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Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

        
 HUYỆN TIỂU CẦN CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN  

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945-1954) 

 

 

3- Từ tháng 12 năm 1949 đến tháng 7 năm 1954: 

Đầu tháng 12 năm 1949, quân dân Tiểu Cần đã đóng góp tích cực vào 

quá trình chuẩn bị và làm nên thắng lợi to lớn của chiến dịch Cầu Kè. Đây 

là chiến dịch vận động đầu tiên trên chiến trƣờng Nam Bộ, diễn ra trong 

một thời gian tƣơng đối dài (hơn một tháng từ ngày 7 tháng 12 năm 1949 

đến ngày 16 tháng 01 năm 1950); trên một địa bàn tác chiến tƣơng đối rộng 

(mở đầu là huyện Cầu Kè, sau đó gồm các huyện Tiểu Cần, Trà Cú, Cầu 

Ngang); với sự tham gia của các đơn vị: Bộ đội chủ lực khu 8, bộ đội địa 

phƣơng 4 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh, Bến Tre, Sa Đéc; Du kích và nhân dân 

4 huyện thuộc địa bàn tác chiến. Lực lƣợng của huyện Tiểu Cần tham gia 

khá đông đảo, gồm các đơn vị du kích trực tiếp tác chiến, các tổ dân quân, 

các đội dân công, các hội quần chúng, v.v… Lực lƣợng này giữ vai trò 

quyết định trong quá trình tổ chức ngăn chặn đƣờng tiến quân của địch (qua 

đƣờng bộ nhƣ: lộ 34, lộ 37, v.v… và qua đƣờng thuỷ nhƣ: Rạch Lợp sông 

Cần Chông, Vàm Cầu Quan, v.v…). Trong chiến dịch, quân và dân Tiểu 

Cần đã thực sự phong toả và làm chủ cung đƣờng lộ 34 và lộ 37 thuộc địa 

bàn huyện. Địch nhiều lần tìm cách cắm chốt Com-ma-đô (Comandos) ven 

cung đƣờng này nhƣng điều thất bại. Cuối chiến dịch, chúng còn liều mạng 

cho quân nhảy dù xuống đây, nhƣng bị quân ta phục kích, bao vây và diệt 

gọn số lính dù này trên cánh đồng ven lộ (nơi đã từng diễn ra trận Ô Đùng 

vào năm 1947). Những đóng góp của Tiểu Cần trong thắng lợi vang dội của 

chiến dịch Cầu Kè đã chứng tỏ bƣớc trƣởng thành của Đảng bộ và quân 

dân Tiểu Cần trong quá trình củng cố và phát triển thế trận chiến tranh 

nhân dân ở đây, vừa chủ động đánh địch có hiệu quả trên quê hƣơng mình, 

vừa hợp đồng tác chiến nhịp nhàng với đơn vị bạn và địa phƣơng bạn. 

Nhằm phát huy trực tiếp kịp thời những thành tựu và kinh nghiệm của 

chiến dịch Cầu Kè, Bộ Tƣ lệnh khu 8 quyết định mở chiến dịch Trà Vinh 
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(từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 08 tháng 5 năm 1950). Cho đến năm 1950 

đây là một chiến dịch tiến công lớn nhất, chƣa từng có trên chiến trƣờng 

đồng bằng sông Cửu Long. Lực lƣợng tham gia chiến dịch này bao gồm 

các đơn vị đã tác chiến trong chiến dịch Cầu Kè. Chỉ huy trƣởng chiến dịch 

là đồng chí Nguyễn Văn Quạn, phó Tƣ lệnh quân khu 8; Bí thƣ Huyện uỷ 

Tiểu Cần lúc này là đồng chí Huỳnh Văn Ngò, cùng với Bí thƣ Huyện uỷ 

Trà Cú và Bí thƣ Huyện uỷ Cầu Ngang đƣợc giao nhiệm vụ theo sát 03 mặt 

trận chính của chiến dịch nằm trên địa bàn 3 huyện (Mặt trận A từ Cầu 

Cống đến Bắc Trang và từ Ngã Ba Leng đến Rạch Lợp. Mặt trận B từ 

Giồng Lức đến Cầu Cống và từ Ngã Ba Trẹm đến Ba Cụm; mặt trận C từ 

Long Sơn đến Đôn Châu), chiến dịch chia làm 3 đợt (đợt một từ ngày 25 

tháng 3 đến ngày 03 tháng 4; đợt hai từ ngày 08 tháng 4 đến ngày 8 tháng 

5), địa bàn Tiểu Cần đều nằm ở vị trí trung tâm của chiến dịch trong đợt 1 

và 3. Vào đêm 30 tháng 4, sau khi đánh chiếm bót Bào Kiếm, tiêu diệt lô 

cốt Lƣu Tƣ và giải giáp lực lƣợng bảo an Bào Kiếm, bộ đội và dân quân du 

kích phối hợp bao vây các đồn bót dọc theo hai tuyến lộ từ Ô Chác đến Cầu 

Quan và từ Tiểu Cần đến Cầu Kè. Sáng ngày 01 tháng 5 quân ta tiêu diệt 

bót Vàm Đông và các lô cốt An Bình, Trinh Phụ trên tuyến đƣờng Tiểu 

Cần – Mặc Bắc rồi phá huỷ các lô cốt Đại Trƣờng, Lò Ngò, Lâm Vồ, Sa 

Đê… Quân địch hoảng hốt tháo chạy, ngày 02 tháng 5 chúng tăng viện 

binh, huy động một tiểu đoàn thuộc trung đoàn số 6 lính chiến Angieri (1 

er/6 Regimet Tirailleus Algierien) đánh vào Tiểu Cần, đồng thời cho máy 

bay oanh tạc và pháo binh bắn phá vào khu vực giáp ranh Tiểu Cần – Cầu 

Kè. Ta tập kích tiêu diệt các lô cốt địch ở Ban Chang, Ô Tà Tƣng, giống 

Cây Hẹ, v.v… 

Chiến thắng của chiến dịch Cầu Kè và chiến dịch Trà Vinh là những 

sự kiện quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Pháp ở địa bàn Tiểu Cần. 

Nó khẳng định sự lớn mạnh vƣợt bậc của các phong trào quần chúng, sự 

trƣởng thành nhanh chóng trong chiến đấu của các lực lƣợng vũ trang 

huyện thể hiện qua tính hiệu quả trong hợp đồng tác chiến với bộ đội chủ 

lực, các huyện bạn; thể hiện trong công tác hậu cần, cần chuyển thƣơng 

binh liệt sĩ, phối hợp tuyên truyền… Sau chiến dịch, vùng tự do ở huyện 

Tiểu Cần đƣợc mở rộng từ nông thôn lên các tuyến giao thông, áp sát thị 

trấn, thị tứ, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về thế và lực của các lực lƣợng 
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kháng chiến. Không chỉ ở Tiểu Cần, chiến thắng của chiến dịch Cầu Kè và 

chiến dịch Trà Vinh khẳng định thế phản công mạnh mẽ của ta trên chiến 

trƣờng Trà Vinh, chiến trƣờng Đồng bằng sông Cửu Long, đẩy địch vào thế 

phải căng ra mà đối phó. 

Chiến dịch Trà Vinh đã giành đƣợc những thắng lợi to lớn cả về quân 

sự và chính trị vào đúng lúc cả nƣớc tổ chức thực hiện sắc lệnh tổng động 

viên của Chính phủ, giƣơng cao khẩu hiệu “Tất cả cho tiến tuyến, tất cả để 

chiến thắng” gấp rút hoàn thành để chuẩn bị chuyển sang tổng phản công. 

Năm 1950 cũng là năm Tiểu Cần đƣợc mùa lúa, mùa cá. Đời sống nông 

dân đƣợc ổn định và cải thiện đồng thời đóng góp tỉnh số lƣơng thực, thực 

phẩm nhiều hơn những năm trƣớc. 

 

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo) 

 Kính gửi:  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, 

- Thủ trƣởng các cơ quan, ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện, 

- Bí thƣ, Chủ tịch các xã, thị trấn. 

Căn cứ Công văn số 228-CV/TU, ngày 01/10/2021 của Tỉnh ủy Trà 

Vinh “Về việc uốn nắn công tác phòng, chống dịch Covid-19”, Thƣờng trực 

Huyện ủy yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 huyện, Thủ trƣởng các cơ quan, ban, phòng, 

ngành, đoàn thể huyện, Bí thƣ, Chủ tịch các xã, thị trấn thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện và của xã, thị 

trấn, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị 

ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH 

HUYỆN ỦY TIỂU CẦN 

* 

Số 277-CV/HU 
Về việc uốn nắn công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 

    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  Tiểu Cần, ngày 04 tháng 10 năm 2021 
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trấn tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định, giải pháp 

phòng, chống dịch của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống dịch Covid-19, hƣớng dẫn của Bộ Y tế, chỉ đạo của Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện; không đƣợc 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; phát huy mạnh mẽ vai trò, nhiệm vụ của các 

"pháo đài", của tổ Covid cộng đồng, của đảng viên phụ trách nhóm, cụm 

dân cƣ trong phòng, chống dịch, giám sát chặt chẽ, phát hiện kịp thời ngƣời 

ngoài huyện vào địa bàn ở lại cƣ trú, tránh tình trạng ấp, khóm, xã, thị trấn 

không biết (hiện nay có rất nhiều người ngoài tỉnh vào huyện ở lại cư trú, 

nếu không quản lý tốt, dịch sẽ tái bùng phát trên địa bàn huyện). 

Cá nhân hoặc tập thể nào thực hiện không đúng, không đầy đủ, 

ký văn bản vượt thẩm quyền hoặc có nội dung trái với các chỉ đạo, kết 

luận của Thƣờng trực Tỉnh ủy, Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy, của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, của Thƣờng trực Huyện ủy, Ban Thƣờng vụ Huyện ủy, Ủy ban 

nhân dân huyện về phòng, chống dịch Covid-19 nói chung, nhất là nội dung 

nhạy cảm để ngƣời ngoài tỉnh vào cƣ trú ở địa bàn huyện, dẫn đến không 

kiểm soát đƣợc làm phát sinh lây lan dịch bệnh Covid-19 thì tùy theo hậu 

quả thiệt hại xảy ra sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định hiện hành của 

Đảng, Nhà nƣớc hoặc pháp luật. 

2. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phòng, chống dịch 

Covid-19, mua sắm, sử dụng trang thiết bị, vật tƣ y tế, sinh phẩm xét 

nghiệm, thuốc... phục vụ phòng, chống dịch phải bảo đảm hiệu quả, tránh 

lãng phí, thất thoát. Nghiêm cấm và xử lý mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng, 

lãng phí, lợi ích nhóm trong việc mua sắm, sử dụng vật tƣ, trang thiết bị y tế, 

sinh phẩm xét nghiệm cũng nhƣ sử dụng vắc xin; đồng thời chống tình trạng 

do sợ trách nhiệm mà không mua sắm hoặc chậm trễ trong việc mua sắm, để 

kéo dài không đủ, không kịp thời phục vụ công tác phòng, chống dịch 

Covid-19. 

3. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đúng 

quy trình, nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện nhất cho ngƣời dân trên tinh 

thần bảo đảm tuyệt đối an toàn; không đƣợc tiêm vắc xin cho ngƣời ngoài 

đối tƣợng đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt; nếu tiêm sai đối tƣợng hoặc 

có biểu hiện trục lợi thì phải điều tra, xử lý nhanh, nghiêm minh theo quy 

định, kết luận chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ và Bộ Y tế. 
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4. Phòng Tài chính – Kế hoạch và các cơ quan liên quan thực hiện 

kiểm tra, góp ý không để xảy ra sai phạm trong việc thu phí xét nghiệm 

Covid-19, tiêu cực trong việc thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời dân. 

5. Các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân huyện triển khai 

nhanh và hƣớng dẫn ngƣời dân, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ - thông 

tin trong phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm quản lý, phát hiện, truy 

vết, xử lý kịp thời, hiệu quả. 

6. Hội đồng Thi đua - Khen thƣởng huyện nhanh chóng tham mƣu 

khen thƣởng cho tập thể, cá nhân (kể cả Nhân dân) có thành tích xuất sắc 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Các đồng chí Ủy viên Thƣờng vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện phụ trách địa bàn, lãnh đạo các cơ quan, ban, phòng, 

ngành, đoàn thể huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn phải nắm chắc tình hình để 

có báo cáo đề xuất giải quyết kịp thời khó khăn đời sống của Nhân dân 

(nhất là không để có trường hợp thiếu ăn, trẻ em không được học tập; 

người dân bệnh không được chữa trị). Chỉ đạo đôn đốc thực hiện nhanh 

các chính sách trợ cấp của Chính phủ cho Nhân dân. Đồng thời, không để 

Nhân dân bị kẻ xấu lợi dụng, kích động, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà 

nƣớc ta. 

8. Các xã, thị trấn tiếp tục yêu cầu cán bộ, đảng viên gƣơng mẫu 

thực hiện, kêu gọi ngƣời dân thực hiện đúng các chủ trƣơng, quy định của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về 

phòng, chống dịch Covid-19 với quyết tâm cao, không để dịch tái bùng 

phát trên địa bàn huyện nhằm nhanh chóng khôi phục các hoạt động kinh 

tế - xã hội và đời sống nhân dân ở trạng thái bình thƣờng mới. 

Thƣờng trực Huyện ủy yêu cầu đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện cùng Ban Thƣờng vụ Huyện ủy triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả 

các nội dung yêu cầu nêu trên. 
 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƢ 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 
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BÀN VỀ CHẤT VẤN TRONG ĐẢNG 

Nguồn: Báo xây dựng Đảng 

 

Chất vấn trong Đảng nhằm phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm 

của các cấp ủy viên; góp phần ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm trong thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao và giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối 

sống; tăng cƣờng đoàn kết thống nhất trong Đảng. Thời gian qua, Quy chế 

chất vấn trong Đảng đã đƣợc các cấp ủy triển khai và bƣớc đầu khẳng định 

hiệu quả. Tuy nhiên, so với yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng hiện nay còn nhiều hạn chế, bất cập. 

