tiêm chủng
quốc gia, thuận tiện trong theo dõi,
tra cứu thông tin tiêm chủng của trẻ. 

Hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia giúp liên kết, đồng bộ thông tin về
tiêm chủng.
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Ứng dụng thuế điện tử
eTax Mobile là giải pháp
quan trọng trong lộ trình
chuyển đổi số của ngành
thuế. Ứng dụng này
mang lại nhiều lợi ích cho
người nộp thuế.

Nhiều tiện ích
Để hỗ trợ người nộp thuế

thực hiện nghĩa vụ thuế được
thuận lợi và góp phần thực hiện
“Đề án phát triển thanh toán
không dùng tiền mặt tại Việt
Nam, giai đoạn 2021 - 2025” và
“Chương trình chuyển đổi số
Quốc gia đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030” của Thủ
tướng Chính phủ, Tổng cục
Thuế đã nghiên cứu, tiếp tục
triển khai cung cấp các dịch vụ
điện tử cho người nộp thuế,
thông qua mở rộng ứng dụng
eTax trên nền tảng web sang
ứng dụng eTax trên nền tảng
thiết bị di động (eTax Mobile).

Ứng dụng eTax Mobile là
kênh dịch vụ nằm trong nền
tảng tích hợp của ngành thuế
cung cấp các dịch vụ thuế điện
tử cho người nộp thuế là cá
nhân, hộ kinh doanh, nhằm tạo
thuận lợi và đảm bảo an toàn,
bảo mật. Theo đó, chỉ với một
thiết bị điện tử có kết nối
Internet (điện thoại, máy tính
bảng), người nộp thuế có thể
chủ động, nhanh chóng hơn
trong việc tra cứu các thông tin
về thuế thu nhập cá nhân, thuế
giá trị gia tăng và thực hiện nghĩa
vụ thuế, với nhiều tính năng tiện
ích và dễ dàng sử dụng trên ứng
dụng eTax Mobile. Hiện tại, ứng
dụng đã cho phép các tổ chức, cá

nhân nộp thuế điện tử bằng
chức năng của ứng dụng thông
qua tài khoản cá nhân mở tại các
ngân hàng gồm: Vietcombank,
BIDV, VietinBank, Agribank,
MBBank, TPBank, VPBank,
HDBank, ACB, SCB. Giải
pháp kết nối này giúp người
nộp thuế không cần phải đến

cơ quan thuế xác minh thông
tin, nếu đã có tài khoản tại
ngân hàng và nộp thuế ngay
trên app eTax Mobile.

Phó Cục trưởng Cục Thuế
tỉnh Võ Hùng cho biết, ứng
dụng eTax Mobile được xây
dựng theo hướng hiện đại, gắn
với xu thế chung của các ứng

dụng di động thông minh,
tương thích tốt trên cả các nền
tảng iOS và Android, dễ dàng
sử dụng và đáp ứng tốt nhu cầu
thực tế của người nộp thuế khi
tích hợp nhiều tiện ích. Vì vậy,
theo định hướng phát triển và
lộ trình chuyển đổi số của
ngành thuế, ứng dụng sẽ liên
tục được mở rộng, bổ sung
thêm nhiều dịch vụ tiện ích,
hình thành hệ sinh thái các dịch
vụ thuế thông minh.

Tạo thuận lợi cho
người nộp thuế

Thời gian qua, các chi cục
thuế địa phương đã tổ chức tập
huấn, gửi thông tin hướng dẫn
về cách cài đặt và sử dụng ứng
dụng eTax Mobile đến từng hộ

kinh doanh. Chị Trương Thị
Thúy Quỳnh, chủ hộ kinh
doanh nội thất Như Quỳnh, thị
trấn Châu Ổ (Bình Sơn) chia
sẻ, tôi đã được cán bộ thuế
hướng dẫn tải ứng dụng eTax
Mobile để sử dụng. Tôi thấy
ứng dụng này rất tiện lợi, chỉ
cần đăng nhập là thông tin cá
nhân của hộ kinh doanh về việc
thực hiện nghĩa vụ thuế hiện lên
đầy đủ. Với ứng dụng này, dù ở
bất cứ đâu, thời gian nào, người
nộp thuế đều có thể thực hiện
nghĩa vụ tài chính dễ dàng.
Tương tự, chị Nguyễn Thị
Phượng, một hộ kinh doanh ở
xã Bình Đông (Bình Sơn), cũng
bắt đầu tìm hiểu thao tác nộp
thuế điện tử qua ứng dụng eTax
Mobile. “Trước đây, đến kỳ nộp
thuế, tôi thường sắp xếp công
việc đến ngân hàng nộp thuế.
Việc đi lại mất nhiều thời gian,
đôi khi không có người trông
coi cửa hàng, tôi phải tạm đóng
cửa. Còn nay, với việc nộp thuế
điện tử qua điện thoại, tôi có
thể nộp thuế bất cứ lúc nào, kể
cả ngoài giờ hành chính và ngày
nghỉ”, chị Phượng nói.

Ngoài nộp thuế, eTax
Mobile còn cho phép người
nộp thuế tra cứu thuế thu nhập
cá nhân, thuế giá trị gia tăng, lệ
phí trước bạ nhà đất, ôtô, xe
máy... và tra cứu thông tin người
phụ thuộc. Mặt khác, hộ kinh
doanh nộp thuế theo phương
pháp kê khai, cá nhân cho thuê
tài sản, cá nhân nộp thuế theo
từng lần phát sinh sau khi nộp
tờ khai thuế có thể tra cứu nghĩa
vụ thuế phát sinh trên eTax
Mobile và nộp thuế điện tử.

Bài, ảnh: HỒNG HOA

Chủ tịch UBND tỉnh đã có
văn bản chỉ đạo triển khai thực
hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg
ngày 26/4/2022 của Thủ tướng
Chính phủ và Chỉ thị 19-
CT/TU ngày 18/5/2022 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
chuyển đổi số.

Theo đó, yêu cầu các sở, ban,
ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố có trách nhiệm phổ
biến và tổ chức triển khai thực
hiện nghiêm túc, đầy đủ nội
dung Chỉ thị 02 của Thủ tướng
Chính phủ và Chỉ thị 19 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bám
sát phương châm: Nhận thức
đóng vai trò quyết định; lấy
người dân và doanh nghiệp làm
trung tâm; nền tảng số là đột
phá; bảo đảm an toàn, an ninh
thông tin là then chốt; sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị và
sự tham gia của toàn dân là yếu
tố bảo đảm sự thành công trong
chuyển đổi số; tăng cường trách
nhiệm của người đứng đầu
trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và

thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ
chuyển đổi số ở mỗi cấp, mỗi
ngành; lấy kết quả chuyển đổi
số làm một trong các tiêu chí để
đánh giá người đứng đầu.

Sở TT&TT triển khai hoặc
thí điểm triển khai nền tảng
phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp
cấp tỉnh theo lộ trình, kế hoạch
của Bộ TT&TT. Xây dựng, trình
UBND tỉnh phê duyệt và công
khai danh mục cơ sở dữ liệu

dùng chung, danh mục các dịch
vụ chia sẻ dữ liệu và quy định cụ
thể việc thu thập, chia sẻ dữ liệu
này. Tập trung chuyển đổi IPv6
cho Cổng dịch vụ công - Hệ
thống thông tin một cửa điện tử
của tỉnh.

