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Chuyện đầu tuần

Tiếp tục đổi mới, nâng cao

chất lượng giáo dục 
(Xem tin trang 2)

Trang 7

Hiểu một cách nôm na, điểm nhấn du lịch là
tạo ra sự khác biệt và độc đáo về những gì liên
quan đến du lịch ở địa phương mình so với các
nơi khác. Có thể là ẩm thực, có thể là các điểm
vui chơi giải trí “không đụng hàng”, cũng có thể
là phong cảnh được thiên nhiên ban tặng nhưng
phải qua bàn tay chăm chút của con người để
làm nên sự khác biệt. Còn nếu mà kết hợp được
tất cả những thứ vừa kể trong cùng một địa
phương, thì nơi đó sẽ thành công trong việc thu
hút khách về mình.

(Xem tiếp trang 2)

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực
Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia 
Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại buổi làm việc.

ẢNH: T.THUẬN

Điểm nhấn du lịch
� TRẦN ĐĂNG

Phân hiệu Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi tư vấn tuyển sinh năm 2022.
ẢNH: TRỊNH PHƯƠNG

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY:
Tiếp và làm việc với Đoàn
công tác của Bộ Ngoại giao

Sáng 12/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đặng Ngọc
Huy đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác
của Bộ Ngoại giao, do Ủy viên dự khuyết Trung
ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại
giao, Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới quốc gia Nguyễn
Minh Vũ làm Trưởng đoàn, về tình hình phát triển
kinh tế - xã hội, công tác hội nhập quốc tế và đối
ngoại của tỉnh. Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch
UBND tỉnh Võ Phiên. (Xem tiếp trang 4)

Gần 35 năm,
TS.Đoàn Ngọc Khôi -
Phó Giám đốc Bảo
tàng Tổng hợp tỉnh
lên rừng, xuống biển
để tìm hiểu, giải mã 
những bí ẩn của nền 
văn hóa cổ Sa
Huỳnh. Ông bảo đó
là nghiệp duyên.

Các trường đại học trên địa bàn tỉnh:

Trang 66

Tạo thuận lợi 
cho thí sinh

Cùng với các trường đại học (ĐH) trong cả nước, các

trường ĐH trên địa bàn tỉnh đang tập trung cho công tác

tuyển sinh 2022. Đến nay, các trường đã công bố

ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và phương thức

xét tuyển cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh (TS).
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Ruộng bậc thang ở Hà
Giang đã có mặt từ nghìn đời
nay, song một khi nó được biến
thành “điểm nhấn” thì hiệu quả
kinh tế sẽ tăng lên nhờ vào việc
thu hút khách du lịch. Giá trị
của số lúa mà người dân canh
tác ở những khoảnh ruộng bậc
thang ấy sẽ không cao bằng số
tiền họ thu được từ khách du lịch
đến tham quan, nghỉ dưỡng và
tiêu xài ở đây. Tương tự như thế,
Bà Nà (Đà Nẵng) là một địa
chỉ hấp dẫn lâu nay nhưng cũng
đến lúc bảo hòa. Ấy thế mà từ khi
cây “cầu vàng” lạ mắt xuất hiện
tạo điểm nhấn cho toàn bộ khu
du lịch này, thì du khách tăng lên

đột biến. Hoặc như cách tổ chức
cho du khách trải nghiệm ở làng
rau Trà Quế, thuộc TP.Hội An
(Quảng Nam), cũng là một cách
tạo sự mới lạ chứ cứ đi xem phố
cổ mãi thì rồi cũng không còn
hấp dẫn nữa.

Tại cuộc họp sơ kết sau 2 năm
thực hiện “liên kết vùng” giữa Hà
Nội và TP.Hồ Chí Minh với 5
tỉnh, thành phố trong Vùng trọng
điểm miền Trung mới đây, các
đại biểu nêu ra nhiều ý kiến cùng
các giải pháp để liên kết vùng đạt
hiệu quả. Nhưng làm sao tạo ra
các điểm nhấn ở từng địa
phương, thì chưa được bàn thảo
một cách thấu đáo.

Đã gọi là điểm nhấn tức là
phải độc đáo. Đừng thấy người ta
tổ chức chợ đêm thì mình cũng
bắt chước làm theo, mà không dự
lường được những khó khăn sẽ
phải đối mặt thì thất bại là điều
khó tránh khỏi. Chợ đêm Lý Sơn
là một ví dụ.

Dịch Covid-19 dù vẫn còn,
song cơ bản chúng ta đã khống
chế được. Cuộc sống đã trở lại
bình thường, việc đi lại cũng
không bị hạn chế như trước đây,
nên các địa phương cũng cần
phải năng động trong khâu
chuẩn bị để đón dòng người trong
và ngoài nước đi tham quan, du
lịch sau 2 năm bức bí vì dịch.

Với Quảng Ngãi, chúng ta
không có thế mạnh về du lịch
như các địa phương lân cận,
song nếu biết tạo các điểm nhấn
hấp dẫn thì cũng sẽ hút khách
về mình. Điểm nhấn, ngoài
những điều vừa đề cập cũng cần
phải chú trọng đến cơ sở vật
chất. Các cơ sở lưu trú hiện nay
đã quá xuống cấp, các dịch vụ
ăn uống cũng manh mún, thái
độ phục vụ khách cũng chưa
thật sự chuyên nghiệp.

Tất cả những khiếm khuyết đó
rất cần được chấn chỉnh và khắc
phục, nếu Quảng Ngãi không
muốn là những người luôn đi sau
các tỉnh, thành phố khác.

Điểm nhấn du lịch (Tiếp theo trang 1)

Đọc nhanh:

Công nhận xã đạt tiêu chí Quốc
gia về y tế. Chủ tịch UBND tỉnh đã
có quyết định công nhận các xã:
Nghĩa Phú, Tịnh Khê, Tịnh Châu, Tịnh
Ấn Tây, Tịnh Long, Tịnh An, thuộc
TP.Quảng Ngãi, đạt tiêu chí Quốc gia
về y tế năm 2022. Sở Y tế, UBND
TP.Quảng Ngãi theo chức năng,
nhiệm vụ có trách nhiệm hướng
dẫn, chỉ đạo UBND các xã nêu trên
tiếp tục duy trì, giữ vững và phát huy
các kết quả đạt được sau khi công
nhận xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế.

H.ANH

Quảng Ngãi được hỗ trợ hơn
647 tấn hạt giống cây trồng. Cục
Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) đã tổ chức
xuất dự trữ quốc gia hạt giống cây
trồng hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi. Theo
đó, Công ty CP Giống cây trồng - vật
nuôi Thừa Thiên Huế xuất cấp 450
tấn hạt giống lúa gồm: HN6, TBR225
(cấp xác nhận 1) và Khang dân 18,
HT1 (cấp nguyên chủng); Công ty CP
Giống cây trồng Miền Nam xuất cấp
hơn 197 tấn hạt giống lúa Đài Thơm
8 (cấp xác nhận 1). Cục Trồng trọt
yêu cầu 2 đơn vị dự trữ xuất cấp hạt
giống lúa hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi
đảm bảo chất lượng, số lượng và
không được thu tiền.

M.HOA

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh
đã tổ chức 8/15 môn thi đấu. Tối
12/8, tại Nhà thi đấu đa năng Quảng
Ngãi, Sở VH-TT&DL đã tổ chức Lễ
khai mạc Giải bóng chuyền trong
Chương trình thi đấu Đại hội TDTT
tỉnh Quảng Ngãi lần thứ VII năm
2022. Đây là môn thi đấu thứ 8/15
môn thi đấu trong khuôn khổ Đại hội
TDTT tỉnh được tổ chức. Giải bóng
chuyền có sự tham gia của hơn 200
vận động viên, đến từ 14 đơn vị,
huyện, thị xã, thành phố. Các vận
động viên thi đấu 2 nội dung bóng
chuyền nam và bóng chuyền nữ. 

TR.PHONG

Bơi vượt biển Lý Sơn. Sáng 14/8,
UBND huyện Lý Sơn phối hợp với
Công ty CP Đường chạy xanh (TP.Hà
Nội) tổ chức giải bơi vượt biển từ
đảo Lớn sang đảo Bé (Lý Sơn). Tham
dự  giải có 20 vận động viên,  xuất
phát tại cổng Tò Vò, đảo Lớn đến
trước Bãi Dừa, đảo Bé. Trước đó,
huyện Lý Sơn và Liên đoàn Điền kinh
Quảng Ngãi cũng đã tổ chức thành
công giải bơi vượt biển từ đảo Lớn
sang đảo Bé, với 10 vận động viên
tham gia. Bơi vượt biển là môn thể
thao mới ở Quảng Ngãi và được kỳ
vọng trở thành sản phẩm du lịch của
Lý Sơn.

K.NGÂN

Tiêu hủy 17 nghìn bao thuốc lá
nhập lậu. Công an huyện Ba Tơ đã
tổ chức tiêu hủy 17 nghìn bao thuốc
lá nhập lậu là tang vật vi phạm hành
chính bị Công an huyện Ba Tơ thu
giữ; trong đó chủ yếu thuốc lá hiệu
Jet. Trước đó, Công an huyện Ba Tơ
phối hợp với Trạm Cảnh sát giao
thông Đức Phổ chặn ô tô biển kiểm
soát 47C-107.76 có dấu hiệu vi phạm
giao thông. Tuy nhiên, ô tô trên
không chấp hành hiệu lệnh, vượt
chốt bỏ chạy. Sau khi truy đuổi, lực
lượng công an phát hiện xe chở 17
nghìn bao thuốc lá nhập lậu, được
chở từ các tỉnh Tây Nguyên xuống
Quảng Ngãi. V.TÂN

Sáng 12/8, Bộ GD&ĐT tổ
chức Hội nghị tổng kết năm học
2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ
năm học 2022 - 2023. Hội nghị
tổ chức theo hình thức trực tiếp
và kết nối trực tuyến đến các
tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương. Dự và chỉ đạo hội nghị tại
điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.
Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn
đã chủ trì hội nghị tại điểm cầu
Quảng Ngãi. 

Năm học 2021 - 2022,
ngành GD&ĐT đã nỗ lực vượt
qua khó khăn, hoàn thành mục
tiêu kép, vừa phòng, chống
dịch Covid-19, vừa hoàn thành
nhiệm vụ năm học, đáp ứng
yêu cầu đổi mới, đảm bảo chất
lượng GD&ĐT. Tổ chức thành

công Kỳ thi tốt nghiệp THPT
năm 2022, đảm bảo nghiêm
túc, an toàn. Chất lượng giáo
dục phổ thông được nâng lên.
Theo kết quả xếp hạng các quốc
gia tốt nhất về giáo dục năm
2021 của USNEWS, Việt Nam
xếp thứ 59, tăng 5 bậc so với
năm 2020. Năm 2021, có 5 cơ
sở giáo dục đại học lọt vào tốp
đại học tốt nhất thế giới, theo
các bảng xếp hạng quốc tế có uy
tín, vượt mục tiêu năm 2025...