Từ quan điểm, chủ trƣơng… 

Chất vấn trong Đảng là việc đảng viên hỏi và đƣợc trả lời về việc 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng hoặc chức 

trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn của cấp uỷ viên, trừ những vấn đề bí mật theo 

quy định của Đảng và Nhà nƣớc. Mục đích của chất vấn là nhằm phát huy 

dân chủ, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy viên; góp phần ngăn chặn, 

phòng ngừa vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ đƣợc giao và giữ 

gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; tăng cƣờng đoàn kết thống nhất trong 

Đảng. Chất vấn còn nhằm để kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, nhất 

là quyền lực của ngƣời đứng đầu. 

Bàn về chất vấn trong đảng, V.I.Lê-nin từng nói: “Trong đảng luôn 

luôn sẽ có những cuộc tranh luận và đấu tranh”(1); “Phê phán và “luận 

chiến” ở đây là cần thiết, nhƣng chỉ đƣợc phê phán công khai, trực tiếp, rõ 

ràng và minh bạch chứ không phải bới lông tìm vết, không phải châm chọc, 

không phải xoi mói…”(2). V.I.Lê-nin đề nghị tăng thẩm quyền cho Ban 

Kiểm tra Trung ƣơng, theo hƣớng “…những ủy viên Ban Kiểm tra Trung 

ƣơng có nhiệm vụ tham dự, với một số lƣợng nhất định, vào mỗi phiên họp 

của Bộ Chính trị, sẽ phải là một nhóm cố kết; nó, “không đƣợc vị nể cá 

nhân”, phải giữ gìn sao cho không một quyền uy nào của Tổng Bí thƣ hay 

là của một ủy viên nào trong BCH Trung ƣơng có thể ngăn cản mình chất 

vấn, kiểm tra các hồ sơ, và nói chung, nắm đƣợc tình hình hết sức rõ ràng 

và xử lý mọi việc hết sức đúng đắn”(3).  
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Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, hoạt động chất vấn đã đƣợc thực 

hiện từ khi Đảng ra đời, quy định rõ trong Điều lệ Đảng các thời kỳ. Điều 

lệ Đảng khoá II nêu rõ đảng viên chính thức “trong các cuộc hội nghị, đƣợc 

phê bình, chất vấn về chủ trƣơng, chính sách của Đảng, đƣợc phê bình bất 

kỳ ngƣời nào, cấp bộ nào trong Đảng”(4); “Nếu có những điều không hiểu 

hoặc không đồng ý, cấp dƣới có quyền hỏi và đề đạt ý kiến lên cấp 

trên”(5). Điều lệ Đảng khoá III quy định rõ hơn là “trong hội nghị của 

Đảng”, đảng viên chính thức “đƣợc phê bình, chất vấn về công tác của cán 

bộ, đảng viên và tổ chức của Đảng”(6). Điều lệ Đảng các khoá IV, V, VI 

bổ sung thêm cụm từ “trong phạm vi tổ chức” vào quy định này, cụ thể là: 

đảng viên chính thức “đƣợc phê bình, chất vấn về công tác của cán bộ, 

đảng viên và tổ chức của Đảng trong phạm vi tổ chức”(7). Điều lệ Đảng 

khoá VII và các khoá sau tiếp tục bổ sung thêm “đƣợc phê bình, chất vấn 

về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ 

chức”(8). 

Trong Nghị quyết Trung ƣơng 4 (khóa XI), Đảng ta đã chỉ ra ba vấn 

về cấp bách trong công tác xây dựng Đảng, trong đó nhóm giải pháp về tổ 

chức, cán bộ và sinh hoạt đảng yêu cầu: “Phát huy dân chủ thật sự trong 

Đảng, thực hiện nghiêm túc Quy chế chất vấn trong Đảng, nhất là chất vấn 

tại các kỳ họp BCH Trung ƣơng và cấp ủy các cấp”(9). Đại hội XII của 

Đảng tiếp tục yêu cầu “Hoàn thiện cơ chế, quy chế và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả việc tự phê bình, phê bình, chất vấn trong các kỳ 

họp của BCH Trung ƣơng, cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp”(10). Đặc biệt, 

Nghị quyết Trung ƣơng 7 (khóa XII) nhấn mạnh phải “tăng cƣờng cơ chế 

chất vấn, giải trình trong công tác cán bộ”(11). 

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn trong Đảng, Bộ Chính 

trị khóa X đã ban hành Quyết định số 158-QĐ/TW ngày 12-5-2008 về Quy 

chế chất vấn trong Đảng. Đây là văn bản đầu tiên quy định vấn đề chất vấn 

trong Đảng, trong đó nêu rõ: “Đảng viên có quyền chất vấn hoạt động của 

cấp ủy, BTV cấp ủy, đảng viên trong phạm vi cấp ủy, BTV cấp ủy, đảng bộ 

mà mình là thành viên và phải chịu trách nhiệm về nội dung chất vấn của 

mình. Tổ chức đảng, đảng viên là đối tƣợng chất vấn có trách nhiệm trả lời 

chất vấn và phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời chất vấn của mình”. 

Để cụ thể hóa Quy chế, ngày 14-7-2008 Ủy ban Kiểm tra Trung ƣơng ban 
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hành Hƣớng dẫn số 15-HD/UBKTTW về thực hiện Quy chế chất vấn trong 

Đảng. Ngày 8-6-2012, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành Hƣớng dẫn 02-

HD/TW về thực hiện chất vấn trong Đảng tại các kỳ họp của BCH Trung 

ƣơng, trên cơ sở đó Ủy ban Kiểm tra Trung ƣơng ban hành Hƣớng dẫn số 

07-HD/TW ngày 30-7-2012 về thực hiện chất vấn của cấp ủy viên tại các 

kỳ họp của BCH đảng bộ các cấp. Hƣớng dẫn nêu rõ “Chất vấn và trả lời 

chất vấn tại các kỳ họp BCH đảng bộ các cấp (gọi chung là cấp uỷ) là việc 

các đồng chí uỷ viên BCH đảng bộ, kể cả bí thƣ, phó bí thƣ, uỷ viên BTV 

(gọi chung là cấp uỷ viên) hỏi và đƣợc trả lời về việc thực hiện trách 

nhiệm, quyền hạn của cấp uỷ, BTV cấp uỷ, thƣờng trực cấp uỷ, uỷ ban 

kiểm tra cùng cấp; chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn cấp ủy viên cùng cấp, 

trừ những vấn đề bí mật theo quy định của Đảng và Nhà nƣớc”.  

Nhƣ vậy có thể nói Đảng ta đã có hệ thống quan điểm về hoạt động 

chất vấn trong Đảng. Việc thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng đƣợc 

Đảng ta xác định là một giải pháp quan trọng để thực hành dân chủ, nâng 

cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng.  

...Đến tổ chức thực hiện 

Quy chế chất vấn trong Đảng đã đƣợc các cấp ủy đảng triển khai và 

bƣớc đầu khẳng định hiệu quả, góp phần đổi mới phƣơng thức lãnh đạo của 

Đảng; lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, so với 

mục tiêu, yêu cầu của Quy chế chất vấn trong Đảng cũng nhƣ công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay còn nhiều hạn chế, bất cập: Việc thực hiện 

Quy chế chất vấn trong Đảng vẫn chƣa trở thành hoạt động thƣờng xuyên, 

phổ biến ở các cấp ủy; nội dung chất vấn nghèo nàn, chƣa thực sự đúng 

trọng tâm, trọng điểm, còn né tránh nhiều vấn về nổi cộm, bức xúc. Ở 

nhiều nơi, phƣơng pháp chất vấn giống nhƣ phê bình, góp ý, trả lời chất 

vấn na ná nhau, giống nhƣ tự phê bình. Nhiều cấp ủy chƣa mạnh dạn triển 

khai thực hiện chất vấn; hồ sơ lƣu trữ, việc sơ kết, tổng kết chƣa đƣợc quan 

tâm... Thực tế cho thấy, ở nhiều hội nghị cấp ủy, trong chƣơng trình mặc dù 

đã dành thời gian để cấp ủy viên thực hiện quyền chất vấn, song số lƣợt 

đăng ký chất vấn rất ít, thậm chí không có. Ở nhiều tổ chức đảng, hiện 

tƣợng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm quy chế làm việc của 

cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ngƣời đứng đầu thƣờng xuyên diễn ra. 
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Nhiều vụ việc tiêu cực nổi lên thời gian qua liên quan đến cán bộ lãnh đạo, 

quản lý cũng đều bắt nguồn từ nguyên nhân này. Thực trạng đó đòi hỏi cần 

phải thực hiện nghiêm túc và quyết liệt, hiệu quả hơn nữa hoạt động chất 

vấn trong Đảng, trong đó cần chú trọng một số nội dung sau: 

Một là, cần mở rộng quyền chất vấn của đảng viên. Điều lệ Đảng 

khóa XI quy định đảng viên có quyền “Phê bình, chất vấn về hoạt động của 

tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến 

nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu đƣợc trả lời”(12). Tuy 

nhiên, Quy chế chất vấn và Hƣớng dẫn thực hiện Quy chế chất vấn trong 

Đảng hiện nay đã giới hạn quyền chất vấn của đảng viên. Cụ thể, trong 

Hƣớng dẫn số 07-HD-UBKTTW ngày 30-7-2012 thay cho Hƣớng dẫn số 

15-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ƣơng nêu: “Hƣớng dẫn này 

quy định việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của BCH đảng bộ các 

cấp và đƣợc áp dụng đối với các đồng chí cấp ủy viên cùng cấp và BTV, 

thƣờng trực cấp ủy, ủy ban kiểm tra cùng cấp”. Nhƣ vậy, những đảng viên 

không phải là cấp ủy viên chƣa đƣợc quyền chất vấn trong các kỳ họp của 

cấp ủy. Việc này phần nào làm ảnh hƣởng đến việc phát huy trách nhiệm, 

trí tuệ của đảng viên đối với công tác xây dựng Đảng. Đây là một trong 

những nguyên nhân làm cho chất vấn trong Đảng trở nên trầm lắng, kém 

sinh động, hình thức, khó thực hiện. Từ vấn đề này, cần bổ sung, sửa đổi 

theo hƣớng mọi đảng viên đƣợc thực hiện quyền chất vấn tại các hội nghị 

của cấp ủy, trong hội nghị đảng bộ, chi bộ và đại hội đảng bộ các cấp. Đảng 

viên không phải là thành viên của hội nghị cấp ủy đƣợc phép tham dự trong 

thời gian hội nghị dành cho việc chất vấn, hoặc chất vấn gián tiếp bằng văn 

bản. 

Hai là, cấp trên thực hiện trước, cấp dưới làm sau. Quy chế chất vấn 

trong Đảng quy định đối tƣợng chất vấn là “cấp ủy, BTV cấp ủy các cấp” 

và “cấp ủy viên” dễ dẫn đến cách hiểu rằng BCH Trung ƣơng, Bộ Chính trị 

và các Ủy viên BCH Trung ƣơng đều nằm ngoài đối tƣợng chất vấn. Mặc 

dù đã có quy định nhƣng trong các kỳ họp BCH Trung ƣơng hoạt động chất 

vấn chƣa có nhiều chuyển biến. Nếu BCH Trung ƣơng không tiên phong, 

gƣơng mẫu thực hiện trƣớc để tạo sự lan tỏa, thì những rào cản tâm lý của 

cấp ủy các cấp vẫn khó đƣợc dỡ bỏ. Cần điều chỉnh quy chế theo hƣớng 

cấp ủy và tổ chức đảng từ Trung ƣơng đến cơ sở là việc “phải làm”, chứ 
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không chỉ là việc “nên làm”. Cần thiết phải nâng Quy chế chất vấn trong 

Đảng từ Quyết định và Quy chế của Bộ Chính trị thành Nghị quyết và Quy 

chế của BCH Trung ƣơng.  

Ba là, công khai nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Ở nƣớc ta 

hiện nay, nội dung chất vấn và trả lời chất vấn trong các kỳ họp Quốc hội 

đƣợc công khai trên các phƣơng tiện truyền thông đại chúng, đƣợc nhân 

dân cả nƣớc hoan nghênh. Trong khi đó việc công khai chất vấn trong 

Đảng dƣờng nhƣ chƣa đƣợc thực hiện. Quy chế chất vấn trong Đảng đã 

nêu: “Chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng là việc đảng viên hỏi và đƣợc 

trả lời về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức đảng 

hoặc chức trách, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đảng viên, cấp ủy viên, trừ những 

vấn đề bí mật theo quy định của Đảng và Nhà nƣớc”; “Ngƣời chất vấn gửi 

ý kiến chất vấn trƣớc khi tổ chức hội nghị từ 3 đến 5 ngày để ban tổ chức 

hội nghị hoặc ngƣời chủ trì hội nghị xem xét, quyết định việc tổ chức trả lời 

chất vấn”. Hƣớng dẫn số 07-HD/UBKTTW cũng nêu rõ ngƣời, tổ chức 

đƣợc chất vấn có quyền: “Từ chối trả lời nếu nội dung chất vấn thuộc bí 

mật của Đảng và Nhà nƣớc… những vấn đề thuộc bí mật đời tƣ của cá 

nhân cấp uỷ viên mà không vi phạm tƣ cách đảng viên, tƣ cách cấp uỷ viên 

thì cấp uỷ viên đƣợc chất vấn có quyền từ chối trả lời”. Nhƣ vậy, trừ các 

nội dung liên quan đến những vấn đề bí mật theo quy định của Đảng và 

Nhà nƣớc, còn lại các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn đều có thể công 

khai với đảng viên và Nhân dân. 

Bốn là, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các ban 

Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát, tham mưu cho BCH Trung ương, Bộ 

Chính trị, Ban Bí thư về chất vấn trong Đảng. Thực tế thời gian qua, lãnh 

đạo các ban Đảng ở Trung ƣơng tham dự các hội nghị cấp ủy, BTV cấp ủy 

cấp dƣới để hƣớng dẫn, chỉ đạo hoạt động chất vấn chƣa nhiều và chƣa 

thƣờng xuyên. Cũng chƣa có cơ chế rõ ràng quy định về trách nhiệm của 

cấp uỷ, tổ chức đảng, ngƣời đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện Quy chế 

chất vấn trong Đảng. Để khắc phục tình trạng này, cần tiếp tục bổ sung, 

hoàn thiện quy chế phối hợp giữa các ban Đảng ở Trung ƣơng với cấp ủy 

đảng các cấp. Bộ Chính trị, Ban Bí thƣ, BTV cấp ủy các cấp căn cứ vào nội 

dung chất vấn để giao cho một cơ quan chủ trì, phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ của cơ quan đó nhƣ: nội dung chất vấn liên quan đến công tác tổ 
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chức, cán bộ giao cho ban tổ chức; về đạo đức, lối sống, kỷ luật, kỷ cƣơng, 

chấp hành các quy định… giao cho ủy ban kiểm tra; về tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực giao cho ban nội chính… Quy chế phối hợp hoạt động chất 

vấn cần tập trung làm rõ cơ quan giữ đầu mối chủ trì, cơ quan tham gia 

phối hợp và chế độ trao đổi, cung cấp thông tin giữa các ban trong hoạt 

động chất vấn.  