Cùng với đó, kết nối, đồng
bộ dữ liệu giám sát đo lường
mức độ sử dụng dịch vụ công
trực tuyến từ Hệ thống thông
tin giải quyết thủ tục hành

chính cấp tỉnh với Hệ thống
đánh giá chỉ số phục vụ người
dân, doanh nghiệp của Cổng
Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm
tận dụng, không thu thập lại các
thông tin đã có.

Điều phối, giải quyết kịp thời
các vướng mắc liên quan đến
kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ
quan nhà nước trên địa bàn
tỉnh. Đẩy mạnh việc sử dụng
các sản phẩm, dịch vụ công
nghệ số trong nước sản xuất
thông qua Chương trình sản
phẩm và dịch vụ công nghệ
thông tin thương hiệu Việt.

Ngoài ra, giao Văn phòng
UBND tỉnh chủ trì, thường
xuyên rà soát các thủ tục hành
chính thuộc quyền giải quyết
trên địa bàn tỉnh, niêm yết công
khai, kịp thời đăng tải trên
Cổng dịch vụ công tỉnh và tích
hợp trên Cổng dịch vụ công
Quốc gia; tham mưu, đề xuất
UBND tỉnh xem xét, ban hành
Quyết định bổ sung số lượng
dịch vụ công trực tuyến mức độ

3, 4 phù hợp với điều kiện thực
tế. Tiếp tục triển khai Hệ thống
thông tin báo cáo của tỉnh kết
nối với Hệ thống thông tin báo
cáo Chính phủ.

Công an tỉnh tổ chức triển
khai thực hiện kết nối, chia sẻ
giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư với các cơ sở dữ liệu
quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên
ngành trên địa bàn tỉnh. Sở Nội
vụ tham mưu triển khai
Chương trình tổng thể cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn
2021 - 2030, gắn kết chặt chẽ
với phát triển Chính phủ điện
tử hướng tới Chính phủ số; chủ
trì, phối hợp Sở TT&TT tổ chức
bồi dưỡng, tập huấn cho công
chức, viên chức trong các cơ
quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
về chuyển đổi số.

Sở Xây dựng chủ trì, phối
hợp với Sở TT&TT đánh giá sơ
kết tình hình triển khai Đô thị
thông minh theo yêu cầu của
Chính phủ.

PV

Với eTax Mobile, người dùng có thể sử dụng 1 trong 3 phương thức đăng
nhập là: Mật khẩu, vân tay hoặc FaceID (nhận diện khuôn mặt). Ứng
dụng eTax Mobile có các nhóm chức năng chính gồm nộp thuế, tra cứu
nghĩa vụ thuế, tra cứu thông báo thuế, tiện ích, hỗ trợ. Bên cạnh đó, eTax
Mobile còn có các chức năng cài đặt như thiết lập ảnh đại diện, đổi mật
khẩu đăng nhập, cài đặt phương thức đăng nhập, đăng ký kênh nhận
thông tin, cài đặt chức năng nổi bật. Để sử dụng, người dùng cần cài đặt
eTax Mobile trên điện thoại thông minh, hoặc máy tính bảng sử dụng hệ
điều hành IOS (Iphone, Ipad), Android (Samsung, LG...).

Tiện ích khi nộp thuế điện tử
qua eTax Mobile

Đoàn viên, thanh niên tham gia lớp tập huấn kiến thức về chuyển đổi số do
Sở TT&TT phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức.  ẢNH: PV

Triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số

Cán bộ Chi cục Thuế Bình Sơn hướng dẫn hộ kinh doanh tải và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.



Đồn Biên phòng cửa khẩu
cảng Dung Quất đã tích
cực ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác
kiểm soát xuất nhập
cảnh. Nhờ đó, công tác
kiểm soát được chính xác,
chặt chẽ và giảm tối đa
thời gian làm thủ tục biên
phòng cho doanh nghiệp
hoạt động tại cửa khẩu
cảng biển Dung Quất.

Ứng dụng công nghệ
hiện đại 

Đầu năm 2022, Đồn Biên
phòng cửa khẩu cảng Dung
Quất ứng dụng  phần mềm kiểm
soát tự động và triển khai kiểm
soát xuất nhập cảnh trên thiết bị
mã vạch 2D tại các cảng biển.
Đơn vị đã lắp đặt máy in và đầu
đọc mã vạch 2D tại bộ phận thủ
tục biên phòng và một số cảng
có lưu lượng lớn con người,
phương tiện tham gia hoạt động
xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu.
Sau khi đưa vào vận hành, cán
bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu
cảng Dung Quất hướng dẫn các
doanh nghiệp, đại lý cảng biển
gửi hồ sơ đề nghị cấp các loại
giấy phép cấp cho người lao
động lên xuống tàu nước ngoài,
thuyền viên người nước ngoài
lên bờ đến đơn vị thông qua
cổng thông tin thủ tục biên
phòng điện tử cảng biển. Từ
danh sách nhân sự do doanh
nghiệp cung cấp, đơn vị sử
dụng thiết bị in mã vạch 2D
tiến hành mã hóa thông tin
nhân thân, dữ liệu cá nhân từng
người xin cấp phép thành
những mã vạch và lưu trữ trên
hệ thống phần mềm.

Những mã vạch này được
thiết bị đầu đọc giải mã bằng

văn bản và cung cấp thông tin
cho lực lượng giám sát biên
phòng khi cá nhân sử dụng giấy
phép qua cửa kiểm soát xuất
nhập cảnh lên xuống tàu làm
nhiệm vụ. Qua đó, giúp cho cán
bộ giám sát kiểm tra chặt chẽ
con người, kịp thời phát hiện, xử
lý các đối tượng, vụ việc liên
quan đến an ninh, trật tự xảy ra
trên khu vực cảng Dung Quất.

Đại úy Vũ Hoàng Anh Tuấn-
Phó Đồn trưởng, Đồn Biên
phòng cửa khẩu cảng Dung
Quất cho biết, hiện nay, việc
kiểm soát con người trong quản
lý xuất nhập cảnh đều thông qua
thiết bị đọc mã vạch 2D. Việc
truy xuất dữ liệu thông qua hệ
thống lịch sử của phần mềm
giúp nắm được tất cả nội dung
như thời gian, tên tuổi, quốc tịch

và các thông tin cần thiết khác
liên quan đến hoạt động của con
người, phương tiện, hàng hóa
xuất, nhập và chuyển cảng.

Kiểm soát chặt chẽ, tiết
kiệm thời gian 

Cửa khẩu cảng Dung Quất có
số lượng con người, phương tiện
xuất, nhập cảnh liên tục tăng
trong năm 2022. Tính riêng

cảng Công ty CP Thép Hòa
Phát, mỗi ngày có hàng chục tàu
quốc tế cập bến, hàng trăm lượt
công nhân, chuyên gia lên xuống
tàu kiểm định, xếp dỡ hàng hóa
và thuyền viên người nước ngoài
lên bờ. Trước đây, công tác đăng
ký, quản lý con người ra vào,
hoạt động tại cảng Hòa Phát
Dung Quất phải thực hiện ở cầu
tàu và thường xuyên xảy ra ách
tắc, gây phiền hà cho doanh
nghiệp. Hiện nay, những tồn tại
nói trên đã được khắc phục triệt
để. Cán bộ giám sát làm việc tại
phòng kiểm soát xuất nhập cảnh,
dùng đầu đọc kiểm tra mã vạch
để truy xuất, kiểm tra thông tin
người làm thủ tục qua cửa kiểm
soát biên phòng. Thao tác nhanh
gọn, tiết kiệm nhiều thời gian
cho doanh nghiệp.

