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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: 

Từ năm 1951, tình hình trong nước và thế giới có thêm nhiều thuận 

lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta. Thế thua của thực dân Pháp đã 

rõ ràng, chúng càng ra sức dựa vài đế quốc Mỹ để tiếp tục đẩy mạnh chiến 

tranh ra sức dựa vào đế quốc Mỹ để tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh xâm 

lược Việt Nam và Đông Dương. Nhà cầm quyền Pháp cử Đại tướng Đờ-

Lát-Đờ-Tát-Xi-Nhi làm tổng tư lệnh quân đội viễn chinh Pháp ở Đông 

Dương kiêm cao ủy Đông Dương. Đờ-Lát-Đờ-Tát-Xi-Nhi tiến hành nhiều 

biện pháp để ra sức củng cố lực lượng ở Bắc bộ đồng thời ráo riết bình định 

Nam bộ, tiếp tục thực hiện chính sách “Dùng người Việt đánh người Việt, 

lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. 

Trước tình hình ấy, Đảng ta mở Đại hội toàn quốc lần thứ II (tháng 

02 năm 1951) tại Tuyên Quang Đại hội đã đề ra những nhiệm vụ, trong đó 

có “nhiệm vụ thứ nhất, nhiệm vụ cấp bách nhất của Đảng ta ngày nay là 

phải đưa kháng chiến đến thắng lợi. Các nhiệm vụ khác đều phải tùy thuộc 

vào đó”. Sau đại hội này, Xứ ủy Nam bộ được đổi thành Trung ương Cục 

miền Nam để chỉ đạo chiến trường Nam bộ. Thực hiện sự chỉ đạo của 

Trung ương Cục miền Nam, Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam bộ đã 

ban hành những nghị định quan trọng về việc sắp xếp, tổ chức lại chiến 

trường cho phù hợp với giai đoạn mới của cuộc kháng chiến, kiên quyết 

tiến tới tổng phản công để giành thắng lợi. Theo nghị định số 174/NB-51 

ngày 27 tháng 6 năm 1951 tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Trà Vinh sáp nhập thành 

một tỉnh lấy tên là tỉnh Vĩnh Trà. Theo Nghị định số 199/NB-51 ngày 17 

tháng 8 năm 1951, huyện Tiểu Cần và huyện Càng Long. Theo nghị định 

số 252/NB-51 ngày 12 tháng 10 năm 1951 tỉnh Vĩnh Trà thuộc về phân liên 

khu miền Tây. 

Dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy và Ủy ban Kháng chiến hành chánh 

huyện Càng Long, nông thôn Tiểu Cần tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động đáp 
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ứng với bước phát triển mới của cuộc kháng chiến. Các hoạt động này được 

tiến hành một cách khẩn trương và đồng bộ hơn trước, như: Điều động, sắp 

xếp cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ quân sự nói riêng cho phù hợp 

với vị trí và nhiệm vụ của từng xã, kiện toàn và tập huấn công tác của Hội 

đồng nhân dân các xã, kịp thời bồi dưỡng và bố trí thêm đại biểu người 

Khmer và đại biểu tín đồ các tôn giáo vào mặt trận liên Việt và tham gia 

chính quyền nhân dân, tăng cường hơn nữa khối đoàn kết toàn dân; triển 

khai các hoạt động kinh tài nhằm kịp thời đáp ứng với yêu cầu của tình 

hình mới (đẩy mạnh khai hoang ở khu vực Đồng lớn, Bào Tượng, v.v… 

Tăng cường tiết kiệm, chuẩn bị những phương án để dự trữ lương thực bảo 

vệ nguồn hậu cần phục vụ cho tổng phản công… Nạo vét thêm các kênh 

rạch để phục vụ tưới tiêu đúng mùa vụ và kịp thời bảo đảm giao thông liên 

lạc phục vụ kháng chiến, đồng thời ra sức cản phá giao thông liên lạc của 

địch, phát triển mạnh mẽ công tác địch ngụy vận, làm cho mọi người nhận 

thức rõ phương châm phối hợp chặt chẽ địch vận và tác chiến, tác chiến 

phải phục vụ cho địch vận, làm cho mọi người thấm nhuần ý tưởng coi gia 

đình ngụy binh như là nạn nhân của thực dân Pháp mà ta có bổn phận giúp 

đỡ, giáo dục họ lần lần giao công tác cho họ, khuyên con em họ trở về, đặc 

điểm công tác địch ngụy vận phải nhằm vào trọng điểm ở địa phương Tiểu 

Cần là đơn vị cơ động bảo vệ Thiên chúa giáo và ngụy binh người Khmer, 

tổ chức cơ sở nội ứng trong binh lính địch phải tiến hành khẩn trương và 

mạnh dạn như tổ chức quần chúng trong thời kỳ bí mật trước kia và tìm 

cách đưa cán bộ vào làm nòng cốt trong các tổ chức đó, tăng cường hoạt 

động tác chiến nhỏ, lẻ phân tán nhằm không ngừng tiêu hao sinh lực địch ở 

mọi lúc mọi nơi. Phát huy rộng rãi phong trào nhân dân du kích chiến 

tranh, “căng địch ra mà đánh” bằng mọi loại vũ khí thô sơ tự tạo, như hầm 

chông, cạm bẫy, đạp lôi, lựu đạn… Đồng thời với phương châm tranh thủ 

mọi điều kiện để thực hành cách đánh đu kích là quá trình chuẩn bị mọi 

điều kiện để tăng cường ba mũi giáp công. 

Những nổ lực mọi mặt của ta đối chọi với những hành động điên 

cuồng của địch đã tạo ra thế gằng co quyết liệt trên địa bàn Tiểu Cần, đặc 

biệt vào năm 1952-1953, xã nào cũng có đồn bót địch và xã nào cũng có 

lõm căn cứ kháng chiến. Hoạt động của du kích lúc đó còn được lưu lại 

trong những câu ca dao, như: 
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“Du kích ngồi dựa bụi môn 

Chờ cho trăng lặn vào đồn giết Tây” 