Đối với năm học 2022 - 2023,
Bộ GD&ĐT đề ra 12 nhiệm vụ
trọng tâm. Ngành sẽ tiếp tục
nâng cao chất lượng, chuẩn hóa
đội ngũ giáo viên và cán bộ quản
lý giáo dục các cấp; thu hút
nguồn lực đầu tư cho giáo dục;
thực hiện hiệu quả chương trình
giáo dục mầm non, giáo dục

phổ thông và giáo dục thường
xuyên; xây dựng quy hoạch
mạng lưới và đẩy mạnh thực
hiện tự chủ đại học...

Phát biểu chỉ đạo tại hội
nghị, Phó Thủ tướng Chính
phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao
kết quả đạt được của ngành
GD&ĐT nói chung và Bộ
GD&ĐT nói riêng trong năm
học vừa qua. Đặc biệt, Phó Thủ
tướng Chính phủ bày tỏ sự trân
trọng, ghi nhận những cố gắng
của lực lượng cán bộ, giáo viên
toàn ngành, các học sinh, sinh
viên đã có nhiều đóng góp,
hoàn thành tốt nhiệm vụ năm
học trong điều kiện khó khăn
của dịch Covid-19.

Trong thời gian đến, Phó
Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức
Đam đề nghị, ngành GD&ĐT,

trực tiếp là Bộ GD&ĐT cần tiếp
tục bám sát Nghị quyết số 29-
NQ/TW về đổi mới căn bản,
toàn diện giáo dục và đào tạo.
Việc dạy và học phải hướng đến
thực chất, đảm bảo phát triển
toàn diện cho học sinh, sinh
viên. Công tác đổi mới, sáng tạo,
nâng cao chất lượng quản lý
giáo dục phải được coi trọng;
tích cực xây dựng môi trường
giáo dục dân chủ, văn hóa.

Bộ GD&ĐT cần rà soát, chủ
động đề xuất các cơ chế về học
phí; thực hiện việc tự chủ để
quan tâm tốt hơn đến đội ngũ
giáo viên. Tích cực đẩy mạnh
công tác chuyển đổi số, nâng
cao hiệu quả quản lý, quản trị
nhà trường trên nền tảng công
nghệ thông tin. 

Bộ GD&ĐT khẩn trương
phối hợp với Bộ Tài chính, trình
Chính phủ xem xét việc triển
khai phương án sử dụng ngân
sách nhà nước, mua sách giáo
khoa phổ thông cho học sinh
mượn, sử dụng; rà soát, bổ sung
các quy định về việc huy động
nguồn lực từ cộng đồng, xã hội
vào trong trường học; đề xuất
những phương án cụ thể, quan
tâm nhiều hơn đến học sinh
vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

GIA NGHI

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục 

UBND tỉnh đã có quyết định về việc ban
hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 -
2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, các
cơ sở giáo dục tổ chức tựu trường vào ngày 30/8.
Riêng lớp 1, tựu trường vào ngày 22/8.

Các cơ sở giáo dục tổ chức khai giảng vào
ngày 5/9; bắt đầu giảng dạy từ ngày 6/9. Kết
thúc học kỳ I trước ngày 15/1/2023, hoàn thành

kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày
25/5/2023 và kết thúc năm học trước ngày
31/5/2023.

Các trường xét công nhận hoàn thành
chương trình tiểu học và xét công nhận tốt
nghiệp THCS trước ngày 20/6/2023. Hoàn
thành tuyển sinh đầu cấp trước ngày
31/7/2023.

T.PHƯƠNG

Quảng Ngãi khai giảng năm học mới vào ngày 5/9

Sáng 12/8, Bộ LĐ-TB&XH
tổ chức Hội nghị trực tuyến
giao ban đôn đốc thực hiện
chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà
cho người lao động theo quy
định tại Quyết định số
08/2022/QĐ-TTg ngày
28/3/2022 của Thủ tướng
Chính phủ. Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh Trần
Hoàng Tuấn dự hội nghị tại
điểm cầu Quảng Ngãi.

Tính đến ngày 11/8, có
60/63 tỉnh, thành phố cả nước
có doanh nghiệp, người lao động
nộp hồ sơ hưởng chính sách hỗ
trợ tiền thuê nhà. Đến nay, số hồ
sơ đã được thẩm định, có quyết
định phê duyệt danh sách và số
tiền hỗ trợ là 29,399 nghìn
doanh nghiệp, hơn 1,9 triệu lao
động với kinh phí gần 1.234 tỷ
đồng. Tuy nhiên, chỉ mới giải
ngân hơn 728,5 tỷ đồng cho hơn

1 triệu lao động ở 16,4 nghìn
doanh nghiệp.

Tính đến thời điểm hiện tại,
có 56/63 tỉnh, thành phố thực
hiện giải ngân cho người lao
động. Bốn địa phương đã có đối
tượng đề nghị và quyết định
phê duyệt nhưng chưa thực
hiện giải ngân là Hà Giang, Bắc
Kạn, Sơn La, Phú Yên.

Các địa phương có tiến độ
giải ngân tốt nhất là Đồng Nai
với 210 tỷ đồng, TP.Hồ Chí
Minh trên 126 tỷ đồng, Bắc
Giang 54,4 tỷ đồng, Hà Nội
47,5 tỷ đồng... Một số tỉnh,
thành phố đã giải ngân nhưng
tiến độ rất chậm như: An
Giang, Hải Phòng, Kiên Giang,
Bình Định... Tại Quảng Ngãi,

đến nay đã có 3.423 lao động
được hỗ trợ giải ngân theo
Quyết định 08, với tổng kinh
phí hơn 3,7 tỷ đồng.

Bộ LĐ-TB&XH yêu cầu các
địa phương cần nâng cao tinh
thần trách nhiệm, quyết liệt thực
hiện Quyết định 08. Tăng cường
công tác tuyên truyền để người
lao động nắm bắt thông tin và
được hướng dẫn thực hiện các
thủ tục cần thiết nhằm hưởng
chính sách kịp thời. Cùng với đó,
khâu tiếp nhận, thẩm định hồ sơ
ở cơ sở phải nắm vững chuyên
môn để hướng dẫn doanh
nghiệp thực hiện theo đúng quy
định... Đến hết ngày 15/8 là thời
điểm kết thúc nhận hồ sơ đề
nghị hỗ trợ theo Quyết định 08
và đến ngày 30/8, tất cả địa
phương phải hoàn thành việc
giải ngân cho người lao động.

Tin, ảnh: THANH PHƯƠNG

Đôn đốc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
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Để tiếp tục tạo động lực
thúc đẩy xây dựng nông
thôn mới (NTM) trên địa
bàn tỉnh, ngoài việc bố trí
nguồn lực đầu tư, tỉnh
cần duy trì chính sách
thưởng đối với các địa
phương đạt chuẩn NTM
đúng lộ trình.

Niềm vui “kép”
Sau khi đạt chuẩn xã NTM

năm 2020, chính quyền và
người dân phường Phổ Vinh
(TX.Đức Phổ) phấn khởi khi
được UBND tỉnh thưởng 1 tỷ
đồng để xây dựng công trình
phúc lợi. Từ nguồn kinh phí
này, phường Phổ Vinh đã đầu
tư hệ thống điện chiếu sáng
trên tuyến Quốc lộ 1 - Trần
Hưng Đạo, thuộc tổ dân phố
Vĩnh Bình. Công trình nhận
được sự đồng tình ủng hộ cao
của người dân địa phương.

Huyện Nghĩa Hành cũng
sử dụng 5 tỷ đồng tiền
thưởng của UBND tỉnh cho
huyện đạt chuẩn NTM để
đầu tư hạ tầng, xây dựng các
mô hình sản xuất gắn với thực
hiện cơ cấu nông nghiệp theo
hướng nâng cao giá trị gia
tăng và phát triển bền vững.
Nhất là đổi mới các hình thức
tổ chức sản xuất, khuyến
khích phát triển doanh
nghiệp, hợp tác xã, trang
trại... Qua đó, hình thành các
chuỗi cung ứng nông, lâm
sản, thực phẩm an toàn, đặc
biệt là các loại trái cây được
công nhận sản phẩm thuộc
Chương trình Mỗi xã một sản
phẩm (OCOP) cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND huyện
Nghĩa Hành Đàm Bàng cho
biết, các sản phẩm OCOP
không chỉ mở ra cơ hội phát
triển nông nghiệp địa phương,
mà còn giúp phát triển kinh tế
khu vực nông thôn theo hướng
gia tăng giá trị nông sản. Vì vậy,
thu nhập bình quân của người
dân trên địa bàn huyện được
cải thiện và liên tục nâng cao,
hiện đạt trên 42 triệu
đồng/người/năm.

Từ năm 2011 - 2020, trên
địa bàn tỉnh có 2 huyện và 94
xã đạt chuẩn NTM được Chủ
tịch UBND tỉnh tặng Bằng
khen và thưởng công trình
phúc lợi, với tổng kinh phí 104

tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn
2011 - 2015, có 11 xã đạt
chuẩn NTM sử dụng tiền
thưởng của UBND tỉnh để đầu
tư xây dựng 4 tuyến đường giao
thông, 1 công trình thủy lợi,
sửa chữa 4 trường học và 1 nhà
làm việc UBND xã, xây dựng
một số hạng mục của các chợ;
hỗ trợ phát triển sản xuất, xây
dựng thiết chế văn hóa cho 4
nhà văn hóa thôn... Giai đoạn
2016 - 2020, có 2 huyện Nghĩa
Hành, Tư Nghĩa và 83 xã đạt
chuẩn NTM sử dụng tiền
thưởng để đầu tư xây dựng mới
hoặc sửa chữa công trình giao
thông, thủy lợi, trường học,
chợ, nhà văn hóa...

Cần tiếp tục duy trì
Bên cạnh những kết quả đạt

được, việc triển khai thực hiện
chính sách thưởng xây dựng
NTM còn bộc lộ một số hạn
chế, nhất là việc chi thưởng cho
một số địa phương. Như cuối
năm 2020, có 8 xã được công
nhận đạt chuẩn NTM, nhưng
đến nay vẫn chưa được nhận
tiền thưởng xây dựng NTM.
“Cử tri chất vấn chính quyền
khoản tiền thưởng xây dựng
NTM ở đâu, địa phương giải
thích là cấp trên chưa chi
thưởng nhưng người dân hoài
nghi xã sử dụng tiền thưởng xây
dựng NTM không đúng mục
đích, nên không công khai”,

Chủ tịch UBND xã Thanh An
(Minh Long) Đinh Ê Hoàng
chia sẻ.

Giám đốc Sở NN&PTNT,
Chánh Văn phòng Điều phối
Chương trình xây dựng NTM
tỉnh Hồ Trọng Phương lý giải,
do giai đoạn 2016 - 2020, số
huyện và xã đạt chuẩn NTM
nhiều, nguồn kinh phí thưởng
lớn; trong khi 8 xã được công
nhận vào cuối năm 2020 rơi vào
thời điểm kết thúc biên độ, dẫn
đến chậm trễ chi tiền thưởng.