Giám đốc cảng Công ty CP
Thép Hòa Phát Dung Quất
Trần Cao Luyện nhận định, từ
khi Đồn Biên phòng cửa khẩu
cảng Dung Quất áp dụng quản
lý xuất nhập cảnh có in mã vạch
2D đã giải quyết nhanh chóng
các thủ tục hành chính cho công
ty. So với trước đây, thời gian
làm thủ tục lên xuống tàu giảm
10 - 20 phút/người. Về phía bộ
phận cảng, việc phối hợp với cơ
quan biên phòng trong quản lý
an ninh trật tự tốt hơn trước.

Cùng với các biện pháp
nghiệp vụ, tuần tra kiểm soát
vũ trang, thiết bị công nghệ
thông tin đã góp phần hỗ trợ
Đồn Biên phòng cửa khẩu
cảng Dung Quất giữ vững an
ninh, trật tự, quản lý tốt cửa
khẩu cảng biển, tạo môi
trường thuận lợi cho doanh
nghiệp, tàu thuyền nước ngoài
ra vào, neo đậu, xuất nhập
hàng hóa.

K.TOÀN

Chuyên trang cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư
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Hiện đại hóa quản lý 
cửa khẩu cảng biển

Thượng úy Trần Ngọc Long - Trạm trưởng Trạm
Kiểm soát biên phòng, Đồn Biên phòng cửa khẩu
cảng Dung Quất cho biết, những năm trước, công tác
kiểm tra, giám sát con người ra vào, hoạt động trong
khu vực cảng thực hiện theo phương thức thủ công
nên xảy ra trường hợp nhiều người sử dụng cùng một
giấy phép, hoặc sử dụng giấy phép hết hạn để lên
xuống, làm việc trên tàu; quá trình kiểm tra, kiểm
soát gặp rất nhiều khó khăn. Khi sử dụng thiết bị
kiểm tra mã vạch 2D đối với giấy phép lên, xuống tàu

giúp hạn chế việc sử dụng giấy phép giả, cũng như sử
dụng giấy phép của người khác. Vấn đề quan trọng
nhất là tạo môi trường thông thoáng cho doanh
nghiệp đẩy nhanh các hoạt động sản xuất. 

Ngoài ra, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung
Quất đưa thiết bị công nghệ 3M vào phục vụ công
tác kiểm tra hộ chiếu thuyền viên, giúp đơn vị
phòng ngừa có hiệu quả hành vi sử dụng hộ chiếu
giả, phát hiện ngăn chặn những đối tượng bị cấm
xuất nhập cảnh. 

Khắc phục tình trạng sử dụng giấy phép giả 

Cán bộ giám sát biên phòng kiểm tra thông tin cá nhân người nước ngoài được cấp phép lên bờ.                                     ẢNH: KT

Cảng chuyên dụng của Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất.                                                         ẢNH: PV



Sau gần 2 năm tạm
dừng do ảnh hưởng của
dịch Covid-19, hiện
nay, thị trường lao
động ở các nước đã mở
cửa trở lại. Điều này đã
mang lại niềm vui cho
người lao động ở
Quảng Ngãi nói riêng
và cả nước nói chung.

Tín hiệu vui   
Sau khi tốt nghiệp THPT,

chị Nguyễn Thị Thanh (23
tuổi), ở xã Bình Châu (Bình
Sơn), học tiếng Hàn và chuẩn
bị các điều kiện để đi làm việc
theo hợp đồng tại Hàn Quốc.
Vượt qua vòng phỏng vấn gần
2 năm trước, nhưng cơ hội làm
việc của chị Thanh bị đình trệ
bởi dịch Covid-19. Cuối năm
2021, chị Thanh tiếp tục tham
gia phỏng vấn về lĩnh vực
nông nghiệp và được tuyển
chọn. Hiện tại, chị Thanh
cùng với nhiều lao động trong
tỉnh theo học lớp định hướng
tại Hà Nội và sẽ xuất cảnh
trong vài tuần tới. “Em đã chờ
đợi một thời gian dài để được
đi xuất khẩu lao động. Em sẽ
cố gắng học tập nâng cao trình
độ tiếng Hàn, nỗ lực khi làm
việc ở nước ngoài", chị Thanh
chia sẻ.

Huyện Bình Sơn là địa
phương có nhiều lao động đi
làm việc ở nước ngoài theo
hợp đồng. Phó trưởng Phòng
LĐ-TB&XH huyện Bình Sơn
Lê Tấn Đức cho biết, nhiều
lao động của địa phương đã
làm việc thành công ở nước
ngoài, có nguồn thu nhập ổn
định, sau khi về nước có
nguồn vốn để lập thân, lập
nghiệp. Thời gian qua, việc

đưa lao động đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng bị
gián đoạn đã ảnh hưởng đến
tâm lý của người lao động.
Hiện nay, một số thị trường
lao động quốc tế đã mở cửa
trở lại. Đây là tin vui cho các
lao động có nhu cầu đi làm
việc ở nước ngoài, nhất là
những lao động đã qua các
vòng phỏng vấn cũng an tâm
hơn. Từ đầu năm 2022 đến
nay, có 15 lao động trên địa
bàn huyện Bình Sơn được xuất
cảnh. Huyện Bình Sơn đã giới
thiệu 4 doanh nghiệp phái cử
đến 22 xã, thị trấn trên địa bàn
để trực tiếp tuyển dụng lao
động đi làm việc ở các thị
trường chất lượng cao.

Nhiều cơ hội cho người
lao động 

Là một trong những đơn vị
cung ứng lao động cho công tác
đưa lao động đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng, từ đầu
năm đến nay, Trung tâm Dịch
vụ việc làm tỉnh đã tổ chức tư
vấn cho hơn 200 lượt lao động.
Qua đó, có 80 lao động đã đăng
ký tham gia đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng, tập trung
vào thị trường Nhật Bản, Hàn
Quốc. Các lao động hiện đang
được học tiếng nước ngoài tại
trung tâm. Từ đầu năm đến
nay, trung tâm đã đưa 22 học
viên xuất cảnh và 78 lao động
đang chờ xuất cảnh.

Phó Giám đốc phụ trách

Trung tâm Dịch vụ việc làm
tỉnh Võ Duy Yên cho biết,
thông qua mạng xã hội và các
sàn giao dịch việc làm được tổ
chức thường xuyên, trung tâm
tiếp tục thông tin cho người lao
động về các đơn hàng đi làm
việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc,
Cộng hòa Liên bang Đức... Thị
trường lao động ở các nước này
đang cần ứng viên cho các
ngành điều dưỡng đa khoa,
nông nghiệp, ngư nghiệp, xây
dựng... Ngoài ra, một số DN
phái cử cũng tham gia tuyển
dụng lao động tại tỉnh ta với
nhiều đơn hàng hấp dẫn.