Trong thế giằng co quyết liệt như vậy, chiến tranh du kích của quân 

dân Tiểu Cần càng phát triển đến cao độ thì quân thù càng mất ăn, mất ngủ, 

càng điên cuồng khủng bố. Chúng tìm cách giết hại quân du kích không chỉ 

bằng súng đạn, mà còn bằng nhiều hình thức rất man rợ để khủng bố tinh 

thần người dân như: chặt đầu, dùng cây đập nát đầu, khoét mắt, mổ bụng, 

moi gan, liệng gạch đá vào mặt cho đến chết, vặn cổ cho đến khi đến đứt 

cuống họng mà chết, chặt tử thi thành nhiều khúc, v.v… Chúng không chỉ 

hành quân càn quét và khủng bố dã man, mà còn dùng nhiều thủ đoạn dồn 

dân vào vùng chúng kiểm soát để phong tỏa và triệt phá hậu cần kháng 

chiến của ta. Để bảo toàn lực lượng đôi lúc dân quân và du kích phải tạm 

lánh sang địa phương bạn, nhân dân cũng phải tản cư đi nhiều nơi trong 

một thời gian ngắn, v.v… đã có nhiều lúc quân thù huênh hoang: Tiểu Cần 

là địa bàn an toàn nhất của chúng trên vùng đất Trà Vinh. Nhưng quân thù 

đã lầm to. Sau những thời điểm thử thách những hiểm nghèo nhất tinh thần 

thượng võ và ý chí bất khuất của người dân Tiểu Cần lại trỗi lên và phong 

trào nhân dân du kích chiến tranh cứ bùng lên: mọi người dân đều có thể 

đánh địch bằng vũ khí tự tạo, đều có thể phối hợp tác chiến để “chia lửa” 

cùng bộ đội và dân quân du kích. Để bám trụ đánh địch, nhiều gia đình đã 

đào hầm tác chiến trong khuôn viên đã đào hầm bí mật để che giấu lực 

lượng cách mạng, chống địch bắt lính… ngay trong nhà. Nhiều nhà sư 

Khmer vừa đi “Khuất thực” vừa làm nhiệm vụ quan sát địch, cung cấp tin 

tức cho du kích, phát hiện và ngăn chặn được nhiều hoạt động biệt kích của 

địch… 

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo) 
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ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   HUYỆN ỦY TIỂU CẦN             Tiểu Cần, ngày 25 tháng 10 năm 2021 

           * 

           Số 304-CV/HU 
              V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng  

              tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2021 

 

Kính gửi: - Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, 

  - Các cơ quan, ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 240-CV/TU, ngày 18/10/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy “V/v kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, 

đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2021”. Để công tác kiểm điểm, đánh 

giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân 

cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 đảm bảo chất lượng, hiệu quả đúng theo 

quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện, Ban 

Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, các 

cơ quan, ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện thực hiện một số nội dung sau: 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo tập thể, cá nhân tổ chức kiểm điểm, tự phê bình 

và phê bình, đánh giá, xếp loại năm 2021 đúng theo nội dung Kế hoạch số 

140-KH/TU, ngày 06/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 

134-KH/HU, ngày 13/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về "kiểm 

điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và 

tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019". Trong đó tổ chức 

kiểm điểm, tự phê bình và phê bình cần tập trung kiểm điểm kết quả khắc 

phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra ở kỳ kiểm điểm năm 

2020; kiểm điểm việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ gắn với thực 

hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 01-KL/TW, 

ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW 

của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 4495-QĐ/TU, ngày 10/4/2019 của 

Tỉnh ủy và Quy định số 2766-QĐ/HU, ngày 17/5/2019 của Huyện ủy về 
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"trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban 

Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ chủ chốt, 

người đứng đầu các cấp, các ngành trong huyện Tiểu Cần"; Quy định số 

4842-QĐ/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “trách 

nhiệm của tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cấp, các ngành trong quán 

triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị”, Quy định số 724-QĐ/TU, ngày 30/8/2021 của 

Tỉnh ủy “về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các 

sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố” và Quy định của Ban 

Thường vụ Huyện ủy. 

2. Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị về 

thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong năm 2021; xác định việc lãnh 

đạo, chỉ đạo, tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực 

hiện nhiệm vụ chính trị được giao; tinh thần, trách nhiệm, sự quyết tâm, 

quyết liệt bằng những kết quả cụ thể; cần nêu rõ, điển hình những việc, 

những nơi, những đơn vị, tập thể, cá nhân làm tốt, có hiệu quả; những đơn 

vị, tập thể, cá nhân chưa làm tốt, chưa tích cực, hiệu quả không cao gắn với 

chức trách nhiệm vụ được giao; xác định rõ những việc nào thuộc trách 

nhiệm của tập thể, việc nào của cá nhân phụ trách để tập trung kiểm điểm 

sâu, rút kinh nghiệm, xây dựng kế hoạch khắc phục sửa chữa để thực hiện 

tốt hơn; tuyệt đối không được kiểm điểm qua loa, chiếu lệ, không đúng quy 

định, hướng dẫn và chất lượng không đạt yêu cầu. 

3. Việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình phải được chuẩn bị thật 

kỹ lưỡng; cấp trên và người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị phải nêu 

cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện 

nghiêm túc, đầy đủ, trung thực, thẳng thắn, dân chủ, đoàn kết. Kiên quyết 

tránh tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, định kiến, hẹp hòi, "dĩ 

hòa, vi quý". Cấp ủy cấp trên trực tiếp thành lập Tổ công tác tham dự kiểm 

điểm cấp dưới để chỉ đạo thực hiện sát với tình hình thực tế và bảo đảm 
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theo yêu cầu đề ra. Thời gian tiến hành tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và 

phê bình, cụ thể như sau: 

- Đối với cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, ban, phòng, ngành, 

đoàn thể huyện hoàn thành việc kiểm điểm tập thể, cá nhân trước ngày 

30/11/2021. 

- Đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ hoàn thành 

kiểm điểm trước ngày trước ngày 31/12/2021. 

4. Sau kiểm điểm, tập trung chỉ đạo đánh giá, xếp loại chất lượng 

đúng theo nội dung Kế hoạch số 140-KH/TU, ngày 06/11/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 31-HD/BTCTU, ngày 07/11/2019 của 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy "về đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân 

cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp" và Kế hoạch số 134-KH/HU, ngày 

13/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, 

khách quan, toàn diện và đúng thực chất. Căn cứ kết quả kiểm điểm, tự phê 

bình và phê bình tập thể, cá nhân, làm cơ sở tổ chức đánh giá, xếp loại chất 

lượng tổ chức đảng và đảng viên theo các hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh 

ủy, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ
(1)

.   

5. Các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác kiểm điểm, tự phê bình 

và phê bình năm 2021, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh và yêu cầu tổ chức 

kiểm điểm lại đối với những tập thể, cá nhân, địa phương, cơ quan, đơn vị 

tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình không đạt yêu cầu, không chất 

lượng. 

6. Giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm 

tra Huyện ủy, Tổ Nội chính Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy 

phân công các đồng chí Ủy viên Thường vụ Huyện ủy tham dự, chỉ đạo 

                                                 
(1)

 Hướng dẫn số 29-HD/BTCTU, ngày 07/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về "đánh giá, xếp 

loại chất lượng hàng năm đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở", Hướng dẫn số 30-HD/BTCTU, ngày 

07/11/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về "đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên hàng năm", Hướng dẫn 

số 10-HD/CQTC-NV, ngày 13/11/2019 của Cơ quan Tổ chức - Nội vụ về "đánh giá, xếp loại chất lượng 

hằng năm đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở". 
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kiểm điểm đối với cấp ủy cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, ban, phòng, ngành, 

đoàn thể huyện. Đồng thời, tham mưu Thường trực Huyện ủy về đối tượng 

và nội dung gợi ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân trình Thường trực 

Huyện ủy trước ngày 05/11/2021. 

7. Riêng đối với việc tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình 

trước quần chúng nhân dân theo Quy định số 3054-QĐ/TU, ngày 

27/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 69-KH/HU, ngày 

15/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về việc đưa cấp ủy viên, đảng 

viên ra tự phê bình và phê bình trước quần chúng nhân dân hàng năm”, 

tạm thời không tổ chức thực hiện để bảo đảm công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19. 

Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc 

Huyện ủy, các cơ quan, ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện quán triệt và 

nghiêm túc thực hiện Công văn này, trong quá trình thực hiện nếu Tỉnh có 

bổ sung nội dung mới, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ chỉ đạo hướng dẫn cụ 

thể. Giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thường 

xuyên theo dõi, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy tình hình kết 

quả thực hiện. 

(Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đăng nhập vào địa chỉ 

Email: mauvanbantieucan@gmail.com, mật khẩu: 123456tc, để tải nội 

dung viết bản kiểm điểm, tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân năm 

2021 theo Kế hoạch số 105-KH/HU, ngày 29/10/2018 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy và Kế hoạch số 134-KH/HU, ngày 13/11/2019 của Ban Thường 

vụ Huyện ủy).  

                                                            T/M BAN THƯỜNG VỤ 

                                                               PHÓ BÍ THƯ 

                                                               (Đã ký) 

                                                          Nguyễn Thị Ngọc Bích 

 
 

mailto:mauvanbantieucan@gmail.com


THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 11/2021 

 

9 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

    HUYỆN ỦY TIỂU CẦN           Tiểu Cần, ngày 29 tháng 10 năm 2021 

                         *  

             Số 57-KH/HU 

 

KẾ HOẠCH  

thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy 

 về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer 

 giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 

----- 

 

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy 

và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020- 2025, 

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện nghị quyết số06-

NQ/TU ngày 08/10/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện vùng 

đồng bào dân tộc Khmer giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 

với những nội dung như sau: 

I-MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thực hiện tốt chính sách, bảo đảm các dân tộc bình đẳng, đoàn 

kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển. Huy động, phân bổ, sử dụng, quản 

lý hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển, tập trung xây dựng nông 

thôn mới nâng cao, kiểu mẫu để tạo chuyển biến căn bản về kinh tế, văn 

hóa, xã hội ở đồng bào dân tộc Khmer. 

- Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tiếp tục thực 

hiện tốt chính sách phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh vùng 

đồng bào dân tộc Khmer, tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều 

sâu, thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao 

động, góp phần tăng thu nhập  và nâng cao mức sống của đồng bào dân tộc 

Khmer. 

- Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân tộc trong vùng đồng 

bào dân tộc Khmer phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh.Thực hiện tốt chính sách dân tộc và 
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chính sách tôn giáo. Tăng cường xây dựng củng cố và nâng cao chất lượng 

hệ thống chính trị cơ sở, đổi mới nội dung và phương pháp công tác Dân 

vận, Mặt trận, xây dựng lực lượng cốt cán trong tôn giáo,người có uy tín 

trong đồng bào dân tộc thiểu số, nắm chắc và giải quyết kịp thời những 

nguyện vọng chính đáng của đồng bào và sư sãi Khmer; đấu tranh chống 

âm mưu, hoạt động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

II-MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG: 

1. Mục tiêu chung 

Chú trọng phát triển kinh tế, giảm nghèo đa chiều bền vững, nâng 

cao mức sống cho đồng bào dân tộc Khmer. Tập trung phấn đấu xây dựng 

huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước năm 2025. Rút 

ngắn khoảng cách chênh lệch mức sống giữa khu vực nông thôn và thành 

thị. Nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt công 

tác chăm sóc sức khỏe, bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hóa 

truyền thống tốt đẹp của đồng bào. Giải quyết tốt chính sách đền ơn đáp 

nghĩa và thực hiện công bằng xã hội. Tiếp tục giữ vững quốc phòng - an 

ninh kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn 

và vô hiệu hóa âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù 

địch. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong vùng đồng bào dân tộc 

Khmer trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, cán bộ 

khoa học - kỹ thuật... là người dân tộc Khmer có đủ năng lực để đáp ứng 

yêu cầu công tác. Nâng cao vai trò, vị trí  của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội trong việc tham gia thực hiện tốt chính sách dân tộc 

của Đảng. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong đồng bào dân tộc Khmer bình 

quân 0,5%/năm, phấn đấu đến năm 2025 cơ bản huyện không còn hộ 

nghèo(trừ các trường hợp bảo trợ xã hội hoặc do tai nạn rủi ro bất khả 

kháng, do bệnh hiểm nghèo).  

- Tỷ lệ dân số người Khmer tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở 

lên. 
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- 100% số xã có đông đồng bào dân tộc Khmer đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao(trong đó có 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu). 

- Hàng năm, tạo việc làm mới cho đồng bào dân tộc Khmer 1.000 

lao động. 

- Tỷ lệ học sinh dân tộc Khmer đi học trong độ tuổi: Cấp tiểu học 

đạt 100%, trung học cơ sở đạt 99%, hoàn thành phổ cập trung học phổ 

thông. 

- Tỷ lệ hộ dân tộc Khmer được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; 

sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,5%; hỗ trợ 100% hộ thuộc đối 

tượng chính sách có nhu cầu về đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề. 

- Hàng năm có 95% trở lên xã,thị trấn có đông đồng bào dân tộc 

Khmer vững mạnh về quốc phòng - an ninh. 