Từ năm 2021 - 2025, dự
kiến có thêm 5 huyện, thị xã,
thành phố đạt chuẩn, hoàn
thành nhiệm vụ xây dựng
NTM, trong đó có 1 huyện đạt
chuẩn NTM nâng cao và 31 xã
đạt chuẩn NTM, nên kinh phí
chi thưởng xây dựng NTM sẽ
khá lớn. Hiện nay, Sở
NN&PTNT đã kiến nghị
UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
xem xét ban hành nghị quyết
quy định mức khen thưởng
công trình phúc lợi trong xây
dựng NTM, giai đoạn 2021 -
2025 theo hướng giữ nguyên
mức thưởng như Nghị quyết số
17/2018/NQ-HĐND của
HĐND tỉnh. Cụ thể, thưởng 5
tỷ đồng/huyện, thị xã, thành
phố đạt chuẩn, hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng NTM; 1 tỷ
đồng/xã đạt chuẩn NTM. Các
địa phương cũng kiến nghị Sở
NN&PTNT bổ sung đối
tượng thụ hưởng chính sách
thưởng xây dựng NTM, giai
đoạn 2021 - 2025 là các xã,
huyện đạt chuẩn NTM nâng
cao, NTM kiểu mẫu...

MỸ HOA

Một số công trình đập ngăn mặn, giữ
ngọt có nhiều hạng mục bị hư hỏng
nghiêm trọng sau hàng chục năm sử
dụng. Đồng thời, phát sinh những
bất cập trong quá trình vận hành.

Đập ngăn mặn sông Trà
Bồng, xã Bình Dương (Bình
Sơn), được xem là công trình
ngăn mặn, giữ ngọt lớn nhất
tỉnh, với tổng mức đầu tư 170
tỷ đồng. Công trình dài 286m,
xây dựng kiên cố bằng bê tông
cốt thép và các hạng mục gồm
9 khoang tràn, 3 khoang cửa tự
động, 4 khoang tràn tự do, 1
âu thuyền, nhà quản lý và hệ
thống điện. Từ khi đưa vào
khai thác sử dụng (năm 2019)
đến nay, công trình đã đem lại
những hiệu quả tích cực trong
việc ngăn mặn giữ ngọt, đảm
bảo nguồn nước để phục vụ
tưới tiêu cho hàng nghìn héc ta
đất sản xuất nông nghiệp, vừa
tạo nguồn nước phục vụ sinh
hoạt cho hàng chục nghìn hộ

dân ở xã Bình Dương và 6 xã,
thị trấn lân cận.

Tuy nhiên, hiện nay một số
kết cấu cơ khí công trình đã
xuất hiện tình trạng gỉ sét, ô xy
hóa; đồng thời phát sinh
những vướng mắc liên quan
đến công tác vận hành. Hiện
tại, công trình không có hệ
thống cầu thang dẫn xuống
các cửa van nên nhân viên
gặp rất nhiều khó khăn và
nguy hiểm khi vận hành trong
mùa mưa bão. Bên cạnh đó,
tại âu thuyền có hiện tượng
bồi lấp cát, ảnh hưởng rất lớn
đến hoạt động (đóng, mở)
các cửa van.

Phó Giám đốc Công ty
TNHH MTV Khai thác công
trình thủy lợi Quảng Ngãi Hà
Thế Vinh cho biết, công ty
tiếp nhận quản lý và vận
hành công trình đập ngăn
mặn Trà Bồng từ tháng
6/2022 (từ chủ đầu tư là Ban
Quản lý dự án Đầu tư xây

dựng các công trình giao
thông tỉnh). Sau khi phát
hiện những bất cập, công ty
đã có báo cáo với chủ đầu tư,
Sở NN&PTNT để kiến nghị
UBND tỉnh xem xét cho đầu
tư cầu thang dẫn xuống khu
vực vận hành các cửa van.
Đồng thời, có phương án
bơm hút cát tại khu vực âu
thuyền nhằm tránh sự cố hư
hỏng cửa van.

Trong khi đó, đập Khê Hòa
(TP.Quảng Ngãi) và đập Hiền
Lương (giữa TP.Quảng Ngãi
và huyện Tư Nghĩa) cũng bị
hư hỏng, xuống cấp nghiêm
trọng, không đảm bảo an toàn
và ảnh hưởng đến hiệu quả
công trình. Nhiều hạng mục
của đập Hiền Lương bị thấm
lậu nước, khiến cát sỏi đùn lên
ở bán đáy khi thủy triều thấp.
Các cửa cống và thiết bị cơ khí
bị bong tróc lớp composit,
gioăng cao su bị hư hỏng...
Mặc dù Trạm quản lý thủy

nông số 8 (TP.Quảng Ngãi),
đơn vị quản lý công trình đã
khắc phục tạm, nhưng lượng
nước thấm về hạ lưu công
trình khá nhiều. Tình trạng
này không chỉ khiến đập Hiền
Lương mất an toàn, mà nhiệm
vụ chống xâm nhập mặn và trữ
nước ngọt phục vụ tưới nông
nghiệp cho xã Nghĩa Hòa (Tư
Nghĩa) và xã Nghĩa Hà
(TP.Quảng Ngãi) cũng không
được đảm bảo.

Sau khi kiểm tra, đánh giá
hiện trạng mức độ hư hỏng
của đập Hiền Lương, Viện
Thủy công, Viện Khoa học
thủy lợi Việt Nam (đơn vị thiết
kế công trình) đề xuất các biện
pháp sửa chữa và khắc phục
công trình, với tổng mức đầu
tư 12,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, vì
không có kinh phí nên đến
nay, đập Hiền Lương cũng như
đập Khê Hòa chưa được đầu
tư sửa chữa.

THANH PHONG

Trồng ổi lê 
Đài Loan

Ổi lê Đài Loan là giống dễ
trồng và cho năng suất cao.
Ổi ra trái quanh năm nhưng
rộ nhất là từ tháng 2 đến
tháng 8. Kỹ thuật trồng
không quá khắt khe, thích
hợp trên mọi loại đất, đất
càng màu mỡ, chất mùn
nhiều sẽ cho năng suất và
tăng độ ngọt của ổi. Cây cho
quả sau trồng khoảng 10 - 12
tháng và cho thu hoạch ổn
định 2 năm sau trồng, năng
suất đạt 15 - 35kg cây/năm...

Trong quá trình sinh
trưởng, khi thiếu nước, thiếu
phân lá sẽ chuyển vàng, còi
cọc, quả nhỏ, hạt nhiều,
cứng. Nếu thừa nước, thì lá
chuyển màu huyết dụ, cây
chậm phát triển. Về sâu bệnh,
chú ý nhất là sâu đục quả và
rầy chích hút phần ngọn. Đối
với sâu đục quả giải pháp tối
ưu nhất là dùng bao xốp để
bọc ổi.

H.S (tổng hợp)

Bạn nhà nông:

Khen thưởng trong xây dựng nông thôn mới: 

Các đập ngăn mặn, giữ ngọt:

Nguy cơ mất an toàn

Tuyến đường giao thông nông thôn ở xã nông thôn mới Nghĩa Trung (Tư Nghĩa) được đầu tư khang trang.      
ẢNH: M.HOA 

Động lực thực hiện phong trào
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Ngày 25/10/2021, Ban
Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XIII) ban hành
Quy định số 37-QĐ/TW về
những điều đảng viên
không được làm, kế thừa
Quy định số 47-QĐ/TW
ngày 1/11/2011 của Ban
Chấp hành Trung ương
Đảng (khóa XI). Đồng
thời, bổ sung, sửa đổi một
số điều và nội dung cụ
thể sát hợp với yêu cầu
xây dựng, chỉnh đốn
Đảng và hệ thống chính
trị trong tình hình mới.

Quy định số 37 bao gồm 19
điều; trong đó có Điều 3 được
bổ sung hoàn toàn mới, yêu cầu
đảng viên không được “Phản
bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ
Chí Minh; không thực hiện
trách nhiệm nêu gương; chủ
nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi; “tư
duy nhiệm kỳ”, đoàn kết xuôi
chiều, dân chủ hình thức, thấy
đúng không bảo vệ, thấy sai
không đấu tranh; độc đoán,
chuyên quyền, quan liêu, xa rời
quần chúng”.

Tại Hướng dẫn số 02-
HD/UBKTTW ngày
29/11/2021 của Ủy ban Kiểm
tra Trung ương, “điều cấm” này
được làm rõ thêm. Đó là, đảng
viên không được: Phản bác,
phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa

Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh, cương lĩnh, chủ trương,
đường lối, nghị quyết, chỉ thị,
quy định, quy chế, quyết định,
kết luận của Đảng. Phai nhạt lý
tưởng cách mạng, dao động,
hoài nghi; phụ họa theo những
nhận thức lệch lạc, quan điểm
sai trái, đòi thực hiện “tam
quyền phân lập”, “xã hội dân
sự”, “đa nguyên, đa đảng”, đòi
“phi chính trị hóa lực lượng vũ
trang”...; giảm sút niềm tin vào
mục tiêu độc lập dân tộc và chủ
nghĩa xã hội. Không thực hiện
hoặc thực hiện không nghiêm,
không đầy đủ trách nhiệm nêu
gương theo quy định của Đảng.
Thâu tóm quyền lực, lấy danh
nghĩa tập thể để áp đặt, hợp
thức hóa quyết định sai trái của
cá nhân. Cơ hội, vụ lợi, đặt lợi
ích của cá nhân lên trên lợi ích
của tập thể. Chạy theo mục tiêu
trước mắt, trong ngắn hạn để
thu vén lợi ích cho bản thân, gia
đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ
qua những mục tiêu, lợi ích dài
hạn của tập thể, cộng đồng và
đất nước. Đoàn kết xuôi chiều,
nể nang, né tránh, ngại va
chạm, im lặng, không đấu tranh
hoặc phụ họa theo ý kiến, quan
điểm sai trái, lệch lạc; bao che,
giấu giếm vi phạm, khuyết
điểm của bản thân, của người
khác hoặc của tổ chức; không
bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ
năng động, sáng tạo, dám nghĩ,
dám làm vì lợi ích chung. Độc

đoán, chuyên quyền, mất dân
chủ, không tôn trọng ý kiến của
tập thể. Quan liêu, xa rời thực
tế, không sâu sát công việc,
không nắm chắc tình hình
trong cơ quan, tổ chức, địa
phương, đơn vị. Không gần gũi,
tôn trọng, lắng nghe ý kiến góp
ý của đồng nghiệp tại cơ quan,
đơn vị và của quần chúng nhân
dân; không giữ mối liên hệ với
tổ chức đảng và nhân dân nơi
cư trú.