Năm là, tăng thẩm quyền cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ủy ban 

kiểm tra các cấp. Bộ Chính trị nên giao Ủy ban Kiểm tra Trung ƣơng 

hƣớng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chất vấn 

trong Đảng. Hơn nữa, trong và sau phiên chất vấn, nếu phát hiện đối tƣợng 

chất vấn có sai phạm hoặc có dấu hiệu vi phạm theo quy định của Đảng, thì 

ủy ban kiểm tra chủ trì phối hợp với ban tổ chức, văn phòng cấp ủy và các 

tổ chức đảng có liên quan thực hiện kiểm tra để tham mƣu, xem xét, xử lý; 

đồng thời đôn đốc, theo dõi việc xử lý đối tƣợng theo kết luận, quyết định 

của Đảng. 

Sáu là, nghiên cứu, bổ sung các quy định về xử lý trong và sau chất 

vấn. Hiện tại, quy định, hƣớng dẫn về chất vấn chƣa đƣa ra yêu cầu xử lý 

trách nhiệm của ngƣời trả lời chất vấn, chƣa quy định cụ thể về giải quyết 

những vấn đề sau chất vấn. Vì vậy, cần xác định rõ ràng, cụ thể phạm vi 

trách nhiệm của ngƣời đƣợc chất vấn; cam kết khắc phục những yếu kém, 

hạn chế, khuyết điểm; thời gian, lộ trình để tránh tình trạng hứa nhƣng 

không làm hoặc làm chậm, cho qua chuyện. Giao ủy ban kiểm tra các cấp 

theo dõi, giám sát việc thực hiện sau chất vấn, báo cáo cấp ủy về tiến độ, 

kết quả thực hiện lời hứa của ngƣời đƣợc chất vấn. Trong và sau chất vấn, 

nếu thấy có biểu hiện vi phạm thì phải giao ủy ban kiểm tra tiến hành kiểm 

tra khi có dấu hiệu vi phạm để xem xét, kết luận, xử lý kịp thời. 

Bảy là, tiến hành sơ kết, tổng kết. Việc sơ kết, tổng kết thực hiện quy chế, 

hƣớng dẫn chất vấn trong Đảng chƣa đƣợc các cấp ủy quan tâm đúng mức, 

chƣa tổ chức những hội nghị chuyên đề về việc thực hiện Quy chế chất vấn 

trong Đảng. Các báo cáo công tác đảng hằng năm và nhiệm kỳ của đa số 

các cấp ủy phản ánh hoạt động chất vấn rất mờ nhạt, thậm chí không đề cập 

đến hoạt động chất vấn. Do vậy, các cấp ủy cần đƣa hoạt động chất vấn vào 

các chƣơng trình, sinh hoạt thƣờng kỳ của cấp ủy, BTV cấp ủy; tăng cƣờng 
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kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá những kết quả đạt 

đƣợc, những hạn chế, yếu kém, vƣớng mắc để định hƣớng, đƣa hoạt động 

chất vấn đi vào thực tế, thiết thực. 

 

TỪ SỰ NGHIỆP HUỲNH THÚC KHÁNG, SUY NGẪM  

VỀ BÀI HỌC TRỌNG DỤNG NHÂN TÀI CỦA HỒ CHÍ MINH 

Theo Tạp chí Tuyên giáo 

(TG) - Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Hồ Chí Minh 

luôn đau đáu tìm kiếm ngƣời tài đức, thành tâm trân trọng và sử dụng họ 

phục vụ cho nhân dân, cho đất nƣớc. Với trƣờng hợp Huỳnh Thúc Kháng, 

Hồ Chí Minh đã rất kiên trì, kiên quyết để mời Cụ tham gia và đảm nhiệm 

vị trí quan trọng trong Chính phủ liên hiệp. Và có lẽ, chỉ có Hồ Chí Minh 

mới đủ tầm, tâm, trí để quy tụ đƣợc Huỳnh Thúc Kháng – một bậc chí sĩ 

“học hành rất rộng, chí khí rất bền, đạo đức rất cao”, cũng đã từng nhiều 

lần từ chối những lời mời gọi hợp tác. Tham gia Chính phủ Liên hiệp ở tuổi 

70 “xƣa nay hiếm”, Huỳnh Thúc Kháng đã có những đóng góp to lớn cho 

cách mạng, trong thời điểm vận mệnh dân tộc đứng trƣớc tình thế “Ngàn 

cân treo sợi tóc”. 

QUÝ TRỌNG NGƯỜI TÀI 

Huỳnh Thúc Kháng và Hồ Chí Minh là hai nhà chính trị, tuy khác 

nhau về tuổi tác, con đƣờng và cách thức cứu nƣớc nhƣng đều là bậc trí 

thức uyên bác; là những nhà yêu nƣớc nhiệt thành, chân chính; đầy bản lĩnh 

và khí chất của ngƣời lãnh đạo. Thấu hiểu và thấm thía sâu sắc nỗi khổ, nỗi 

nhục của ngƣời dân, của đất nƣớc nô lệ, cả hai đã dấn thân, xả thân vì sự 

nghiệp chung của dân tộc với khát vọng mãnh liệt nhất là giành độc lập dân 

tộc. Chính những điểm tƣơng đồng về nhân cách và lý tƣởng đó đã tạo nên 

sự giao thoa, gặp gỡ của hai ngƣời vốn thuộc hai thế hệ khác nhau, với 

quan điểm, lập trƣờng, chủ thuyết khác nhau trở thành những ngƣời bạn tri 

kỷ và những ngƣời cộng sự đắc lực. 

Ngày 2/3/1946, khi trình danh sách Chính phủ liên hiệp kháng chiến 

để Quốc hội chuẩn y, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giới thiệu cụ Huỳnh là “một 

người đạo đức danh vọng mà toàn thể quốc dân ai cũng biết”
(1)

. 
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Trong thời gian 1904-1908, tƣ tƣởng yêu nƣớc ôn hòa của Huỳnh 

Thúc Kháng thể hiện ở việc cổ động tân học, đả phá khoa cử, gọi thƣơng 

gia, thân hào lập các hội thƣơng, công, nông… Năm Mậu Thân 1908, sau 

vụ chống thuế của nhân dân Trung Kỳ mà Quảng Nam là điểm khởi 

phát, Huỳnh Thúc Kháng bị bắt rồi bị đày ở Côn Đảo – nhƣ lời Cụ nói “là 

trƣờng học thiên nhiên” mà “mùi cay đắng trong ấy, làm trai giữa thế kỷ 

XX này không thể không nếm cho biết”
(2)

 suốt 13 năm (1908-1921) mới 

đƣợc trả tự do. Sau khi ra tù, thực dân Pháp và chính phủ Nam triều mua 

chuộc khôi phục hàm Tiến sĩ Hàn lâm viện Biên tu, mời ra làm việc tại Bác 

cổ viện (Huế), nhƣng Huỳnh Thúc Kháng một mực từ chối, ở lại quê nhà 

đọc sách, làm báo. Năm 1926, Huỳnh Thúc Kháng ứng cử vào Viện dân 

biểu Trung kỳ với mong muốn sẽ mở rộng quyền dân chủ của ngƣời dân, 

lên án, đả kích những hành động ức hiếp, tham lam, độc đoán của bọn 

thống trị. Trong ba năm hoạt động với vai trò Viện trƣởng, Huỳnh Thúc 

Kháng đã cùng nhóm dân biểu tiến bộ ra sức đấu tranh đòi ban bố Hiến 

pháp; nêu yêu cầu phải trao thực quyền cho viện dân biểu để không mang 

tiếng là “tên là nhân dân đại biểu mà thật là một quan trƣờng mới”; thi hành 

chính sách giáo dục bắt buộc và cho tự do lập trƣờng học, cải cách hệ thống 

tƣ pháp, xét xử để ngƣời Việt Nam có nhiều quyền bình đẳng hơn… 

Quan điểm nổi bật của Huỳnh Thúc Kháng là đề cao tinh thần “dân 

chủ pháp quyền”, bài trừ chế độ quân chủ, xây dựng thể chế dân chủ, thực 

hiện dân quyền trong đó trƣớc hết quyền tự do ngôn luận, tự do tƣ tƣởng 

cho nhân dân. Đặt trong bối cảnh xã hội Việt Nam bấy giờ, đó là những 

quan điểm hết sức mới mẻ và tiến bộ, góp phần thức tỉnh tinh thần dân tộc, 

ý thức dân chủ ở nƣớc ta đầu thế kỉ XX. Những quan điểm tiến bộ đó dù 

mang xu hƣớng ôn hòa đã vấp phải sự chống đối quyết liệt của Nam triều 

và chính quyền thực dân. Nhƣ ngƣời “bừng tỉnh giấc mơ”, Huỳnh Thúc 

Kháng đã xin từ chức cuối năm 1928, trƣớc khi hết nhiệm kỳ chứ nhất định 

không chịu làm con rối để chúng giật dây. 

Năm 1927, Huỳnh Thúc Kháng sáng lập tờ báo “Tiếng Dân” với 

mong muốn “trở thành một cơ quan giáo dục nhằm đào tạo một con ngƣời 

biết thƣơng nƣớc yêu nòi, biết căm thù cƣớp nƣớc và bán nƣớc, biết thƣơng 

yêu đùm bọc nhau trong lúc hoạn nạn”, làm chủ nhiệm kiêm chủ bút báo 

này tại Huế cho đến khi tờ báo bị đình bản vào năm 1943. Sau khi xâm 
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lƣợc Đông Dƣơng, phát xít Nhật cho ngƣời đến gặp Huỳnh Thúc Kháng 

mua chuộc, dụ dỗ nhƣng bị Cụ cự tuyệt. Sau đó, hai lần, “Quốc trƣởng” Bảo 

Đại cử Đổng lý Ngự tiền văn phòng Phạm Khắc Hòe đến mời Huỳnh Thúc 

Kháng tham gia nội các của Bảo Đại đều bị Cụ từ chối. Cụ còn khuyên Bảo 

Đại nên thoái vị và giao quyền cho nhân dân, bởi “Hiện trên thế giới ngày 

nay, chế độ quân chủ đã lỗi thời. Riêng ở Việt Nam chúng ta, trong con mắt 

dân chúng lại càng không nên duy trì lắm. Ngài giao quyền lại cho dân, hoạ 

may sẽ có những vị anh hùng trong đồng quê núi thẳm xuất đầu lộ diện làm 

nên việc cũng chƣa biết chừng. Và nhƣ thế, riêng phần ngài cũng tự tỏ 

mình là ngƣời thức thời vậy”
(3)

. Bên cạnh đó, Huỳnh Thúc Kháng còn cổ 

suý cho chủ nghĩa dân chủ với chủ trƣơng liên hiệp hết thảy quốc dân đồng 

bào, đoàn kết tất cả các đảng phái, tôn giáo, giai cấp để “ra sức phụng sự 

Tổ quốc”. 

Cảm phục trƣớc chí khí, tài trí của các Nho sĩ yêu nƣớc đã dám từ bỏ 

tƣ tƣởng tôn quân vốn ăn sâu, trở thành “thâm căn cố đế” để tiếp thu cái 

mới, cái tiến bộ khai sáng cho dân tộc; từ bỏ địa vị và danh vọng để dấn 

thân trong cuộc đấu tranh gian khổ với kẻ thù nên sau khi cách mạng thành 

công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên quyết và kiên trì thuyết phục mời 

Huỳnh Thúc Kháng tham gia Chính phủ mới. Ngƣời đã gửi hai bức điện 

mời Huỳnh Thúc Kháng ra làm Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. Ban đầu, Cụ từ chối 

vì chưa biết Hồ Chí Minh là ai và khi cách mạng hy sinh gian khổ thì mình 

chẳng đóng góp gì, nay thắng lợi rồi thì mình ra hưởng thụ, nhƣng lần hai 

thì Cụ đồng ý ra Hà Nội gặp Bác để trao đổi. Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã phân tích khó khăn tình hình đất nƣớc, cần các bậc chí sĩ cần 

chung vai gánh vác việc nƣớc với toàn dân và tha thiết mời “Trên con 

đƣờng tranh đấu giành độc lập, cụ đã đi đƣợc 99 dặm, chỉ còn 1 dặm nữa. 

Xin cụ đừng thoái thác, cụ vui lòng giúp tôi”
(4)

. TRong thời gian một tuần 

lễ đƣợc gặp gỡ trực tiếp với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cảm đƣợc trí, cái 

nhân của Ngƣời và đƣợc biết Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là Nguyễn Ái 

Quốc, ngƣời mà trƣớc đó Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh đã đặt vào rất 

nhiều kỳ vọng, Huỳnh Thúc Kháng nhận lời ra tham gia Chính phủ với tâm 

nguyện “làm quan thì tôi không làm, nhưng làm đầy tớ cho dân thì tôi xin 

nhận”. 
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Có thể nói, giữa thời khắc lịch sử của vận mệnh quốc gia, mặc dù đã 

ở tuổi 70, không có nhiều cảm tình với cộng sản từ trƣớc, nhƣng với tấm 

lòng vì dân, vì nƣớc; vì sự kính nể và trƣớc nhiệt tâm của Chủ tịch Hồ Chí 

Minh, Huỳnh Thúc Kháng đã nhận lời tham gia Chính phủ và trở thành 

ngƣời bạn, ngƣời cộng sự tri kỷ của Ngƣời, có nhiều đóng góp quan trọng 

cho cách mạng Việt Nam trong giai đoạn này. Huỳnh Thúc Kháng là nhân 

vật tạo nên cái “gạch nối” lịch sử gắn kết phong trào yêu nƣớc của các 

chiến sĩ Duy tân với phong trào cách mạng dƣới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản Việt Nam. Đó là một trong những trƣờng hợp tiêu biểu nhất, thể 

hiện sinh động tƣ tƣởng trọng dụng hiền tài để góp sức công cuộc bảo vệ và 

xây dựng đất nƣớc của Hồ Chí Minh, nhƣ Ngƣời đã viết "Kiến thiết cần có 

nhân tài. Nhân tài nƣớc ta dù chƣa có nhiều lắm nhƣng nếu chúng ta khéo 

lựa chọn, khéo phân phối, khéo dùng thì nhân tài càng ngày càng phát triển 

càng thêm nhiều”
(5)

. 

