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Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Huỳnh Thị
Ánh Sương chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an.   ẢNH: T.THUẬN

(Xem tin trang 2)

Quốc hội chất vấn nhóm vấn
đề thuộc trách nhiệm quản
lý của Bộ Công an và Bộ Văn
hóa - Thể thao và Du lịch

Tiếp tục Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội, ngày 10/8, dưới sự chủ trì của Chủ
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sự điều hành của
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn
và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc trách
nhiệm quản lý của Bộ Công an và Bộ VH-TT&DL.
Phiên chất vấn và trả lời chất vấn được tổ chức trực
tiếp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (Hà
Nội) và kết nối trực tuyến đến 62 Đoàn ĐBQH các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Tập trung thực hiện các dự
án trọng điểm quốc gia

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.
ẢNH: VGP/NHẬT BẮC

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

Giao thông và nỗi lo
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh, trong 7

tháng năm 2022, các vụ tai nạn giao thông
(TNGT) đã làm chết 87 người và làm bị
thương 59 người. Số người chết vì TNGT tăng
21 người (tăng 31,8%) so với cùng kỳ năm
2021. Một con số khiến nhiều người giật mình
trước tình hình TNGT trên địa bàn tỉnh. 

(Xem tiếp trang 6)

S� ki�n & Bình lu�n

Cống hiến sức trẻ
xây dựng thành
phố giàu, đẹp

Trợ giúp người
tâm thần, trẻ tự
kỷ và người rối
nhiễu tâm trí

Các lực lượng huấn luyện thực binh
Tr 5

TRANG 6

TRANG 4

Tỉnh đang tập trung thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách trong năm 2023. 
Trong ảnh: Công nhân Công ty Tân Mahang Việt Nam (KCN VSIP Quảng Ngãi) trong ca sản xuất.      

ẢNH: TN

Nhiều thách thức
Trang 33

UYÊN ANH

Thu ngân sách năm 2023:

Năm 2023, dự báo Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn trong thu
ngân sách. Do đó, tỉnh cần tìm giải pháp mới để tăng nguồn thu
và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

(Xem tiếp trang 4)

Chuẩn bị Diễn tập khu vực phòng thủ 
và phòng thủ dân sự tỉnh:
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Đọc nhanh:

Thực hiện các đồ án Quy
hoạch phân khu xây dựng tại
KKT Dung Quất. Chủ tịch UBND
tỉnh đã có  chỉ đạo việc triển khai
thực hiện các đồ án Quy hoạch
phân khu xây dựng tại KKT Dung
Quất. Theo đó, UBND tỉnh thống
nhất chủ trương giao cho Ban
Quản lý KKT Dung Quất và các KCN
tỉnh thực hiện 8 đồ án Quy hoạch
phân khu xây dựng tại KKT Dung
Quất theo đề nghị của Ban Quản lý
KKT Dung Quất và các KCN tỉnh tại
Công văn số 1800/BQL-QHXD ngày
2/8/2022. Ban Quản lý chịu trách
nhiệm rà soát, sắp xếp theo các
mức độ ưu tiên để lập các quy
hoạch phân khu và tính toán phân
kỳ kinh phí thực hiện nhiệm vụ
theo từng năm cho phù hợp
nhưng phải đảm bảo yêu cầu quản
lý nhà nước về xây dựng và thu hút
đầu tư tại KKT Dung Quất...

M.ANH

Đại hội đại biểu Hội Đông y
tỉnh sẽ tổ chức trong quý
III/2022. Chủ tịch UBND tỉnh đã có
công văn cho ý kiến về Đại hội đại
biểu Hội Đông y tỉnh lần thứ VII,
nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó,
UBND tỉnh thống nhất Hội Đông y
tỉnh tổ chức đại hội trong quý
III/2022. Về nhân sự lãnh đạo chủ
chốt Hội Đông y tỉnh, nhiệm kỳ
2021 - 2026, thống nhất giới thiệu
ông Hạ Thế Phong - Chủ tịch và
ông Bạch Ngọc Lưu - Phó Chủ tịch
Hội Đông y tỉnh, nhiệm kỳ 2016 -
2021 để giới thiệu tái cử giữ chức
Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Đông
y tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

PV

Học tập, quán triệt các Nghị
quyết của trung ương. Bộ CHQS
tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghiên
cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
cho gần 200 cán bộ, sĩ quan, quân
nhân chuyên nghiệp, công nhân
viên. Nội dung học tập, quán triệt
gồm: Nghị quyết 21 về tăng
cường, củng cố, xây dựng tổ chức
cơ sở đảng và nâng cao chất lượng
đội ngũ đảng viên trong giai đoạn
mới; Nghị quyết 20 về tiếp tục đổi
mới, phát triển và nâng cao hiệu
quả kinh tế tập thể trong giai đoạn
mới; Nghị quyết 19 về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
và Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi
mới, hoàn thiện thể chế, chính
sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
quản lý và sử dụng đất, tạo động
lực đưa nước ta trở thành nước
phát triển có thu nhập cao.

X.T

Tặng quà cho nạn nhân chất
độc da cam. Sáng 10/8, Hội Nạn
nhân chất độc da cam/dioxin
huyện Sơn Tịnh phối hợp với Hội
Chữ thập đỏ huyện đã đến thăm,
tặng quà cho 24 nạn nhân chất
độc da cam trên địa bàn huyện.
Mỗi suất quà trị giá 450 nghìn
đồng. Số tiền này được Hội Nạn
nhân chất độc da cam/dioxin
huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện
vận động hỗ trợ.

T.PHƯỢNG - K.CÚC

Hội nghị báo cáo viên toàn quốc tháng 8/2022

Sáng 10/8, Hội LHPN
huyện Tư Nghĩa tổ chức Hội
nghị sơ kết 5 năm về thực hiện
Quyết định 939 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Đề án
“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp
giai đoạn 2017  -  2025” trên địa
bàn huyện.

Trong 5 năm qua, Hội
LHPN huyện Tư Nghĩa đã tổ
chức quán triệt, triển khai thực

hiện hiệu quả các nội dung của
đề án đến hội LHPN các cấp và
tích cực tuyên truyền, nâng cao
nhận thức, kiến thức về tầm
quan trọng của khởi nghiệp,
khởi sự kinh doanh đến cán bộ,
hội viên phụ nữ. Đến nay, tổng
dư nợ Hội LHPN huyện đang
quản lý hơn 191 tỷ đồng, với
4.310 hộ vay. Có 7.110 phụ nữ
nghèo được hội giúp đỡ vay vốn

và hỗ trợ kiến thức và đã có
1.546 phụ nữ thoát nghèo. Hội
LHPN huyện đã tư vấn giới
thiệu việc làm và xuất khẩu lao
động cho 1.647 phụ nữ. Cùng
với việc tạo điều kiện về vốn,
Hội LHPN huyện tổ chức
nhiều lớp tập huấn như “Trồng
rau an toàn”, “An toàn thực
phẩm”, kỹ thuật chăn nuôi bò
sinh sản, phòng, chống dịch tả

heo Châu Phi... cho hàng nghìn
hội viên phụ nữ.

Hưởng ứng Ngày Phụ nữ
khởi nghiệp do Hội LHPN tỉnh
tổ chức, Hội LHPN huyện Tư
Nghĩa giới thiệu 24 ý tưởng
khởi nghiệp với các sản phẩm
như rượu hạ bách nhựt, vải lau
công nghiệp, nấm rơm, nấm sò,
rau thủy canh...

H.THU

Sáng 10/8, Phó Trưởng ban
Tuyên giáo Trung ương Phan
Xuân Thủy đã chủ trì Hội nghị
báo cáo viên trực tuyến toàn
quốc tháng 8/2022. Ủy viên
Ban Thường vụ, Trưởng ban
Tuyên giáo Tỉnh ủy Đặng Ngọc
Dũng chủ trì hội nghị tại điểm
cầu Quảng Ngãi.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ
GD&ĐT Hoàng Minh Sơn
thông tin chuyên đề: “Những
vấn đề thuộc lĩnh vực
GD&ĐT được dư luận xã hội
quan tâm thời gian gần đây;
chủ trương, giải pháp của

ngành GD&ĐT trong thời
gian tới”. Đó là việc thực hiện
Chương trình Giáo dục phổ
thông mới. Đổi mới thi tuyển
sinh và việc tự chủ đại học.

Hội nghị cũng được nghe
báo cáo viên trung ương thông
tin về “Tình hình nước Cộng
hòa Dân chủ Nhân dân Lào
thời gian gần đây, những
thành tựu nổi bật trong quan
hệ đặc biệt Việt Nam - Lào 60
năm qua”.

Định hướng tuyên truyền
trong thời gian đến, Phó
Trưởng ban Tuyên giáo Trung

ương Phan Xuân Thủy đề nghị,
đội ngũ báo cáo viên các cấp,
tuyên truyền viên cơ sở căn cứ
thông tin, tài liệu các báo cáo
viên cung cấp tại hội nghị để
tuyên truyền. Trong đó, tập
trung tuyên truyền công tác đối
ngoại của Việt Nam; mối quan
hệ Việt Nam đối với các nước
trong khu vực, các nước lớn.
Tuyên truyền 60 năm thiết lập
Quan hệ ngoại giao Việt Nam -
Lào; 45 năm ký kết Hiệp ước
Hữu nghị và hợp tác Việt Nam -
Lào. Tuyên truyền “Năm hữu
nghị Việt Nam - Campuchia

2022” và các ngày lễ, kỷ niệm
lớn như Cách mạng Tháng Tám
và Quốc khánh 2/9... Đồng
thời, tuyên truyền về những kết
quả đạt được của lĩnh vực
GD&ĐT trong thời gian qua,
cũng như công tác chuẩn bị
khai giảng năm học mới 2022 -
2023; công tác phòng, chống
dịch Covid-19. Tuyên truyền
đậm nét việc triển khai thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng và Chương trình
hành động thực hiện Nghị
quyết Hội nghị Trung ương 5.