Nhiều năm qua, thông qua
công tác phê bình, kiểm tra,
giám sát, sàng lọc đảng viên của
tổ chức đảng, công tác thanh
tra, kiểm tra, điều tra của cơ
quan bảo vệ pháp luật, nhiều vi
phạm của đảng viên đã được
phát hiện, làm rõ nguyên nhân,
hậu quả. Giai đoạn 2015 -
2020, trong số 87 nghìn đảng
viên bị kỷ luật, có hơn 25 nghìn
đảng viên suy thoái về tư tưởng
chính trị, đạo đức, lối sống, “tự
diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Một bộ phận chịu sự xử lý của
pháp luật, phải trả giá bằng

danh dự, tự do cá nhân. Đảng
mất đi đảng viên; Nhà nước
mất cán bộ, công chức, viên
chức; các ngành, lĩnh vực liên
quan mất đi uy tín; niềm tin của
nhân dân bị giảm sút... Đó là
bài học, là lời cảnh báo để mọi
đảng viên trông vào đó mà tu
dưỡng, rèn luyện.

Nghị quyết Đại hội XIII của
Đảng xác định: “Tăng cường
xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, vững
mạnh”. Muốn vậy, mỗi đảng
viên không chỉ lấy chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí
Minh làm nền tảng tư tưởng,
kim chỉ nam cho hành động, mà
còn phải biết đấu tranh với
những hành vi phản bác, phủ
nhận, xuyên tạc nền tảng tư
tưởng, chủ trương, đường lối
của Đảng, pháp luật của Nhà
nước. Không chỉ tự mình giữ
vững bản lĩnh, kiên định lý
tưởng mà còn phải đấu tranh
với tư tưởng dao động, hoài
nghi, nhận thức lệch lạc, sai trái,
những biểu hiện “tự diễn biến”,

“tự chuyển hóa” ngay trong nội
bộ. Không chỉ nêu cao trách
nhiệm, gương mẫu đi đầu, sẵn
sàng xông pha, năng động sáng
tạo, dám nghĩ, dám làm, đặt lợi
ích của tập thể, của nhân dân
lên trên hết, mà còn phải kiên
quyết đấu tranh chống mọi biểu
hiện của chủ nghĩa cá nhân, cơ
hội, vun vén, chuyên quyền,
độc đoán, lợi ích nhóm, cục bộ
địa phương, tư duy nhiệm kỳ, xa
rời quần chúng...

Các cấp ủy, tổ chức đảng
tăng cường công tác giáo dục
chính trị, tư tưởng để nâng cao
nhận thức và trách nhiệm trong
việc thực hiện quy định những
điều đảng viên không được làm.
Đổi mới nội dung, phương thức
sinh hoạt đảng, nhất là sinh
hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy
theo tinh thần phát huy dân chủ
gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ
cương. Cụ thể hóa, công khai
hóa và triển khai thực hiện cơ
chế kiểm soát quyền lực, nhất là
trong công tác cán bộ, trong
điều hành phát triển kinh tế và
đối với đảng viên giữ các vị trí
chủ chốt trong Đảng và hệ
thống chính trị, đảm bảo mọi
hoạt động của đảng viên đều
tuân thủ theo các nguyên tắc
tập trung dân chủ, đoàn kết
thống nhất, tự phê bình và phê
bình, gắn bó mật thiết với nhân
dân và hoạt động theo khuôn
khổ Hiến pháp và pháp luật.

TRƯƠNG THỊ BẠCH YẾN

Không được phủ nhận, xuyên tạc 
nền tảng tư tưởng của Đảng

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Trong 7 tháng năm 2022, kinh tế -
xã hội của tỉnh đạt được một số kết
quả tích cực. Thu hút đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI) khởi sắc; có 2 dự
án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu
tư, với tổng vốn đăng ký gần 58 triệu
USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 62
dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn
đầu tư hơn 1,839 tỷ USD. Tỉnh cũng
chú trọng và tăng cường nhiều hoạt
động hội nhập quốc tế. Tăng cường
hội nhập kinh tế quốc tế, xúc tiến, thu
hút đầu tư và cải thiện môi trường
đầu tư. Mở rộng quan hệ đối ngoại,
quan hệ hữu nghị, hợp tác với đối tác
nước ngoài, tranh thủ các nguồn lực
bên ngoài, qua đó góp phần phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh
cũng kiến nghị 8 vấn đề với Đoàn
công tác về đẩy mạnh công tác ngoại
giao kinh tế, cung cấp thông tin đối
tác, giới thiệu đối tác tiềm năng phù
hợp với lĩnh vực mà Quảng Ngãi kêu
gọi đầu tư cũng như giúp doanh
nghiệp tỉnh đầu tư ra nước ngoài.
Đồng thời, giúp tỉnh mở rộng thị
trường xuất khẩu các mặt hàng chủ
lực của tỉnh, hàng nông sản và đưa

lao động đi làm việc ở nước ngoài.
Tham gia các diễn đàn hợp tác song
phương, đa phương với các đối tác
nước ngoài. Tổ chức các sự kiện quốc
tế quy mô vừa tại tỉnh nhằm quảng
bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh,
văn hóa của Quảng Ngãi đến cộng
đồng quốc tế...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng
chí Nguyễn Minh Vũ đánh giá cao
tiềm năng của Quảng Ngãi, cũng như
công tác đối ngoại, thu hút đầu tư
nước ngoài. Để công tác đối ngoại
ngày càng khởi sắc, đồng chí Nguyễn
Minh Vũ đề nghị tỉnh coi công tác
đối ngoại là nguồn lực, là động lực và
đối ngoại sẽ phát huy vai trò tiên
phong trong các vấn đề cũng như
trong sự phát triển của tỉnh. Tỉnh
phải chủ động, tích cực và tổ chức bài
bản hơn các hoạt động đối ngoại;
nâng cao hơn nữa năng lực hội
nhập... Đối với những kiến nghị của
tỉnh, Đoàn công tác sẽ ghi nhận, tiếp
thu và trong thẩm quyền, khả năng
của mình sẽ phối hợp, hỗ trợ để công
tác đối ngoại của tỉnh ngày càng hiệu
quả hơn...

T.THUẬN

Kiểm tra, giám sát thường xuyên

Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành Quy định 37
của Đảng cần được tiến hành thường xuyên. Phát huy vai trò
của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát và
góp ý việc tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên. Kịp thời phê
bình, nhắc nhở, kiểm điểm đảng viên khi mới có dấu hiệu vi
phạm; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi cố tình vi phạm
quy định nói trên.

Thường trực Tỉnh ủy...

Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội LHPN
tỉnh, Bộ CHQS tỉnh cùng một số đơn vị đã
tổ chức đến thăm hỏi, động viên cán bộ,
chiến sĩ của các đơn vị tham gia phục vụ
Diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ
dân sự tỉnh năm 2022 tại các thao trường.

Tại thao trường Phổ Nhơn (TX.Đức
Phổ), đại diện các đơn vị đã thăm hỏi, động
viên các lực lượng phục vụ diễn tập; đồng
thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ khắc phục
khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các
đơn vị đã trao nhiều phần quà gồm sữa,
bánh kẹo, rau củ quả, thịt cá... góp phần hỗ
trợ bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ huấn luyện

tại thao trường.
Bộ CHQS tỉnh cũng đã đến thăm,

động viên và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ
Trung đoàn 38, Sư đoàn BB2 (Quân khu
5) và Ban CHQS TP.Quảng Ngãi đang
huấn luyện nội dung thực binh thiết quân
luật tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng
(TP.Quảng Ngãi).

Tại các địa điểm thực binh phục vụ Diễn
tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự
tỉnh năm 2022, hiện có hàng nghìn cán bộ,
chiến sĩ các lực lượng đang tổ chức huấn
luyện trong điều kiện gặp nhiều khó khăn
về thời tiết.                                         Tin, ảnh: X.T

Đại diện các đơn vị tặng quà cho lực lượng phục vụ diễn tập tại thao trường Phổ Nhơn (TX.Đức Phổ).

(Tiếp theo trang 1)Thăm hỏi, động viên các lực lượng
trên thao trường



Theo chỉ đạo của lãnh đạo
tỉnh, một số khu tái định
cư (TĐC) trên địa bàn tỉnh
phải hoàn thành hạ tầng
trước ngày 30/9/2022, để
kịp bố trí chỗ ở mới cho
người dân, trước khi mùa
mưa bão đến.

Tái định cư cho người
dân vùng sạt lở núi

Đến đầu tháng 8/2022, dự
án Xây dựng cơ sở hạ tầng khu
TĐC tập trung tại xã Sơn Long
(Sơn Tây) đã đón gần 10 hộ
dân, ở vùng sạt lở núi Ra Pân, về
xây nhà, sinh sống. Mặc dù hạ
tầng chưa hoàn thiện 100%,
song người dân vẫn vui khi dọn
về nơi ở mới. Anh Đinh Văn
cho biết, gia đình tôi đã về khu
TĐC mới, rồi xây dựng nhà ở
được gần 1 tháng nay. Trước
đó, nhà tôi bị sạt lở núi vùi lấp
từ năm 2020, phải đi mượn đất
làm nhà tạm để ở. Tôi được xã
ưu tiên cấp đất trước, vì nhà tạm
đã hư hỏng, gần sập rồi.

Chủ tịch UBND xã Sơn
Long Đỗ Thanh Vượt cho biết,
theo kế hoạch, đến ngày
31/12/2022, hạ tầng khu TĐC
mới hoàn thành, bàn giao đưa
vào sử dụng và phân lô, cấp cho
người dân. Tuy nhiên, do tính
cấp thiết của việc bố trí TĐC
cho các hộ dân, nên xã mạnh
dạn đề xuất với huyện không
chờ đến khi cả khu TĐC hoàn

thành mới cho người dân về ở,
mà khu vực nào có hạ tầng cơ
bản hoàn thiện thì đưa người
dân đến ở trước. Những hộ khó
khăn về chỗ ở nhất sẽ được ưu
tiên trước. Ngay sau khi được
cấp đất, các hộ dân đã xây dựng
nhà ở, ổn định cuộc sống. Một
số hộ dân ở thôn Ra Pân đã có
nơi ở mới an toàn.

Giám đốc Ban Quản lý dự án
Đầu tư xây dựng và Phát triển
quỹ đất huyện Sơn Tây Bùi
Thanh Vân cho biết, đầu năm
2021, huyện Sơn Tây được tỉnh
giao làm chủ đầu tư 2 dự án xây
dựng khu TĐC cho người dân
vùng sạt lở núi ở xã Sơn Long
và xã Sơn Bua. Kế hoạch đề ra

là đến cuối năm 2022 sẽ cơ bản
hoàn thành, nhưng Ban Quản
lý quyết tâm đôn đốc hoàn
thành trước thời hạn. Tuy
nhiên, từ đầu năm đến nay, thời
tiết trên địa bàn huyện gặp
nhiều bất lợi, mưa lớn liên tục
đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ
thi công các dự án.