SỬ DỤNG NGƯỜI TÀI PHỤC VỤ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ 

ĐỒNG BÀO 

Vào thời điểm nền độc lập non trẻ của dân tộc đang đứng trƣớc 

những thử thách ngàn cân treo sợi tóc của họa ngoại xâm và sự phá hoại 

của các thế lực phản cách mạng bên trong thì với uy tín của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đã thuyết phục đƣợc Huỳnh Thúc Kháng ra tham chính và chính 

uy tín của Huỳnh Thúc Kháng lại đóng góp đắc lực và trở thành biểu tƣợng 

của khối đoàn kết dân tộc, góp phần đập tan âm mƣu phá hoại của kẻ thù. 

Vƣợt qua sự khác biệt về quan điểm chính trị, tham gia Chính phủ 

mới, chƣa một lần từ chối bất cứ cƣơng vị, trọng trách, nhiệm vụ nào mà 

Hồ Chí Minh giao phó, Huỳnh Thúc Kháng lại một lần nữa dấn thân phục 

vụ Tổ quốc, phục vụ đồng bào, nhƣ lời Cụ nói với Hồ Chí Minh: “Nếu Cụ 

thấy ba chữ Huỳnh Thúc Kháng còn có chỗ dùng với Tổ quốc, đối với quốc 

dân đồng bào, thôi thì xin hiến cho Cụ dùng”
(6)

. 

“Dụng nhân như dụng mộc” – đó là cách mà Hồ Chí Minh thƣờng 

nói về sử dụng cán bộ, sử dụng con ngƣời phụng sự cho cách mạng. Với 

trƣờng hợp Huỳnh Thúc Kháng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát hiện, thuyết 

phục và sử dụng phát huy tốt nhất uy tín, năng lực của người tài 

đức. Trọng trách đầu tiên mà Huỳnh Thúc Kháng đảm nhiệm trong Chính 
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phủ mới là Bộ trƣởng Bộ Nội vụ. Trong 13 bộ của Chính phủ lâm thời 

đƣợc thành lập ngày 27/8/1945, Bộ Nội vụ đƣợc giao thực hiện chức năng 

tổ chức, xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền cách mạng; bảo đảm an 

ninh chính trị, trị an và đảm nhiệm một phần chức năng của Chủ tịch phủ; 

theo dõi điều hành công tác nội trị, pháp chế, hành chính công và điều phối 

hoạt động của các bộ khác. Đồng chí Võ Nguyên Giáp là ngƣời đầu tiên 

giữ cƣơng vị Bộ trƣởng. Tháng 3-1946, Chính phủ Liên hiệp kháng chiến 

đƣợc thành lập, đồng chí Võ Nguyên Giáp đảm nhận chức vụ mới, chức Bộ 

trƣởng Bộ Nội vụ do Huỳnh Thúc Kháng đảm trách. 

Trên cƣơng vị ngƣời đứng đầu Bộ Nội vụ, Bộ trƣởng Huỳnh Thúc 

Kháng tiến hành kiện toàn nhân sự và bộ máy của Bộ Nội vụ, ban hành 

nhiều nghị định, thông tƣ, hƣớng dẫn để hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt 

động của chính quyền cách mạng, chế độ công chức, công vụ, bảo đảm an 

ninh trật tự trị an. Đóng góp quan trọng nhất của Bộ Nội vụ trong thời kỳ 

này là đã khẩn trƣơng xây dựng, củng cố, bảo vệ thành công hệ thống chính 

quyền cách mạng; xây dựng nền móng chế độ mới, củng cố khối đại đoàn 

kết dân tộc tạo nên sức mạnh nội lực cho công cuộc kháng chiến, kiến 

quốc. Bên cạnh nhiệm vụ phụ trách Bộ Nội vụ, Hồ Chí Minh còn mời 

Huỳnh Thúc Kháng tham gia công tác ngoại giao, nhƣ cử Cụ vào Ủy ban 

nghiên cứu đặc biệt các vấn đề sẽ đàm phán ở Hội nghị Fontainebleau 

(22/5/1946), cùng Ngƣời tiếp khách nƣớc ngoài nhất là với các tƣớng lĩnh 

Trung Hoa Dân quốc … qua đó tạo nên sự vị nể của các phái đoàn đối với 

chính phủ và đất nƣớc Việt Nam. Điều này về sau đƣợc Chủ tịch Hồ Chí 

Minh nhắc lại: “Chính phủ ta có vị tiến sĩ văn chƣơng, chúng (Lƣ Hán, 

Tiêu Văn – TG) cũng trọng”
(7)

. 

Ngày 27/5/1946, Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam (gọi tắt là Hội 

Liên Việt) đƣợc thành lập. Huỳnh Thúc Kháng đƣợc bầu làm Hội trƣởng, 

Hồ Chí Minh làm Hội trƣởng danh dự. Trong điều kiện Mặt trận Việt Minh 

có những hạn chế trong việc quy tụ, đoàn kết các tầng lớp trên tham gia vào 

công cuộc kháng chiến, kiến quốc, Hội liên hiệp quốc dân mà Huỳnh Thúc 

Kháng làm Hội trƣởng đã nhanh chóng khoả lấp khoảng trống đó. 

Đặc biệt, với sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 82 ngày 

29/5/1946 ủy nhiệm cụ Huỳnh làm quyền Chủ tịch Chính phủ trong thời 
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gian thực hiện chuyến công du sang Pháp đã khẳng định về sự trọng thị, tín 

nhiệm tuyệt đối của Ngƣời với Huỳnh Thúc Kháng. Đó không phải là hành 

động sách lƣợc tạm thời hay chỉ là việc làm để thu hút các lực lƣợng không 

cộng sản đi theo cách mạng. Ẩn chứa trong đó là cả một tƣ duy chính trị 

sắc sảo, tầm nhìn và bản lĩnh của nhà lãnh đạo tài ba khi lựa chọn một 

ngƣời không phải đảng viên đảng cộng sản đảm nhiệm vi trí đứng đầu Nhà 

nƣớc. Có thể nói, trong hoàn cảnh hiện tại của đất nƣớc khi đó thì sự ủy 

nhiệm đó là logic và hợp lý nhất. Bởi trong bối cảnh năm đầu sau Cách 

mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận thấy không ai đủ tƣ cách 

hơn Huỳnh Thúc Kháng, nhà chí sĩ lão thành không đảng phái, đức độ và 

khẳng khái; không ai hiệu quả hơn cụ Huỳnh - con ngƣời mang đậm cốt 

cách dung hoà trong việc quy tụ, đoàn kết các đảng phái, các tầng lớp khác 

nhau trong xã hội, nhất là những ngƣời thuộc tầng lớp trên, vốn chịu ảnh 

hƣởng tƣ tƣởng dân chủ tƣ sản, lại chƣa hiểu nhiều, thậm chí còn ác cảm về 

đảng Cộng sản và con đƣờng cách mạng do những ngƣời cộng sản lãnh 

đạo. 

Trƣớc ngày đi Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh có dặn lại cụ Huỳnh 

Thúc Kháng mấy câu tâm huyết: “Tôi vì nhiệm vụ quốc dân giao phó phải 

đi xa ít lâu, ở nhà trăm sự khó khăn nhờ cậy ở cụ cùng với anh em giải 

quyết cho. Mong cụ “dĩ bất biến ứng vạn biến”
(8)

. 

Đáp lại sự kỳ vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Huỳnh Thúc Kháng 

đã có những xử lý đúng đắn, sáng suốt trong việc điều hành bộ máy Nhà 

nƣớc, giải quyết đƣợc nhiều khó khăn trong các vấn đề nội trị và ngoại 

giao. Nắm vững tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, Huỳnh Thúc Kháng 

đã hành động một cách cƣơng quyết nhƣng khéo léo, chỉ đạo lực lƣợng của 

ta trấn áp bọn phản cách mạng không chỉ vụ án ở phố Ôn Nhƣ Hầu mà tiêu 

diệt toàn bộ quân đội của Việt Quốc, Việt Cách từ Vĩnh Yên cho đến Yên 

Bái, Lào Cai. Đến khi Hồ Chí Minh về thì mọi việc đã đƣợc giải quyết ổn 

thỏa. Việc xử lý kiên quyết và sử dụng bạo lực cách mạng trong trƣờng hợp 

cần thiết là một sự thay đổi lớn trong con ngƣời vốn có tính cách dung hoà, 

theo chủ thuyết cải lƣơng, thậm chí đã từng bị đánh giá là “bất bình với đế 

quốc, nhƣng sợ phong trào cách mạng”
(9)

. Có thể nói làm việc với Hồ Chí 

Minh, Huỳnh Thúc Kháng không chỉ đƣợc đóng góp nhiều nhất trí tuệ và 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 10/2021 

 

19 

 

sức lực cho dân tộc mà chính bản thân Cụ đã có những thay đổi lớn về 

quan điểm, về phƣơng pháp phù hợp với tình hình cách mạng. 

Nhận thức rõ một trong những cái “bất biến” lớn nhất, quan trọng 

nhất của cách mạng là sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, đối phó 

với âm mƣu chia rẽ của bọn phản động và sự chia rẽ trong nội bộ, ngày 

15/7/1946, Huỳnh Thúc Kháng tổ chức cuộc họp báo tại Hà Nội nhằm 

khẳng định lập trƣờng, nguyên tắc đoàn kết với các tổ chức, đảng phái. 

Quyền Chủ tịch nƣớc Huỳnh Thúc Kháng chỉ rõ: 

“1. Sự đoàn kết là cần nhƣng đoàn kết là cốt hợp lực lƣợng để kiến 

thiết, để ủng hộ ngoại giao, nói chung là để xây dựng nền dân chủ cộng 

hòa, nhƣng không thể vin vào hai chữ đoàn kết mà làm những việc phi 

pháp. 

2. Đối với Việt Nam quốc dân Đảng thì tôi thiết tƣởng những anh em 

đảng viên chân chính Việt Nam Quốc dân Đảng sẽ theo truyền thống nhà 

chí sĩ Nguyễn Thái Học, nghĩa là vì quốc vì dân. 

Chính phủ và riêng tôi bao giờ cũng bảo đảm sự tự do hoạt động của 

Việt Nam Quốc dân Đảng trong vòng pháp luật”
(10)

. 

Chính sức mạnh đại đoàn kết dân tộc đó đã giữ vững chính quyền 

cách mạng và nền độc lập non trẻ trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh 

sang nƣớc Pháp và là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất tạo 

nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 

Những nỗ lực của cụ Huỳnh đã đƣợc Hồ Chí Minh ghi nhận: “trong 

lúc tôi đi vắng, nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của cụ Huỳnh, … mà đã giải 

quyết đƣợc nhiều khó khăn”
(11)

. 

Năm 1947, mặc dù tuổi cao sức yếu nhƣng Cụ Huỳnh Thúc Kháng 

vẫn hăng hái đảm nhận nhiệm vụ thay mặt Chính phủ Trung ƣơng và Mặt 

trận Liên Việt đi kinh lý các tỉnh Trung Bộ để thăm hỏi đồng bào và giải 

thích rõ cho nhân dân về đƣờng lối kháng chiến kiến quốc của Trung ƣơng, 

đồng thời vận động nhân dân tích cực chuẩn bị cho công cuộc trƣờng kỳ 

kháng chiến chống thực dân Pháp. Trên đƣờng công tác, cụ Huỳnh lâm 

bệnh nặng. Biết mình khó qua khỏi, Cụ đã gửi bức điện cho Chủ tịch Hồ 

Chí Minh với lời vĩnh biệt “Chào vĩnh quyết”. Cả cuộc đời một con ngƣời 
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“không màng danh vị, không cầu lợi lộc, không thèm làm giàu, không thèm 

làm quan. … chỉ phấn đấu cho dân đƣợc tự do, nƣớc đƣợc độc lập…”
(12)

 đã 

cống hiến trọn vẹn cho dân tộc và tỏa sáng rực rỡ nhất, đóng góp nhiều hơn 

hết thảy trong thời gian ngắn ngủi tham gia Chính phủ mới do Chủ tịch Hồ 

Chí Minh đứng đầu. 

Trân trọng ngƣời tài đức, dùng ngƣời tài đúng theo năng lực, phẩm 

cách của họ đồng thời cải biến con ngƣời để họ đƣợc phát huy cao nhất, 

đóng góp nhiều nhất; khi đã dùng ngƣời thì đặt trọn niềm tin vào họ với 

tấm lòng rộng mở, không định kiến, thiên kiến; xóa dần sự khác biệt, cách 

biệt để có sự thống nhất, hợp tác thực tâm và hiệu quả vì việc dân, việc 

nƣớc... 

Đó sẽ luôn là bài học quý giá về sử dụng nhân tài mà Chủ tịch Hồ 

Chí Minh để lại cho các thế hệ cán bộ lãnh đạo, điển hình qua trƣờng hợp 

cụ Huỳnh Thúc Kháng. 

 

TRÁNH NHẸ DẠ, VÔ TÌNH BỊ LỢI DỤNG 

Theo Báo Quân đội Nhân dân 

Chuyện chẳng phải mới nhƣng chƣa bao giờ cũ. Liên tục trong thời 

gian qua, ở nhiều nơi diễn ra tình trạng cán bộ hƣu trí, cán bộ nghỉ chế độ, 

cán bộ bị kỷ luật buộc phải rời khỏi tổ chức... có những phát ngôn thiếu 

chuẩn mực, tuyên bố “cạch mặt” tổ chức, bôi nhọ cơ quan, đơn vị cũ; nêu 

chính kiến đi ngƣợc lại với quan điểm, đƣờng lối, chủ trƣơng của Đảng, 

Nhà nƣớc. 

Thậm chí, một số cá nhân còn chủ ý cổ xúy hoặc vô tình bị các lực 

lƣợng thù địch lợi dụng, lôi kéo tham gia vào các hoạt động tuyên truyền 

chống phá cách mạng Việt Nam. 

Thực tế đáng lo ngại đó cần phải sớm đƣợc thẳng thắn nhận diện và 

có giải pháp đấu tranh quyết liệt, tẩy trừ dứt điểm. 