Năm 2022, toàn tỉnh phấn
đấu đưa 1.000 lao động đi làm
việc ở nước ngoài theo hợp

đồng. Với những tín hiệu tích
cực trong các tháng đầu năm, hy
vọng tỉnh sẽ đạt được kết quả
như kỳ vọng trong công tác xuất
khẩu lao động. Điều đáng mừng
là người lao động và cả DN phái
cử đã chọn những thị trường tốt,
có nhiều lợi ích cho người lao
động như thu nhập cao, cơ hội
học tập tốt để đưa lao động đi
làm việc. Phó Giám đốc Sở LĐ-
TB&XH Nguyễn Tấn Đối nhấn
mạnh, thời gian tới, Sở LĐ-
TB&XH cùng các ngành, địa
phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh
tuyên truyền về chế độ, chính
sách, quyền lợi, điều kiện làm
việc, sinh hoạt, thu nhập của
người lao động đi làm việc ở
nước ngoài theo hợp đồng...
nhằm tạo sự hấp dẫn, thu hút
người lao động tham gia. Đồng
thời, lựa chọn các thị trường lao
động chất lượng cao để giới
thiệu đến người lao động, tạo
điều kiện cho người lao động
trong tỉnh có cơ hội tốt nhất khi
tham gia làm việc ở nước ngoài. 

Bài, ảnh: XUÂN HIÊU

Thực hiện phong trào thi đua dân
vận khéo gắn với đẩy mạnh học tập
và làm theo gương Bác, các cơ quan,
đơn vị ở huyện Trà Bồng đã triển khai
thực hiện hiệu quả mô hình giúp đỡ
học sinh (HS) nghèo, tạo sự lan tỏa
trong cộng đồng. 

Từ năm 2019, Chi  bộ Công
an thị trấn Trà Xuân đã triển
khai thực hiện mô hình “Giúp
đỡ học sinh nghèo vượt khó”.
Từ nguồn vận động đóng góp
trong cán bộ, chiến sĩ trong
đơn vị, chi bộ đã hỗ trợ em
Nguyễn Cẩm Ly mỗi năm học
6 triệu đồng, thời gian hỗ trợ
trong 3 năm. Em Ly hiện đang
học lớp 6 Trường THCS Trà
Xuân. Mẹ của Ly không may
mắc bệnh hiểm nghèo, ba là
lao động tự do, công việc bấp
bênh. Chị gái Ly năm nay học
lớp 10. Vượt lên hoàn cảnh
khó khăn, chị em Ly năm nào
cũng đạt thành tích học tập
xuất sắc.  "Gia đình tôi rất biết
ơn cán bộ, chiến sĩ Công an thị
trấn Trà Xuân. Ba năm qua, số

tiền hỗ trợ từ mô hình đã giúp
vợ chồng tôi trang trải chi phí
học tập cho con, để cháu an
tâm học tập", anh Nguyễn Văn
Bùi, ba của em Ly, xúc động
nói. Thiếu tá Trương Thị Minh
Thư - Trưởng Công an thị trấn
Trà Xuân cho biết, đến tháng
8/2022, chương trình hỗ trợ
em Ly sẽ kết thúc để chuyển

sang giúp HS khác. Tuy vậy,
chi bộ vẫn luôn dành sự quan
tâm hỗ trợ cho em. 

Từ năm 2019 đến nay, có 6
chi bộ thuộc lực lượng công an
huyện Trà Bồng triển khai mô
hình giúp đỡ HS có hoàn cảnh
đặc biệt khó khăn vượt khó,
học giỏi. Thiếu tá Nguyễn Văn
Đông - Bí thư Chi bộ An ninh,

Công an huyện Trà Bồng cho
hay, chi bộ thực hiện mô hình
“Phối hợp, giúp đỡ, giáo dục 1
em học sinh có hoàn cảnh khó
khăn vươn lên trong học tập"
tại thôn Cưa, xã Trà Hiệp. Cụ
thể, đơn vị giúp đỡ em Hồ
Ngọc Khang, học lớp 5, mồ côi
cả cha lẫn mẹ. Hai anh em
Khang đang sống cùng vợ
chồng người cậu ruột thuộc
diện hộ nghèo. Chi bộ hỗ trợ
em Khang mỗi quý 500 nghìn
đồng; đồng thời tặng em xe
đạp, đồng phục, sách vở, quần
áo, ba lô... 

Ngoài ra, nhiều chi bộ, cơ
quan, hội, đoàn thể trên địa
bàn huyện Trà Bồng triển khai
thực hiện hiệu quả mô hình
tiếp sức cho HS nghèo đến
trường. Điển hình là Chi bộ
Ủy ban MTTQ Việt Nam
huyện với mô hình "Hỗ trợ sổ
tiết kiệm cho 1 học sinh
nghèo", mỗi năm hỗ trợ 1 sổ
tiết kiệm trị giá 4 triệu đồng;
Hội LHPN thị trấn Trà Xuân
với mô hình "Giúp đỡ học sinh

nghèo hiếu học"; chi bộ và
Công đoàn Văn hóa - Truyền
thông - Thể thao huyện triển
khai mô hình “Thu gom phế
liệu gây quỹ đồng hành cùng
em đến trường”...

Trưởng ban Dân vận
Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban
MTTQ Việt Nam huyện Trà
Bồng Lê Kim Trinh cho biết,
huyện vừa tổ chức sơ kết 5
năm thực hiện Chỉ thị 22-
CT/TU ngày 3/4/2017 của
Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy
mạnh nâng cao hiệu quả
phong trào thi đua “Dân vận
khéo”. Trong số các mô hình
dân vận khéo được khen
thưởng, có nhiều mô hình hỗ
trợ HS nghèo. Qua đó, giúp
các em có thêm động lực vượt
qua khó khăn, tiếp bước đến
trường. Các chi bộ, cơ quan,
đơn vị đang tiếp tục đăng ký
mô hình mới năm 2022, trong
đó có hơn 10 đơn vị triển khai
mô hình “Đồng hành cùng em
đến trường”. 

Bài, ảnh: NHỊ PHƯƠNG 
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Lao động được tư vấn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Sàn giao dịch việc làm vừa tổ chức tại huyện Ba Tơ.

Hơn 240 lao động đã
xuất cảnh đi làm việc ở
thị trường chất lượng
Trong 6 tháng đầu năm 2022,
toàn tỉnh có 242 lao động đã xuất
cảnh đi làm việc ở nước ngoài.
Trong đó, chủ yếu là các thị
trường Hàn Quốc, Nhật Bản và
Đài Loan. Phần lớn lao động xuất
cảnh trong 6 tháng đầu năm là
những người đã vượt qua vòng
phỏng vấn của các DN nước ngoài
trong thời gian trước khi bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài
ra, toàn tỉnh hiện có gần 140 lao
động đang hoàn tất các thủ tục
chờ xuất cảnh trong thời gian tới.

Thị trường lao động quốc tế mở cửa trở lại

Cán bộ, chiến sĩ Công an thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) tặng quà cho em
Nguyễn Cẩm Ly.

Đồng hành cùng em đến trường 
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Đó là thông điệp ngày
Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt
Nam (1/7) năm nay. Để
triển khai thông điệp đó
Bảo hiểm xã hội tỉnh đã
và đang tích cực triển
khai nhiều giải pháp để
phát triển BHYT, vì mục
tiêu sức khỏe cộng đồng.