Gia hạn thời gian hoàn
thành 3 khu tái định cư

Theo kế hoạch trước đây,
tiến độ triển khai 3 dự án
TĐC cho người dân bị ảnh
hưởng bởi dự án Khu liên hợp
Xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ
(Tư Nghĩa) đã chậm tiến độ
theo yêu cầu của tỉnh hơn 40

ngày. Mới đây, Chủ tịch
UBND tỉnh Đặng Văn Minh
đã cho phép gia hạn thời gian
hoàn thiện 3 khu TĐC ở các
xã Hành Dũng (Nghĩa Hành),
Nghĩa Kỳ, Nghĩa Điền (Tư
Nghĩa) đến ngày 30/9/2022.
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng
Văn Minh yêu cầu 2 huyện
Nghĩa Hành và Tư Nghĩa đến
ngày 30/9/2022 phải hoàn
thành việc phê duyệt phương
án bồi thường, TĐC cho các
hộ dân thuộc diện di dời.
Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng
để cắm mốc, phân lô, cấp cho
người dân xây dựng nhà ở, để
bàn giao mặt bằng thực hiện
dự án Khu liên hợp Xử lý chất

thải rắn Nghĩa Kỳ.
Chủ tịch UBND huyện Tư

Nghĩa Nguyễn Đăng Vinh cho
biết, hiện nay tiến độ xây dựng
hạ tầng 2 khu TĐC tại 2 xã
Nghĩa Kỳ và Nghĩa Điền đạt
khoảng 90%, dự kiến cơ bản
hoàn thành trong tháng
9/2022. Đối với phương án bồi
thường và TĐC, hiện đã được
phê duyệt được 340/350 hộ,
còn 10 hộ dân có liên quan đến
khiếu nại đang trong quá trình
giải quyết. UBND huyện đã chỉ
đạo các phòng, ban liên quan
phối hợp với chính quyền các xã
căn cứ vào hồ sơ để tổ chức
phân lô, bốc thăm. Trong số
340 hộ đã được cấp lô nền, một
số  hộ đã bắt đầu tập kết vật liệu,
xây dựng nhà ở. Còn 10 hộ sẽ
giải quyết dứt điểm trong thời
gian từ nay đến ngày
20/9/2022.

Đối với khu TĐC ở xã Hành
Dũng, Chủ tịch UBND huyện
Nghĩa Hành Đinh Xuân Sâm
thông tin, hạ tầng hiện đã hoàn
thành khoảng 80%, một số vị trí
đã cấp điện, nước. Người dân
đã nhận nền đất TĐC và đang
xây dựng nhà ở. Một số vị trí
còn lại do vướng giải phóng mặt
bằng nên chậm tiến độ. UBND
huyện đang đôn đốc nhà thầu
đẩy nhanh tiến độ san lấp, phấn
đấu đến ngày 15/9/2022 sẽ
hoàn thành, đảm bảo di dời dân
trước ngày 30/9/2022.

Bài, ảnh: THANH NHỊ
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Đưa người dân thuộc diện 
tái định cư về nơi ở mới

Một số hộ dân xây dựng nhà mới tại khu tái định cư, ở xã Hành Dũng (Nghĩa Hành).

Nằm ở phía nam của tỉnh, hằng
ngày, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu
vực Đặng Thùy Trâm (TX.Đức Phổ) đã
cấp cứu, khám và điều trị bệnh cho
hàng trăm bệnh nhân; trong đó có
nhiều trường hợp bị tai nạn giao
thông.

Không quản ngày đêm
Vào 12 giờ trưa một ngày

đầu tháng 8/2022, khi các y,
bác sĩ ở Khoa Cấp cứu  - BVĐK
khu vực Đặng Thùy Trâm đang
dùng cơm trưa, thì tiếng gọi cứu
người dồn dập ở sảnh bệnh
viện. Ngay tức thì, các y, bác sĩ
đều bỏ dở bữa cơm, tiến hành
cứu người kịp thời. Bác sĩ Trần
Hoàng Lượng cho biết, trực ở
Khoa Cấp cứu, bất kể giờ nào,
có bệnh nhân là cả ê kíp y, bác
sĩ phải vào vị trí khám và điều trị
khẩn cấp. Vì nằm trên trục
Quốc lộ 1, nên BVĐK khu vực
Đặng Thùy Trâm không chỉ cấp
cứu người bệnh trên địa bàn,
mà còn có các trường hợp người
đi đường bị tai nạn giao thông
hay bị đau trên đường... 

“Như trường hợp bệnh
nhân V.T.K.H.Đ đang di
chuyển từ Đồng Nai đến Đà

Nẵng, thì bị đau bụng dữ dội.
Bệnh nhân đưa vào BVĐK khu
vực Đặng Thùy Trâm lúc 12
giờ trưa. Qua khám lâm sàng,
bệnh nhân được chẩn đoán bị
sốt do nhiễm trùng hậu Covid-
19. Các y, bác sĩ tập trung sơ
cứu ban đầu để nhập viện điều
trị cho bệnh nhân”, bác sĩ
Lượng kể.

Ở Khoa Cấp cứu, BVĐK
khu vực Đặng Thùy Trâm, bình
quân mỗi ngày, các y, bác sĩ tiếp
nhận từ 30 - 40 bệnh nhân.

Trong khi đó, khoa chỉ có 2 bác
sĩ, 8 điều dưỡng phải thay
phiên nhau trực 24/24 giờ. Dù
thiếu nhân lực, nhưng họ vẫn
cấp cứu, chữa bệnh kịp thời cho
rất nhiều bệnh nhân trong và
ngoài tỉnh.

Tiếp tục nâng cao trình
độ, đầu tư cơ sở vật chất

Trong những năm qua,
BVĐK khu vực Đặng Thùy
Trâm chú trọng nâng cao trình
độ chuyên môn, tạo niềm tin

cho người dân trên địa bàn
TX.Đức Phổ và các huyện Ba
Tơ, Mộ Đức đến khám và điều
trị. Anh Phạm Văn Thông, ở xã
Ba Vinh (Ba Tơ) cho hay, vợ
tôi bị bệnh tim mạch, khó thở.
Lúc đưa vào bệnh viện, các y,
bác sĩ đã khám và cho thuốc
điều trị kịp thời, nhờ đó đã qua
cơn nguy kịch. Bệnh viện sạch
sẽ, các y, bác sĩ nhiệt tình, nên
mỗi lần gia đình có người đau
ốm là tôi đều đưa đến đây.
Trường hợp bệnh nặng, ngoài
khả năng cứu chữa của bệnh
viện, thì các bác sĩ chỉ định đưa
lên tuyến trên.

Theo Phó Giám đốc phụ
trách BVĐK khu vực Đặng
Thùy Trâm Nguyễn Văn Diệp,

bệnh viện hiện có đủ các
chuyên khoa nội, ngoại, sản,
nhi, truyền nhiễm, hồi sức tích
cực, đông y - phục hồi chức
năng, tai mũi họng, răng hàm
mặt, mắt. Tuy nhiên, có nhiều
khoa, phòng còn tạm bợ, một
số khoa đã xuống cấp nghiêm
trọng, nhất là Khoa Bệnh nhiệt
đới. Bệnh viện đã được đầu tư
từ nguồn vốn trung hạn (2022 -
2025) để xây dựng khu nhà 5
tầng; trong đó có các khoa thận
nhân tạo, mổ, dược và chống
nhiễm khuẩn. Tổng kinh phí
đầu tư cơ sở vật chất và mua
sắm trang thiết bị khoảng 100 tỷ
đồng. Trong năm 2022, nguồn
vốn đã giải ngân 30 tỷ đồng,
hiện nhà thầu đang triển khai
xây dựng.

“Bệnh viện sẽ tiếp tục đưa
cán bộ, nhân viên đi đào tạo
nâng cao trình độ chuyên môn
ở một số chuyên khoa sâu, thu
hút nguồn nhân lực bác sĩ, đủ
khả năng làm chủ các trang
thiết bị hiện đại. Từ đó đáp ứng
nhu cầu khám, chữa bệnh cho
người dân ở khu vực phía nam
của tỉnh”, ông Diệp chia sẻ.

Bài, ảnh: TRƯỜNG AN

Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm:

Kịp thời cứu chữa bệnh nhân

Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm (TX.Đức Phổ) cấp cứu kịp thời
cho người dân đi đường gặp nạn.

Bình quân mỗi ngày, BVĐK
khu vực Đặng Thùy Trâm
khám và điều trị ngoại trú cho
khoảng 400 - 450 bệnh nhân;
điều trị nội trú cho khoảng
200 bệnh nhân. Bệnh viện
hiện có 260 giường bệnh điều
trị nội trú theo chỉ tiêu.
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Cùng với các trường đại
học (ĐH) trong cả nước,
các trường ĐH trên địa
bàn tỉnh đang tập trung
cho công tác tuyển sinh
2022. Đến nay, các trường
đã công bố ngưỡng đảm
bảo chất lượng đầu vào
và phương thức xét tuyển
cụ thể, tạo điều kiện
thuận lợi cho thí sinh (TS).

Giữ ổn định phương
thức tuyển sinh

Hội đồng tuyển sinh Trường
ĐH Phạm Văn Đồng vừa công
bố ngưỡng đảm bảo chất lượng
đầu vào các ngành đào tạo ĐH
và cao đẳng giáo dục mầm non
hệ chính quy năm 2022 của tất
cả các phương thức xét tuyển.
Theo đó, 6 ngành đào tạo ĐH
sư phạm có điểm trúng tuyển
theo kết quả thi tốt nghiệp
THPT 2022 đạt 19 điểm hoặc
học lực lớp 12 xếp loại giỏi trở
lên. Riêng bậc cao đẳng giáo dục
mầm non, ngoài điểm môn
Toán và Ngữ văn hoặc học bạ
loại khá trở lên, TS còn trải qua
phần thi năng khiếu.

Ngoài ra, Trường ĐH Phạm
Văn Đồng cũng tuyển 6 khối
ngành bậc ĐH ngoài sư phạm
gồm: Sinh học ứng dụng, công
nghệ thông tin, công nghệ kỹ
thuật cơ khí, kỹ thuật cơ - điện
tử, kinh tế phát triển, quản trị
kinh doanh, với ngưỡng đảm
bảo chất lượng đầu vào đạt 15
điểm cho cả phương thức xét
học bạ và xét điểm thi tốt
nghiệp THPT.

Năm nay, Trường ĐH Tài
chính - Kế toán giữ nguyên chỉ
tiêu và ngưỡng đảm bảo chất
lượng đầu vào, cũng như ngành

đào tạo. Trường tuyển 850 chỉ
tiêu cho cả 2 điểm trường chính
tại Quảng Ngãi và phân hiệu tại
Huế. Ngưỡng đảm bảo chất
lượng đầu vào của trường là 15
điểm đối với phương thức xét
tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp
THPT và 18 điểm đối với
phương thức xét tuyển bằng
học bạ.

Trong khi đó, Phân hiệu
Trường ĐH Công nghiệp
TP.Hồ Chí Minh tại Quảng
Ngãi tuyển gần 300 chỉ tiêu.
Năm nay, phân hiệu tiếp tục sử
dụng 4 phương thức tuyển sinh
là: Xét tuyển thẳng và ưu tiên
xét tuyển thẳng theo quy định
của Bộ GD&ĐT; sử dụng kết
quả học tập THPT năm lớp 12,
với ngưỡng nhận hồ sơ là tổng
điểm 3 môn trong tổ hợp xét

tuyển tối thiểu bằng 19 điểm;
sử dụng kết quả thi tốt nghiệp
THPT năm 2022; sử dụng kết
quả kỳ thi đánh giá năng lực do
ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh
tổ chức năm 2022.