Nguy hại từ những câu chuyện làm quà 

Ông cán bộ nọ, từng công tác ở cơ quan trọng yếu hẳn hoi, nhƣng khi 

vừa về hƣu, trong câu chuyện trà nƣớc đã lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán, chê bai 
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chính tổ chức mà mình từng gắn bó suốt quãng đời công tác. Ông cho rằng 

sở dĩ bản thân phải tá túc với “cái nơi ấy” là vì “cơm, áo, gạo, tiền” chứ nội 

bộ cơ quan "chẳng đẹp đẽ" gì. Và rồi ông chê trách cách ứng xử, cách sống 

của ngƣời đứng đầu đƣơng chức; chế nhạo, nói xấu cả những đồng nghiệp 

cũ. 

Lại có chuyện một cán bộ vừa bị kỷ luật do vi phạm nhƣng không 

nhận thức rõ khuyết điểm cá nhân để tự sửa chữa, lại huênh hoang 

livestream, viết bài đăng lên tài khoản facebook cá nhân bày tỏ sự không 

vừa lòng và kêu gọi cộng đồng lên tiếng bảo vệ mình?! Nhiều ngƣời không 

hiểu nội dung vụ việc nên đã vô tƣ a dua, lớn tiếng đặt điều, lên án tập thể, 

cơ quan chức năng. 

Rồi lại thêm chuyện một số cá nhân do phẩm chất, năng lực chƣa đáp 

ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác, bị tổ chức thải loại, buộc phải nghỉ chế độ 

theo yêu cầu tinh giản biên chế, đƣợc hƣởng các chế độ đãi ngộ theo đúng 

quy định... nhƣng có vẻ trong lòng ấm ức nên cố tình “trở cờ” với tổ chức. 

Các vị này “hồn nhiên” mang những chuyện nội bộ, cả những việc có yếu 

tố bí mật (theo quy định của Nhà nƣớc) để công khai trên diễn đàn xã hội. 

Tệ hơn, họ coi đó nhƣ một phƣơng tiện hòng "câu like", "câu view" hoặc 

“nói cho bõ tức”... 

Những câu chuyện nhƣ trên diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi, mà 

tính chất, mức độ nguy hại của nó thì thật khó lƣờng. Vì tiếp nhận thông tin 

một chiều, không có điều kiện thẩm định thực-hƣ, không nắm chắc bản 

chất vấn đề, cũng không nhận rõ yếu tố chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa vị kỷ 

của những ngƣời lớn tiếng “kêu oan”, bày tỏ bức xúc... nên dƣ luận xã hội, 

nhất là trên cộng đồng mạng đƣợc dịp a dua, theo đóm ăn tàn, like, share 

cảm tính, vô hình trung tạo nên làn sóng dƣ luận tiêu cực trong cộng đồng. 

Chính điều đó đã tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần xã hội. Theo 

chiều tiêu cực, nhiều ngƣời dần dần hình thành cách nhìn phiến diện, thiếu 

thiện cảm đối với hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ. Nhiều ngƣời hiểu 

sai bản chất và không nhận rõ tính khoa học, khách quan từ những chủ 

trƣơng, giải pháp của Đảng, Nhà nƣớc về công tác tƣ tƣởng, tổ chức và 

chính sách đối với cán bộ, đảng viên; không thấy hết nỗ lực của các cấp, 

các ngành trong hiện thực hóa chủ trƣơng tinh giản biên chế, quyết tâm xây 
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dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; không nhận 

thức đủ tính ƣu việt trong chính sách trọng dụng hiền tài và quyết tâm thải 

loại những thành phần yếu kém về năng lực, phẩm chất ra khỏi tổ chức... 

Những hành vi lệch lạc đó đã gây ảnh hƣởng nghiêm trọng đến nhận thức, 

tình cảm, ý chí, niềm tin của quần chúng đối với tổ chức đảng và bộ máy 

chính quyền Nhà nƣớc. 

Nguy hại hơn là từ những sự vụ, sự việc nêu trên, các lực lƣợng thù 

địch lấy đó làm nguyên cớ hòng đƣa đẩy vấn đề theo hƣớng tiêu cực, rồi 

suy diễn, quy chụp về những tồn tại, hạn chế trong nội bộ Đảng và bộ máy 

Nhà nƣớc. Từ một vài ví dụ trên mạng xã hội, chúng rêu rao rằng "nội bộ tổ 

chức đảng và chính quyền đang mất đoàn kết, phân chia bè cánh, kèn cựa, 

đấu đá hạ bệ lẫn nhau nên mới có chuyện thải loại và đẩy cán bộ tốt vào 

đƣờng cùng"... Từ đó, chúng đề xuất, tự thúc đẩy trào lƣu đấu tranh, kích 

động biểu tình, gây rối trên một số địa bàn. Sự việc diễn ra năm 2018 ở 

nhiều địa phƣơng, nhất là ở Bình Thuận càng giúp chúng ta thấm, ngấm 

đƣợc bài học về việc cộng đồng xã hội và ngƣời dân bị các thế lực thù địch 

“dắt mũi” thông qua những bài viết trên mạng xã hội. 

Bắt bệnh và trị bệnh 

Phải khẳng định ngay, những cá nhân nêu trên đã tự đánh mất mình, 

rơi vào “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Họ đã mặc nhiên quay lƣng với 

chính hệ tƣ tƣởng, quan điểm, lý tƣởng cống hiến trong suốt quãng đời 

công tác trƣớc đây của bản thân. Chính họ đã tự xúc phạm, giẫm đạp lên 

quá khứ của chính mình! 

Vì sao lại thế? Có muôn nghìn câu trả lời. Cũng thấy rõ muôn vàn lý 

do, nguyên nhân đƣa đến thực trạng đó. Nào là do những xích mích, mất 

lòng trong hàng ngũ lúc còn đƣơng chức; do về hƣu phải đối diện với sự cô 

đơn, cô độc, lại có nhiều thời gian nên “rảnh rỗi sinh nông nổi”; do thiếu 

thông tin, không tìm hiểu cặn kẽ sự việc... nên nhận thức phiến diện, cực 

đoan; do tác động từ âm mƣu, thủ đoạn của kẻ thù, nhất là khi chúng xác 

định nhóm công dân này là một trong những đối tƣợng có thể tập trung lợi 

dụng, lôi kéo... 

Thế nhƣng, dù căn nguyên ra sao thì vấn đề cốt tử vẫn nằm ở bản 

lĩnh chính trị và bản chất của những ngƣời từng khoác lên mình màu áo 
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đảng viên và danh dự, tƣ cách ngƣời cán bộ cách mạng. Thực tế cho thấy, 

một khi cán bộ thật sự có bản lĩnh, chí công, vô tƣ phục vụ tổ chức, cơ 

quan, đơn vị, sống chân thành, tử tế với đồng chí, đồng đội lúc đƣơng chức 

thì khi nghỉ hƣu, rời tổ chức, họ vẫn một lòng gắn bó với sự nghiệp của tập 

thể. Họ vẫn theo dõi, quan sát từng bƣớc phát triển, trƣởng thành của tổ 

chức, xem đó là nguồn hạnh phúc của mình. Thậm chí, nhiều ngƣời còn 

chủ động tham mƣu, hiến kế, giúp đỡ thế hệ đi sau hoàn thành nhiệm vụ. 

Nhiều cán bộ khi nghỉ hƣu hoặc luân chuyển đi nơi khác... vẫn nhận đƣợc 

sự quan tâm, động viên, kính trọng của đồng nghiệp, anh em nơi cơ quan 

cũ. Cấp trên đƣơng chức, nhân viên, đồng nghiệp vẫn thƣờng xuyên lui tới 

thăm hỏi, trò chuyện, giữ mối liên hệ mật thiết, sẻ chia vui buồn. Ngƣợc lại, 

những kẻ đã, đang và sẽ hống hách, rao giảng, kêu than trên mạng xã hội 

thì lúc đƣơng chức tâm địa có lẽ cũng có vấn đề... 

Nói nhƣ vậy sẽ không hẳn là đúng với mọi trƣờng hợp, mà câu 

chuyện này còn chịu sự chi phối đa chiều bởi các quy luật tâm lý-xã hội. 

Có nghĩa, bất cứ ai nghỉ hƣu, bị thải loại, rời xa tổ chức cũ... cũng đều ít 

nhiều rơi vào các biểu hiện, vấn đề của tƣ tƣởng, tâm lý. Con ngƣời ta sẽ 

không tránh khỏi những nỗi buồn khách quan và sự hẫng hụt về mặt tinh 

thần khi phải bắt đầu một nếp sống mới. Nói nhƣ vậy để thấy, việc quan 

tâm, làm tốt công tác tƣ tƣởng cho đối tƣợng sắp nghỉ hƣu, đối tƣợng tinh 

giản... cần phải đƣợc cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp tiến hành thƣờng 

xuyên, liên tục. Bởi có một thực tế là, ở một số cơ quan, đơn vị hiện nay, 

việc tiến hành công tác tƣ tƣởng cho cán bộ trƣớc và sau khi nghỉ công tác 

vẫn bị coi nhẹ, ít có sự động viên, quan tâm thƣờng xuyên. 

Thế nhƣng, dù các tác động khách quan có đến mức nào đi chăng 

nữa thì yếu tố chủ quan vẫn giữ vai trò quyết định. Nhiều cá nhân trƣớc khi 

nghỉ hƣu vẫn mƣu toan giữ ghế, tham vọng bám trụ lại tổ chức vì quyền lợi 

riêng nên thật khó chiến thắng đƣợc sự xung đột tâm lý cá nhân. Và nhất là 

khi mƣu cầu tƣ lợi không đạt đƣợc thì sinh ra bệnh tƣ tƣởng, rồi “giận cá 

chém thớt”, làm những chuyện trái khoáy... khiến dƣ luận phải dị nghị, xem 

thƣờng! 

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng: Trong khi toàn Đảng và cả hệ 

thống chính trị đang quyết liệt thực hiện chủ trƣơng “có lên, có xuống, có 
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vào, có ra” thì tinh thần này phải đƣợc thấu triệt đến mọi cấp, mọi ngành, 

mọi địa phƣơng. Từng cấp ủy, tổ chức phải đẩy mạnh giáo dục để cán bộ 

lúc đƣơng chức luôn thông suốt về tƣ tƣởng, nhận thức rõ việc nghỉ hƣu, 

rời tổ chức là việc đƣơng nhiên, tất yếu. Từng cá nhân phải cố gắng duy trì 

quan điểm dù đang công tác hay nghỉ công tác thì đều giữ đúng chức phận 

của mình; là ngƣời đảng viên kiên định, kiên trung của Đảng. Có đƣợc tƣ 

duy và cách nghĩ đó thì chắc chắn việc nghỉ hƣu, rời tổ chức sẽ tự nó trở 

nên thanh thản, nhẹ nhàng... 

Còn xét dƣới góc độ tổ chức, đối với những trƣờng hợp vừa rời tập 

thể đã hòa vào đám đông một cách tiêu cực thì cần phải đƣợc cấp có thẩm 

quyền nhận diện, đấu tranh phê bình nghiêm khắc; thậm chí xử lý nghiêm 

minh theo quy định của pháp luật để giáo dục chung. Thực tế nhiều năm 

qua cho thấy, những trƣờng hợp nhƣ đã nêu ở trên diễn ra khá phổ biến, ở 

nhiều cơ quan, đơn vị, nhƣng việc xử lý vẫn chƣa triệt để, nghiêm khắc. Có 

chăng chỉ là sự nhắc nhở, động viên, đối thoại, cảnh tỉnh... rồi “đâu lại vào 

đấy”. Do vậy, cùng với giáo dục, thuyết phục, các cơ quan chức năng cần 

có thái độ quyết liệt xử lý thực trạng này. Khi phát hiện các đối tƣợng lợi 

dụng mạng xã hội để nói xấu Đảng, chế độ, bôi nhọ tổ chức, cơ quan, đơn 

vị thì kiên quyết xử lý nghiêm minh đến cùng, đúng ngƣời, đúng mức độ vi 

phạm, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”... 

Làm cán bộ, đảng viên của Đảng thì cần phải khắc ghi và hiểu sâu 

sắc lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Một dân tộc, một đảng và 

mỗi con ngƣời, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất 

định hôm nay và ngày mai vẫn đƣợc mọi ngƣời yêu mến và ca ngợi, nếu 

lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân". 
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ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV TIẾP XÚC CỬ TRI 

THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN 
 

 
 

Ngày 29/9/2021 đoàn ĐBQH 

(khóa XV), đơn vị tỉnh Trà Vinh có 

buổi tiếp xúc cử tri các huyện, thị 

xã, thành phố trong tỉnh bằng hình 

thức trực tuyến. Tại điểm cầu 

huyện Tiểu Cần có ông Nguyễn 

Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

cùng lãnh đạo HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện, các ban, phòng 

ngành huyện và UBND các xã – thị trấn trong huyện tham dự. Tại buổi 

tiếp xúc, đại biểu Quốc hội (khóa XV), đơn vị tỉnh Trà Vinh thông báo đến 

cử tri trong tỉnh về nội dung, dự kiến Chƣơng trình nghị sự của kỳ họp thứ 

2, Quốc hội khóa XV. Trong đó, dự kiến sẽ thông qua dự thảo Luật Cảnh 

sát cơ động (5 chƣơng, 32 điều); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) với 8 

chƣơng, 156 điều; Luật Điện ảnh (sửa đổi) với 8 chƣơng, 52 điều; Luật Sở 

hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung) và một số vấn đề quan trọng khác. Tiếp đó, 

đại diện UBND tỉnh báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh 09 tháng của năm 2021; UBMTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo 

về những kiến nghị của cử tri trong tỉnh gửi đến Quốc hội khóa XV. 