- Đảng viên là người dân tộc Khmer chiếm 20% so tổng số đảng 

viên chung toàn huyện; 100% ấp, khóm có đông đồng bào dân tộc Khmer 

đều có đảng viên là người Khmer. 

- Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, xây dựng 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc Khmer cơ bản phù hợp 

với tỷ lệ dân số ở địa phương. 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc Khmer đạt từ 

20% trở lên so với tổng số cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện. 

3. Định hướng đến năm 2030 

- 100% số xã có đông đồng bào dân tộc Khmer đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẩu. 

- Tiếp tục duy trì công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi 

dưỡng, sử dụng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân 

tộc Khmer cơ bản phù hợp với tỷ lệ dân số ở địa phương. 

- Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong Chương trình mục tiêu 

quốc gia về phát triển bền vững đến năm 2030. 

III- NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP: 

1. Công tác triên khai, quán triệt 
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Đẩy mạnh công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên 

quan đến công tác dân tộc, công tác phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số, nhất là Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư, Kế 

hoạch số 81-KH/TU, ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực 

hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư về tăng cường 

công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới và Kế hoạch 

số 84-KH/HU, ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Thực hiện 

Kế hoạch 81-KH/TU, ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực 

hiện Chỉ thị số 19-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Ban Bí thư “về tăng 

cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới” đến 

các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, 

tạo sự thống nhất trong nội bộ và đồng thuận ngoài xã hội. Đa dạng hóa 

hình thức tuyên truyền, phổ biến, phù hợp với từng đối tượng, trong đó sử 

dụng tiếng Khmer để tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. 

2. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân 

dân vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống 

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Đẩy mạnh tuyên 

truyền, giáo dục, động viên đồng bào dân tộc Khmer phát huy nội lực, ý chí 

tự lực, tự cường, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong 

phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ của 

Nhà nước về khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc 

làm; nâng cao mức sống, tăng thu nhập. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng 

tạo phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer thông 

qua các chương trình, dự án của Trung ương, của tỉnh, huyện. Tăng cường 

hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ để khai thác có 

hiệu quả các lợi thế và điều kiện đặc thù của từng xã, thị trấn, nhất là khu 

vực nông thôn vùng đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Hình thành mô 

hình liên kết giữa nghiên cứu - triển khai - ứng dụng - sản xuất, kinh doanh 

thông qua cơ chế đặt hàng và hợp đồng tiêu thụ; đẩy mạnh chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, phát huy thế mạnh của địa 
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phương, phù hợp với văn hóa, tập quán của dân tộc. Hình thành và phát 

triển các vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng 

cao, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, tạo sản phẩm đặc sản, giá trị 

cao, có nhãn hiệu,thương hiệu. Trong sản xuất chú trọng theo hướng sản 

xuất hàng hóa tập trung, đầu tư thâm canh; quản lý chặt chẽ lịch thời vụ, 

tăng cường kiểm soát, phòng trừ dịch bệnh, phát triển du lịch sinh thái, gắn 

kết du lịch với giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc nhằm khai thác tốt 

tiềm năng, lợi thế của từng xã. 

 - Quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư 

vào vùng đồng bào dân tộc Khmer, phát triển ngành, nghề tiểu thủ công 

nghiệp, làng nghề và dịch vụ để giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho 

đồng bào dân tộc Khmer. Tập trung xây dựng Tổ hợp tác, Hợp tác xã, triển 

khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở vùng đồng 

bào dân tộc Khmer. 

- Quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất; nâng 

cấp, mở rộng các công trình hiện có, kết hợp với đầu tư xây dựng mới, phát 

huy hiệu quả các công trình lớn do Trung ương, tỉnh đầu tư trên địa bàn, 

bảo đảm ứng phó với biến đổi khí hậu, vận hành đồng bộ phục vụ sản xuất 

đa canh, phát huy tốt lợi thế diện tích đất vườn tạp. 

- Gắn kết chặt chẽ việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng, vật 

nuôi với phát triển ngành nghề nông thôn và huy động mọi nguồn lực đầu 

tư, từng bước hiện đại hóa nông thôn; đầu tư xây dựng hoàn thiện mạng 

lưới đường giao thông nông thôn, bảo đảm thông suốt đến tận ấp, khu vực 

có đông đồng bào dân tộc Khmer; có cơ chế quản lý, duy tu, bảo dưỡng bảo 

đảm sử dụng lâu dài. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu, hướng tới xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tập trung các xã có đông đồng bào dân 

tộc Khmer. 

- Triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ trợ vốn phát triển sản xuất. 

Huy động, sử dụng các nguồn lực, khai thác tốt các nguồn vốn đầu tư của 

Trung ương, của tỉnh, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là 

các chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer để đầu tư cho phát triển hạ 

tầng, sản xuất, kinh doanh. 
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- Ưu tiên đầu tư phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc Khmer, 

bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tiếp tục hỗ trợ phát triển các 

làng nghề, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống của đồng bào dân 

tộc Khmer gắn với tổ chức liên kết bảo đảm thị trường đầu ra của sản 

phẩm, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống 

đồng bào. 

3. Giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trên lĩnh vực văn hóa, xã 

hội; nâng cao dân trí; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của 

đồng bào dân tộc Khmer 

- Nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer. 

Khuyến khích đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa và đầu tư xây dựng hệ thống 

thiết chế văn hóa vùng đồng bào dân tộc Khmer. Tôn trọng và phát huy 

phong tục, tập quán tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, phòng, chống các tệ 

nạn xã hội, ấn phẩm độc hại, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu trong 

vùng đồng bào dân tộc; khuyến khích việc sưu tầm, sáng tác những tác 

phẩm văn học, nghệ thuật ca ngợi truyền thống đoàn kết, phản ánh cuộc 

sống của đồng bào trong sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Thực 

hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; cuộc 

vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”.Tiếp tục củng cố và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể 

dục, thể thao truyền thống. 

- Phát huy chất lượng dạy và học của trường dân tộc nội trú, tiếp tục 

đầu tư, duy trì và nâng cao chất lượng việc dạy và học chữ Khmer trong 

các điểm chùa phật giáo Nam tông, chữ Pali trong các trường phổ thông, 

đồng thời, hỗ trợ việc dạy, quản lý đối với nội dung, chương trình dạy và 

học ngữ văn Khmer, Pali, giáo lý trong các chùa Phật giáo Nam tông 

Khmer, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác giảng dạy, giải quyết các 

vướng mắc về chế độ, chính sách cho giáo viên. Thực hiện tốt chính sách 

hỗ trợ sinh viên dân tộc có hoàn cảnh khó khăn theo học các trường đại 

học. Chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên người 

dân tộc Khmer để đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. 

-Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề trong vùng đồng bào dân tộc 

Khmer, nhất là đào tạo có văn bằng, chứng chỉ. Tập trung giải quyết việc 
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làm cho người lao động, khuyến khích lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài, góp phần tăng thu nhập và nâng cao mức sống của đồng bào 

dân tộc Khmer. 

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và các dịch vụ y tế; phát 

triển y học dân tộc kết hợp với y học hiện đại; đẩy mạnh phát triển y tế dự 

phòng, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế. Kiện toàn đội ngũ cán bộ y 

tế về số lượng, chất lượng, nâng cao tinh thần y đức nghề nghiệp và thái độ 

phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế, nhất là y, bác sĩ trong các cơ sở khám, 

chữa bệnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, tiếp cận 

các chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ người nghèo, vùng đồng bào dân 

tộc Khmer, bảo đảm đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả 

các nguồn vốn, không để xảy ra tiêu cực, lãng phí. 

4. Lãnh đạo thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, 

chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước 

- Lãnh đạo triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các quan 

điểm, chủ trương của Đảng về đại đoàn kết dân tộc. Đổi mới nội dung, 

phương thức lãnh đạo công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ 

trong tình hình mới. Tạo điều kiện hợp pháp, thuận lợi, đồng thời có biện 

pháp quản lý chặt chẽ việc qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia của sư 

sãi, đồng bào dân tộc Khmer theo đúng quy định của hai nước. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước, 

thực hiện vai trò phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức 

chính trị - xã hội vận động sư sãi, đồng bào dân tộc Khmer chấp hành tốt 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát 

huy tốt vai trò các chùa Khmer nam tông vừa là cơ sở thờ tự, vừa là nơi tổ 

chức hoạt động văn hóa, lễ hội theo phong tục, tập quán, là nơi tuyên 

truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, phổ biến các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, các mô hình điển 

hình trong sản xuất, kinh doanh... 

5. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa 

bàn 
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- Thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng - an ninh trong vùng 

đồng bào dân tộc, tôn giáo. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc”; phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc tôn 

giáo, ban quản trị chùa trong công tác tuyên truyền, vận động để mọi người 

tự giác thực hiện giữ vững trật tự, an toàn xã hội; đồng thời, giáo dục nâng 

cao ý thức cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại 

chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bọn phản động 

và kẻ xấu lợi dụng dân tộc, tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, gây ảnh 

hưởng xấu đến an ninh, trật tự; tích cực tham gia phòng, chống có hiệu quả 

với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. 

- Thực hiện phát triển kinh tế - xã hội phải kết hợp chặt chẽ với bảo 

đảm quốc phòng - an ninh; tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn 

dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững 

chắc, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, 

nhất là tranh chấp, khiếu kiện có liên quan đến yếu tố dân tộc, tôn giáo, 

kiên quyết không để xảy ra các “Điểm nóng”, “Điểm phức tạp” về an 

ninh, trật tự; xây dựng ấp, khóm, xã, thị trấn an toàn về an ninh, trật tự và 

vững mạnh về quốc phòng - an ninh. Tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng 

công an, quân sự thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức làm nòng cốt trong 

công tác giữ gìn an ninh, trật tự, giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nổi lên 

tại địa bàn dân cư. 

- Đề cao và phát huy dân chủ ở cơ sở, cán bộ, đảng viên phải sâu 

sát, gần dân, nắm chắc tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân. 

Chủ động đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của 

các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, không để xảy ra lợi dụng vấn 

đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, vu cáo, kích động chống phá cách 

mạng, thựchiện tốt công tác vận động chức sắc tôn giáo và người có uy tín 

phát huy vai trò tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

6. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính 

trị 

- Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào dân tộc 

Khmer vững mạnh, với phương châm "Gần dân, hiểu dân, trọng dân và hết 

mực phục vụ dân" nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 11/2021 

 

17 

 

hội về vị trí, nhiệm vụ công tác dân tộc trong tình hình mới. Xem việc quán 

triệt và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng là nhiệm vụ thường 

xuyên và quan trọng của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận, 

đoàn thể từ huyện đến cơ sở. 

- Triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tăng cường xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị, ý thức 

tổ chức kỷ luật cao, có trình độ, năng lực, phẩm chất, gương mẫu, tận tụy 

với công việc, trách nhiệm với nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết 

của các dân tộc Kinh - Khmer - Hoa. 

- Thực hiện tốt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới; có hiệu quả bảo đảm tỷ lệ 

cán bộ dân tộc Khmer trong cấp ủy và cơ quan dân cử các cấp; chú trọng 

phát hiện, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là người dân 

tộc Khmer, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ có đủ năng lực, đủ đức, đủ tài, đặc 

biệt phải đọc, viết thông thạo Ngữ văn Khmer và am hiểu về phong tục, tập 

quán của dân tộc, bảo đảm kế thừa cho cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các 

cấp của mỗi nhiệm kỳ về số lượng, chất lượng; quan tâm đào tạo sau đại 

học đối với các đồng chí cán bộ dân tộc Khmer được đánh giá có triển vọng 

tốt. Củng cố, kiện toàn cán bộ cho Phòng Dân tộc đủ sức hoạt động, có chất 

lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân tộc trong tình 

hình mới.  

- Tiếp tục thực hiện chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên người có đạo và đảng viên có 

đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo, kết nạp đảng viên là thành viên ban quản 

trị chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Đẩy mạnh phát triển đảng viên trong 

đồng bào dân tộc Khmer. - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công 

tác dân vận, thực hiện tốt công tác dân vận theo phong cách của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với 

dân”; tích cực tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, phổ 

biến chính sách, pháp luật phù hợp với các đối tượng đặc thù, động viên 

đồng bào tiếp tục phát huy nội lực, ý chí tự lực, tự cường, truyền thống 

đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái vươn lên trong sự nghiệp phát triển 
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kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững để xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh 

phúc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện để đồng bào tích 

cực, chủ động tham gia xây dựng, thực hiện và giám sát việc thực hiện 

chương trình, dự án, chính sách dân tộc; thực hiện nghiêm việc công khai 

chính sách, chương trình, dự án, vốn đầu tư... để đồng bào biết và tham gia 

đóng góp ý kiến, tham gia quản lý, giám sát thực hiện. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1.Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực 

hiện kế hoạch này. Định kỳ hàng năm tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy 

sơ kết, uốn nắn và đề ra kế hoạch thực hiện trong thời gian tới. 