Đổi mới để thu hút 
thí sinh

Hầu hết các trường ĐH đều
liên kết với các công ty, doanh
nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội
cho sinh viên (SV) được học
tập, rèn luyện và hỗ trợ việc làm
sau khi tốt nghiệp. “Trường ĐH
Phạm Văn Đồng đẩy mạnh liên
kết với các doanh nghiệp, tập
đoàn để lồng ghép những yêu
cầu của đơn vị vào chương trình
đào tạo. Nhờ vậy, doanh nghiệp
sẽ không phải đào tạo lại sau khi
tuyển dụng SV của trường. Bên

cạnh đó, nhà trường cũng đưa
SV đến thực tập tại các doanh
nghiệp. Nhiều SV được doanh
nghiệp tiếp nhận vào làm việc
ngay trong thời gian thực tập”,
Phó trưởng phòng phụ trách
phòng Khảo thí - Đảm bảo chất
lượng giáo dục (Trường ĐH
Phạm Văn Đồng) Huỳnh Triệu
Vỹ chia sẻ.

Riêng Phân hiệu Trường ĐH
Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh
tại Quảng Ngãi tiếp tục áp dụng
các chương trình đào tạo 1 + 3
(năm đầu học tại phân hiệu và
3 năm tiếp theo chuyển vào học
ở cơ sở chính tại TP.Hồ Chí
Minh); chương trình 2 + 2 (có
2 năm đầu học tại phân hiệu và
2 năm tiếp theo học tại cơ sở
chính). “Nhà trường linh động
trong phương thức đào tạo

nhằm tạo điều kiện cho SV
được trải nghiệm với nhiều môi
trường học tập khác nhau. Sau
thời gian đầu học tại Quảng
Ngãi, các em được vào cơ sở
chính tại TP.Hồ Chí Minh để
thực hành chuyên sâu và làm
quen với môi trường học tập
năng động”, Trưởng phòng
Giáo vụ và Công tác sinh viên
(Phân hiệu Trường ĐH Công
nghiệp TP.Hồ Chí Minh tại
Quảng Ngãi) Nguyễn Văn
Cường cho biết.

Theo ông Nguyễn Văn
Cường, TS chọn học tại phân
hiệu sẽ có lợi thế ngưỡng đảm
bảo chất lượng đầu vào thấp
hơn so với cơ sở chính tại
TP.Hồ Chí Minh; đồng thời
tiết kiệm khoảng 50% học phí
so với cơ sở chính. Với những
lợi thế đó, hiện phân hiệu đang
đào tạo cho SV đến từ 42 tỉnh,
thành phố trong cả nước.

Trường ĐH Tài chính - Kế
toán đã và đang khẳng định vị
thế của một trường ĐH chuyên
ngành theo hướng nghề nghiệp
ứng dụng, đóng vai trò nòng cốt
trong hệ thống các trường ĐH
khu vực miền Trung - Tây
Nguyên và là trung tâm đào tạo
chất lượng cao nguồn nhân lực
quản lý kinh tế, tài chính của
khu vực và cả nước. “Trường
đang xét duyệt hàng chục hồ sơ
SV từ TP.Hồ Chí Minh và Đà
Nẵng chuyển về. Nguyên nhân
chính là do học phí các trường
tăng cao. Vì vậy, khi nộp hồ sơ,
các em cần cân nhắc kỹ về chất
lượng đào tạo, bằng cấp, chi phí
và thời gian học tập”, Trưởng
phòng Quản lý đào tạo
(Trường ĐH Tài chính - Kế
toán) Phạm Hoài Nam chia sẻ.

TRỊNH PHƯƠNG

Doanh nghiệp đến Trường Đại học Phạm Văn Đồng phỏng vấn tuyển dụng ngay sau khi sinh viên hoàn thành bảo vệ 
đồ án tốt nghiệp. ẢNH: TR.PHƯƠNG

Các trường đại học trên địa bàn tỉnh:

Năm học 2022 - 2023 là năm đầu
tiên, huyện Lý Sơn tổ chức Kỳ thi
tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Kết
quả kỳ thi có 61 em không đỗ vào
lớp 10.

Những năm trước, do số
lượng học sinh đăng ký dự thi
ít hơn so với chỉ tiêu được
giao, nên nhà trường được xét
tuyển thay vì tổ chức kỳ thi.
Năm nay, huyện Lý Sơn có số
học sinh đăng ký dự thi vào
lớp 10 cao hơn chỉ tiêu được
giao nên buộc phải thi tuyển.
Cụ thể, năm học 2022 - 2023,
Trường THPT Lý Sơn được
giao 249 chỉ tiêu, nhưng có
đến 310 hồ sơ đăng ký dự thi.
Kết quả tuyển sinh có 61 em
không đỗ vào lớp 10 công lập.
Nhiều phụ huynh, học sinh lo
lắng vì các em không đỗ sẽ
không có nơi để tiếp tục học
ngay tại huyện.

Theo Phó Chủ tịch UBND

huyện Lý Sơn Lê Văn Ninh,
năm 2016, địa phương tiếp
quản Trung tâm Giáo dục
thường xuyên (TTGDTX)
huyện, nhưng hoạt động
không hiệu quả. Mỗi năm,
trung tâm chỉ tuyển khoảng 15
học sinh lớp 10. Nhiều em bỏ
học giữa chừng và chỉ còn
phân nửa học sinh theo học
đến hết lớp 12. Trước thực
trạng đó, năm 2019, địa
phương đã xin giải thể
TTGDTX huyện. 

Việc giải thể TTGDTX
huyện Lý Sơn, Giám đốc Sở
GD&ĐT Nguyễn Ngọc Thái
cho rằng, trách nhiệm thuộc về
UBND huyện. Việc này dẫn
đến học sinh không đỗ vào lớp
10 công lập năm học 2022 -
2023 không có nơi để học. 

Một số ý kiến cho rằng
ngành GD&ĐT nên có cơ chế
đặc thù cho huyện Lý Sơn, để
tất cả học sinh đều được vào

lớp 10. Tuy nhiên, theo ông
Thái, qua rà soát của Sở
GD&ĐT, tỷ lệ giáo viên của
Trường THPT Lý Sơn chỉ đạt
2,21 giáo viên/lớp, trong khi
quy định chuẩn phải đạt 2,25
giáo viên/lớp. Cơ sở vật chất
của trường đã xuống cấp và
đang có lộ trình xây dựng một
số phòng học theo kế hoạch
đầu tư công trung hạn. Sở
GD&ĐT đã dựa trên tỷ lệ phân
luồng học sinh sau THCS, cơ
sở vật chất và đội ngũ giáo viên
để phân chỉ tiêu phù hợp cho
nhà trường. Số học sinh không
đỗ vào lớp 10 sẽ tiếp tục đi học
nghề hoặc kết hợp vừa học
nghề vừa học văn hóa.

"Theo quyết định phê duyệt
Đề án “Giáo dục hướng nghiệp
và định hướng phân luồng học
sinh trong giáo dục phổ thông,
giai đoạn 2018 - 2025”, mục
tiêu vào năm 2020, ít nhất 30%
học sinh tốt nghiệp THCS tiếp

tục học tập tại các cơ sở giáo
dục nghề nghiệp đào tạo trình
độ sơ cấp, trung cấp; đối với
các địa phương có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó
khăn đạt ít nhất 25%. Mục tiêu
đến năm 2025, phấn đấu ít
nhất 40% học sinh tốt nghiệp
THCS tiếp tục học tập tại các
cơ sở giáo dục nghề nghiệp
đào tạo trình độ sơ cấp, trung
cấp; đối với các địa phương có
điều kiện kinh tế - xã hội đặc
biệt khó khăn đạt ít nhất 30%.
Căn cứ đề án trên, hằng năm,
Sở GD&ĐT giao chỉ tiêu
tuyển sinh lớp 10 để đáp ứng
yêu cầu phân luồng học sinh
sau THCS", ông Thái cho biết.

Nhiều phụ huynh lo ngại
cho con vào đất liền để học
nghề, vì các em còn quá nhỏ.
Do đó, UBND huyện Lý Sơn
đã xin ý kiến Sở GD&ĐT, giao
thêm 15 - 20 chỉ tiêu, để tạo
điều kiện cho các em được học

công lập tại địa phương.
Ngoài ra, UBND huyện Lý

Sơn cũng có văn bản đề nghị
TTGDTX tỉnh mở các lớp học
bậc THPT hệ GDTX tại
huyện, để học sinh có điều
kiện tiếp tục học tập, rèn luyện
tại đảo. Liên quan đến vấn đề
này, Phó Giám đốc phụ trách
TTGDTX tỉnh Nguyễn Trà
cho biết, TTGDTX tỉnh đã
nhận được văn bản của
UBND huyện Lý Sơn. Trung
tâm sẽ có văn bản xin ý kiến
Sở GD&ĐT để mở lớp đặt tại
huyện Lý Sơn theo đề nghị
của địa phương. "Nếu được sự
đồng ý của Sở GD&ĐT,
chúng tôi sẽ thuê cơ sở vật
chất của Trường THPT Lý
Sơn và bố trí giáo viên cơ hữu
của trung tâm; đồng thời hợp
đồng giáo viên của trường để
đảm bảo công tác giảng dạy",
ông Trà nói.

DUY HÙNG

Có 61 học sinh ở huyện Lý Sơn không đỗ vào lớp 10 công lập:

Tạo thuận lợi cho thí sinh

Các bên tích cực tìm giải pháp
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Phóng sự - Ký sự

Gần 35 năm, TS.Đoàn
Ngọc Khôi - Phó Giám đốc
Bảo tàng Tổng hợp tỉnh
lên rừng, xuống biển để
tìm hiểu, giải mã những bí 
ẩn của nền văn hóa cổ Sa 
Huỳnh. Ông bảo đó là
nghiệp duyên.

“Nhiều lúc tôi tự nghĩ về cuộc
đời mình và thấy gần về hưu rồi
chẳng luyến tiếc điều gì cả. Chỉ
còn nặng nợ với nền văn hóa Sa
Huỳnh, nhiều đêm tôi ngủ mà
mơ thấy mộ chum, mảnh gốm”,
TS.Đoàn Ngọc Khôi bộc bạch.

Nghiệp duyên
Ở góc phía tây Bảo tàng

Tổng hợp tỉnh, những chuyên
gia đang dùng cọ quét qua lớp
đất phủ kín các hiện vật. Những
đôi mắt dán chặt vào từng mảnh
vỡ được trục lên từ lòng thung
lũng sông Tang (Trà Bồng)
cách đây hơn 10 năm. Ở mộ
chum lớn nhất, đích thân
TS.Khôi xử lý. Ông xem đi, xem
lại, quét một lúc lại xịt nước giữ
ẩm, ông sợ sự “háo nước” của
đất sẽ phá vỡ đi kết cấu lành lặn
của ngôi mộ mà ông xem là phát
hiện lớn của đời mình. “Tôi xem
những hiện vật này như thực thể
sống và ứng xử như một con
người”, TS.Khôi nói.