Điểm tựa cho người bệnh

Những năm qua, BHXH tỉnh
đã tổ chức thực hiện tốt các
chính sách, pháp luật về BHXH,
BHYT, BHTN. Ngành đã tham
mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND
tỉnh triển khai đưa Luật BHYT
đi vào cuộc sống. Trưởng phòng
Truyền thông và Phát triển đối
tượng (BHXH tỉnh) Phạm Văn
Lệ cho biết, hằng năm, BHXH
tỉnh phối hợp với các cơ quan
báo chí, hội, đoàn thể, các tổ
chức chính trị, đài truyền thanh
tuyến xã trên địa bàn tỉnh tuyên
truyền sâu rộng chính sách bảo
hiểm đến người dân, đặc biệt là
BHYTđể được chăm sóc sức
khỏe tốt hơn.

Sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị đã tạo chuyển biến
tích cực trong thực hiện mục
tiêu BHYT toàn dân. Số người
tham gia BHYT tăng cao. Ước
tính đến cuối tháng 6/2022,
toàn tỉnh có hơn 1,165 triệu
người tham gia BHYT, với tỷ lệ
bao phủ đạt trên 96,5%. Trong
đó, người nghèo, người dân tộc
thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi và
các đối tượng chính sách xã hội
đã được Nhà nước hỗ trợ toàn
bộ mức đóng BHYT. Đối
tượng hộ cận nghèo, được ngân
sách nhà nước hỗ trợ 70% mức
đóng theo quy định của Luật
BHYT, ngân sách địa phương
hỗ trợ thêm 30% mức đóng còn

lại. Quyền lợi về khám, chữa
bệnh theo thẻ BHYT ngày càng
toàn diện.

Bên cạnh mở rộng đối tượng
tham gia, BHXH tỉnh phối hợp
với ngành y tế thống nhất danh
mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ
kỹ thuật được sử dụng theo

năng lực chuyên môn, tuyến kỹ
thuật y tế, đảm bảo quyền lợi
của người tham gia BHYT khi
khám, chữa bệnh. Ngành y tế đã
tích cực thực hiện các giải pháp
nâng cao chất lượng khám, chữa
bệnh cho người dân. Đến tháng
6/2022, toàn tỉnh có gần 657

nghìn lượt người đến các cơ sở y
tế, bệnh viện khám, chữa bệnh
theo diện BHYT, với số tiền
được thanh toán hơn 283 tỷ
đồng. Trong đó, nhiều người
bệnh thuộc diện hộ nghèo, cận
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu
số, nhờ có thẻ BHYT đã đỡ
phần khó khăn trong chi phí
khám, chữa bệnh.

Hướng tới mục tiêu

BHYT toàn dân 

Thực hiện chủ trương bao
phủ BHYT toàn dân, BHXH
tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên
truyền để người dân hiểu
BHYT là chính sách nhân văn
của Đảng, Nhà nước, mang ý
nghĩa nhân đạo và có tính chia
sẻ cộng đồng, thể hiện tinh thần
tương thân tương ái, chia sẻ rủi
ro giữa người khỏe với người
ốm, giữa người trẻ với người già,
giữa người có thu nhập cao với
người có thu nhập thấp. 

Giám đốc BHXH tỉnh Tiêu

Sinh cho hay, nhân kỷ niệm
Ngày BHYT Việt Nam (1/7)
năm 2022, hướng tới hoàn
thành mục tiêu BHYT toàn
dân, BHXH tỉnh triển khai kế
hoạch tổ chức các hoạt động
truyền thông với chủ đề “Bảo
hiểm y tế - Vì sức khỏe, hạnh
phúc mọi gia đình”. Theo đó,
BHXH tỉnh tăng cường công
tác thông tin, truyền thông trên
các phương tiện thông tin đại
chúng, tuyên truyền qua pa-nô,
áp phích về ý nghĩa, vai trò, lợi
ích, tính nhân văn của chính
sách BHYT, nhất là BHYT hộ
gia đình; về quyền lợi của người
có thẻ BHYT khi đi khám, chữa
bệnh BHYT; mức hỗ trợ kinh
phí từ ngân sách nhà nước, ngân
sách địa phương khi tham gia
BHYT hộ gia đình. Đồng thời,
truyền thông những chính sách
BHYT mới ban hành; kết quả
thực hiện chính sách BHYT 6
tháng đầu năm 2022 và những
nỗ lực của ngành trong việc
đảm bảo quyền lợi cho người
tham gia BHYT theo quy định
của pháp luật. Tuyên truyền
giúp người dân hiểu được tiện
ích khi sử dụng căn cước công
dân gắn chíp trong khám, chữa
bệnh BHYT; nhận diện các
hành vi vi phạm, những hình
thức lạm dụng, trục lợi trong
thực hiện chính sách BHYT...
“Thủ tướng Chính phủ ban
hành Quyết định số 823/QĐ-
TTg ngày 16/6/2009 về việc lấy
ngày 1/7 hằng năm là Ngày
BHYT Việt Nam. Đây là dịp để
BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, vận động
nhân dân chung tay, góp sức
thực hiện tốt Luật BHYT, vì sức
khỏe nhân dân và vì an sinh xã
hội, ông Tiêu Sinh nhấn mạnh. 

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN

Nhờ có thẻ BHYT người dân an tâm điều trị bệnh.

Bảo hiểm xã hội tỉnh vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ sổ BHXH, BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó
khăn ở huyện Ba Tơ.

Đời sống - Xã hội

Thời tiết nắng nóng, trẻ em mắc
bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết
nhập viện tăng cao. Bệnh viện Sản -
Nhi (BVSN) tỉnh đã tập trung nhân,
vật lực để khám và điều trị  cho
người bệnh.

Bác sĩ Trương Thị Xuân
Ánh, Khoa Bệnh nhiệt đới
(BVSN tỉnh) cho biết, từ đầu
mùa hè đến nay, bình quân mỗi
ngày, khoa khám cho khoảng
20 bệnh nhân nhi. Qua khám
lâm sàng, nhiều bệnh nhân nhi
mắc bệnh tay chân miệng, nổi
mụn nước cần phải nhập viện.
Nhiều trẻ không được điều trị
kịp thời, khi đến bệnh viện
bệnh đã diễn biến nặng nên
phải nhập viện điều trị. 

Bác sĩ Trương Thị Xuân
Ánh cho biết thêm, bệnh tay
chân miệng thường phát sốt,
trong miệng có đốm đỏ như

phỏng rộp, sau đó trở thành
vết loét. Vết loét thường nằm
trên lưỡi, nướu và niêm mạc
má, hoặc phát ban trên da...
Trẻ mắc bệnh tay chân miệng

có thể không có biểu hiện triệu
chứng, hoặc chỉ có phát ban,
hay loét miệng. Một số ít
trường hợp, bệnh có thể diễn
biến nhanh với các triệu chứng

về thần kinh, hô hấp và nhanh
chóng dẫn đến tử vong. Vì vậy,
khi bé có triệu chứng sốt, chán
ăn, mệt mỏi và thường xuyên
bị đau họng, cha mẹ nên đưa
bé đi khám để điều trị kịp thời. 