2.Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện 

theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức 

quán triệt, triển khai, phổ biến tuyên truyền Kế hoạch này. 

3. Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị trong vùng đồng bào dân tộc Khmer trong sạch, 

vững mạnh;tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc Khmer đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

4. Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương để triển khai, thực hiện. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 
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LÀM THẤT BẠI CHIẾN LƯỢC “DIỄN BIẾN HÕA BÌNH”:  

KHÔNG BÔI ĐEN BỨC TRANH KINH TẾ - XÃ HỘI 

Nguồn: Báo Quân đội 

Kinh tế-xã hội đất nước đang gặp khó khăn nhất định do ảnh 

hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Đó là một thực tế. Nhưng, chúng 

ta không thể chấp nhận một số người lợi dụng sự khó khăn do dịch bệnh 

mà bôi đen bức tranh kinh tế-xã hội, từ đó nói xấu Đảng, Nhà nước và 

chế độ ta. 

Kinh tế khó khăn nhưng không “rơi vào ngõ cụt” 

Cuối tháng 9-2021, trong báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý III-

2021, Tổng cục Thống kê đã công bố: “Tổng sản phẩm trong nước 

(GDP) quý III-2021 ước tính giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước, là mức 

giảm sâu nhất kể từ khi Việt Nam tính và công bố GDP quý đến nay”. 

Một số đối tượng bất mãn, đối tượng thù địch vốn luôn hằn học với 

sự phát triển của đất nước lại thấy vui sướng trước những khó khăn của đất 

nước. Họ rêu rao trên mạng xã hội, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài 

rằng “kinh tế Việt Nam đã đi vào ngõ cụt”, “Việt Nam “toang” rồi”... 

Họ không hề nhắc đến nguyên nhân dẫn đến GDP giảm mà Tổng 

cục Thống kê đưa ra là “do dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi 

lĩnh vực của nền kinh tế, nhiều địa phương kinh tế trọng điểm phải thực 

hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng, chống dịch bệnh”. Để rồi, họ lại 

“phân tích nguyên nhân sâu xa” dẫn đến kinh tế Việt Nam giảm sút là “do 

một đảng lãnh đạo”, do “thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa”... 

Họ không biết hoặc cố tình không biết rằng, không chỉ Việt Nam 

mà tất cả các nước, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tăng 

trưởng kinh tế. Nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì Việt 

Nam không thể có cơ đồ và vị thế như hiện nay. Nếu không vận hành thể 

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thì chúng ta không thể 

phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả như thời gian qua. Rất nhiều tổ chức 

quốc tế đã ghi nhận thành công này của Việt Nam. 

https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gdp-quy-iii-nam-2021-giam-sau-nhat-trong-lich-su-672609
https://www.qdnd.vn/kinh-te/tin-tuc/gdp-quy-iii-nam-2021-giam-sau-nhat-trong-lich-su-672609
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Cuối tuần qua, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính 

đã tiếp ông Kidong Park, Quyền Điều phối viên thường trú và các Trưởng 

đại diện các tổ chức Liên hợp quốc (LHQ) tại Việt Nam. Ông Kidong Park 

chúc mừng Việt Nam đã kiểm soát được đợt dịch lần thứ tư với rất nhiều 

nỗ lực và giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả và đang có lộ trình thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả để vừa chống dịch thành công, vừa phục 

hồi, phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời, ấn tượng với cách tiếp cận toàn 

dân trong chống dịch và cách thức điều trị người mắc bệnh của Việt Nam; 

hoan nghênh Nghị quyết 128 của Chính phủ về phục hồi và thích ứng an 

toàn đối với đại dịch Covid-19, cho rằng 6 tháng tới là thời điểm hết sức 

quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội tại Việt Nam. Đại diện 

các tổ chức của LHQ khẳng định, LHQ sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt 

Nam phục hồi và phát triển nền kinh tế. 

Dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19, nhưng bức 

tranh kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều điểm sáng. Báo cáo trước Quốc hội 

tuần qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết: Ước thực hiện 

cả năm dự kiến Việt Nam sẽ đạt và vượt 8/12 chỉ tiêu chủ yếu đề ra. 

Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm 

soát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng chỉ tăng bình quân 1,82%, cả năm 

ước tăng dưới mức Quốc hội giao; các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản 

được bảo đảm. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng đạt hơn 80%, cả năm ước 

vượt dự toán, cơ bản bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch 

bệnh và các nhiệm vụ cấp bách khác; bội chi ngân sách nhà nước trong 

phạm vi dự toán. 

Huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước cả năm đạt khoảng 35% GDP; 

tỷ giá, thị trường ngoại tệ ổn định, dự trữ ngoại hối nhà nước tiếp tục được 

củng cố. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, 

bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; phấn đấu đến cuối năm có khoảng 

68% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng trưởng công nghiệp chế biến, 

chế tạo đạt khá; an ninh năng lượng được bảo đảm. 

Không thể xuyên tạc công tác an sinh xã hội tại Việt Nam 

Tuần qua, báo cáo trước Quốc hội về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021, 
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dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022, Thủ tướng Chính phủ 

Phạm Minh Chính nhấn mạnh đến những khó khăn trong nước: “Dịch 

Covid-19 bùng phát lần thứ tư ở nhiều địa phương với sự xuất hiện của 

biến chủng Delta có tốc độ lây lan rất nhanh, nguy hiểm hơn nhiều so với 

chủng gốc trước đây, lại xâm nhập sâu vào các trung tâm kinh tế, đô thị 

lớn... buộc chúng ta phải áp dụng nhiều biện pháp phòng, chống dịch chưa 

có tiền lệ, mạnh mẽ, quyết liệt hơn để thực hiện mục tiêu ưu tiên trước hết, 

trên hết là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân; từ đó ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh, sinh kế và đời sống nhân dân”. 