BÁ SƠN

Giai đoạn 2018 - 2022, có 1.546 phụ nữ thoát nghèo

Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia quản lý nhà nước

Sáng 10/8, Thủ tướng Chính
phủ Phạm Minh Chính -
Trưởng ban Chỉ đạo Nhà nước
các công trình, dự án quan
trọng quốc gia, trọng điểm
ngành GTVT đã chủ trì Hội
nghị trực tuyến của Ban Chỉ
đạo với 33 tỉnh, thành phố. Chủ
tịch UBND tỉnh Đặng Văn
Minh chủ trì hội nghị tại điểm
cầu Quảng Ngãi.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ
tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính khẳng định, việc triển
khai các công trình, dự án trọng
điểm quốc gia, trọng điểm
ngành GTVT vì mục tiêu phát
triển đất nước. Vì thế, các bộ,
ngành và tỉnh, thành phố liên
quan phải quyết tâm thực hiện
tốt kế hoạch đã đề ra, tích cực
phối hợp giải quyết các vướng
mắc, đẩy nhanh tiến độ, sớm
hoàn thành đưa vào khai thác.

Theo báo cáo của Bộ GTVT,
hiện nay cả nước có 9 dự án,
gồm 31 dự án thành phần thuộc
công trình, dự án trọng điểm
quốc gia, trọng điểm ngành

GTVT; tổng vốn đầu tư hơn
734 nghìn tỷ đồng. Trong đó,
dự án Xây dựng đường bộ cao
tốc Bắc - Nam phía đông có quy
mô lớn nhất, với tổng vốn hơn
500 nghìn tỷ đồng, gồm giai
đoạn 1 đã triển khai và giai
đoạn 2 cuối năm sẽ khởi công,
với 12 dự án thành phần. Dự án
đi qua địa bàn Quảng Ngãi có
tổng chiều dài 60,2km.

Đại diện lãnh đạo các Bộ:
GTVT, KH&ĐT, TN&MT,

Tài chính đã báo cáo tiến độ
triển khai các phần việc được
giao, hướng dẫn việc triển khai
một số chính sách liên quan
đến lập thủ tục, chọn nhà thầu,
thủ tục về đất đai, cấp vốn. Đại
diện lãnh đạo TP.Hồ Chí
Minh, Hà Nội, Đồng Nai, Đồng
Tháp, Kiên Giang, An Giang,
Quảng Bình... báo cáo việc triển
khai các dự án thành phần đi
qua địa phương, đưa ra những
cam kết đẩy nhanh tiến độ, góp

sức đưa dự án sớm hoàn thành.
Phát biểu kết luận hội nghị,

Thủ tướng Chính phủ Phạm
Minh Chính yêu cầu các bộ,
ngành và địa phương nâng cao
tinh thần trách nhiệm, chủ
động triển khai hiệu quả phần
việc được phân công; tăng
cường kỷ luật, kỷ cương, tránh
sai sót, tiêu cực. Thủ tướng chỉ
đạo, từ nay đến cuối tháng
9/2022 phải xong thủ tục, lựa
chọn tư vấn thiết kế, giám sát,
thi công trên tinh thần vì lợi ích
của quốc gia, dân tộc. Quá trình
thực hiện phải lập kế hoạch chặt
chẽ, lấy ngày khánh thành đếm
ngược lại để kiểm soát tiến độ.
Các bộ, ngành, địa phương phải
vào cuộc quyết liệt để dự án
sớm hoàn thành, giải quyết nút
thắt giao thông, hình thành
không gian phát triển mới, tạo
ra cơ hội thúc đẩy kinh tế địa
phương phát triển, giải quyết
việc làm cho người dân, đưa nền
kinh tế đất nước phát triển
nhanh, bền vững.

Tin, ảnh: THANH NHỊ

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Tập trung thực hiện các dự án
trọng điểm quốc gia

Sáng 10/8, Đoàn giám sát của
Hội LHPN tỉnh đã làm việc với
huyện Ba Tơ để giám sát việc
triển khai thực hiện Nghị định
56 của Chính phủ về quy định
trách nhiệm của cơ quan hành
chính nhà nước trong việc đảm
bảo cho các cấp hội LHPN Việt
Nam tham gia quản lý nhà nước. 

Qua giám sát cho thấy,
UBND các cấp ở huyện Ba Tơ

đã tạo điều kiện thuận lợi để hội
LHPN các cấp tham gia quản lý
nhà nước và tổ chức các hoạt
động liên quan đến quyền, lợi
ích của phụ nữ, trẻ em; phòng,
chống bạo lực gia đình và bình
đẳng giới; tham gia đóng góp ý
kiến vào việc xây dựng các chỉ
tiêu nghị quyết tại các kỳ họp
của HĐND; tham gia ý kiến về
kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội của địa phương liên quan
đến công tác xóa đói giảm
nghèo; các chính sách, phương
án bồi thường, giải phóng mặt
bằng trên địa bàn...

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê
Na đánh giá cao kết quả triển
khai thực hiện Nghị định 56 ở
huyện Ba Tơ và mong muốn
huyện tiếp tục hướng dẫn, chỉ
đạo các địa phương trong việc

phối hợp và tạo điều kiện thuận
lợi, đảm bảo cho các cấp hội
LHPN tham gia quản lý nhà
nước trong quá trình xây dựng
các chương trình, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội. Đồng thời,
tăng cường tuyên truyền, kiểm
tra, giám sát, đôn đốc việc thực
hiện các nội dung của Nghị định
56 để đạt hiệu quả cao hơn nữa.

T.ÂN

TƯ NGHĨA:
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Tài chính - Thương mại

Theo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư
công tỉnh đề ra, đến ngày 30/6/2022
phải đạt ít nhất 40%, nhưng đến
ngày 31/7/2022, tỷ lệ giải ngân mới
đạt hơn 30% kế hoạch vốn đã phân
khai. Để góp phần thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế, từ nay đến cuối năm
cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2022 của tỉnh là 6.367
tỷ đồng, giảm gần 96 tỷ đồng
(nguồn thu tiền sử dụng đất) so
với kế hoạch vốn được HĐND
tỉnh giao đầu năm. Trong đó,
vốn ngân sách địa phương 4.899
tỷ đồng, vốn ngân sách trung
ương 1.468 tỷ đồng. Đến nay,
tỉnh đã phân khai chi tiết kế
hoạch vốn cho các đơn vị triển
khai thực hiện hơn 6.000 tỷ
đồng. Ước đến ngày
31/7/2022, giá trị giải ngân đạt
1.822 tỷ đồng, bằng 30,4% kế
hoạch vốn phân khai, chưa đạt
so với kế hoạch đề ra (58%).

Nguyên nhân dẫn đến tiến
độ giải ngân chậm là do một số

dự án chuyển tiếp hiện nay vẫn
đang hoàn trả khối lượng thi
công cho kế hoạch vốn năm
2021 đã tạm ứng. Các dự án
khởi công mới thì đang lập thiết
kế bản vẽ thi công và dự toán,
phê duyệt kế hoạch lựa chọn
nhà thầu, tổ chức đấu thầu...
nên chưa có khối lượng thanh
toán và giải ngân. Một số dự án
chuyển tiếp chưa có khối lượng
giải ngân, hoặc giải ngân chậm

do vướng mắc trong công tác
bồi thường, giải phóng mặt
bằng... Riêng các dự án thực
hiện từ nguồn thu tiền sử dụng
đất, xổ số kiến thiết và nguồn
thu từ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất
thuộc sở hữu nhà nước giải
ngân chậm, vì nguồn thu chưa
đảm bảo theo nhu cầu tiến độ
thực hiện dự án.

Theo Sở KH&ĐT, hiện
nguồn vốn còn lại gần 366 tỷ

đồng sẽ tiếp tục phân khai khi
các dự án đủ điều kiện giao vốn.

Vừa qua, UBND huyện Tư
Nghĩa đã có quyết định thống
nhất phân bổ trên 5,7 tỷ đồng
từ nguồn thu tiền sử dụng đất
cho 3 dự án đã đủ điều kiện
phân bổ vốn khởi công mới
năm 2022. Đó là, dự án Thắp
sáng đường điện từ cầu Sắt đi
cầu Phú Nghĩa (xã Nghĩa Hòa);
dự án Đường sông Vệ - Nghĩa
Hòa; dự án Hệ thống camera
phục vụ giám sát an ninh trật tự,
an toàn giao thông trên địa bàn
huyện. Đối với UBND huyện
Bình Sơn, hiện nay đang "chạy
nước rút" để đảm bảo hoàn
thành dự án Xây dựng cơ sở hạ
tầng khu tái định cư Vạn Tường
theo đúng tiến độ và giải ngân
vốn đầu tư...

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu
tư công là nhiệm vụ then chốt
để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
từ nay đến cuối năm. Tuy
nhiên, những tháng còn lại của
năm 2022 là khoảng thời gian

Quảng Ngãi rơi vào mùa mưa
nên công tác triển khai thi công
các công trình, dự án sẽ gặp rất
nhiều khó khăn. Vì vậy, các chủ
đầu tư phải tập trung cao độ,
thường xuyên kiểm tra, giám
sát, đôn đốc nhà thầu tranh thủ
thời tiết thuận lợi, tập trung
nhân lực, máy móc để đẩy
nhanh tiến độ thi công, đảm
bảo tiến độ giải ngân theo kế
hoạch đề ra.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh Đặng Văn Minh,
các chủ đầu tư cần tập trung
bám sát, xây dựng kế hoạch giải
ngân cụ thể cho từng dự án,
đảm bảo đến ngày
31/12/2022 giải ngân 100% kế
hoạch vốn được giao. Trong
tháng 8 này, phải tập trung giải
ngân ngay các nguồn vốn đã
được giao, nhất là vốn ngân
sách trung ương, đảm bảo đến
ngày 30/9 tới, tỷ lệ giải ngân
của tỉnh phải nằm trong tốp
khá của cả nước.

Bài, ảnh: HỒNG HOA

Huyện Bình Sơn đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Đường Huyện đội -
Hóc Cam.

Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thu ngân sách năm 2023:

Nhiều thách thức
Năm 2023, dự báo Quảng
Ngãi gặp nhiều khó khăn
trong thu ngân sách. Do
đó, tỉnh cần tìm giải pháp
mới để tăng nguồn thu và
thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế.