Theo bác sĩ Nguyễn Mậu
Thạch - Phó trưởng Khoa Bệnh
nhiệt đới (BVSN tỉnh), bệnh
tay chân miệng thường bùng
phát vào mùa hè và mùa thu.
Thời tiết nắng nóng là điều kiện
thuận lợi cho bệnh tay chân
miệng bùng phát. Hiện khoa
tiếp nhận bệnh nhân tay chân
miệng tăng gấp 3 lần so với
trước. Bệnh tay chân miệng là
do nhiễm vi rút cấp tính, có thể
lây nhiễm từ người sang người
qua tiếp xúc trực tiếp với dịch
mũi, họng, nước bọt, chất dịch
từ mụn nước, hoặc phân của
người bị nhiễm bệnh. Người bị
bệnh có thể làm lây lan bệnh

nhiều nhất trong tuần đầu tiên,
thời gian lây nhiễm có thể kéo
dài trong vài tuần. Bệnh có bốn
mức độ nặng khác nhau, lúc
đầu bệnh thường gây sốt, sau
đó chân, tay nổi mụn bỏng
nước, loét miệng, biếng ăn, sốt
nhiều lần... Bệnh chuyển biến
rất nhanh, để lâu có thể sẽ biến
chứng nặng như suy tim, phù
phổi, viêm não, sốt cao... Ngoài
ra, khoa còn tiếp nhận nhiều
bệnh nhân mắc các bệnh
truyền nhiễm như bệnh thủy
đậu, sốt xuất huyết, viêm não...
với khoảng 70 bệnh
nhân/ngày, trong đó có khoảng
15 - 20 bệnh nhân sốt xuất
huyết. Bệnh viện đã tăng cường
nhân lực, trang thiết bị bổ sung
cho Khoa Bệnh nhiệt đới để
các y, bác sĩ theo dõi, chăm sóc
và điều trị cho bệnh nhân. 

Bài, ảnh: A.NGUYỆT

Bác sĩ Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh theo dõi sức khỏe bệnh
nhân nhi.

“Bảo hiểm y tế - Vì sức khỏe, 
hạnh phúc mọi gia đình”

Nắng nóng, bệnh nhân nhập viện tăng cao



Thời gian gần đây, tình trạng thi
công công trình gây ảnh hưởng đến
an toàn lưới điện đang có chiều
hướng gia tăng. Không ít sự cố đã
gây mất điện trên diện rộng, ảnh
hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của
người dân và doanh nghiệp. 

Mới đây, Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Trần Phước Hiền
đã ký Quyết định số 19/QĐ-
XPHC xử phạt Công ty CP
Kinh tế kỹ thuật (Hà Nội) 95
triệu đồng về vi phạm trong
quá trình nổ mìn thi công tại
KKT Dung Quất. Công ty
này là nhà thầu thi công các
hạng mục thuộc dự án Khu
liên hợp gang thép Hòa Phát
Dung Quất 2 đã thực hiện
việc nổ mìn để phá đá, gây
ảnh hưởng đến đường dây
điện 110kV do Công ty Điện
lực Quảng Ngãi quản lý, vận
hành. Theo kết quả kiểm tra
hiện trường, vụ nổ mìn đã
làm tưa, đứt nhiều sợi dây
nhôm tại nhiều vị trí khoảng
cột đường dây 110kV Dung
Quất 220 - Thép Hòa Phát.

Tình trạng xây dựng các
công trình gây mất an toàn hệ
thống lưới điện, ảnh hưởng
đến sinh hoạt, sản xuất của
người dân và doanh nghiệp ở
KKT Dung Quất nói riêng, địa
bàn huyện Bình Sơn nói
chung diễn ra nhiều năm nay.
Trước đó, một số nhà thầu thi

công trong quá trình vận
chuyển đất, đá san lấp mặt
bằng thi công đường cao tốc
Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã làm
gãy đổ, đứt dây lưới điện hạ
thế và trung thế, gây ra sự cố
mất điện. Phó Chủ tịch
UBND huyện Bình Sơn Ngô
Văn Dụng cho biết, tình trạng

thi công nhiều công trình, dự
án cùng một thời điểm đã ảnh
hưởng đến hạ tầng giao thông,
hạ tầng điện trên địa bàn. Việc
nổ mìn thi công công trình,
mặc dù được Sở Công thương
cấp giấy phép, được giám sát
nhưng vẫn xảy ra một số sự cố
làm mất điện, khiến người dân
bức xúc. Huyện đề nghị cơ
quan chức năng của tỉnh phải
có biện pháp kiểm tra, giám
sát chặt chẽ việc thi công công
trình đảm bảo các quy định an
toàn, hạn chế ảnh hưởng đến
sinh hoạt của người dân trong
khu vực.

Hiện nay, vẫn còn một số
công trình thi công trên mặt
bằng có hạ tầng điện, nhưng
chưa phối hợp tốt với ngành
điện để có biện pháp bảo vệ,
di dời nhằm đảm bảo an toàn
điện. Thậm chí, có một số
trường hợp trong quá trình
xây dựng đã cơi nới vi phạm
khoảng cách an toàn lưới điện,
gây phóng điện dẫn đến bị tai
nạn. Không ít công trình, nhà
thầu đào đất gây sụt lún công

trình lưới điện cao áp, trạm
điện; nổ mìn, mở mỏ, xếp,
chứa các chất dễ cháy nổ, các
chất hóa học có khả năng gây
ăn mòn hoặc hư hỏng các bộ
phận của công trình lưới điện;
đắp đất, xếp các loại vật liệu,
thiết bị hoặc đổ phế thải vi
phạm khoảng cách an toàn...
Ngành điện đã kiểm tra, nhắc
nhở, đồng thời đề nghị đơn vị
có thẩm quyền xử phạt trường
hợp vi phạm, nhưng tình
trạng này vẫn tiếp diễn. Theo
Giám đốc Sở Công thương Võ
Văn Rân, để hạn chế tình
trạng xâm phạm lưới điện, gây
sự cố, các chủ đầu tư, nhà
thầu trong quá trình thực hiện
dự án công trình cần khảo sát,
tính toán, xác định phạm vi an
toàn cần thiết cho lưới điện.
Đồng thời, liên hệ với Công ty
Điện lực Quảng Ngãi để được
hỗ trợ thực hiện các giải pháp
bảo vệ an toàn lưới điện, hạn
chế tối đa việc thi công công
trình ảnh hưởng đến vận hành
cấp điện. 

THANH NHỊ
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Tranh thủ thời tiết thuận
lợi, các đơn vị đang đẩy
nhanh tiến độ thi công
các dự án (DA), công
trình phòng, chống thiên
tai (PCTT) để hoàn thành
trước mùa mưa bão năm
2022. Đối với những
điểm sạt lở chưa được
đầu tư, các địa phương
cần chủ động phương án
ứng phó theo phương
châm “4 tại chỗ”.

Tập trung nguồn lực
thi công 

Hoạt động thi công tại công
trình DA Kè chống sạt lở bờ
biển thôn Phổ Trường, xã
Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) và
DA Khu neo đậu tránh trú bão
cho tàu cá kết hợp cảng cá Cổ
Lũy (TP.Quảng Ngãi) luôn
khẩn trương, náo nhiệt. Giám
đốc điều hành DA Kè chống
sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường
Đỗ Thái Vũ cho biết, thời tiết
thuận lợi nhưng việc thi công
DA phụ thuộc hoàn toàn vào
thủy triều. Vì vậy, chủ đầu tư và
các nhà thầu bố trí nhân lực,
phương tiện tổ chức thi công
DA theo hình thức “3 ca, 4 kíp”,
các đội nhân công làm việc
xuyên đêm. Đến thời điểm này,
các hạng mục quan trọng của
DA đã hoàn thành. Hiện các
đơn vị tiếp tục nỗ lực đẩy
nhanh tiến độ thi công các
hạng mục, đảm bảo toàn DA cơ
bản hoàn thành trước ngày
30/8/2022.