Trước những khó khăn đó, cả hệ thống chính trị của chúng ta đã 

vào cuộc để bảo đảm an sinh xã hội. Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho 

biết: Tính đến ngày 21-9-2021, tổng kinh phí đã hỗ trợ cho công tác an sinh 

xã hội là gần 13,8 nghìn tỷ đồng cho gần 17,6 triệu đối tượng, trong đó có 

11,4 nghìn tỷ đồng được chi cho 23 tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nhiều 

do dịch bệnh; xuất cấp 136.349,6 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho hơn 

2,4 triệu hộ gia đình với gần 9,1 triệu nhân khẩu gặp khó khăn do dịch trên 

địa bàn 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Riêng TP Hồ Chí Minh 

đã chi hơn 5.446 tỷ đồng (chiếm 40% toàn quốc) hỗ trợ hơn 4,81 triệu đối 

tượng (chiếm 27,3% toàn quốc) và trao 1,8 triệu túi an sinh xã hội cho 

người dân... 

Thẩm tra báo cáo của Chính phủ, bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm 

Ủy ban Xã hội của Quốc hội khẳng định: “Chính phủ đã triển khai các biện 

pháp nhằm bảo đảm an sinh xã hội, tổ chức vận động, huy động sức mạnh 

đại đoàn kết toàn dân tộc và các nguồn lực xã hội của các tổ chức, cá nhân 

trong nước và nước ngoài cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. 

Công tác bảo đảm an sinh xã hội, bảo đảm lương thực, thực phẩm đã được 

thực hiện kịp thời thông qua việc triển khai các chính sách hỗ trợ người lao 

động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”. 

Trên thực tế, trong nhiều tháng qua, hàng triệu lượt cán bộ, chiến sĩ 

quân đội, công an và dân quân tự vệ đã tận tâm, tận lực chăm lo cho cuộc 

sống của người dân. Bộ đội làm lán trại tạm để ở, nhường doanh trại khang 

trang làm nơi ở cho người dân bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-

19... Thế nhưng, một số đối tượng vẫn cố tình xuyên tạc công tác bảo đảm 

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thu-tuong-pham-minh-chinh-quyet-tam-day-lui-dich-benh-khoi-phuc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-674910
https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/thu-tuong-pham-minh-chinh-quyet-tam-day-lui-dich-benh-khoi-phuc-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-674910


THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 11/2021 

 

22 

 

an sinh xã hội của chúng ta. Chúng tung trên mạng xã hội ảnh người chết ở 

nước ngoài rồi gán ghép rằng “đó là người chết trên đường phố Việt Nam”, 

“người chết đói ở Việt Nam”... 

Qua đợt dịch lần thứ tư, nhiều trường hợp tử vong do dịch bệnh 

bùng phát mạnh, đặc biệt là ở các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, Chính 

phủ đã chỉ đạo xây dựng chính sách hỗ trợ cho trẻ mồ côi do dịch Covid-

19. Thế nhưng, một số đối tượng lại xuyên tạc chính sách nhân đạo này. 

Phát biểu ý kiến ở phiên thảo luận tại tổ của Quốc hội ngày 21-10, 

Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, 

hiện nay cả nước có 2.580 cháu rơi vào tình trạng mồ côi do dịch Covid-19, 

trong đó có 80 cháu mất cả cha và mẹ. Có một số doanh nghiệp muốn 

thành lập các cơ sở nuôi dưỡng riêng; một số tổ chức quốc tế thì đăng ký 

đỡ đầu toàn bộ 80 cháu này. 

“Chúng tôi thì không khuyến khích việc này. Chúng tôi muốn các 

cháu có gia đình. Không còn bố mẹ thì còn ông bà, người thân, không còn 

người thân thì còn trách nhiệm Nhà nước”, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung 

nhấn mạnh. Dự kiến Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ dành tiền mặt hỗ trợ 

trực tiếp cho các cháu ăn học, sẽ có chính sách đối với các cháu không còn 

người thân, còn trường hợp đặc biệt sẽ đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội. 

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam sẽ 

hỗ trợ 5 triệu đồng cho các cháu còn cha hoặc mẹ. Với các cháu không còn 

cha lẫn mẹ thì hỗ trợ trực tiếp 20 triệu đồng bằng tiền mặt, bằng sổ tiết 

kiệm để hỗ trợ cho các cháu ăn học. 

Như vậy, chính sách đối với các cháu mồ côi do dịch Covid-19 rất 

rõ ràng và minh bạch. Điều này trái với ý kiến của một số người đã phát 

trên mạng xã hội rằng “Chính phủ Việt Nam bỏ rơi các cháu mồ côi do 

dịch bệnh”, “Việt Nam cản trở việc giúp đỡ các cháu mồ côi do dịch 

bệnh”... 

Cần cảnh giác với những thông tin xuyên tạc, kích động 

Thực ra thủ đoạn bôi đen bức tranh kinh tế-xã hội Việt Nam của các 

thế lực thù địch không có gì mới. Nhiều năm trở lại đây, mỗi khi đất nước 

ta đạt được những thành tựu phát triển, họ lại càng hằn học, tìm mọi cách 
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để chống phá. Thế nhưng lần này, họ lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp, 

đời sống của một bộ phận nhân dân khó khăn do phải cách ly, giãn cách xã 

hội, không có việc làm để xuyên tạc những nỗ lực trong phòng, chống dịch 

bệnh, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế của chúng ta thì đó là 

một tội ác lớn. Xét về phía cạnh pháp lý là không đúng với luật pháp quốc 

tế. Xét về góc độ đạo lý lại càng sai. 

Về chiến thuật, các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ 

hội chính trị vẫn triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội, các hình thức 

truyền thông mới để tuyên truyền chống phá; tán dương, cổ vũ lẫn nhau 

trong một “thế trận” có “kịch bản”, đánh vào nhận thức, tâm lý “đám đông” 

theo kiểu “mưa dầm thấm lâu”, “góp gió thành bão”. 

Thế nhưng gần đây, thủ đoạn của họ lại nham hiểm hơn, tận dụng 

tối đa hệ thống báo chí, mạng xã hội ở nước ngoài, các kênh Facebook, 

YouTube... để tung thông tin xấu, độc dưới dạng “thật như giả”, “giả như 

thật”. Mánh lới của họ là giật tít, “câu view” nhằm đánh trúng tâm lý tò mò 

của nhiều người. Chính vì vậy, mọi người phải hết sức cảnh giác trước các 

thông tin xấu độc này. 

Cùng với việc nhận diện rõ các thông tin xấu, độc, xuyên tạc, các 

cơ quan chức năng của Nhà nước, cán bộ và nhân dân cần kết hợp đấu 

tranh trực diện và gián tiếp để phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên 

các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; hoàn thiện các quy định 

pháp lý về quản lý hoạt động trên không gian mạng, tạo căn cứ để cảnh 

báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm. 