Thu ngân sách phụ
thuộc vào lọc hóa dầu

Tổng thu ngân sách nhà
nước 7 tháng năm 2022 của
Quảng Ngãi ước đạt gần 19,4
nghìn tỷ đồng, tăng 58,8% so
với cùng kỳ năm 2021. Với kết
quả thu ngân sách này, Quảng
Ngãi đứng thứ 3/14 tỉnh, thành
phố khu vực miền Trung, chỉ
sau Thanh Hóa (26 nghìn tỷ
đồng) và Quảng Nam (hơn 20
nghìn tỷ đồng). Tuy nhiên,
phân tích cơ cấu nguồn thu,
khoản thu nội địa của Quảng
Ngãi cho thấy, nguồn thu ngân
sách của tỉnh phụ thuộc vào
Nhà máy Lọc dầu (NMLD)
Dung Quất rất lớn. Cụ thể,
trong 11,861 nghìn tỷ đồng thu
nội địa, thì có tới 9.700 tỷ đồng
thu từ NMLD Dung Quất.

Theo dự báo, những tháng
cuối năm, thu ngân sách Quảng
Ngãi tiếp tục tăng, nhiều khả
năng sẽ thực hiện vượt dự toán
khoảng 3.000 tỷ đồng. Như vậy,
tổng thu ngân sách địa phương
đối với khoản thu nội địa năm
2022 sẽ có khả năng đạt 15
nghìn tỷ đồng. Dựa vào nguyên
tắc giao dự toán ngân sách của

trung ương là "năm sau cao hơn
năm trước từ 10 - 15%", thì khả
năng năm 2023, dự toán trung
ương giao thu ngân sách cho
Quảng Ngãi sẽ tăng thêm
khoảng 3.500 tỷ đồng, tức là
tổng dự toán vào khoảng 25
nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội
địa khoảng 17 nghìn tỷ đồng.
Đây chính là thách thức lớn đối

với Quảng Ngãi.
Phân tích của Sở Tài chính

cho thấy, thu ngân sách nhà
nước trong năm 2023 gặp nhiều
áp lực, bởi nguồn thu năm 2022
đạt được chủ yếu nhờ thu từ
dầu, vì giá dầu tăng cao. Thế
nhưng, theo kế hoạch năm
2023, NMLD Dung Quất phải
tạm dừng hoạt động để bảo
dưỡng 52 ngày, nên nguồn thu
ngân sách sẽ bị ảnh hưởng. Hơn
nữa, theo dự báo của các nhà
chuyên môn, khả năng năm
2023 giá dầu sẽ giảm sâu, dao
động từ 20 - 30 USD/thùng và
thực tế trong những năm qua,
có thời điểm giá dầu xuống còn
30 USD/thùng.

Chủ động điều hành
ngân sách

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng
Văn Minh cho rằng, áp lực tăng
trưởng, thu ngân sách năm
2023 đối với Quảng Ngãi là rất
lớn. Ngay từ bây giờ, các sở,
ngành, địa phương cần tìm giải

pháp để tăng nguồn thu và thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế, từ đó
bù đắp hụt thu từ NMLD Dung
Quất. Những khoản thu phát
sinh mới, khoản thu có khả
năng tăng thu thì phải cập nhật
kịp thời theo dõi, đôn đốc thực
hiện. Các cơ quan chuyên môn
của tỉnh cần tính toán mọi tình
huống, tham mưu kịch bản cho
tỉnh để chủ động điều hành
ngân sách, không để bị động.

Việc tham mưu kịch bản thu
ngân sách năm 2023, các cơ
quan liên quan cần tính toán
sát thực tế hơn, dự toán đưa ra
phải dựa trên tính khả thi. Bài
học kinh nghiệm từ việc đưa ra
dự toán thu ngân sách từ đấu
giá quyền sử dụng đất nhiều
năm qua không đạt được, thì
cần phải đánh giá, tìm nguyên
nhân, rút kinh nghiệm. Dự kiến
năm 2023, trung ương giao dự
toán cho tỉnh từ nguồn thu tiền
sử dụng đất khoảng 1.000 tỷ
đồng, cộng với dự toán HĐND
tỉnh giao, nhiều khả năng con
số thu tiền sử dụng đất sẽ
không dưới 2.500 tỷ đồng. Chủ
tịch UBND tỉnh Đặng Văn
Minh yêu cầu các sở, ngành
phải tích cực học tập kinh
nghiệm từ các địa phương khác
để tăng nguồn thu tiền sử dụng
đất vào ngân sách.

Cùng với bảo vệ dự toán thu
ngân sách trung ương giao,
Quảng Ngãi cũng cần kiến nghị
bảo vệ dự toán chi ngân sách từ
nguồn trung ương. Nhiều năm
qua, Quảng Ngãi thực hiện tỷ lệ
điều tiết về trung ương ở mức
cao, nhưng nguồn phân bổ đầu
tư phát triển của trung ương
dành cho tỉnh không nhiều hơn
các tỉnh có tỷ lệ điều tiết thu
ngân sách thấp.      

THANH NHỊ

Quảng Ngãi tập trung hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, để tăng thu ngân sách trong năm 2023. 
Trong ảnh: Hoạt động xuất nhập hàng hóa tại cảng Dung Quất.  ẢNH T.N

Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn số
3972/UBND-KTTH chỉ đạo về xây dựng dự
toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài
chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025.

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị và địa phương theo chức năng, nhiệm
vụ, chủ động quán triệt, thực hiện nội dung
hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại
Thông tư số 47/2022/TT-BTC ngày
29/7/2022 và các văn bản có liên quan để Báo
cáo kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà
nước năm 2022, xây dựng dự toán ngân sách
nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính ngân
sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025 của đơn vị,
gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/8/2022.

Trường hợp vướng mắc, kịp thời tổng hợp báo
cáo UBND tỉnh để xem xét, giải quyết.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn
các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai
thực hiện hoàn thành nhiệm vụ nêu trên đảm
bảo đúng tiến độ, đúng quy định; trên cơ sở
đó, tổng hợp, rà soát và tham mưu UBND tỉnh
báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực
hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2022,
xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm
2023, kế hoạch tài chính ngân sách - nhà nước
3 năm 2023 - 2025 của tỉnh theo đúng quy
định. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ trước
ngày 25/8/2022.

H.ANH

Xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
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Luôn phấn đấu học tập,
lao động, rèn luyện, sáng
tạo, tuổi trẻ TP.Quảng
Ngãi đã tích cực đóng
góp vào các phong trào,
xung kích trên nhiều lĩnh
vực vì sự phát triển của
quê hương.

Xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022,
các cơ sở đoàn ở TP.Quảng
Ngãi đã thực hiện 251 công
trình thanh niên, với tổng trị giá
1,2 tỷ đồng, thu hút hơn 60
nghìn lượt đoàn viên, thanh
thiếu nhi tham gia. Thông qua
các chương trình “Xuân tình
nguyện”, “Tháng Thanh niên”,
“Chiến dịch Thanh niên tình
nguyện hè”... tuổi trẻ thành phố
đã trao hơn 700 suất quà cho
các hoàn cảnh khó khăn, trị giá
hơn 100 triệu đồng. 

Góp sức vào quá trình xây
dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh, đoàn viên, thanh niên
(ĐVTN) TP.Quảng Ngãi đã
đóng góp 450 ngày công xây
dựng tuyến đường bê tông dài
gần 500m; công trình điện thắp
sáng đường quê dài 6,5km, tổng
kinh phí 191 triệu đồng; ; triển
khai 5 “Đoạn đường hoa thanh
niên”, 9 công trình vườn hoa;
trồng, chăm sóc hơn 11 nghìn
cây xanh; tu sửa làm đẹp nghĩa
trang liệt sĩ...

Vào các “Ngày Chủ nhật
xanh”, “Ngày thứ Bảy tình
nguyện”, hơn 35 nghìn ĐVTN
của thành phố tham gia vệ sinh
môi trường, thu gom gần 1.000
bơm kim tiêm bẩn, nạo vét hơn
12km kênh mương; tuyên
truyền vận động người dân
không lấn chiếm vỉa hè làm nơi
buôn bán, ra quân bóc xóa
quảng cáo rao vặt trái phép.
Đồng thời đảm nhận các
“Tuyến phố văn minh”, đoạn
đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp-
an toàn”... góp phần đưa 14/14
xã đạt chuẩn nông thôn mới vào
năm 2020.

Trong nhiệm kỳ qua, các cơ
sở đoàn của TP.Quảng Ngãi đã
sửa chữa, xây dựng mới 25 "Ngôi
nhà nhân ái", "Ngôi nhà tình
bạn", "Ngôi nhà khăn quàng đỏ",
với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng,
cho học sinh có hoàn cảnh khó
khăn, gia đình chính sách...

Nhân các ngày lễ, Tết, các cơ
sở đoàn tổ chức tặng hơn 6.500
suất quà, với tổng trị giá hơn 3
tỷ đồng, cho trẻ em nghèo, gia

đình chính sách có hoàn cảnh
khó khăn, Mẹ Việt Nam Anh
hùng, thanh niên khuyết tật.
Ngoài ra, ĐVTN còn chung tay
giúp nông dân tiêu thụ khoảng
10 tấn nông sản; tham gia hiến
hơn 1.400 đơn vị máu. Các cơ
sở đoàn còn tổ chức mô hình
“Nồi cháo tình thương”, phát
hơn 20 nghìn suất cháo miễn
phí tại các bệnh viện và khám
bệnh, cấp phát thuốc miễn phí

cho hơn 1.000 người dân.
Để góp phần đẩy lùi dịch

Covid-19, tuổi trẻ TP.Quảng
Ngãi đã “đi từng ngõ, gõ từng
nhà” để tuyên truyền phòng,
chống dịch bệnh; đăng hơn
500 tin tuyên truyền trên trang
mạng xã hội; đặt máy tích hợp
đo thân nhiệt và rửa tay sát
khuẩn tự động tại các địa
phương... Ngoài ra, ĐVTN còn
vận động hỗ trợ nhu yếu phẩm,
kinh phí cho người dân có
hoàn cảnh khó khăn bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19, các
khu cách ly, khu phong tỏa
trên địa bàn tỉnh và các tỉnh,
thành phố phía nam, với số
tiền hơn 500 triệu đồng.