Tại hội nghị này, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố trong 

tỉnh cũng có 26 ý kiến, kiến nghị gởi đến đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV 

xoay quanh các lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 

an sinh xã hội và những vấn đề còn bức xúc mà ngƣời dân đang quan tâm. 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Ngô Chí Cƣờng – Ủy viên Ban 

chấp hành Trung ƣơng Đảng, Bí thƣ Tỉnh ủy, Trƣởng đoàn Đại biểu quốc 

hội Khóa XV đơn vị tỉnh Trà Vinh đề nghị các sở, ngành tỉnh, chính quyền 

địa phƣơng trong tỉnh cần tập trung dồn sức thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội đạt thấp. Chỉ đạo các chốt kiểm soát liên tỉnh tăng cƣờng kiểm tra 

chặt chẽ số lƣợng ngƣời ra, vào, trong và ngoài tỉnh, có biện pháp quản lý 

hiệu quả. Tăng cƣờng tuyên truyền, vận động ngƣời dân thực hiện nghiêm 

các giải pháp, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến cáo 

của Bộ Y tế; chủ động các biện pháp phòng, chống sâu bệnh trên cây trồng, 
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vật nuôi; tập trung tiêm phòng dứt điểm dịch bệnh trên đàn vật nuôi; giám 

sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, 

gia cầm; đặc biệt là thời điểm giao mùa. Tiếp tục rà soát, tổng hợp và tham 

mƣu Tỉnh ủy, UBND tỉnh có giải pháp khắc phục những khó khăn trong 

việc dạy học trên truyền hình và học trực tuyến… Riêng những ý kiến, kiến 

nghị, phản ánh của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ƣơng, Đoàn đại biểu 

Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Trà Vinh cũng đã tiếp thu, ghi nhận, tổng 

hợp để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ƣơng có 

thẩm quyền xem xét trong thời gian tới. 

                                                                                      An Oanh 

 

HUYỆN ỦY SƠ KẾT TÌNH HÌNH  

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 9 THÁNG CỦA NĂM 2021 
 

 
 

 

Ngày 30/9/2021, Huyện ủy 

Tiểu Cần sơ kết tình hình thực 

hiện Nghị quyết 9 tháng và triển 

khai chương trình công tác 3 

tháng cuối năm 2021.  

Kết quả thực hiện Nghị quyết 9 tháng năm 2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện trong điều kiện vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng 

chống dịch bệnh Covid-19; các ngành, đơn vị, xã, thị trấn đã tập trung lãnh, 

chỉ đạo cơ bản thực hiện tốt các lĩnh vực văn hóa – xã hội; giữ vững ổn 

định quốc phòng – an ninh; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

tiếp tục đƣợc củng cố, kiện toàn. Tuy nhiên trong thực hiện vẫn còn nhiều 

khó khăn, thách thức trƣớc tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh; thời 

tiết, biến đổi khí hậu, giá cả một số mặt hàng nông sản ở mức thấp... đã tác 

động đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện trên hầu hết các 

lĩnh vực. Trƣớc tình hình đó, Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện test nhanh sàng lọc 

trên toàn dân trên địa bàn huyện đƣợc 83.400 ngƣời dân có mặt tại địa 

phƣơng, đạt tỷ lệ 98,5%, tất cả đều cho kết quả âm tính. Đồng thời, triển 

khai đƣợc 14 đợt tiêm Vắc xin với tổng số 12.567 mũi, hiện trên địa bàn 
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huyện ghi nhận 18 trƣờng hợp dƣơng tính với SARS-CoV-2, có 7.341 

trƣờng hợp khai báo y tế; 745 trƣờng hợp thực hiện cách ly tập trung; có 

2.319 trƣờng hợp cách ly tại nhà. Thực hiện Nghị Quyết 68/NQ-CP, đến 

nay đã tổ chức cấp phát kinh phí hỗ trợ cho 17.698 ngƣời với tổng số tiền 

26.312.120.000 đồng, đạt 100% số kinh phí đƣợc duyệt; Tổ chức cấp, phát 

gạo theo Công văn số 3061 ngày 21/8/2021 của UBND tỉnh đƣợc 140.205 

kg, với 9.347 đối tƣợng đạt 100%; tổ chức trao hỗ trợ gạo cho các cơ sở tôn 

giáo theo tinh thần Công văn 478 ngày 22/9/2021 của Ban Thƣờng trực Ủy 

ban MTTQVN tỉnh. Về lĩnh vực kinh tế, trong 9 tháng năm 2021 tổng giá 

trị sản xuất ƣớc đạt 5.226,3 tỷ đồng đạt 68,04% kế hoạch; Tổng diện tích 

xuống giống 34.282,5 ha (3 vụ) đạt 102,56% kế hoạch; thu hoạch 23.032,5 

ha, năng suất bình quân 6.428 tấn/ha, sản lƣợng 136.746,25 tấn đạt 76,86% 

kế hoạch; Xuống giống 2.338,1 ha cây màu đạt 77,86% kế hoạch; thu 

hoạch 2.023,2 ha, đạt 86,53% diện tích gieo trồng, sản lƣợng 36.392,5 tấn 

đạt 66,79% kế hoạch. Lƣu gốc và trồng mới niên vụ mía 2020 – 2021 đƣợc 

36,1 ha đạt 120,33% kế hoạch. 

 Kết luận hội nghị, Bí thƣ Huyện ủy đề nghị UBND huyện phối hợp 

với công ty cấp thoát nƣớc kiểm tra lại 14 đƣờng ống nƣớc sạch trên địa 

bàn xã Long Thới để tiến hành dẫn nƣớc đến cho ngƣời dân sử dụng, đề 

nghị UBND xã Ngãi Hùng cần rà soát lại số nhân sự phục vụ cho công 

trình trạm bơm 3 tháng 2 và đảm bảo vệ sinh môi trƣờng trong quá trình thi 

công, đề nghị Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với Cục quản lý đƣờng bộ 

4 đề nghị các nhà thầu thi công công trình hệ thống thoát nƣớc Quốc lộ 60 

trả lại hiện trạng cây xanh và vật kiến trúc ban đầu... còn đối với công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 phải đảm bảo giữ vững vùng xanh, đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền vận động ngƣời dân nâng cao ý thức chỉ ra 

ngoài khi thật sự cần thiết, không đƣợc chủ quan, lơ là trƣớc tình hình diễn 

biến dịch bệnh, thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo 

phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt phải giữ vững ổn định chính trị, 

nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, hoạt động của chính 

quyền, UBMTTQVN và các ngành, đoàn thể trong thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội tại địa phƣơng, phấn đấu đạt các 

chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm 2021./. 

                                                                                 Ngọc Diễm 
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LÃNH ĐẠO HUYỆN TẶNG QUÀ DỊP SÊNE ĐÔLTA 2021 
 

 
 

Từ 29/9 – 03/10/2021 lãnh 

đạo tỉnh và huyện Tiểu Cần cùng 

các ngành huyện, xã, thị trấn tổ 

chức nhiều đoàn đến thăm, tặng 

quà Hội ĐKSSYN, các chùa, cán 

bộ hưu trí, người có uy tín, gia 

đình chính sách, người già neo 

đơn dân tộc Khmer trong huyện. 

Theo đó, lãnh đạo tỉnh, huyện, xã, thị trấn đã đến thăm hỏi và trao  

tặng 343 phần quà cho Hội Đoàn kết sƣ sải yêu nƣớc huyện, Sƣ cả - Ban 

quản trị 15 chùa phật giáo Nam tông; Mẹ Việt Nam anh hùng; cán bộ hƣu 

trí nguyên là lãnh đạo Trung ƣơng, tỉnh, huyện; gia đình chính sách tiêu 

biểu; ngƣời có uy tín; ngƣời già neo đơn và Trƣờng PTDT Nội trú THCS-

THPT Tiểu Cần. Tổng trị giá các phần quà hơn 200 triệu đồng.  

Tại nơi đến, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, xã, thị trấn và các 

thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đối 

tƣợng và gia đình; đồng thời chuyển lời chúc tốt lành của Đảng bộ, chính 

quyền, đoàn thể tỉnh, huyện đến đồng bào Khmer nhân dịp Sêne Đôlta năm 

2021 trên tinh thần vui tƣơi, đoàn kết, an lành, tiết kiệm và luôn đề cao ý 

thức, tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo huyện Tiểu Cần cũng thông tin thêm một số kết quả 

nổi bật về tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng của năm 2021. Đáng chú 

ý là tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động, ảnh hƣởng nặng nề đến phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phƣơng. Đời sống 

vật chất, tinh thần của Nhân dân gặp nhiều khó khăn. 

Lãnh đạo tỉnh, huyện cũng mong Hội ĐKSSYN huyện, các vị Hòa 

thƣợng, Thƣợng tọa, Đại đức, Chƣ tăng, Ban quản trị các chùa, ngƣời có uy 

tín trong dân tộc Khmer tiếp tục tuyên truyền, vận động phật tử tích cực 

tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội; phong trào tƣơng 

thân tƣơng ái, nhân đạo từ thiện, chung tay góp sức cùng với cấp ủy, chính 

quyền, đoàn thể địa phƣơng thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội 

trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức tạp. Đồng 

thời luôn nhắc nhở ngƣời dân thực hiện triệt để khuyến cáo 5K của Bộ Y 
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tế; chủ động thực hiện các biện pháp tự bảo vệ bản thân, gia đình mình và 

tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của cơ quan 

chức năng, góp phần ngăn chặn, không để dịch tái bùng phát trở lại, từng 

bƣớc khôi phục các hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt 

của ngƣời dân ở trạng thái bình thƣờng mới. 

                                                                                    Thúy Vân 

 

KIỂM TRA CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 

NÂNG CAO NĂM 2021 
 

 
 

Đồng chí Nguyễn Văn 

Phương – TUV, Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện vừa chủ trì 

buổi làm việc với lãnh đạo xã 

Hùng Hòa, Long Thới và Hiếu Tử 

để kiểm tra công tác xây dựng 

NTM nâng cao năm 2021. 

Theo kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của 03 xã, đến nay 

Hùng Hòa đạt 16/20 tiêu chí; Hiếu Tử đạt 17/20 tiêu chí; Long Thới đạt 

18/20 tiêu chí. Cả 03 xã đều chƣa đạt là tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất (nội 

dung 13.1, 13.2) và tiêu chí 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật 

(nội dung 18.3). Riêng xã Hùng Hòa chƣa đạt thêm tiêu chí 2 về giao thông 

(nội dung 2.5) và tiêu chí 10 về thu nhập. Còn xã Hiếu Tử chƣa đạt thêm 

tiêu chí 15 về y tế (nội dung 15.1). Theo kế hoạch, Hùng Hòa sẽ hoàn thành 

các tiêu chí vào tháng 11/2021, trong đó sẽ tập trung thực hiện một số 

nhiệm vụ, giải pháp nhƣ: Vận động ngƣời dân đối ứng kinh phí để triển 

khai lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tuyến đƣờng ấp Sóc Cầu; huy động 

mọi nguồn lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

vật nuôi; phát triển kinh tế hộ gia đình, xây dựng mô hình làm ăn có hiệu 

quả; đẩy mạnh phát triển thƣơng mại - dịch vụ, phấn đấu đến cuối năm 

2021 thu nhập bình quân đầu ngƣời đạt 60 triệu đồng. Tiếp tục củng cố 

kiện toàn bộ máy hoạt động của HTX Hùng Tiến và HTX bƣởi da xanh; 

duy trì thực hiện mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa, mô hình sản xuất 

bƣởi da xanh theo tiêu chuẩn VietGap; phấn đấu năm 2021 đảng bộ xã 

Hùng Hòa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đối với xã Long Thới, phấn đấu 
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hoàn thành các tiêu chí vào tháng 12/2021, trong đó tập trung kiện toàn bộ 

máy hoạt động của HTX nông nghiệp; duy trì mô hình cánh đồng lớn sản 

xuất lúa ở ấp Cầu Tre; xây dựng mô hình dừa hữu cơ trên địa bàn; phấn đấu 

xây dựng đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Còn xã Hiếu 

Tử, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí vào tháng 11/2021, trong đó cần tập 

trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nhƣ: Củng cố, kiện toàn bộ máy 

hoạt động của HTX; xây dựng nhãn hiệu gạo sạch của HTX; duy trì mô 

hình cánh đồng lớn sản xuất lúa ở ấp Chợ, Ô Đùng, Lò Ngò; ký kết hợp 

đồng với các công ty tiêu thụ lúa Thu đông cho mô hình cánh đồng lớn. 

Phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ, đảng viên tổ chức vận động thêm 

2.200 ngƣời dân tham gia bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức để đạt tỷ lệ 

trên 90%. Tập trung quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, hƣớng dẫn 

của cấp ủy đảng cấp trên, tổ chức thực hiện quyết liệt, hoàn thành các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ đề ra, phấn đấu xây dựng đảng bộ hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ. 

Kết luận buổi làm việc, Bí thƣ Huyện ủy đề nghị các ngành, các xã 

tiếp tục rà soát đánh giá lại các tiêu chí đối với các ấp đăng ký nông thôn 

mới kiểu mẫu năm 2021; xem xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu đối với ấp Kinh, xã Hùng Hòa; quan tâm nâng chất các tiêu chí đối với 

02 ấp (ấp Nhứt xã Tân Hùng, ấp Đại Mong xã Phú Cần) đạt chuẩn nông 

thôn mới kiểu mẫu năm 2020. Đối với các tiêu chí chƣa đạt, 03 xã cần chủ 

động phối hợp với các ngành liên quan đến các tiêu chí để triển khai thực 

hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao 

theo kế hoạch. Đối với các tiêu chí đã đạt, khẩn trƣơng đánh giá, rà soát kết 

quả thực hiện cũng nhƣ nhu cầu cần nâng chất, củng cố các tiêu chí để tạo 

tiền đề xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Song song đó, từng ngành 

đánh giá cụ thể đối với các tiêu chí do ngành phụ trách để hỗ trợ các xã 

trong quá trình chuẩn bị hồ sơ liên quan từng nội dung của từng tiêu chí để 

phục vụ đoàn công tác của tỉnh đến thẩm tra, công nhận xã đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao năm 2021. Ngoài ra, các xã cần chú trọng thực hiện 

công tác cắt tỉa cây xanh, vệ sinh môi trƣờng; củng cố các tuyến đƣờng 

hoa, các tuyến đƣờng xanh - sạch - đẹp trên địa bàn nhằm tạo chuyển biến 

rõ nét hơn nữa về cảnh quan môi trƣờng. 

                                                                                Kiều Diễm 
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TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 CHO CHỨC SẮC, 

CÁC TÔN GIÁO, MẸ VNAH VÀ THƯƠNG BINH 

 
 

Trung tâm Y tê huyện Tiểu 

Cần vừa tổ chức đợt tiêm mũi 1 và 

mũi 2 vắc xin phòng Covid-19 cho 

chức sắc, chức việc các tôn giáo, 

Mẹ Việt Nam anh hùng và thương 

binh nặng trên địa bàn huyện. 