Ngoài ra, các DA như kè
chống sạt lở bờ biển thôn Kỳ
Xuyên, xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng
Ngãi); kè chống sạt lở sông

Phước Giang, đoạn qua xã
Hành Dũng (Nghĩa Hành); kè
chống sạt lở xã Bình Hải, giai
đoạn 2 (Bình Sơn)... cũng đang
được chủ đầu tư và các nhà
thầu tập trung nhân lực, vật tư
đẩy nhanh tiến độ thực hiện,
đảm bảo công trình cơ bản
hoàn thành và phát huy hiệu
quả PCTT trong mùa mưa bão
năm 2022.

Còn nhiều điểm sạt lở
Bên cạnh các công trình

chống sạt lở bờ sông, bờ biển đã
và đang được đầu tư xây dựng
nhằm nâng cao năng lực PCTT,
hiện nay ở nhiều địa phương,
tình trạng xâm thực ven sông,
sạt lở núi ngày càng nghiêm

trọng nhưng chưa được đầu tư
kè chống sạt lở, chưa có nhà
PCTT kết hợp cộng đồng. Đơn
cử tại thôn Mỹ Hưng, xã Hành
Thịnh (Nghĩa Hành)nằm ven
sông Vệ, thấp trũng và dễ sạt lở.
Khi xảy ra lũ trên sông Vệ, công
tác di dời và sơ tán dân ở thôn
Mỹ Hưng gặp nhiều khó khăn.
Nguyên nhân là nhà kiên cố ít,
lại không có nhà PCTT kết hợp
cộng đồng, trong khi tuyến
đường độc đạo bị ngập sâu nên
việc di chuyển gần 400 hộ dân
ở nơi đây phải thực hiện bằng
ghe máy.

Còn trên địa bàn huyện
Minh Long, hàng chục điểm sạt
lở ven sông Phước Giang, đe
dọa trực tiếp tính mạng và tài

sản của hàng trăm hộ dân
nhưng các khu vực này chưa có
nhà PCTT kết hợp cộng đồng.
Chủ tịch UBND xã Long Sơn
(Minh Long) Võ Văn Gấm cho
biết, dân cư phân bố rộng, địa
hình bị chia cắt bởi đồi núi và
sông suối nên mỗi khi xảy ra
thiên tai, việc di dời và sơ tán
hàng trăm hộ dân gặp rất nhiều
khó khăn. Chính quyền địa
phương và người dân mong các
cấp quan tâm đầu tư xây dựng
nhà PCTT kết hợp cộng đồng,
xây dựng công trình kè chống
sạt lở ven suối và sông Phước
Giang để người dân an cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trần Phước Hiền đã có chỉ
đạo, các chủ đầu tư đôn đốc

các nhà thầu đảm bảo tiến độ
thi công và chất lượng các công
trình PCTT; chính quyền các
địa phương và các đơn vị phải
chủ động phương án ứng phó
với rủi ro thiên tai theo phương
châm “4 tại chỗ”. Kiểm tra,
phát hiện, xử lý, ngăn chặn triệt
để các trường hợp vi phạm
Luật Đê điều, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc ứng phó với
sự cố mùa mưa bão, bảo đảm
an toàn đê cũng như công trình
PCTT. Đối với các vị trí sạt lở,
phải theo dõi chặt chẽ diễn
biến để có phương án xử lý kịp
thời, bảo đảm an toàn công tác
PCTT trong mùa mưa bão
năm nay.

Bài, ảnh: MỸ HOA

Công trình Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An (TP.Quảng Ngãi) đã hoàn thành các hạng mục quan
trọng của dự án.

Thi công kè sông Rin (Sơn Hà) có nguy cơ gây ảnh hưởng an toàn lưới điện. 
ẢNH: PV

Thủ tướng Chính phủ đã ban
hành Quyết định số 957/QĐ-TTg
ngày 6/7/2020 phê duyệt Đề án
phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ
biển đến năm 2030. Theo đó,
đến năm 2023 cơ bản hoàn
thành bản đồ về hiện trạng sạt
lở, công trình phòng, chống sạt
lở. Đến năm 2025, hoàn thành
xử lý sạt lở tại các khu vực trọng
điểm, xung yếu ảnh hưởng trực
tiếp đến khu dân cư tập trung, hệ
thống đê điều, cơ sở hạ tầng
thiết yếu vùng ven sông, ven
biển. Đến năm 2030, hoàn thành
90% việc di dời các hộ dân ra
khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy
ra sạt lở. Đồng thời, hoàn thành
việc chỉnh trị ổn định dòng chảy
tại một số phân lưu, hợp lưu,
trên các đoạn sông chính, khu
vực cửa sông, ven biển có diễn
biến xói, bồi phức tạp.

Thi công gây mất an toàn công trình điện

Chủ động phòng, chống thiên tai
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* Tổng Biên tập: Nguyễn Phú Đức
* Phó Tổng Biên tập: Hà Hoàng Triều; Trần Đình Hải
* Trình bày: Võ Văn Của Giá: 2.500 đồng

* Giấy phép xuất bản số: 400/GP-BTTTT, ngày 12/3/2012 của Bộ Thông tin - Truyền thông  * 5 kỳ/tuần, khổ 28x42cm 
* Chế bản tại Phòng Thư ký - Tòa soạn, Báo Quảng Ngãi  
* In tại Công ty In Nhân Dân Bình Định. ĐT: 0256.3822810

Trước nhu cầu sử dụng rau sạch
của người tiêu dùng ngày càng
tăng cao, người trồng rau trong
tỉnh đã chủ động sản xuất theo
hướng an toàn. Tuy nhiên, vấn đề
hậu kiểm sản phẩm chưa được
chính quyền cơ sở và ngành chức
năng quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Quy, ở thôn Xuân
Hòa, xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành)
là một trong những người tiên phong
trồng rau sạch ở địa phương. Nhận thức
được tác hại của nguồn thực phẩm
không đảm bảo an toàn do sử dụng phân
bón hóa học, thuốc trừ sâu, từ đầu năm
2022, ông Quy mạnh dạn đầu tư cải tạo
750m2 đất vườn để trồng xen kẽ các loại
rau sạch như mướp, khổ qua... Đến nay,
gia đình ông Quy đã có nguồn thu nhập
từ vườn rau sạch. “Trong quá trình trồng
rau, tôi không dùng thuốc diệt cỏ, thuốc
trừ sâu mà chủ yếu sử dụng thuốc sinh
học để phòng trừ sâu bệnh. Tuy có vất
vả và tốn kém nhưng đảm bảo an toàn
sức khỏe cho bản thân và người tiêu
dùng”, ông Quy cho biết.

Không chỉ ông Quy, hiện nay có
nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh từng
bước thay đổi tư duy sản xuất, giảm dần
việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc
trừ sâu, thay vào đó là dùng các loại chế
phẩm sinh học để sản xuất sản phẩm
sạch, an toàn. Phó Chủ tịch UBND xã
Hành Tín Đông Nguyễn Ngọc Sinh cho

biết, trồng rau an toàn đem lại nhiều lợi
ích, không chỉ trên phương diện kinh tế
mà còn có ý nghĩa về mặt xã hội, cũng
như bảo vệ môi trường. Vì vậy, trong
thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường
tuyên truyền gắn với nhân rộng mô hình
trồng rau sạch, an toàn đến với người
dân để vừa nâng cao hiệu quả sản xuất,

vừa bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Ngoài một số diện tích sản xuất rau

sạch, rau an toàn quy mô lớn thì còn có
nhiều mô hình trồng rau sạch do người
dân tự đầu tư chuyển đổi. Sản phẩm thu
hoạch chưa được ngành chức năng kiểm
tra các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm,
nên việc tiêu thụ rau sạch, rau an toàn
gặp khó khăn. Theo các hộ dân trồng rau
an toàn, mối liên hệ giữa các khâu như
thu hoạch, xử lý, vận chuyển, bảo quản,
tiêu thụ... chưa có sự liên kết chặt chẽ,
người dân phải tự tìm đầu ra cho sản
phẩm vì chưa có thị trường ổn định.

Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất
lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Nguyễn
Đức Bình cho biết, để hỗ trợ người dân
an tâm sản xuất rau an toàn và đảm bảo
về đầu ra cho sản phẩm, trong thời gian
đến, đơn vị sẽ xây dựng, triển khai kế
hoạch hậu kiểm về an toàn thực phẩm
cho sản phẩm rau sạch trên địa bàn tỉnh.
Việc tổ chức tốt chuỗi cung ứng, sản xuất
nông sản sạch sẽ phát triển bền vững vì có
đầu ra ổn định, giúp người sản xuất nâng
cao thu nhập và góp phần bảo vệ sức khỏe
người tiêu dùng.

Bài, ảnh: NHẬT VY

Sản xuất rau sạch:

Mô hình trồng rau sạch của ông Nguyễn Văn Quy, ở thôn Xuân Hòa, xã Hành Tín Đông (Nghĩa Hành).

Chú trọng khâu hậu kiểm

Trong nước - Thế giới:

Lượng khách nội địa và quốc tế đến Hà Nội tăng
Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong 6 tháng

đầu năm 2022, tổng khách du lịch đến
Hà Nội đạt 8,61 triệu lượt người, tăng gần
gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, khách quốc tế đạt 211.300
lượt, khách nội địa đạt 8,4 triệu lượt.

Tổng thu từ khách du lịch đạt 25,2
nghìn tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với
cùng kỳ năm 2021.

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch
Covid-19, ngành du lịch của thủ đô vẫn
đạt được nhiều kết quả khả quan. Lượng
khách du lịch tăng trưởng tốt qua từng

tháng, đón được số lượng lớn khách du
lịch quốc tế.

Để thu hút khách, ngành du lịch Hà
Nội tập trung tổ chức các hoạt động du
lịch sôi nổi; chỉ đạo các khu, điểm tham
quan du lịch trên địa bàn thành phố tiếp
tục nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch
vụ phục vụ khách du lịch.

Hà Nội tiếp tục được các chuyên
trang, tạp chí du lịch uy tín đánh giá
cao về mức độ hấp dẫn du lịch trong
năm 2022.

Theo vietnamplus.vn

Thủ đô Nhật Bản trải qua đợt nắng nóng nhất trong 150 năm qua
Ngày 28/6 là ngày thứ tư liên tiếp

Nhật Bản hứng chịu cái nóng thiêu đốt,
trong đó nhiệt độ trong ngày tại thủ đô
Tokyo vượt kỷ lục nhiệt độ tháng 6 trong
150 năm qua và giới chức cảnh báo nguy
cơ phải cắt điện.

Nhiệt độ tại Tokyo trong ngày 28/6
ước tính ở mức 36 độ sau 3 ngày liên tiếp
vượt 35 độ C, đánh dấu đợt thời tiết nắng
nóng tháng 6 tồi tệ nhất kể từ lần nắng
nóng kỷ lục ghi nhận năm 1875. Từ sáng
sớm 28/6, số ca nhập viện do say nắng
đã bắt đầu tăng.

Fuji News Network đưa tin tính đến 9
giờ sáng giờ địa phương (7 giờ Việt
Nam), 13 người đã được đưa đến bệnh
viện nghi bị say nắng. Các phương tiện
truyền thông đưa tin ít nhất 2 người đã
tử vong vì nguyên nhân này.

Chính phủ Nhật Bản cảnh báo công
suất điện dự trữ có thể giảm xuống dưới
5% vào chiều 28/6, gần với mức tối thiểu
3% để đảm bảo nguồn cung ổn định ở
Tokyo và 8 quận xung quanh. Công suất
dự trữ dưới 3% có nguy cơ gây ra thiếu
điện và mất điện...       Theo vietnamplus.vn

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, TP.Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự TP.Quảng Ngãi, 226 Nguyễn Du, TP.Quảng
Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Tàu cá QNg-97020-TS; tổng dung tích: 85.70 TĐK; năm và nơi đóng: 2013,
Quảng Ngãi; chiều dài 23,20m; chiều rộng 6,10m; chiều cao mạn 2,80m; vật liệu: Gỗ; số lượng
máy: 01; tổng công suất: 430CV; kiểu máy: Hino, số máy: B10499, xuất xứ: Nhật Bản. 

Giá khởi điểm: 532.826.100 đồng; tiền đặt trước: 106.000.000 đồng.
Nơi có tài sản: Khu neo đậu tàu thuyền tư nhân của ông Tạ Công Tuấn, xã Tịnh Hòa,

TP.Quảng Ngãi.
Đăng ký: Đến 11 giờ, ngày 12/7/2022; đấu giá: Ngày 15/7/2022 tại Trung tâm.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm, điện thoại: 0255.3837266.Tài trợ kinh phí mua báo kính tặng Hội Tù yêu nước tỉnh Quảng Ngãi

ĐC: 97 Hùng Vương, TP.Quảng Ngãi - ĐT: 0255.3822599 - Fax: 0255.3822679

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
CHI NHÁNH QUẢNG NGÃI

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng
Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự TP.Quảng
Ngãi, 226 Nguyễn Du, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Tàu cá QNg-97346-TS; tổng dung tích:
39,30 TĐK; năm và nơi đóng: 1995, Tịnh Kỳ - TP.Quảng
Ngãi; chiều dài Lmax: 18,40m; chiều rộng Bmax: 4,90m; chiều
cao mạn D: 1,90m; vật liệu: Gỗ; tổng công suất: 410CV; kiểu
máy: Hino.

Nơi để tài sản: Bãi neo đậu tàu cá, thôn Phổ Trường, xã
Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Giá khởi điểm: 403.000.000 đồng; tiền đặt trước:
80.600.000 đồng.

Đăng ký: Đến 11 giờ, ngày 18/7/2022; bỏ phiếu: Đến 15
giờ ngày 20/7/2022; đấu giá: Ngày 21/7/2022 tại Trung tâm.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm - 15 Nguyễn
Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, điện thoại:
0255.3837266.

Thông báo đấu giá tài sản 
Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ngãi, 15 Nguyễn Thiệu, TP.Quảng

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Người có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự TP.Quảng Ngãi, 226 Nguyễn Du, TP.Quảng

Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Tài sản đấu giá: 123,1m2 đất ở nông thôn và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 55, tờ

bản đồ số 08, địa chỉ: thôn Tân An, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Giá khởi điểm: 775.800.000 đồng; tiền đặt trước: 155 triệu đồng.
Đăng ký, nộp hồ sơ: Đến 11 giờ, ngày 25/7/2022; đấu giá: Ngày 28/7/2022 tại Trung tâm.
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm, điện thoại: 3837266.

Thông báo đấu giá tài sản 

Thông báo đấu giá tài sản 