Chăm lo cho thanh
thiếu nhi

Trong nhiệm kỳ qua, các cơ
sở đoàn TP.Quảng Ngãi chú
trọng tổ chức nhiều hoạt động
chia sẻ, chăm lo cho thanh thiếu
nhi như gây quỹ khuyến học,
trao học bổng “Thắp sáng ước
mơ” cho 2.700 học sinh có
hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá

hơn 550 triệu đồng. Bên cạnh
đó, các cơ sở đoàn đã thực hiện
hơn 100 công trình "Vì đàn em
thân yêu"; tặng quà, trao học
bổng cho hơn 1.000 thiếu nhi;
tổ chức hơn 200 chương trình,
sân chơi, nhằm phát triển thể
chất, tinh thần cho các em; xây
dựng 25 khu vui chơi cho thiếu
nhi, trị giá 750 triệu đồng.

Ngoài ra, các cơ sở đoàn đã
tổ chức, triển khai hơn 80 lớp
năng khiếu như Aerobic, khiêu
vũ, vẽ, đàn guitar, đàn organ,
tiếng Anh thiếu nhi, kỹ năng
công tác đội; mở 20 lớp học bơi
miễn phí và tập huấn phòng,
chống đuối nước cho hơn 500
thiếu nhi; tổ chức 3 chương
trình “Học kỳ trong quân đội”.
Các cơ sở đoàn còn tổ chức 4
chương trình “Tư vấn tuyển
sinh” cho hơn 2.500 đoàn viên,
học sinh các trường THPT trên
địa bàn; tổ chức 13 lớp bồi
dưỡng kiến thức văn hóa, lớp
tiếng Anh miễn phí cho học
sinh nghèo, có hoàn cảnh khó
khăn trong dịp hè...

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG

Thành đoàn Quảng Ngãi tặng “Nhà khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn viên, thanh niên TP.Quảng Ngãi phát cháo miễn phí cho bệnh nhân khó khăn.

Góp sức đưa 
TP.Quảng Ngãi 
sớm trở thành 

đô thị loại I

Theo Bí thư Thành đoàn Quảng
Ngãi Nguyễn Thị Minh Thương,
nhìn sự đổi thay, phát triển của
mỗi xã, phường, tuổi trẻ TP.Quảng
Ngãi tự hào về những đóng góp
của mình cho thành phố. Tại Đại
hội đại biểu Đoàn TNCS HCM
TP.Quảng Ngãi lần thứ XII, nhiệm
kỳ 2022 - 2027, với khẩu hiệu hành
động: “Khát vọng - Bản lĩnh - Tiên
phong - Đoàn kết - Sáng tạo”,
ĐVTN TP.Quảng Ngãi sẽ tiếp tục
giương cao ngọn cờ vinh quang
của Đoàn, nắm chắc thời cơ, vận
hội mới, đoàn kết, quyết tâm khắc
phục mọi khó khăn, ra sức học tập,
rèn luyện, góp phần thực hiện
thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ thành phố lần thứ
XVI; xây dựng, phát triển TP.Quảng
Ngãi sớm trở thành đô thị loại I.

Cống hiến sức trẻ xây dựng thành phố giàu, đẹp

Tham dự phiên chất vấn và
trả lời chất vấn tại điểm cầu
Quảng Ngãi có Phó Bí thư
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng
đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc
Huy; Phó Trưởng đoàn
chuyên trách Đoàn ĐBQH
tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương;
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh
Nguyễn Tấn Đức; Phó Chủ
tịch UBND tỉnh Võ Phiên;
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Việt Nam tỉnh Nguyễn Bá
Minh và các ĐBQH khóa XV
của tỉnh. 

Phát biểu khai mạc phiên
chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ
tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
cho biết, đây là lần thứ 2 Ủy ban
Thường vụ Quốc hội khóa XV

tổ chức hoạt động chất vấn.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định,
để lựa chọn đúng và trúng các
lĩnh vực, vấn đề chất vấn, đáp
ứng yêu cầu quản lý nhà nước
và nguyện vọng của cử tri và
nhân dân, Ủy ban Thường vụ
Quốc hội đã lựa chọn 2 nhóm
vấn đề thuộc trách nhiệm quản
lý nhà nước của Bộ Công an và
Bộ VH-TT&DL.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công
an Tô Lâm trả lời chất vấn về
các vấn đề: Công tác bảo đảm
an ninh, an toàn thông tin và
phòng, chống tội phạm và vi
phạm pháp luật trên Internet,
quản lý nhà nước về an ninh
mạng, an toàn đối với hệ thống
an ninh mạng quốc gia trong

giai đoạn hiện nay. Giải pháp
ngăn chặn, xử lý nghiêm tội
phạm công nghệ cao, đặc biệt là
tình trạng đánh bạc, lừa đảo
chiếm đoạt tài sản. Tình trạng
đưa tin không chính xác, phát
tán các video phản cảm, độc hại
trên Internet.

Đối với lĩnh vực VH-
TT&DL, Bộ trưởng Bộ
VH-TT&DLNguyễn Văn
Hùng trả lời chất các vấn về:
Việc thực hiện chính sách,
pháp luật để du lịch thực sự là
ngành kinh tế mũi nhọn.
Nhiệm vụ, giải pháp kích cầu
du lịch sau đại dịch Covid-19.
Việc thực hiện chính sách hỗ
trợ doanh nghiệp và người lao
động trong ngành du lịch;

chính sách khuyến khích xã hội
hóa trong phát triển ngành du
lịch. Công tác quản lý, bảo tồn
và phát huy giá trị các di sản
lịch sử quốc gia. Giải pháp
ngăn chặn sự xuống cấp về đạo
đức xã hội và hành vi ứng xử.

Tham gia chất vấn Bộ
trưởng Bộ Công an tại phiên
họp, Phó Trưởng Đoàn
chuyên trách đoàn ĐBQH
tỉnh Huỳnh Thị Ánh Sương đề
nghị làm rõ trách nhiệm của
Bộ Công an trong vấn đề cấp
hộ chiếu phổ thông mới. 

Trả lời về vấn đề này, Bộ
trưởng Bộ Công an Tô Lâm
cho biết, mẫu hộ chiếu mới
được cấp theo đúng luật quy
định, phù hợp với thông lệ

quốc tế. Việc một số nước từ
chối cấp thị thực vào hộ chiếu
mẫu mới của Việt Nam chỉ là
vấn đề mang tính kỹ thuật. Để
giải quyết vấn đề trên, Bộ
Công an đã thống nhất với Bộ
Ngoại giao trước mắt tiến
hành bị chú “nơi sinh” vào hộ
chiếu mẫu mới nếu cá nhân có
yêu cầu để tạo điều kiện thuận
lợi cho công dân Việt Nam khi
ra nước ngoài học tập, lao
động, du lịch, làm việc, về lâu
dài sẽ tiến hành sửa đổi mẫu
hộ chiếu.

Kết thúc phiên chất vấn, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội sẽ
ban hành nghị quyết làm cơ sở
để triển khai thực hiện.

T.THUẬN

Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề... (Tiếp theo trang 1)
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Với tinh thần "vượt nắng
thắng mưa", hàng nghìn
cán bộ, chiến sĩ lực lượng
quân sự, công an, dân sự
bước vào huấn luyện nội
dung thực binh bắn đạn
thật và xử lý tình huống
A2, phục vụ diễn tập khu
vực phòng thủ (KVPT) và
phòng thủ dân sự (PTDS)
tỉnh năm 2022.

Những ngày qua, tại Trường
Đại học Phạm Văn Đồng
(TP.Quảng Ngãi), hàng trăm
cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân
sự đã triển khai huấn luyện thực
binh thiết quân luật. Đợt diễn
tập lần này, cùng với lực lượng
Công an tỉnh, Ban CHQS
TP.Quảng Ngãi, còn có sự
tham gia của hơn 300 cán bộ,
chiến sĩ Trung đoàn 38, Sư
đoàn BB2 (Quân khu 5).

Thượng tá Nguyễn Trường
Sinh - Phó Sư đoàn trưởng,
kiêm Tham mưu trưởng Sư
đoàn BB2 cho biết, sau khi lực
lượng Trung đoàn 38 cơ động
xuống khu vực thực địa, đơn vị
đã hiệp đồng và tổ chức luyện
tập theo kế hoạch. Mặc dù thời
tiết những ngày qua khá bất
lợi, nhưng toàn lực lượng tham
gia huấn luyện quyết tâm hoàn
thành các nội dung đề ra, kể cả
huấn luyện vào ban đêm, trong
mưa lớn. Đến thời điểm này,
các nội dung huấn luyện được
thực hiện tương đối nhuần
nhuyễn, mọi việc đã sẵn sàng
cho thực hành diễn tập.

Tại thao trường Phổ Nhơn

(TX.Đức Phổ), từ ngày 5/8,
hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ dự bị
động viên thuộc Trung đoàn

Bộ binh 887 và các đại đội dự bị
động viên của tỉnh đã tập trung
để huấn luyện. Trong nội dung

thực binh bắn đạn thật tại thao
trường Phổ Nhơn, ngoài lực
lượng dự bị động viên của
Trung đoàn Bộ binh 887, còn
có các đại đội: Pháo binh
105mm, Pháo phòng không
37mm, Công binh, Thông tin,
lực lượng dân quân tự vệ của 2
huyện Ba Tơ và Mộ Đức. Các
lực lượng huấn luyện các nội
dung về giáo dục chính trị, kỹ
thuật, chiến thuật binh chủng
hợp thành; kỹ, chiến thuật
chuyên ngành Công binh,
Thông tin, Pháo binh, Phòng
không, Cối 82, ĐKZ 82, Súng
máy phòng không 12,7mm.
Đây là những nội dung huấn

luyện nhằm nâng cao trình độ
kỹ, chiến thuật, bản lĩnh chính
trị, trình độ chuyên môn nghiệp
vụ của lực lượng dự bị động
viên và dân quân tự vệ.