Theo đó, trong đợt này toàn huyện Tiểu Cần có thêm 102 ngƣời đƣợc 

tiêm vắc xin phòng Covid-19. Đối tƣợng chủ yếu là chức sắc, chức việc các 

tôn giáo; Mẹ Việt Nam anh hùng và Thƣơng binh nặng. Trong đó, có 45 

ngƣời đƣợc tiêm mũi 1 và 57 ngƣời đƣợc tiêm mũi 2. Tính đến ngày 04/10 

huyện Tiểu Cần đã tổ chức đƣợc 15 đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19, với 

tổng số 13.125 liều; trong đó tiêm mũi 1 là 10.581 liều, tiêm mũi 2 là 2.544 

liều vắc xin Astazeneca và Pfizer. 

Trƣớc đó, huyện Tiểu Cần đã chỉ đạo ngành y tế thực hiện test nhanh, 

lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 toàn dân trên địa bàn huyện đƣợc 

83.400/84.686 ngƣời, đạt 98,5% đối tƣợng thuộc diện test nhanh; kết quả 

100% mẫu test đều âm tính. Đối với công tác quản lý, đến nay (04/10) 

huyện Tiểu Cần có 905 trƣờng hợp đến khai báo y tế, nâng tổng số lên 

7.796 trƣờng hợp; có 878 trƣờng hợp thực hiện cách ly tập trung, nâng tổng 

số 1.614 trƣờng hợp; 25 trƣờng hợp cách ly tại nhà, nâng tổng số lên 2.159 

trƣờng hợp. 
                                                                                  Đông Nhi 

 

GIẢM CHI PHÍ ĐẦU VÀO LÀ GIẢI PHÁP TỐT NHẤT 

TRONG BỐI CẢNH GIÁ VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TĂNG CAO 
 

   

Nhiều nông dân cho biết thu 

hoạch vụ lúa Hè – Thu vừa rồi 

năng suất bình quân đạt 5,45 

tấn/ha nhưng nông dân không có 

lãi như những vụ lúa cùng thời 

điểm trước đây.  
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Vụ lúa Thu – Đông năm nay nông dân rất lo lắng và không biết đầu ra 

nhƣ thế nào vì tình hình giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao khiến 

giá thành sản xuất cũng tăng theo, trong khi giá bán các mặt hàng nông sản 

giảm mạnh, đầu ra bấp bênh do ảnh hƣởng của dịch bệnh COVID – 19 nên 

khó khăn trong sản xuất là một bài toán cần có giải pháp tháo gỡ trong bối 

cảnh hiện nay để bà con nông dân yên tâm sản xuất.  

Kỹ sƣ Võ Quang Cƣờng – Phó Trƣởng Phòng NN&PTNT huyện Tiểu 

Cần cho biết: Giá vật tƣ nông nghiệp tăng cao trong những tháng qua, 

nhiều nông dân lo lắng vụ lúa Thu – Đông năm 2021 sẽ đạt năng suất 

không cao, không có lợi nhuận, thậm chí lỗ và nếu kéo dài tình trạng này 

thì nông dân khó duy trì sản xuất. Trong khi chờ đợi các ngành chức năng 

có những chính sách, giải pháp bình ổn giá vật tƣ nông nghiệp cũng nhƣ 

giải pháp tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch bệnh COVID – 19 hiện nay 

thì bà con nông dân cần thiết phải áp dụng các tiến bộ trong sản xuất theo 

hƣớng giảm phân bón hóa học, tăng cƣờng phân bón hữu cơ, áp dụng các 

biện pháp kỹ thuật nhƣ: “3 giảm - 3 tăng” (giảm lƣợng giống gieo, giảm 

lƣợng phân bón, giảm thuốc trừ sâu - tăng năng suất, tăng chất lƣợng, tăng 

hiệu quả), “1 phải - 5 giảm” (Phải sử dụng giống lúa cấp xác nhận hoặc 

nguyên chủng; giảm lƣợng hạt giống gieo trồng, giảm phân bón, giảm sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm lƣợng nƣớc tƣới, giảm thất thoát sau thu 

hoạch). Các địa phƣơng cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, hƣớng dẫn bà 

con nông dân các giải pháp đồng bộ trong sản xuất: kỷ thuật làm đất, sử 

dụng phân bón cân đối, tiết kiệm, hiệu quả và phun thuốc bảo vệ thực vật 

khi thật sự cần thiết. 

Để kéo giảm chi phí sản xuất thì bà con cần áp dụng một số yếu tố 

quan trọng cần thiết nhƣ sau: Khâu làm đất; Khâu chọn giống; Khâu chăm 

sóc; Bón phân; Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; Thu hoạch đúng thời điểm 

là yếu tố quyết định giá thành sản xuất. Cụ thể: Sau khi thu hoạch lúa vụ 

trƣớc xong cần phải cày xới, vệ sinh đồng ruộng, trang bằng mặt ruộng, 

đánh rãnh thoát nƣớc tốt và bón lót phân lân hoặc vôi với liều lƣợng 20 - 30 

kg/công để giảm thất thoát giống gieo sạ, cây lúa phát triển đồng đều, bộ rễ 

phát triển tốt, hấp thu phân bón hiệu quả nhất, đặc biệt là dễ quản lý cỏ dại 

và ốc bƣơu vàng gây hại; chọn giống phải phù hợp điều kiện thổ nhƣỡng 

của địa phƣơng, những giống lúa có khả năng hạn chế đƣợc sâu bệnh, cho 
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năng suất và chất lƣợng cao phù hợp với yêu cầu thị trƣờng. Kết hợp áp 

dụng các biện pháp sạ hàng, sạ thƣa,… lƣợng giống sử dụng không vƣợt 

120kg/ha; bón phân cân đối giữa Đạm – Lân – Kali, theo đúng giai đoạn 

sinh trƣởng, tránh bón phân thừa đặc biệt là phân đạm để tránh đổ ngã và 

hạn chế sâu bệnh. Liều lƣợng phân bón khuyến cáo chung của huyện là 80 

N + 35- 40 P2O5 + 30 K2O (tùy vào điều kiện đất mà có thể tăng hay giảm 

lƣợng phân bón cho hợp lý). Chú ý trong điều kiện biến đổi khí hậu và giá 

vật tƣ tăng cao nhƣ hiện nay trƣớc khi gieo sạ nông dân nên bón lót phân 

lân hoặc dùng các chế phẩm sinh học khác để giúp bộ rễ phát triển tốt, hấp 

thu phân bón hiệu quả giúp cây lúa đẻ chồi hữu hiệu, kết hợp thăm đồng 

thƣờng xuyên, phát hiện sớm các đối tƣợng sâu bệnh hại để phun trị đạt 

hiệu quả, tuân thủ theo nguyên tắc “4 đúng” tránh phun ngừa, phun tăng 

liều so với khuyến cáo,… mà chỉ phun khi thật sự cần thiết để bảo vệ thiên 

địch, giảm chi phí. Bón phân cân đối, đúng giai đoạn sinh trƣởng giúp cây 

lúa đẻ chồi hữu hiệu, đảm bảo đủ số cây trên đơn vị diện tích. Không sử 

dụng thuốc trừ sâu giai đoạn trƣớc 40 ngày sau sạ, không phun ngừa, phun 

liều cao, phun phối hợp nhiều đối tƣợng,…;Xác định đúng độ chính để đảm 

bảo chất lƣợng và giảm thất thoát sau thu hoạch.  

 Để vụ lúa Thu – Đông năm 2021 đạt hiệu quả, bà con phải tăng 

cƣờng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giảm lƣợng phân bón, thuốc 

bảo vệ thực vật để giảm đƣợc chi phí sản xuất; đồng thời cần chú ý các đối 

tƣợng sâu bệnh có thể xuất hiện nhƣ sâu cuốn lá, rầy nâu, bệnh đạo ôn lá, 

đạo ôn cổ bông, lem lép hạt, các bệnh do vi khuẩn… và chuột; nhằm giảm 

đến mức thấp nhất chi phí sản xuất nhƣng vẫn đảm bảo về năng suất. 

                                                                                        Mỹ Hạnh 
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TIÊM HƠN 17.000 LIỀU VẮC XIN PHÒNG BỆNH 

VIÊM DA, NỔI CỤC TRÂU, BÒ 
 

 
 

 

Từ đầu tháng 8/2021 đến nay, 

dịch bệnh Viêm da nổi cục trên bò 

đã xuất hiện ở 121 ấp, khóm của 

36/106 xã, phường, thị trấn thuộc 

6/9 huyện, thị xã, thành phố, gồm: 

Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang, 

Châu Thành, Thị xã Duyên Hải và 

huyện Cầu Kè.  

Theo đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên 

cây trồng, vật nuôi và động vật, thủy sản huyện Tiểu Cần chỉ đạo các xã, 

thị trấn đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, kịp thời ngăn chặn không để xảy ra 

dịch bệnh trên địa bàn huyện. Theo Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tiểu 

Cần, qua 2 tuần thực hiện tiêm phòng miễn phí vắc xin phòng bệnh Viêm 

da nổi cục trâu, bò trên địa bàn 11/11 xã, thị trấn đƣợc 17.256 con bò, với 

17.256 liều vắc xin, đạt 85,70 % kế hoạch, trong đó tiêm phòng xã hội hóa 

6.881 con bò. Hiện nay cán bộ thú y tiếp tục tiêm phòng số gia súc còn lại. 

Phấn đấu hoàn thành kế hoạch trong thời gian sớm nhất. 

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống các loại dịch bệnh nguy hiểm trên 

cây trồng, vật nuôi và động vật, thủy sản huyện Tiểu Cần yêu cầu cơ quan 

chuyên môn và chính quyền, đoàn thể địa phƣơng tiếp tục thực hiện tốt 

công tác thông tin, tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi về tính chất nguy 

hiểm và mức độ lây lan của dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò; Đồng thời 

chủ động tiêu độc, khử trùng chuồng trại định kỳ và kiểm tra thƣờng xuyên 

thể trạng gia súc; Khi phát hiện các triệu chứng bất thƣờng thì nên báo 

ngay cho chính quyền địa phƣơng, cơ quan chuyên môn để đƣợc hƣớng 

dẫn xử lý kịp thời; không đƣợc mua bán, vận chuyển, giết mổ để tránh lây 

lan mầm bệnh, góp phần ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh có thể xảy ra 

trên đàn gia súc của ngƣời dân ở địa phƣơng./.             

                                                                                 Mỹ Hạnh 
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TỔ CHỨC SINH HOẠT CHÍNH TRỊ HÈ  

CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ GIÁO VIÊN 
 

 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 28-

KH/BTGTU, ngày 06/7/2021 của 

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh 

về “Tổ chức học tập chính trị hè 

năm 2021 cho cán bộ quản lý giáo 

dục và giảng viên, giáo viên trong 

tỉnh”; Trong 02 ngày 16 và 

17/9/2021, Ban Tuyên giáo Huyện 

ủy và Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện Tiểu Cần phối hợp tổ chức đợt 

học tập, sinh hoạt chính trị hè gắn với bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ 

cho hơn 1.300 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục 

trên địa bàn huyện. Do ảnh hƣởng của dịch bệnh Covid-19 và tiếp tục giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tƣớng Chính phủ nên trong đợt sinh 

hoạt chính trị hè năm nay huyện Tiểu Cần tổ chức theo hình thức Trực 

tuyến tại 57 điểm cầu ở các điểm trƣờng trực thuộc phòng Giáo dục – Đào 

tạo huyện. Trong 02 ngày học tập, các cán bộ quản lý, giáo viên và nhân 

viên ngành giáo dục đƣợc báo cáo viên giới thiệu 03 chuyên đề cơ bản đó 

là: (Chuyên đề 1) Những điểm mới, nội dung cơ bản trong Văn kiện Nghị 

quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiểu Cần nhiệm kỳ 2020 – 2025; Nội 

dung cốt lõi trong các Chƣơng trình, Nghị quyết chuyên đề; Những vấn đề 

về kinh tế - xã hội ở địa phƣơng, chƣơng trình, kế hoạch hành động của 

Đảng bộ huyện. (Chuyên đề 2) Kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của 

Bộ Chính trị (Khóa XII) “Về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tƣ tƣởng, 

đạo đức Hồ Chí Minh” của Trung ƣơng và của tỉnh, của huyện Tiểu Cần; 

Chuyên đề toàn khóa năm 2021 về “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức  

Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cƣờng và khát vọng phát triển đất nƣớc, 

phồn vinh, hạnh phúc”; Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tình hình quốc tế và trong 

nƣớc nổi bậc những tháng đầu năm 2021. (Chuyên đề 3) Các nội dung về 

chuyên môn, nghiệp vụ năm 2021 theo kế hoạch của ngành giáo dục; Vấn 
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đề về chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa của địa phƣơng, của 

ngành giáo dục 6 tháng đầu năm, kế hoạch công tác đến cuối năm 2021. 

Cuối khóa học tập, sinh hoạt; cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên, 

nhân viên các trƣờng trong huyện viết thu hoạch theo nội dung học tập, gắn 

với nhiệm vụ năm học 2021 – 2022; đồng thời vận dụng kiến thức một 

cách sáng tạo, phù hợp vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo, góp phần hoàn 

thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao.  

                                                                             Hoài Đăng 

 

HƠN 1.500 EM HỌC SINH CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN HỌC 

TRÊN TRUYỀN HÌNH VÀ TRỰC TUYẾN 

 

 

Ban giám hiệu Trường THPT 

Cầu Quan, vừa tổ chức trao tặng 

thiết bị học tập trực tuyến cho 6/12 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

đang học tại trường. 

Trong đợt hỗ trợ thiết bị học tập lần này có 06 học sinh đƣợc trao tặng 

06 điện thoại Redmi 9A và Sim 4G mạng Mobiphone; với tổng trị giá 12 

triệu đồng. Nguồn kinh phí do cán bộ, giáo viên nhà trƣờng và các mạnh 

thƣờng quân trên địa bàn thị trấn Cầu Quan đóng góp hỗ trợ. Dự kiến, Ban 

giám Trƣờng THPT Cầu Quan sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực để mua 

thiết bị hỗ trợ cho 06 học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn lại, để các em có 

đủ điều kiện tham gia học tập trực tuyến theo chủ trƣơng của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo. Trƣớc đó, Trƣờng THPT Cầu Quan cũng đã vận động các tổ 

chức, cá nhân, mạnh thƣờng quân đóng góp hỗ trợ đƣợc 52 bộ sách giáo 

khoa, 2.000 quyển tập, 12 bộ đồng phục và 02 chiếc xe đạp cho các học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá gần 36 triệu đồng. 