Những hiện vật trong cuộc
khai quật đã được phân tích
niên đại, tất cả đều từ 2.000 đến
3.000 năm trước. Để quá khứ
cất lên “tiếng nói” không phải
điều dễ dàng. “Tôi nghĩ giữa tôi
và nền văn hóa Sa Huỳnh là
nghiệp duyên”, TS.Khôi chia
sẻ. Ông Khôi có thể kể về văn
hóa Sa Huỳnh cả buổi mà
không lặp ý, cả đời ông chủ trì
và tham gia khai quật gần như
tất cả các di chỉ khảo cổ liên
quan đến văn hóa Sa Huỳnh tại
Quảng Ngãi - nơi là cái nôi của
nền văn hóa cổ này.

Nói về nghiệp duyên, ông
bảo nghiệp khảo cổ là ông
chọn, còn duyên với văn hóa Sa
Huỳnh có từ ngày ông chập

chững bước vào con đường
nghiên cứu. Đó là năm 1989,
khi vừa tách tỉnh (tách tỉnh
Nghĩa Bình thành 2 tỉnh Quảng
Ngãi và Bình Định), ông về làm
chuyên viên Bảo tàng Tổng
hợp tỉnh Quảng Ngãi. Những
ngày đó, ông vừa tốt nghiệp đại
học xong, thời gian rảnh rỗi
ông vào Sa Huỳnh thăm người
thân và cái tính thích tìm hiểu
đã đưa ông đến với câu chuyện
của những cụ già. Chàng
chuyên viên trẻ biết đầu thế kỷ
XX, người Pháp đã khai quật
vùng đất này và phát hiện nhiều
dấu tích của một nền văn hóa.
Thời bấy giờ, thông tin quá ít ỏi,
việc tìm kiếm tư liệu gặp khó
khăn, chàng trai trẻ quyết định
điền dã.

Cũng từ lúc này, người dân
thấy chàng trai ốm nhom đi xe
đạp vào từng làng hỏi thăm
chuyện “lòng đất”. Những triền
cát miền biển Sa Huỳnh từ Phú
Khương, Thạnh Đức, Long
Thạnh, Tấn Lộc... (nay thuộc
phường Phổ Thạnh, TX.Đức
Phổ) trong mắt của chuyên viên
Khôi vẫn còn nhiều ẩn tích.
“Chẳng hiểu sao hồi đó tôi cứ có
lòng tin dưới các đồi cát là một
nền văn hóa. Tôi lần mò mãi thì
phát hiện bia ký khắc trên đá,
giếng nước, hệ thống thủy lợi
của người Chăm. Tôi không thể
quên cảm giác mừng rỡ lúc đó”,

TS.Khôi nhớ lại. Tháng 9/1989,
lần đầu tiên ông tham gia Hội
nghị thường niên của ngành
khảo cổ tại Hà Nội, cũng lần
đầu tiên ông gặp các “cây đa, cây
đề” của ngành khảo cổ và cũng
lần đầu tiên ông báo cáo phát
hiện của mình tại Sa Huỳnh.

Sau đó là cuộc khai quật ở Sa
Huỳnh phát hiện mộ táng bằng
gốm, con dấu và các dụng cụ
sinh sống của người dân thời
văn hóa Sa Huỳnh. Từ đây, cái
tên Sa Huỳnh thành mối duyên
dính chặt vào đời ông đến tận
bây giờ. Năm 1996, ông Khôi
thêm một lần “hữu duyên” với
văn hóa Sa Huỳnh khi ra đảo Lý
Sơn làm hồ sơ xếp hạng di tích
quốc gia cho đình làng An Vĩnh.
Ông ghé nhà dân chơi và phát
hiện trong gánh đất của họ có
mảnh gốm thô, ông xin mang về
tìm hiểu, rồi báo cáo với lãnh
đạo bảo tàng. Vậy là, cuộc khai
quật xóm Ốc (đảo Lý Sơn) diễn
ra, tầng văn hóa dày 1,5m với
mộ chum có xương cốt, trang
sức bằng vỏ ốc, xương cá được
phát lộ.

Mong ứng xử đúng 
tầm vóc của văn hóa 
Sa Huỳnh

“Thời điểm đó, tôi đúc kết
văn hóa Sa Huỳnh không chỉ ở
ven biển mà người tiền sử đã
vượt biển. Tôi nghĩ đã bao trọn

tập tục sinh sống của người tiền
sử thời văn hóa Sa Huỳnh. Năm
2004, tôi bảo vệ luận án tiến sĩ
đề tài “Văn hóa Sa Huỳnh trên
đất Quảng Ngãi” và rất tự tin về
hiểu biết của mình. Nhưng tôi
đã lầm”, TS.Khôi kể.

Năm 2009, trước khi thi công
hồ thủy lợi Nước Trong, ông
Khôi thăm dò dọc thung lũng
sông Tang và phát hiện dấu tích
một nền văn hóa tiền sử. “Trước
khi thăm dò ở đây, tôi đã phát
hiện ở Trà Niêu (huyện Tây Trà
cũ, nay là huyện Trà Bồng) dấu
tích thời kỳ đá mới. Nên tôi nghĩ
phát hiện ở thung lũng sông
Tang liên quan đến thời kỳ này.
Nhưng không, một lần nữa tôi
có duyên với văn hóa Sa Huỳnh.
Cuộc khai quật diễn ra trong 3
năm sau đó đã lộ ra khoảng 100
mộ chum và nhiều dụng cụ sản
xuất bằng đá, đồng và sắt thuộc
về nền văn hóa Sa Huỳnh và tiền
Sa Huỳnh. Đặc biệt nhất là,
nhiều hệ thống bàn nghiền và
tục chia của khi cải táng. Tôi đã
lầm khi nghĩ văn hóa Sa Huỳnh
chỉ có ở duyên hải và hải đảo.
Hóa ra người tiền sử đã sinh
sống phồn thịnh ở các thung
lũng dọc sông trên núi cao”,
TS.Khôi nhớ lại.

Mười năm sau khi chuyển
toàn bộ di sản về Bảo tàng Tổng
hợp tỉnh, TS.Khôi cùng cộng sự
đang trực tiếp chỉnh lý những
hiện vật và phát hiện những điều
mới mẻ về phong tục, lối sống,
phân tầng xã hội, hoạt động sản
xuất... mà sắp đến ngành văn
hóa Quảng Ngãi sẽ tổ chức hội
thảo và công bố. “Chẳng hiểu
sao, bây giờ tôi lại chẳng còn tự
tin về sự hiểu biết của mình. Tôi
không biết cái duyên với nền
văn hóa này sẽ đưa tôi đến phát
hiện mới nào không. Tất cả vẫn
còn phải chờ. Nhưng có một
điều tôi chắc chắn, Quảng Ngãi
là cái nôi của nền văn hóa này,
những phát hiện trải dài từ Hà
Tĩnh vào tận Bình Thuận, lên
Tây Nguyên chứng minh một
nền văn hóa trải dài, nhưng
không ở đâu có bề dày và những

ẩn tích phát lộ chứng minh sự
phát triển rực rỡ của văn hóa Sa
Huỳnh như Quảng Ngãi”,
TS.Khôi nói.

Điều mong ước của TS.Khôi
cũng gắn với Sa Huỳnh, ông
bảo rằng Việt Nam đang có một
nền văn hóa rất có giá trị, nhưng
hiện tại vẫn ứng xử chưa xứng
tầm. Năm 2009, nhân 100 năm
phát hiện nền văn hóa Sa
Huỳnh, ông đã đề nghị và sau
đó Bộ VH-TT&DL đã làm bảo
tàng ở Sa Huỳnh - nơi đầu tiên
phát hiện dấu tích của nền văn
hóa này. Nhưng cho đến nay,
tầm vóc, không gian văn hóa Sa
Huỳnh đã mở rộng hơn rất
nhiều thông qua các cuộc khảo
cổ ở nhiều tỉnh. “Với những gì
giới khảo cổ tìm thấy, chúng ta
có một không gian rất rộng của
nền văn hóa Sa Huỳnh và đủ
sức chinh phục giới nghiên cứu
cũng như du khách quốc tế. Chỉ
là chưa có phương án để làm rực
rỡ và “bình dân hóa” ngôn ngữ
học thuật và trưng bày để người
dân tham quan đều hiểu.
Chúng ta đã phát lộ nhưng chưa
phát quang được di sản. Tôi chỉ
ước có một bảo tàng với không
gian rộng lớn trưng bày đầy đủ
về nền văn hóa này”, TS.Khôi
trải lòng.

Khởi đầu ở tuổi đôi mươi, rồi
gắn bó với văn hóa Sa Huỳnh
khi tóc đã bạc. Tuổi tác đã đè
nặng trên những bước chân,
TS.Khôi không còn đi nhiều
như trước, nhưng ông vẫn đau
đáu và tin cái duyên sẽ giúp
mình khám phá thêm về nền
văn hóa này. Vài năm nữa
TS.Khôi sẽ nghỉ hưu, nhưng ông
bảo sẽ không dừng lại, công việc
nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh
sẽ còn tiếp tục.

Bài, ảnh: TRẦN LÊ AN DU

Nhà nghiên cứu 
bình dân

Giáo sư Nguyễn Khắc Sử - Ủy
viên Ban Chấp hành Hội khảo cổ
học Việt Nam tham dự công tác

chỉnh lý hiện vật khảo cổ ở thung
lũng sông Tang với tư cách

chuyên gia bảo rằng, cùng với
những tên tuổi gạo cội nghiên
cứu về văn hóa Sa Huỳnh, thì

TS.Đoàn Ngọc Khôi là người am
hiểu đầy đủ nhất về nền văn hóa

này. “Ai hỏi tôi về văn hóa Sa
Huỳnh, tôi cũng đề nghị tham
vấn thêm ý kiến của TS. Đoàn

Ngọc Khôi, những kiến thức thực
tế mà cả đời anh đúc kết được sẽ
bổ trợ để có sự hiểu biết đầy đủ

hơn về nền văn hóa này. Nhất là
cách lý giải của anh rất bình dân,

dễ hiểu cho bất kỳ ai”,
GS.Nguyễn Khắc Sử chia sẻ.

Các cộng sự của Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi đang chỉnh lý hiện vật văn hóa Sa Huỳnh
ở thung lũng sông Tang, bóc tách và giải mã những bí ẩn của nền văn hóa này.  