Theo Đại tá Vũ Văn Quang -
Phó Chỉ huy Sở chỉ huy lâm
thời diễn tập thực binh diễn tập
KVPT tỉnh, đến thời điểm này,
công tác tiếp nhận, tổ chức biên
chế, triển khai nơi ăn chỗ ở cho
cán bộ, chiến sĩ đã xong và bước
vào huấn luyện. Từ nay đến
trước ngày 20/8, các đơn vị sẽ
huấn luyện theo các nội dung
được phân công. Ngày 20/8, sẽ
tổ chức hợp luyện chuẩn bị
bước vào diễn tập chính thức.
Mặc dù thời tiết rất bất lợi,
nhưng các lực lượng nỗ lực khắc
phục khó khăn để tập trung
hoàn thành các nội dung thực
binh, đảm bảo yêu cầu đề ra với
kết quả cao nhất.

Bài, ảnh: X.THIÊN

Cuối tháng 8 này, TP.Quảng Ngãi
được giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập
khu vực phòng thủ (KVPT) cùng với
tỉnh phần thực binh thiết quân luật.
Đồng thời, thành phố còn thực hiện
nhiệm vụ diễn tập KVPT địa phương
vận hành cơ chế chuyển địa phương
vào các trạng thái quốc phòng. Do
đó, công tác chuẩn bị đang được tiến
hành khẩn trương.

Sẵn sàng thực hành
diễn tập

Trung tá Nguyễn Thanh
Dưỡng - Chỉ huy trưởng Ban
CHQS TP.Quảng Ngãi cho
biết, cùng với công tác chuẩn
bị cơ sở vật chất, vũ khí trang
thiết bị, thao trường bãi bắn
phục vụ diễn tập, đơn vị chủ
động phối hợp với Quân khu 5
hỗ trợ cử cán bộ bồi dưỡng
cho đội ngũ cán bộ Ban
CHQS thành phố về quy trình
diễn tập theo từng chuyên
ngành và theo cương vị, chức
trách được giao để thực hiện
nội dung vận hành cơ chế.
Đồng thời, huấn luyện bổ sung

cho cán bộ, chiến sĩ để gắn lý
thuyết đã học vào từng tình
huống cụ thể theo kịch bản
diễn tập.

Với nội dung vận hành cơ
chế, các cơ quan tham mưu
tích cực hướng dẫn các ban,
ngành của thành phố xây dựng
hệ thống văn kiện diễn tập,
điều chỉnh kế hoạch tác chiến

phù hợp; động viên quân dự
bị, tổ chức huấn luyện nâng
cao trình độ kỹ thuật, chiến
thuật, khả năng chiến đấu cho
cán bộ, chiến sĩ. Ban Chỉ đạo
diễn tập TP.Quảng Ngãi phối
hợp, hiệp đồng với các cơ quan
Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị và tổ
chức bồi dưỡng cho cán bộ
chủ chốt các cấp, ngành của

thành phố.
"Đến nay, khâu văn kiện và

bộ khung tập đã cơ bản hoàn
thành. Hiện nay, các lực lượng
đã bước vào huấn luyện các nội
dung. Để đạt kết quả cao nhất,
các lực lượng đã tổ chức diễn
tập không kể ngày nghỉ cuối
tuần. Bố trí các đồng chí cấp
trưởng, phó phòng, ban theo
dõi, đôn đốc diễn tập liên tục,
để đạt kết quả cao nhất", Chủ
tịch UBND TP.Quảng Ngãi
Trà Thanh Danh cho biết.

Động viên các lực
lượng trên thao trường

Thực hiện công tác dân vận
đồng hành cùng với bộ đội trên
thao trường, những ngày qua,
cấp ủy, chính quyền, hội, đoàn
thể các địa phương trên địa bàn
thành phố đã tổ chức nhiều
hoạt động thiết thực để cổ vũ,
động viên các lực lượng thực
binh trên thao trường. Các
phường, xã: Trần Phú, Chánh
Lộ, Tịnh An, Nghĩa Hà và Hội
LHPN thành phố đã tổ chức

thăm, tặng quà cho cán bộ,
chiến sĩ tại địa điểm thực binh
tại Trường Đại học Phạm Văn
Đồng. Cùng với thăm hỏi, các
đơn vị còn tặng quà cho bộ đội,
gồm 120kg thịt heo, 1 tấn rau,
củ quả các loại, 50kg cá, 30 lít
nước mắm và một số lương
thực khác. Đây là những món
quà thể hiện tinh thần đoàn kết
giữa "hậu phương và tiên
tuyến" của cán bộ, chính quyền
và nhân dân thành phố gửi đến
"Bộ đội Cụ Hồ” Qua đó, động
viên tinh thần các lựclượng
trên thao trường; đồng thời cải
thiện bữa ăn, đảm bảo sức khỏe
cán bộ, chiến sĩ trong thời gian
huấn luyện.

Còn khoảng 2 tuần nữa
cuộc diễn tập KVPT tại
TP.Quảng Ngãi năm 2022 sẽ
diễn ra. Công tác chuẩn bị cho
diễn tập KVPT đang được
TP.Quảng Ngãi gấp rút thực
hiện, với quyết tâm đạt kết
quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu,
góp phần tổ chức thành công
cuộc diễn tập sắp đến.

Bài, ảnh: BẢO LỘC

Các lực lượng huấn luyện thực binh
Đợt diễn tập KVPT và PTDS tỉnh
sẽ diễn ra vào những ngày cuối
tháng 8 tới. Nội dung diễn tập
gồm 3 giai đoạn. Trong đó, giai
đoạn I: Chuyển lực lượng vũ
trang vào trạng thái sẵn sàng
chiến đấu, chuyển địa phương
vào trạng thái quốc phòng.
Giai đoạn II: Tổ chức chuẩn bị
tác chiến phòng thủ. Giai đoạn
III: Thực hành tác chiến phòng
thủ; thực hành bắn đạn thật
cấp tiểu đoàn có tăng cường
binh khí kỹ thuật hỏa lực của
tỉnh và lực lượng dân quân tự
vệ chiến đấu phối hợp.

Các lực lượng tham gia huấn luyện nội dung thực binh thiết quân luật, tại
Trường Đại học Phạm Văn Đồng.

Đại tá Võ Văn Bá - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại các địa điểm thực binh phục vụ diễn tập
khu vực phòng thủ tỉnh.

Đại diện hội, đoàn thể ở TP.Quảng Ngãi đến động viên, tặng quà cho các lực
lượng tham gia huấn luyện diễn tập.

Sẵn sàng chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng
Thành phố Quảng Ngãi:

Chuẩn bị Diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh:
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Tòa soạn - Bạn đọc

Văn bản mới:

Tư vấn pháp luật:

Những vụ TNGT, qua phân tích cho thấy,
phần lớn đều xuất phát từ ý thức của người
điều khiển phương tiện, chứ không phải căn
nguyên cốt lõi từ hạ tầng giao thông gây ra. 

Có những vụ tai nạn xảy ra do tài xế xe
tải không chấp hành các quy định về trật
tự an toàn giao thông rồi gây tai nạn chết
người. Có cả những vụ TNGT thương tâm
giữa xe máy với xe máy, mà nguyên nhân
xuất phát từ các hành vi như chạy quá tốc
độ, sử dụng rượu bia, rồi điều khiển phương
tiện, không chấp hành tín hiệu đèn giao
thông, qua đường chuyển hướng thiếu quan
sát... Rất nhiều những nguyên nhân đã
được chỉ ra dù cũ, nhưng nó lại luôn rất mới
và trở thành nỗi lo thường trực. Và, một khi
mỗi người ngồi sau tay lái thờ ơ, chủ quan,
dửng dưng và thiếu ý thức khi điều khiển
phương tiện tham gia giao thông, thì ngay
tắp lự tai nạn sẽ ập tới.

Vấn đề quan tâm nhất lúc này là làm
sao để kiềm chế TNGT? Làm sao để giảm
số vụ TNGT, số người chết và số người bị

thương do TNGT gây ra?
Trước tiên, chúng ta hoàn toàn không

được chủ quan mà phải luôn coi TNGT là
nỗi lo, là thảm hoạ mỗi giờ, mỗi ngày để tự
thân mỗi người có những hành vi đúng
chuẩn, đúng luật, nhằm cùng chung tay
đẩy lùi TNGT.

Đầu tháng 8 này, Chủ tịch UBND tỉnh
Đặng Văn Minh ra văn bản chỉ đạo các sở,
ngành và ban an toàn giao thông các
huyện, thị xã, thành phố về việc triển khai
các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao
thông đến cuối năm 2022. Trong đó, yêu
cầu phải tập trung cho việc tuyên truyền
cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân
chấp hành quy định pháp luật về trật tự an
toàn giao thông; đồng thời chỉ đạo lực
lượng chức năng xử lý các vi phạm về nồng
độ cồn, ma túy khi lái xe, vi phạm tốc độ,
chở hàng quá tải trọng... Đáng lưu ý là,
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu
cầu phải làm sao để bỏ được tâm lý trong
một bộ phận người dân là “chờ kết thúc cao

điểm” để tái vi phạm các quy định về trật tự
an toàn giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh
Đặng Văn Minh cũng chỉ đạo lực lượng
chức năng tập trung kiểm soát và có chế tài
mạnh đối với các doanh nghiệp, các mỏ
khai thác khoáng sản có phương tiện hoạt
động vi phạm.

Sự chỉ đạo này được coi là cần thiết và
kịp thời để những tháng còn lại của năm
2022, Quảng Ngãi có thể kéo giảm được
TNGT, thực hiện đạt mục tiêu giảm số vụ
TNGT, số người chết và số người bị thương
do TNGT xuống mức dưới 5%.

Nhưng quan trọng hơn cả là, TNGT
xảy ra trên địa bàn tỉnh có giảm hay không
phụ thuộc rất lớn vào ý thức, tinh thần
thượng tôn pháp luật của người tham gia
giao thông, của doanh nghiệp và của từng
tài xế ngồi sau tay lái. Chấp hành nghiêm
pháp luật về trật tự an toàn giao thông mới
mong TNGT dần được đẩy lùi, mới mong
bớt đi những gánh nặng, những đau thương
cho gia đình và xã hội.�

Thực hiện Chương trình trợ giúp
xã hội và phục hồi chức năng cho
người tâm thần, trẻ em tự kỷ và
người rối nhiễu tâm trí dựa vào
cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai
đoạn 2021 - 2025, Quảng Ngãi
đã huy động sự vào cuộc của hệ
thống chính trị và cộng đồng xã
hội cùng chăm sóc, hỗ trợ người
tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối
nhiễu tâm trí sớm được hòa nhập
cộng đồng.