Hiện nay, các cấp học trên địa bàn huyện Tiểu Cần đã bƣớc vào năm 

học mới 2021 – 2022 theo hình thức học trên truyền hình (đối với cấp tiểu 

học và học trực tuyến đối với cấp THCS – THPT). Tuy nhiên, hiện tại vẫn 

còn khá nhiều học sinh chƣa có đủ điều kiện để học tập theo quy định.  

Thầy Hồ Chí Cƣờng - Trƣởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiểu 

Cần cho biết: Hiện nay toàn huyện có 1.122 học sinh THCS chƣa có điện 
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thoại thông minh, máy tính kết nối Internet và 396 học sinh tiểu học thuộc 

gia đình chƣa có ti vi nên gặp nhiều khó khăn trong học tập. Trƣớc mắt các 

em đang học nhờ nhà bạn hoặc nhà ngƣời thân có điều kiện. Riêng các học 

sinh THCS không đủ điều kiện và có hoàn cảnh đặc biệt thì Phòng Giáo 

dục - Đào tạo huyện cũng đã chỉ đạo cho các trƣờng tổ chức cho các em 

học tổ, học nhóm (10 - 15 em) với sự hỗ trợ về trang thiết bị của giáo viên 

và nhà trƣờng để các em theo kịp chƣơng trình. 

Trƣớc tình hình dịch bệnh còn phức tạp và số lƣợng học sinh chƣa đủ 

điều kiện học tập còn khá đông (1.518 em); do đó ngành Giáo dục và đào 

tạo huyện Tiểu Cần tiếp tục kêu gọi sự chung tay, giúp sức của các tổ chức 

chính trị - xã hội, các công ty - doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các thế hệ 

thầy - cô giáo, các bậc phụ huynh tùy theo khả năng của mình, với tình yêu 

thƣơng học sinh hãy nhiệt tình ủng hộ, chung tay góp sức để tạo điều kiện 

trang bị cho các em sớm có phƣơng tiện, thiết bị học tập, góp phần chia sẻ 

bớt khó khăn cho cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện trong bối 

cảnh đại dịch Covid-19. 

                                                                              Thanh Quang  

 

HƠN 22 TẤN HÀNG HÓA HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN TẠI 

TP.HCM GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 
 

 
 

Trong 03 ngày 18, 19 và 

20/9/2021 Ban Dân vận, MTTQ và 

các đoàn thể huyện đã chuyển giao 

hơn 22 tấn hàng hóa, nhu yếu 

phẩm để hỗ trợ cho người dân Trà 

Vinh và bà con Thành phố đang 

gặp khó khăn do dịch Covid-19. 

Theo đó, các nhu yếu phẩm hỗ trợ bà con thành phố trong đợt này 

gồm có hơn 20 tấn rau, củ, quả tƣơi; 02 tấn gạo; 600 đòn bánh tét, 200 cái 

bánh dừa; 2.000 trứng vịt và một số loại hàng hóa khác. Ƣớc tính tổng trị 

giá khoảng 225 triệu đồng. Số hàng hóa trên do các ngành thành viên của 

UBMTTQVN huyện và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở vận động cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, tổ chức tôn giáo và Nhân dân 

đóng góp hỗ trợ. 
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Đƣợc biết, trƣớc đó (trong tháng 8/2021) UBMTTQVN và các đoàn 

thể cũng đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và ngƣời dân ở các xã, thị 

trấn trong huyện đóng góp tiền, nguyên liệu, ngày công để gói – nấu gần 

1.400 đòn bánh tét; hơn 800 cái bánh dừa và tiếp nhận gần 5,5 tấn rau, củ, 

quả; 390kg gạo; hơn 2.500 trứng vịt cùng nhiều loại nhu yếu phẩm cần 

thiết khác để chuyển đến hỗ trợ cho ngƣời dân đang sinh sống tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đang gặp khó khăn do thực hiện giãn cách xã hội để 

phòng, chống dịch Covid-19. 

                                                                             Huỳnh Sáu 

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

BÁC HỒ VỚI NGƯỜI CAO TUỔI 

 

 

Năm 1948, có một cụ già là hội viên Hội Phụ lão Cứu quốc, quê ở 

huyện Ứng Hoà, tỉnh Hà Đông. Ơn trời, năm 1948, cụ vào tuổi thƣợng thọ, 

90, chỉ còn kém 10 năm nữa là cụ Phụng Lục - tên cụ già quê Ứng Hoà - 

sống vừa tròn một thế kỷ. Cụ gửi thƣ lên Cụ Hồ - Chủ tịch nƣớc, thƣ viết: 

“Theo cổ tục, phải làm lễ thƣợng thọ, nhƣng trong lúc nƣớc nhà có việc, 

nên tôi miễn sự tế lễ ăn uống, dành số tiền là 500 đồng gửi đến Hồ Chủ tịch 

để sung vào quỹ kháng chiến”. 

Nhận đƣợc lá thƣ viết rất chân tình của cụ Phụng Lục, tháng 5-1948, 

Bác có thƣ đáp lại cụ Phụng Lục. Theo tƣ liệu, lá thƣ này đƣợc lƣu trong 

tập công văn của Văn phòng Phủ Chủ tịch. Bác viết: “Những vị thượng thọ 

như cụ là của quý vô giá của dân tộc và nước nhà. Trong ngày chúc thọ, cụ 

cho miễn sự tế lễ dặm dinh lại còn đem số tiền 500 đồng quyên vào quỹ 

kháng chiến. Như thế là cụ đã nêu cái gương hăng hái kháng chiến và cái 

gương sửa đổi cổ tục, thực hành đời sống mới cho toàn thể đồng bào noi 

theo. 

Cháu xin thay mặt Chính Phủ cảm ơn cụ, và trân trọng chúc cụ sống 

lâu và luôn luôn mạnh khoẻ, để kêu gọi con cháu ra sức tham gia công việc 

kháng chiến và kiến quốc”. 
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Có lẽ, đến năm 1948, lần đầu tiên mọi ngƣời đƣợc biết Cụ Chủ tịch 

nƣớc – Bác Hồ xƣng là “cháu” đối với một cụ già vào tuổi thƣợng thọ - 90 

tuổi trời cho. Thời xƣa, nơi triều đình thì trọng tƣớc, còn nơi thông hƣơng 

thì trọng xỉ. Đây là một trong những trƣờng hợp tiêu biểu mà Bác đã trọng 

“xỉ” theo đúng tập quán tốt đẹp của Việt Nam ta. Xƣng “cháu” với cụ già 

90 tuổi, Bác vừa khiêm tốn vừa tỏ thái độ trân trọng đối với bậc đại lão nơi 

thôn hƣơng tỉnh Hà Đông. 

Cụ Phụng Lục, vừa kính trọng vừa cảm phục tấm gƣơng sáng chói của 

Bác, mới chuyển lên Bác số tiền 500 đồng để ủng hộ quỹ kháng chiến, số 

tiền đáng lẽ để chi dùng vào lễ mừng thƣợng thọ của cụ. 

Lại nhớ khi Bác và Chính phủ kháng chiến mở cuộc vận động “Tuần 

lễ vàng” để ủng hộ cách mạng, ủng hộ kháng chiến, nhân dân nhìn vào cái 

đức lớn của Bác, tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Chính phủ kháng chiến 

do Bác đứng đầu, nên hăng hái góp vàng vào quỹ Quốc gia. Báo chí thời đó 

đã ghi lại rất nhiều tấm lòng cao cả, trong sáng của các tầng lớp nhân dân 

trong việc thực hiện nghĩa cử cao đẹp này. Ở tỉnh Ninh Thuận có bà Dụng 

Thị Thềm là dòng dõi vua Chăm đã ủng hộ một chiếc mũ vàng – đây là một 

báu vật của vua Chăm để lại. Chiếc mũ tƣợng trƣng cho một vƣơng triều, 

và cho quyền bính của các vị vua ngồi trên ngai vàng, nhƣng bà Thềm đã 

vui lòng ủng hộ, bởi vì bà vẫn đinh ninh lời Bác: Nhân dân ta quyết tâm 

kháng chiến đến thắng lợi, để rồi xây dựng đất nƣớc ngày càng giàu đẹp. 

Chƣa có một thống kê nào đƣợc công bố là Bác đã tặng lụa để may 

quần áo cho bao nhiêu cụ ông, cụ bà cao tuổi. Sinh thời, Bác đã tặng lụa 

cho ngƣời cụ già cũng nhƣ chia kẹo cho các em nhỏ. Hồi ở Việt Bắc, Bác 

có điều kiện ở gần dân, anh em cán bộ và các đồng chí phục vụ đề học 

đƣợc ở Bác một đức tính quý báu: Quý trọng ngƣời già, yêu thƣơng con trẻ, 

chăm lo hết thảy đến cuộc sống của mọi ngƣời. 

“Bác về Slum Lực” là đầu đề câu chuyện kể của tác giả Dƣơng Đại 

Lâm, dân tộc Nùng, nguyên Phó Chính uỷ Quân khu Việt Bắc: “Bác tắm 

cho các cháu ở nhà tập thể xong, Bác lên giƣờng uống nƣớc và bắt đầu đọc 

sách. Bếp tập thể nấu cháo, bƣng lên cho Bác một bát, trong bát cháo có 

quả trứng gà. Bác chỉ vào bát cháo, hỏi: 

- Ở đây, mỗi ngày ăn mấy bữa, chú? 

Tôi thƣa: 
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- Báo cáo Bác, thanh niên ngày ăn hai bữa, các cụ già và cháu nhỏ thì 

sáng có thêm bát cháo nữa ạ! 

Bác lại hỏi: 

- Thế bát cháo nào cũng có trứng gà? 

Tôi thú thật: 

- Dạ không ạ! Thấy Bác mệt, nên tập thể dành trứng bồi dƣỡng Bác, 

cho chóng lại sức ạ! 

- Sao các chú làm thế? Trong lúc này có ai là con ngƣời đặc biệt, ăn 

chế độ đặc biệt? Tôi còn ở đây lâu. Lần sau các chú không đƣợc làm thế 

này nữa. Tôi cũng ăn hai bữa nhƣ các cô, các chú thanh niên thôi! 

Dứt lời, Bác đứng dậy bƣng bát cháo sang giƣờng cụ Cố: 

- Mời cụ ăn bát cháo này. Cụ sống đã gần đƣợc thế kỷ rồi. 

Thấy Bác làm nhƣ vậy, chúng tôi vừa cảm động vừa thƣơng Bác 

quá…”. 

Gửi thƣ chúc cụ già 90 tuổi sống thêm tuổi thọ, bƣng bát cháo trứng 

gà mời cụ Cố sống gần một thế kỷ, gửi lụa tặng các cụ cao niên, việc làm 

của Bác mới đẹp làm sao! 

 
                                                      Trích theo: Tạ Hữu Yên: Sáng ngời đạo đức  

Hồ Chí Minh, Nxb. Thanh niên, Hà Nội, 2008, tr.196. 
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Trong số này: 

 

 

1. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần. 

2. Công văn 277-CV/HU, ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện uỷ “về việc uốn nắn công tác phòng, chống dịch Covid-19”. 

3. Bàn về chất vấn trong đảng. 

4. Từ sự nghiệp Huỳnh Thúc Kháng, suy ngẵm về Bài học trọng 

dụng nhân tài của Hồ Chí Minh. 

5. Tránh nhẹ dạ, vô tình bị lợi dụng. 

6. Đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri trực tuyến 

7. Huyện ủy sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng và triển 

khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 

8. Lãnh đạo huyện tặng quà Hội ĐKSSYN, 15 chùa Phật giáo Nam 

tông, gia đình chính sách, hộ Khmer nghèo dịp Sêne Đôlta 2021 

9. Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2021 

10.Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho chức sắc, chức việc các tôn 

giáo, Mẹ VNAH và thương binh nặng 

11. Giảm chi phí đầu vào là giải pháp tốt nhất trong bối cảnh giá vật 

tư nông nghiệp tăng cao 

12. Tiêm hơn 17.000 liều vắc xin phòng viêm da, nổi cục trâu, bò 

13. Tổ chức sinh hoạt chính trị hè cho cán bộ quản lý và giáo viên 

theo hình thức trực tuyến. 

14. Hơn 1.500 em học sinh chưa đủ điều kiện học trên truyền hình 

và trực tuyến 

15. Chuyển hơn 22 tấn hàng hóa hỗ trợ người dân tại Tp.HCM gặp 

khó khăn do dịch Covid-19 

 

 

 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 10/2021 

 

42 

 

THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiểu Cần phát hành 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

NGUYỄN MINH THÀNH 

 

Chịu trách nhiệm nội dung: 

VÕ TRỌNG CÁT 

 

Biên tập - Kỹ thuật 

TRẦN THANH QUANG 

 

Trình bày: 

MẠCH THỊ TIẾP 

 

Sửa bản in: 

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Giấy phép xuất bản số……/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền 

thông Trà Vinh cấp ngày……/……/…..Số lượng in: 545 cuốn, khổ: 

14,5x20cm, tại Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Trà Vinh. In xong và 

nộp lưu chiểu tháng ….. năm …. 
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BÌA SAU 

 

  
 

 *Ảnh 1: Đ/c Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện tặng quà Thượng tọa Thạch Út – Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện, Trụ trì Chùa 

Ô Chhuc – Ngãi Hòa, Tập Ngãi. 

 * Ảnh 2: Đ/c Nguyễn Văn Diệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện tặng quà Thượng tọa Thạch Thưa  – Phó Chủ tịch Hội ĐKSSYN huyện, Trụ 

trì Chùa Chắc A Krôn – Đại Trường, Phú Cần. 
 

  
 

 * Ảnh 3: Khai giảng khóa học tập chính trị hè cho cán bộ, giáo viên ngành 

Giáo dục – Đào tạo huyện. 

 *Ảnh 4: Nhân viên y tế kiểm tra huyết áp trước khi tiêm vắc xin phòng Covid-

19 cho chức sắc tôn giáo trong huyện. 

 
                                             Bìa & minh họa:  

                                                  Thanh Quang – Chí Hẹn – Mai Đình  

                                                    (Xuất bản phẩm không bán) 

 