Tiến sĩ Đoàn Ngọc Khôi (bên phải) trực tiếp tham gia chỉnh lý mộ chum lớn nhất và có hoa văn (mộ chum Sa Huỳnh có hoa văn lần đầu tiên được phát hiện).  
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Trong nước - Thế giới:

* 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

Để đảm bảo an toàn cho việc thi công,
bảo trì các công trình điện và khắc phục,
xử lý các vị trí có nguy cơ gây sự cố trên
lưới điện tỉnh Quảng Ngãi, Công ty
Điện lực Quảng Ngãi thông báo lịch
ngừng cấp điện như sau:

1. Ngày 21/8/2022:
- Từ 5 giờ 00 đến 8 giờ 30: Trạm bơm

nước sạch VSIP; các Công ty:
Xindadong (Giai đoạn 1-4), may
MenSa, Happy Furniture Việt Nam (Lô
Đông), MaHang, giày Kingmaker 3, sản
xuất nội thất Oucanyon Dung Quất,
TNHH ShengYang (Việt Nam) - KCN
VSIP - huyện Sơn Tịnh.

2. Ngày 24/8/2022:
- Từ 15 giờ 00 đến 16 giờ 00: Toàn bộ

xã Ba Điền - huyện Ba Tơ.
- Từ 15 giờ 00 đến 17 giờ 30: Thôn

Làng Sô - xã Ba Vinh - huyện Ba Tơ.
3. Ngày 27/8/2022:
- Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30: Các Công

ty: TNHH Công nghiệp nặng Doosan
Việt Nam (trạm biến áp Khu chung cư
Vạn Tường Doosan Vina), CP bao bì và
in Vina Dung Quất (trạm biến áp NM
sản xuất bao bì Carton Dung Quất), CP
xây lắp dầu khí miền Trung (trạm biến
áp Công ty CP xây lắp dầu khí Dung
Quất), CP nhà và thương mại dầu khí
(trạm biến áp EPC3); các thôn: An Lộc,
Phước Hoà, Lệ Thủy - xã Bình Trị -
huyện Bình Sơn.

- Từ 8 giờ 00 đến 9 giờ 00: Đường
Trương Định đoạn từ Nguyễn Tự Tân
đến Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Bỉnh
Khiêm đoạn từ Trần Thái Tông đến Lê
Hữu Trác - TP.Quảng Ngãi.

- Từ 9 giờ 15 đến 10 giờ 15: Đường
Nguyễn Tự Tân từ địa chỉ số 288 đường
Nguyễn Tự Tân đến Trương Định,
đường Trương Định từ địa chỉ số 81 đến
129 - TP.Quảng Ngãi.

- Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ 30: Các
đường: Lê Khiết, Trần Kiên, đường Cách
Mạng Tháng 8 từ Trà Bồng Khởi Nghĩa
đến Nguyễn Nghiêm - TP.Quảng Ngãi.

- Từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 00: Đường
Quang Trung từ Bà Triệu đến Trương
Quang Trọng, đường Nguyễn Cư Trinh
từ Mạc Đỉnh Chi đến Quang Trung -
TP.Quảng Ngãi.

- Từ 15 giờ 15 đến 16 giờ 45: Đường
Nguyễn Cư Trinh từ địa chỉ số 38 đường
Nguyễn Cư Trinh đến Phan Bội Châu,
đường Mạc Đỉnh Chi đoạn từ Nguyễn
Cư Trinh đến Phan Bội Châu -
TP.Quảng Ngãi.

4. Ngày 28/8/2022:
- Từ 7 giờ 15 đến 14 giờ 30: Một phần

xã Trà Sơn, toàn bộ các xã: Trà Lâm,
Hương Trà, Trà Tây, Trà Phong, Trà
Xinh, Sơn Trà - huyện Trà Bồng.

- Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00: Hệ thống
điện mặt trời mái nhà gồm các Công ty:
TNHH năng lượng tái tạo Tâm An,
TNHH Trần Giới Solar Việt Nam,
TNHH đầu tư năng lượng tái tạo Thái
Dương, TNHH năng lượng mặt trời
Trần Giới Việt Nam, TNHH năng
lượng tái tạo Tiên Phong, TNHH đầu tư
năng lượng Cường Phát, TNHH năng
lượng mặt trời Ngọc Vĩnh Việt Nam,
TNHH năng lượng mặt trời Quang
Trung Việt Nam, TNHH Ngọc Vĩnh
SOLAR Việt Nam; các thôn: Nam
Thuận, An Điềm, An Điềm 1 - xã Bình
Chương - huyện Bình Sơn.

Công ty Điện lực Quảng Ngãi xin
thông báo đến khách hàng sử dụng điện
ở các khu vực trên được biết để tiện bố
trí công việc.

Cần biết thêm chi tiết, xin gọi đến
Trung tâm chăm sóc khách hàng - Tổng
Công ty Điện lực Miền Trung - Điện
thoại: 19001909.

Thông báo ngừng cấp điện

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 tỉnh Quảng Ngãi, 15
Nguyễn Thiệu, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Sơn, 39
Huỳnh Tấu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Máy móc, thiết bị, công trình nhà xưởng, nhà văn
phòng... của Công ty CP Bê tông ly tâm Dung Quất trên đất thuê (không
bao gồm quyền sử dụng đất) thuộc thửa đất số 32, tờ bản đồ số 72, xã Bình
Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; có diện tích 30.817m2 (hình thức
sử dụng: riêng 30.817m2; mục đích sử dụng: Đất khu công nghiệp; thời hạn
sử dụng: Đến ngày 11/10/2054; nguồn gốc sử dụng: Nhà nước cho thuê đất
trả tiền hằng năm).

Giá khởi điểm: 30.380.480.000 đồng.
Tiền đặt trước: 6.076.000.000 đồng.
Đăng ký: Đến 11 giờ, ngày 12/9/2022; đấu giá: Ngày 15/9/2022 tại

Trung tâm.
Tổ chức có nhu cầu và muốn biết chi tiết 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: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, 544
Quang Trung, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 31 lô đất (B260 đến B272), (L893 đến
L915) tại phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi và 9 lô đất (B626, L916 đến
L923) tại xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi thuộc đoạn từ
đường sắt bắc nam đến đường Hoàng Văn Thụ thuộc dự án Hệ thống hạ tầng
kỹ thuật KDC trục đường Bàu Giang- Cầu Mới; diện tích: Từ 201,1 đến
708,2m2/lô; giá khởi điểm: Từ 2.351.462.000 đồng đến 11.725.242.000
đồng/lô; tiền đặt trước: Từ 470.292.000 đồng đến 2.345.048.000 đồng/lô.

Đăng ký: Đến 11 giờ, ngày 26/8/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài
sản tỉnh Quảng Ngãi; đấu giá: Ngày 29/8/2022 tại Trung tâm.

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

Thông báo đấu giá tài sản

Theo Sputniknews, Văn
phòng Thủ tướng Canada vừa
thông báo, Thủ tướng Đức Olaf
Scholz sẽ sang thăm quốc gia
Bắc Mỹ này từ ngày 21  -  23/8
tới và sẽ gặp người đồng cấp
nước chủ nhà Justin Trudeau.
Thông báo có đoạn: “Hôm nay,
Thủ tướng Justin Trudeau xác

nhận rằng Thủ tướng Đức Olaf
Scholz sẽ thăm Montreal,
Quebec, Toronto, Ontario và
Stephenville, Newfoundland và
Labrador, từ ngày 21  -  23/8”.

Theo thông báo, Thủ tướng
Trudeau sẽ gặp người đồng cấp
Scholz tại Montreal và 2 bên sẽ
thảo luận về tình hình Ukraine

và an ninh Châu Âu, cùng các
vấn đề khác...

Lần gần đây nhất 2 nhà lãnh
đạo gặp nhau là tại Hội nghị
Thượng đỉnh Nhóm các nước
công nghiệp phát triển hàng
đầu thế giới (G7) ở Elmau
(Đức), hồi tháng 6 vừa qua.

Theo vietnamplus.vn

Thủ tướng Đức sắp thăm Canada

Hội Nông dân tỉnh đã tổ
chức 3 lớp tập huấn triển khai
các chủ trương của Đảng và
chính sách của Nhà nước về
công tác dân tộc cho 270 cán
bộ chi, tổ hội và hội viên nông
dân là người đồng bào dân tộc
thiểu số (DTTS) ở các huyện
Tư Nghĩa, Sơn Tây và Sơn Hà.

Tại hội nghị, các đại biểu đã
được nghe và trao đổi những
thông tin về việc thực thi các
chủ trương của Đảng và chính
sách của Nhà nước đối với
vùng đồng bào DTTS trong
thời gian qua. Một số chính
sách ưu đãi của Nhà nước, của
tỉnh về đầu tư phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào
DTTS. Vai trò của tổ chức hội
nông dân các cấp trong công
tác tuyên truyền, vận động hội
viên nông dân là đồng bào

DTTS tham gia phát triển kinh
tế và xây dựng nông thôn mới.
Tuyên truyền về Luật Hôn
nhân và gia đình, ngăn ngừa
tình trạng tảo hôn và đẩy lùi
các tệ nạn mê tín dị đoan ở
vùng đồng bào DTTS...

Bên cạnh đó, lãnh đạo Hội
Nông dân tỉnh cũng đã lắng
nghe các ý kiến trao đổi từ các
cán bộ chi, tổ hội và hội viên
nông dân, người có uy tín trong
đồng bào DTTS về việc thực thi
các chủ trương của Đảng và
chính sách của Nhà nước ở các
địa phương. Từ đó, có những
đề xuất, kiến nghị với cấp trên
về các giải pháp, chương trình,
mục tiêu trong công tác hội và
phong trào nông dân vùng
đồng bào DTTS trong thời gian
đến đạt kết quả cao hơn.

ĐỒNG XUÂN

HỘI NÔNG DÂN TỈNH:

Tuyên truyền các chủ trương,
chính sách tại vùng đồng bào
dân tộc thiểu số Cả 4 thi sinh dự thi Olympic

Tin học quốc tế lần thứ 34 - năm
2022 của Đội tuyển Quốc gia
Việt Nam đều đoạt huy chương,
gồm 1 huy chương vàng và 
huy chương bạc. Đây là thông
tin vừa được Bộ GD&ĐT cho
biết vào chiều 14/8.

Huy chương vàng thuộc về
em Trần Xuân Bách, học sinh
lớp 11, Trường THPT Chuyên
Khoa học Tự nhiên, Đại học

Quốc gia Hà Nội. Ba huy
chương bạc thuộc về các em
Dương Minh Khôi (lớp 12,
Trường THPT Chuyên Khoa
học Tự nhiên, Đại học Quốc gia
Hà Nội), Lê Hữu Nghĩa (lớp
12, Trường THPT Chuyên
Bình Long, Bình Phước) và
Trương Văn Quốc Bảo (lớp 12,
Trường THPT Chuyên Phan
Bội Châu, Nghệ An).

Với tỷ lệ đạt huy chương

100%, Việt Nam đứng trong
nhóm 9 quốc gia và vùng lãnh
thổ trên bảng tổng sắp huy
chương, sau các đoàn: Trung
Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn
Quốc, Iran, Ukraine, Croatia,
Đài Loan.

Olympic Tin học quốc tế lần
thứ 34 năm 2022 có 349 thí sinh
đến từ 89 quốc gia và vùng lãnh
thổ tham gia...
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Việt Nam có 4 thí sinh đoạt huy chương Olympic
Tin học quốc tế