Nhiều hoạt động hỗ trợ
Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục

hòa nhập tỉnh là nơi cung cấp các dịch
vụ giáo dục hòa nhập có chất lượng cho
học sinh khuyết tật dạng tâm thần, trẻ
tự kỷ và rối nhiễu tâm trí. Mỗi năm
trung tâm nhận chăm sóc và nuôi dạy
gần 100 trẻ bị khiếm thính và tự kỷ,
trong đó có khoảng 20 em được hỗ trợ
hòa nhập cộng đồng. “Chúng tôi tổ
chức cho các cháu rèn luyện ngay tại
trung tâm, bổ sung kiến thức và tổ chức
hoạt động dạy học ngay tại cơ sở và
trong gia đình cho các em. Đồng thời,
trung tâm cũng thường xuyên phối hợp
với các cơ sở giáo dục, để khuyến khích
phụ huynh cũng như nhà trường đón
nhận các em”, Giám đốc Trung tâm Hỗ
trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh
Trần Văn Thế cho biết.

Cũng là nơi chăm sóc, phục hồi chức
năng cho các đối tượng tâm thần, rối
nhiễu tâm trí, năm 2022, lần đầu tiên
Trung tâm Công tác xã hội (CTXH)
tỉnh - trụ sở 2 tổ chức dạy nghề làm chổi
đót cho người tâm thần. Đây cũng là
một trong những cách trị liệu hiệu quả
cho người bệnh. Bên cạnh đó, người
bệnh còn được nhân viên trung tâm
chăm sóc tận tình, giúp cải thiện sức
khỏe và sớm hòa nhập cộng đồng. Chị
Lê Thị Bảy, nhân viên Trung tâm
CTXH tỉnh chia sẻ, một số đối tượng
khi tinh thần bất ổn mà được hoạt động
tay chân, làm được một số việc thì sẽ
giúp tinh thần thoải mái hơn. Tại lớp
học, người bệnh chia sẻ tâm tư, nguyện
vọng với các cán bộ trung tâm, từ đó có

giải pháp hỗ trợ từng đối tượng. Ngoài
ra, trung tâm còn khám sức khỏe định
kỳ hằng tuần cho người tâm thần, tổ
chức các hoạt động lao động trị liệu như
tập thể dục, văn nghệ, trồng và chăm sóc
vườn rau theo mùa, chăn nuôi...

Nâng cao chất lượng cung cấp
các dịch vụ công tác xã hội

Hiện nay, toàn tỉnh có hơn 1.700
người tham gia làm CTXH. Trong giai
đoạn 2021 - 2025, Quảng Ngãi đặt mục
tiêu có ít nhất 80% cán bộ, nhân viên và
cộng tác viên CTXH được đào tạo về
chuyên môn, nghiệp vụ. Từ đầu năm
2022 đến nay, để nâng cao năng lực cho
cán bộ, nhân viên, cộng tác viên CTXH
trong tỉnh, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức
nhiều lớp tập huấn về kỹ năng, phương
pháp, kinh nghiệm chăm sóc và phục hồi
chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự
kỷ và người rối nhiễu tâm trí.

Tham gia các lớp học này, chị Huỳnh
Thị Tuyết Mai, làm việc tại Trung tâm
Nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, ở
thị trấn Chợ Chùa (Nghĩa Hành) cho
biết, lớp học đã giúp cho tôi và nhiều
người bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng,
phương pháp để giáo dục cho trẻ tự kỷ,
người tâm thần cũng như người rối nhiễu
tâm trí. Từ đó có thể chăm lo tốt hơn
cho các đối tượng để họ sớm hòa nhập

với cộng đồng xã hội.
Qua khảo sát, phần lớn các gia đình có

người tâm thần, trẻ tự kỷ, người rối nhiễu
tâm trí đều có hoàn cảnh khó khăn. Hiện
các chương trình, chính sách dành cho
những trường hợp này vẫn còn những bất
cập. Đặc biệt, do tác động kéo dài của đại
dịch Covid-19, số lượng người tâm thần,
trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí có
chiều hướng gia tăng, nhưng chưa được
trợ giúp kịp thời. Toàn tỉnh hiện có hơn
7.800 người bị bệnh tâm thần, trẻ em tự
kỷ, người rối nhiễu tâm trí. 

Chương trình trợ giúp xã hội và phục
hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ
em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa
vào cộng đồng, giai đoạn 2021 - 2025
đang được tỉnh tích cực triển khai thực
hiện, để đạt được mục tiêu mỗi năm có
ít nhất 400 người tâm thần, người rối
nhiễu tâm trí được hỗ trợ hướng nghiệp,
lao động trị liệu tại cơ sở trợ giúp xã hội.
Đồng thời, mỗi năm có ít nhất 80%
người tâm thần, 80% trẻ em tự kỷ và
người rối nhiễu tâm trí được tiếp cận các
dịch vụ y tế dưới các hình thức khác
nhau; ít nhất 70% trẻ em tự kỷ nặng
được điều trị, giáo dục, phục hồi chức
năng và trợ giúp phù hợp tại các cơ sở
phục hồi chức năng và trợ giúp xã hội
mỗi năm.

Bài, ảnh: V.YẾN

Người bị bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí tham gia lao động trị liệu tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

Xe kinh doanh vận tải
lần đầu phải lắp thiết
bị giám sát hành trình
tích hợp camera

Đây là nội dung tại Nghị định
47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022
sửa đổi Nghị định 10/2020/NĐ-CP
về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do
Chính phủ ban hành; có hiệu lực từ
ngày 1/9/2022.

Cụ thể, Khoản 12, Điều 1 Nghị định
47/2022/NĐ-CP bổ sung Khoản 8,
Điều 34 Nghị định 10/2020/NĐ-CP
như sau: Từ ngày 1/7/2023, đơn vị
kinh doanh vận tải sử dụng xe ô tô kinh
doanh vận tải thuộc đối tượng phải lắp
camera theo quy định của Nghị định
10/2020/NĐ-CP, khi tham gia kinh
doanh vận tải lần đầu phải lắp đặt thiết
bị giám sát hành trình có tích hợp
camera để được cấp phù hiệu, biển
hiệu. Thiết bị giám sát hành trình có
tích hợp camera phải đáp ứng đầy đủ
các quy định tại Nghị định
10/2020/NĐ-CP.

Đồng thời, xe ô tô cải tạo từ xe có
sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành xe ô
tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) đã
được cấp phù hiệu, biển hiệu trước
ngày Nghị định 47/2022/NĐ-CP có
hiệu lực thì tiếp tục được sử dụng để
kinh doanh vận tải hành khách đến hết
niên hạn sử dụng.

H.S (tổng hợp)

Ông Phan Văn Thư hỏi: Xin cho
biết, cơ quan nào có thẩm quyền thu
hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cấp sai thời hạn sử dụng đất mà đã
chuyển nhượng, tặng cho?

Trả lời: Tại Điểm d, Khoản 2, Điều
106 Luật Đất đai quy định, Nhà nước
thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong
trường hợp giấy chứng nhận đã cấp
không đúng thẩm quyền, không đúng
đối tượng sử dụng đất, không đúng
diện tích đất, không đủ điều kiện được
cấp, không đúng mục đích sử dụng đất
hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn
gốc sử dụng đất theo quy định của
pháp luật về đất đai, trừ trường hợp
người được cấp giấy chứng nhận đó đã
thực hiện chuyển quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
theo quy định của pháp luật về đất đai.

Tại Khoản 6, Điều 87 Nghị định số
43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành một số điều của Luật Đất đai
quy định, việc thu hồi giấy chứng
nhận đã cấp không thuộc trường hợp
quy định tại Khoản 2, Điều 106 Luật
Đất đai chỉ được thực hiện khi có bản
án hoặc quyết định của TAND đã
được thi hành.

Căn cứ các quy định nêu trên, thì
trường hợp giấy chứng nhận đã cấp
không đúng quy định của pháp luật
theo quy định tại Điểm d, Khoản 2,
Điều 106 Luật Đất đai, nhưng người
được cấp giấy chứng nhận đã thực hiện
chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu tài sản gắn liền với đất theo quy
định của pháp luật về đất đai thì không
thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Việc
thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không
thuộc trường hợp quy định tại Khoản
2, Điều 106 Luật Đất đai chỉ được thực
hiện khi có bản án hoặc quyết định của
TAND đã được thi hành.

Theo chinhphu.vn

Trợ giúp người tâm thần, trẻ tự kỷ
và người rối nhiễu tâm trí

Giao thông và nỗi lo (Tiếp theo trang 1)



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 Quảng Ngãi, 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: 102.708.081 đồng; tiền đặt trước: 20.000.000 đồng.
Đăng ký: Đến 11 giờ, ngày 12/9/2022; bỏ phiếu: Đến 15 giờ, ngày

14/9/2022; công bố giá: Ngày 15/9/2022 tại Trung tâm.
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm, điện thoại: 3837266.

Thông báo đấu giá tài sản 
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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

Tổng thống Mỹ ký “thư phê chuẩn” Phần Lan và
Thụy Điển gia nhập NATO

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 TP.Quảng Ngãi, 226 Nguyễn
Du, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

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

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

Giá khởi điểm: 362.700.000 đồng; tiền đặt trước: 72.000.000 đồng.
Đăng ký: Đến 11 giờ, ngày 22/8/2022; bỏ phiếu: Đến 15 giờ ngày

24/8/2022; công bố giá: Ngày 25/8/2022 tại Trung tâm.
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm, điện thoại: 0255.3837266.

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: Chi cục Thi hành án dân sự TP.Quảng Ngãi, 226 Nguyễn

Du, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Tài sản đấu giá: 163,2m2 đất ở tại nông thôn, thuộc thửa đất số 257, tờ bản

đồ số 02, địa chỉ: Thôn Phổ An, xã Nghĩa An, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng
Ngãi.

Giá khởi điểm: 2.100.828.535 đồng; tiền đặt trước: 420 triệu đồng.
Đăng ký, nộp hồ sơ: Đến 11 giờ, ngày 6/9/2022; đấu giá: Ngày 9/9/2022

tại Trung tâm.
Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu liên hệ Trung tâm, điện thoại: 3837266.

Thông báo đấu giá tài sản 

Từ đầu năm 2022, Hội
LHPN xã Nghĩa Dũng
(TP.Quảng Ngãi) đã thành
lập mô hình Tổ liên kết
chăn nuôi và tiêu thụ gà ta
thả vườn. Không chỉ hỗ trợ
chị em vay vốn, mà Hội
LHPN xã còn là đầu mối,
đứng ra tiêu thụ gà, giúp
hội viên yên tâm chăn
nuôi, mở rộng quy mô. 

Hơn nửa năm qua, nhờ sự hỗ
trợ của Hội LHPN xã Nghĩa
Dũng, chị Đoàn Thị Bạch Liên,
ở thôn 1, mạnh dạn mở rộng
diện tích chăn nuôi gà. Chị Liên
cho biết, từ khi tham gia vào Tổ
liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gà
ta thả vườn, tôi được hội tạo
điều kiện vay vốn và hỗ trợ tiêu
thụ trên 500 con gà. Nhờ thế, từ
đầu năm đến nay, mỗi lứa tôi
thả nuôi từ 300 - 400 con gà ta,
khi nào khó khăn về đầu ra, Hội

LHPN xã sẵn sàng hỗ trợ tiêu
thụ, giúp tôi yên tâm chăn nuôi.

Trong 6 tháng đầu năm
2022, Hội LHPN xã Nghĩa
Dũng đã giúp kết nối, tiêu thụ
gần 2.000 con gà, mang lại
doanh thu hơn 250 triệu đồng
cho hội viên trong tổ. Chủ tịch

Hội LHPN xã Nghĩa Dũng
Nguyễn Thị Hoàng Vi chia sẻ,
hội đã tổ chức đi khảo sát, tìm
hiểu thực trạng chăn nuôi cũng
như nhu cầu của các hộ gia đình
chăn nuôi gà ở địa phương. Từ
đó thành lập Tổ liên kết chăn
nuôi và tiêu thụ gà ta thả vườn.

Các hội viên tham gia Tổ liên
kết không chỉ có nơi chia sẻ
kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong
chăn nuôi, mà còn được Hội
LHPN xã quan tâm, tạo điều
kiện cho vay vốn và kết nối, tiêu
thụ sản phẩm. Từ 8 thành viên
tham gia ban đầu, đến nay Tổ
đã có 13 thành viên. Hiện có
12/13 chị đã được hỗ trợ vay
vốn để nhân đàn, mở rộng quy
mô chăn nuôi.

Nhờ mạnh dạn phát triển
chăn nuôi gà ta thả vườn mà
kinh tế của gia đình chị Tô Thị
Hữu, ở thôn 4, ngày càng khấm
khá. Trung bình mỗi lứa, chị
Hữu thả nuôi từ 300 - 500 con gà
và sau hơn 5 tháng thì xuất bán.
Chị Hữu cho biết, ngoài trồng
rau màu, thì chăn nuôi gà giúp
gia đình cải thiện kinh tế đáng
kể. Trung bình mỗi ký gà ta, tôi
bán giá từ 100 - 120 nghìn đồng.
Mỗi năm, sau khi trừ chi phí
cũng lãi vài chục triệu đồng. Là

người có kinh nghiệm chăn nuôi
nên khi tham gia vào Tổ liên kết,
tôi cũng tích cực chia sẻ những
hiểu biết của mình cho chị em về
cách chăm sóc gà, các loại vắc xin
cần thiết trong chăn nuôi.

Với mong muốn hỗ trợ, tiếp
sức thêm cho nhiều hội viên,
phụ nữ phát triển kinh tế, thời
gian đến, Hội LHPN xã Nghĩa
Dũng sẽ hỗ trợ thêm con giống
và mở các lớp tập huấn về chăn
nuôi gà. “Nhu cầu sử dụng gà ta
thả vườn trên địa bàn
TP.Quảng Ngãi rất lớn nên
chúng tôi khuyến khích chị em
nhân rộng mô hình này để tăng
thu nhập. Đây cũng là mô hình
hiệu quả, giúp phụ nữ nông
thôn phát triển kinh tế, mà
không cần nhiều vốn đầu tư,
thời gian hoàn vốn nhanh. Hội
luôn sẵn sàng kết nối và tìm đầu
ra cho sản phẩm gà ta của chị
em”, bà Vi nhấn mạnh.

Bài, ảnh: H.THU

Trong nước - Thế giới:

Sáng 10/8, Sở GTVT TP.Hồ Chí
Minh và Công ty CP Xe khách Phương
Trang (FUTA Bus Lines) tổ chức khai
trương tuyến xe buýt liên tỉnh không trợ
giá Bến xe buýt Tân Phú (TP.Hồ Chí
Minh)  -  Bến xe Tiền Giang (mã số tuyến
63-1), bắt đầu hoạt động từ ngày 11/8.

FUTA Bus Lines sẽ đưa vào khai thác
vận hành tuyến xe buýt liên tỉnh không
trợ giá 63-1 có cự ly tuyến bình quân là
85km, thời gian hoạt động từ 5 giờ sáng
đến 18 giờ tối hằng ngày với 54
chuyến/ngày. Thời gian hành trình là

150 phút; trong thời gian cao điểm,
khoảng 10  -  15 phút có một chuyến xe.

Giá vé được tính theo cự ly di chuyển
của hành khách. Cụ thể, cự ly nhỏ hơn
hoặc bằng 1/4 cự ly tuyến là 12 nghìn
đồng; từ 1/4 cự ly tuyến đến 1/2 cự ly
tuyến là 30 nghìn đồng; từ 1/4 cự ly tuyến
đến 3/4 cự ly tuyến là 40 nghìn đồng; từ
3/4 cự ly tuyến trở lên là 70 nghìn đồng.
Giá vé dành cho học sinh, sinh viên di
chuyển trong nội tỉnh của Tiền Giang,
Long An, TP.Hồ Chí Minh là 7.000 đồng.

Theo vietnamplus.vn

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, 7 Đỗ Quang
Thắng, TX.Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: 685,4m2 đất và 2 căn nhà cấp III, IV gắn liền với đất thuộc
thửa đất số 184, tờ bản đồ số 12, địa chỉ: Phường Phổ Thạnh, TX.Đức Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi.

Giá khởi điểm: 1.852.281.933 đồng; Tiền đặt trước: 370.450.000 đồng.
Đăng ký, nộp hồ sơ: Đến 11 giờ, ngày 5/9/2022; đấu giá: Ngày 8/9/2022 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.

Thông báo đấu giá tài sản 

Liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gà ta thả vườn

Nhờ tham gia Tổ liên kết chăn nuôi và tiêu thụ gà ta thả vườn, nhiều phụ nữ ở
xã Nghĩa Dũng (TP.Quảng Ngãi) đã mở rộng được quy mô chăn nuôi, phát triển
kinh tế gia đình.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngày
9/8, đã ký “thư phê chuẩn”, theo đó
chấp thuận Phần Lan và Thụy Điển
gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại
Tây Dương (NATO). “Thư phê
chuẩn” được Tổng thống Mỹ ký có
nội dung hoan nghênh Phần Lan và
Thụy Điển gia nhập NATO. Đây là
bước chấp thuận cuối cùng của Mỹ
đối với hai quốc gia Bắc Âu.

Phát biểu sau khi đặt bút ký vào văn
bản trên, ông Biden bày tỏ tin tưởng
Phần Lan và Thụy Điển sẽ trở thành

“đồng minh mới vững chắc, đáng tin
cậy và có năng lực tốt” nhờ việc thực
hiện cam kết về phòng thủ lẫn nhau
trong liên minh xuyên Đại Tây Dương
do Mỹ dẫn đầu.

Hôm 3/8, với tỷ lệ 95 phiếu thuận
và 1 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã
bỏ phiếu ủng hộ nỗ lực gia nhập
NATO của Phần Lan và Thụy Điển,
đưa Mỹ trở thành quốc gia thứ 23
trong số 30 thành viên NATO đưa ra
sự tán thành chính thức.

Theo vietnamplus.vn

Mở tuyến xe buýt liên tỉnh TP.Hồ Chí Minh -
Long An - Tiền Giang



Chương trình Mục tiêu
Quốc gia xây dựng nông
thôn mới (NTM) được
triển khai trên địa bàn
huyện Mộ Đức đã và
đang làm thay đổi rõ rệt
diện mạo nông thôn của
các địa phương. Bộ mặt
nông thôn mới ngày
càng khang trang, khởi
sắc hơn. Phát huy kết quả
đạt được, Mộ Đức đang
nỗ lực phấn đấu đạt
chuẩn huyện NTM vào
năm 2023.

"Gặt hái" thành quả
Những năm qua, huyện Mộ

Đức đã đẩy mạnh thu hút đầu tư
vào các lĩnh vực thế mạnh của
địa phương. Điển hình như
trong lĩnh vực nông nghiệp có
dự án Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi, cánh
đồng mẫu lớn sản xuất lúa hàng
hóa chất lượng cao... Bên cạnh
các cụm công nghiệp (CCN) đã
có, huyện Mộ Đức đã kêu gọi,
thu hút nguồn vốn xã hội hóa
đầu tư vào CCN An Sơn - Đức
Lân và CCN thị trấn Mộ Đức.
Cụm Công nghiệp An Sơn -
Đức Lân, ở thôn Tú Sơn 2, xã
Đức Lân là CCN đầu tiên của
tỉnh có nhà đầu tư hạ tầng. Với
quy mô 50,4ha, tổng mức đầu tư
dự án gần 265 tỷ đồng, CCN An
Sơn - Đức Lân được kỳ vọng tạo
nên bước đột phá mạnh mẽ với
việc thu hút, kêu gọi các dự án
liên quan đến các sản phẩm
nông nghiệp.

Từ những nỗ lực, quyết tâm
cao nhất, quá trình xây dựng

NTM trên địa bàn huyện Mộ
Đức đã đạt được nhiều kết quả
quan trọng. Huyện đã huy
động các nguồn vốn đầu tư xây
dựng NTM giai đoạn 2016 -
2020 gần 493 tỷ đồng, giúp cơ
sở hạ tầng nông thôn ở huyện
ngày càng khang trang. Việc
ứng dụng khoa học, kỹ thuật
vào sản xuất và chuyển đổi cơ
cấu cây trồng, vật nuôi, dồn
điền đổi thửa cũng được
huyện chú trọng. Qua đó,
năng suất, chất lượng cây
trồng tăng lên, giúp người dân
tăng giá trị thu nhập trên cùng
đơn vị diện tích. Kinh tế phát
triển theo hướng bền vững, đời
sống vật chất, tinh thần của
người dân được nâng cao.
Năm 2016, thu nhập bình
quân đầu người của huyện đạt
27,9 triệu đồng/người/năm,
đến năm 2020 đạt 33,1 triệu
đồng/người/năm. Cuối năm
2020, huyện Mộ Đức có
12/12 xã đạt chuẩn NTM, xây
dựng được 6 khu dân cư NTM
kiểu mẫu.

Hướng đến huyện
nông thôn mới

Thời gian qua, huyện Mộ Đức
đã triển khai thực hiện các vùng
chuyên canh, vùng sản xuất theo
hướng hữu cơ tại các xã Đức
Thạnh, Đức Minh, Đức Lợi. Các
mô hình liên kết sản xuất, tiêu
thụ nông sản được triển khai
giúp ổn định nguồn cung và thu
nhập cho người dân. Đơn cử như
việc liên kết sản xuất và tiêu thụ
lúa giống duy trì ổn định 3 năm
qua. Các doanh nghiệp như
Công ty TNHH Nông lâm
nghiệp TBT, Trung tâm Giống
Quảng Ngãi, Công ty TNHH
Giống cây trồng Miền Trung,
Công ty Giống cây trồng vật
nuôi Nông Tín, Công ty TNHH
MTV Nông nghiệp Đồng Tâm
đã liên kết với nông dân theo
hình thức doanh nghiệp hướng
dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc,
thu hoạch, còn người dân đầu tư
giống, phân thuốc, công lao
động... Năm 2022, trên địa bàn
huyện đã triển khai liên kết sản
xuất, tiêu thụ lúa giống hơn

688ha trong 2 vụ đông xuân và
hè thu, mang lại lợi nhuận 15
triệu đồng/ha/vụ, cao hơn từ
4,5 - 6,6 triệu đồng/ha so với
bán lúa khô.

Từ năm 2020, các hợp tác xã,
tổ hợp tác, nhóm hộ sản xuất đã
liên kết trồng, tiêu thụ bắp sinh
khối với Trang trại bò sữa
Vinamilk Quảng Ngãi 2
vụ/năm, lợi nhuận 28,9 triệu
đồng/ha/vụ. Bên cạnh đó, các
doanh nghiệp và người dân còn
liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa
thương phẩm, đậu nành, rau an
toàn... giúp người dân có thu
nhập ổn định hơn.

Thực hiện Chương trình Mỗi
xã một sản phẩm (OCOP),
huyện Mộ Đức là một trong
những địa phương đầu tiên có
sản phẩm đạt chuẩn OCOP cấp
tỉnh. Đến nay, toàn huyện có 19
sản phẩm OCOP cấp tỉnh,
trong đó có 1 sản phẩm đạt 4
sao, 18 sản phẩm đạt 3 sao.

Để thực hiện mục tiêu đạt
chuẩn huyện NTM vào năm
2023, huyện Mộ Đức phải đạt

một số tiêu chí như: Ít nhất
10% số xã đạt chuẩn NTM
nâng cao; thị trấn trên địa bàn
huyện đạt đô thị văn minh; các
xã còn lại duy trì giữ chuẩn theo
Bộ tiêu chí xã NTM, giai đoạn
2021 - 2025.

Năm 2022, huyện Mộ Đức
phấn đấu đưa 2 xã Đức Tân,
Đức Lợi đạt chuẩn xã NTM
nâng cao. Chủ tịch UBND xã
Đức Lợi Lê Minh Việt cho hay,
địa phương đã rà soát từng tiêu
chí trong Bộ tiêu chí NTM nâng
cao, giai đoạn 2021 - 2025 và
phân công nhiệm vụ cụ thể đến
từng ngành, đoàn thể phụ trách
từng tiêu chí. Theo đánh giá ban
đầu, xã đạt 8 tiêu chí, còn 11 tiêu
chí NTM nâng cao còn lại có 3
tiêu chí mới. Với lợi thế về vùng
sản xuất nông nghiệp, xây dựng
khu dân cư theo hướng đô thị
hóa, một số cơ sở hạ tầng thiết
yếu và sự quyết tâm của cả hệ
thống chính trị, xã Đức Lợi nỗ
lực đạt các tiêu chí NTM nâng
cao theo kế hoạch.

Bài, ảnh: BẢO HÒA
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Trang địa phương

Quyết tâm cao

Theo Chủ tịch UBND huyện Mộ
Đức Phạm Ngọc Lân, để thực hiện
hiệu quả Chương trình Mục tiêu
Quốc gia xây dựng NTM, giai
đoạn 2021 - 2025, đặc biệt là đạt
chuẩn huyện NTM vào năm 2023,
huyện nỗ lực nâng cao hiệu quả
quản lý, chú trọng phát triển hạ
tầng kinh tế - xã hội cơ bản đồng
bộ, hiện đại, đảm bảo kết nối
nông thôn với đô thị. Bên cạnh đó,
tập trung thực hiện có hiệu quả cơ
cấu lại ngành nông nghiệp, phát
triển kinh tế nông thôn; triển khai
mạnh mẽ Chương trình OCOP,
nhằm nâng cao giá trị gia tăng;
nâng cao chất lượng đào tạo
nghề cho lao động nông thôn.

HUYỆN MỘ ĐỨC

* 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

Vườn chuyên canh trồng rau theo hướng hữu cơ của người dân thôn An Mô, xã Đức Lợi (Mộ Đức).

Nỗ lực xây dựng huyện nông thôn mới

Những năm qua, hội viên Hội Cựu
chiến binh (CCB) huyện Mộ Đức đã
nỗ lực phát triển kinh tế, xóa đói
giảm nghèo và góp phần thực hiện
các mục tiêu phát triển kinh tế của
địa phương.

Ông Nguyễn Văn Thành
(45 tuổi), hội viên Chi hội
CCB thôn Phước Lộc, xã Đức
Phú, là một trong những hội
viên tiêu biểu, đi đầu trong
phong trào phát triển kinh tế ở
địa phương. Ông Thành chia
sẻ, sau những năm tháng rèn
luyện trong quân đội, năm
2001, tôi xuất ngũ trở về địa
phương. Kinh tế gia đình lúc ấy
nhiều khó khăn. Vậy là tôi nghĩ
cách để 5ha đất rừng mang lại
thu nhập cho gia đình. Sau đó,
tôi mua keo về trồng và vụ keo
đầu tiên mang về cho gia đình
tôi thu nhập khá.

Cùng với trồng keo, năm

2016, ông Thành quyết định
xây dựng chuồng trại đầu tư
vốn để chăn nuôi dê, mỗi lứa dê
ông nuôi khoảng 70 - 80 con.
Nhờ sự cần cù và chịu khó học
hỏi, mô hình chăn nuôi dê đã

mang lại cho gia đình ông
khoản thu nhập gần 100 triệu
đồng/năm. 

Cũng là hội viên CCB, ông
Võ Oai (64 tuổi), ở thôn Phú
An, xã Đức Hiệp, không ngừng

nỗ lực vươn lên phát triển kinh
tế gia đình và gìn giữ nghề
truyền thống trồng dâu nuôi
tằm. Nhờ đó, kinh tế gia đình
ông trở nên khấm khá. Bên
cạnh đó, ông Oai còn tận dụng
3ha đất trồng cây dâu xen canh
cây hoa màu như đậu phụng,
bắp, ớt... Mỗi năm, gia đình ông
Oai có thêm hàng chục triệu
đồng từ cây hoa màu.

Chi hội trưởng Chi hội CCB
thôn Phú An Lê Nam Hạnh
cho biết, chi hội hiện có 4 hội
viên phát triển kinh tế từ mô
hình trồng dâu nuôi tằm, cũng
là nghề truyền thống ở địa
phương. Nhờ trồng dâu nuôi
tằm mà nhiều năm qua, các hội
viên có thu nhập khá ổn định.
Những hội viên khác thì nỗ lực
phát triển kinh tế bằng cách
trồng hoa màu và chăn nuôi.

Phong trào hội viên CCB
giúp nhau phát triển kinh tế gia

đình, xóa đói giảm nghèo là một
trong những điểm sáng của Hội
CCB huyện Mộ Đức trong
những năm qua. Cùng với việc
động viên hội viên phát triển
kinh tế gia đình, giúp nhau xóa
đói giảm nghèo, làm giàu chính
đáng, Hội CCB huyện Mộ Đức
còn vận động CCB tích cực
tham gia các cuộc vận động,
phong trào thi đua yêu nước ở
địa phương.

Chủ tịch Hội CCB huyện
Mộ Đức Phạm Minh Phúc cho
biết, những kết quả đạt được
của hội viên CCB huyện trong
những năm qua đã khẳng định
phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội
Cụ Hồ" trên mặt trận kinh tế.
Các CCB đã luôn gương mẫu,
nỗ lực vươn lên để chiến thắng
đói nghèo và vươn lên làm giàu,
từ đó chung tay, góp sức để xây
dựng quê hương.

Bài, ảnh: KIM TRANG

Cựu chiến binh tham gia phát triển kinh tế

Cựu chiến binh Võ Oai (bên phải), ở thôn Phú An, xã Đức Hiệp (Mộ Đức), giới thiệu
mô hình nuôi tằm.