Trước mắt, cần công khai, minh bạch các hoạt động kinh tế-xã hội 

của các ngành, các địa phương, nhất là hoạt động phòng, chống dịch, các 

hoạt động hỗ trợ nhân dân, an sinh xã hội để các thế lực thù địch không còn 

“cái cớ” để xuyên tạc, bôi đen sự thật.  

Điều đáng phấn khởi là trong những ngày gần đây, số người nhiễm 

dịch Covid-19 ở nước ta ngày càng giảm, nền kinh tế từng bước được khôi 

phục, đời sống của nhân dân được cải thiện, tốt dần lên. 

Quan điểm chỉ đạo điều hành đất nước trong thời gian tới của Chính 

phủ đã được Thủ tướng khẳng định trước Quốc hội tại phiên khai mạc 
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Quốc hội tuần qua là: Đặt sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, 

trước hết; từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19. Phòng, chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; tiêm 

chủng, xét nghiệm, cách ly, điều trị là đặc biệt quan trọng; đề cao ý thức, 

trách nhiệm, tính tự chủ của người dân, doanh nghiệp trong phòng, chống 

dịch. 

Vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-

xã hội, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, khôi phục 

và ổn định thị trường lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. 

Đó cũng là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta và là câu trả lời 

đanh thép trước các thế lực thù địch rằng: Không thể bôi đen bức tranh 

kinh tế-xã hội của Việt Nam. 

Tác giả: ĐỖ PHÚ THỌ 

TRỌN MỘT NIỀM TIN 

Nguồn: Báo xây dựng Đảng 

Trong 3 nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, XIII, Ban Chấp hành Trung 

ương đều chọn Hội nghị lần thứ tư là hội nghị đầu mỗi khoá để bàn về 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngay sau các hội nghị bàn về quy 

chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ. Có thể thấy việc này không phải 

ngẫu nhiên, mà rất lô-gic, có tính tiếp nối và hoàn thiện... 

Phát biểu bế mạc tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII, sáng 7-10-

2021 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Cái mới của lần này là 

Trung ương đã mở rộng phạm vi, không chỉ trong xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng mà còn bao gồm cả trong xây dựng hệ thống chính trị đúng theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cùng với ngăn chặn, đẩy lùi thì 

phải chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, 

tiêu cực...”(1). 

Trong 3 nhiệm kỳ Đại hội XI, XII, XIII, Ban Chấp hành Trung ương 

đều chọn Hội nghị lần thứ tư để bàn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 

ngay sau các hội nghị bàn về quy chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ. 

Có thể thấy việc này không phải ngẫu nhiên, mà rất lô-gic, có tính tiếp nối 
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và hoàn thiện. Đảng ta đã xác định, thực hiện đường lối phát triển kinh tế là 

nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn 

phát triển đất nước hiện nay. Do đó, nhiệm vụ xây dựng Đảng cần được ưu 

tiên triển khai, đồng thời thể hiện sự quyết tâm, quan điểm lãnh đạo xuyên 

suốt, nhất quán trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. 

Qua theo dõi diễn biến và kết quả Hội nghị Trung ương 4, lần này 

Đảng ta bổ sung, làm rõ hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư 

tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, “tiêu 

cực” sát hợp hơn với tình hình thực tế hiện nay. Trong đó nhấn mạnh, nguy 

hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường 

xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin; nói trái, làm trái quan 

điểm, đường lối của Đảng; không còn ý thức hết lòng vì nước, vì dân, 

không làm tròn bổn phận, chức trách được giao; không thực hiện đúng các 

nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng. 

Tiếp nối thành quả, kinh nghiệm Đại hội XI và XII, Đại hội XIII của 

Đảng đã bổ sung những nhận thức mới quan trọng về công tác xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng; đặc biệt, đã nhấn mạnh tới việc gắn xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là 

nhiệm vụ, phương hướng trọng tâm của cả nhiệm kỳ Đại hội XIII và những 

năm tiếp theo là: “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh”(2). 

Có thể khẳng định, chưa bao giờ, Đảng ta lại coi trọng và tập trung 

đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng như hiện nay. Đó là sứ mệnh cao cả của 

Đảng, đồng thời, thực hiện trọn vẹn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 

“Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự 

thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô 

tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, 

là người đày tớ thật trung thành của nhân dân”(3). 

Theo Hồ Chí Minh, muốn như vậy, một trong những biện pháp cơ 

bản là Đảng phải thường xuyên xây dựng, chỉnh đốn Đảng, và đây là công 

việc thường xuyên; Đảng cầm quyền, nhưng nhân dân là chủ. Vì vậy, chỉnh 

đốn Đảng một mặt khẳng định sức mạnh chính trị to lớn của Đảng trong cải 
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tạo cái cũ, xây dựng cái mới đối với các lĩnh vực đời sống xã hội; mặt khác, 

đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện thoái hóa, biến chất của một bộ 

phận cán bộ, đảng viên lợi dụng cương vị của Đảng, vi phạm quyền làm 

chủ của nhân dân, đi ngược lại lợi ích, nguyện vọng của nhân dân, dẫn tới 

lạm quyền, lộng quyền, đặc quyền, đặc lợi. 

Đảng ta đã và đang tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt, bài bản công tác 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt, 

được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Kết 

quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Chấp hành 

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là sự gương mẫu, nói đi đôi 

với làm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh 

đạo Đảng, Nhà nước; sự nỗ lực, tập trung, phối hợp nhịp nhàng của các cấp 

ủy, tổ chức đảng, các bộ, ngành, địa phương; sự đồng lòng, quyết tâm của 

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; 

góp phần đem lại niềm tin cho nhân dân, là hiện thực sinh động để phê 

phán, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng 

ta. 

Niềm tin của nhân dân ta đối với sự nghiệp đổi mới và xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng hiện nay là niềm tin đã được tôi luyện trong thực tiễn cách 

mạng Việt Nam. Nhân dân nguyện một lòng theo Đảng, Đảng một lòng, 

một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, ngoài lợi ích của Tổ quốc, của 

nhân dân thì Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác, chân lý 

đó đã được thực tiễn kiểm nghiệm và minh chứng. Lịch sử cách mạng Việt 

Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng xuyên suốt bề dày gần 92 năm qua cho 

thấy, với đường lối chính trị đúng đắn và bằng sự gương mẫu của đội ngũ 

cán bộ, đảng viên trung kiên, Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong 

của giai cấp và dân tộc không chỉ nhận được sự ủng hộ rộng rãi của các 

tầng lớp nhân dân mà còn nhanh chóng giành được vị thế lãnh đạo cách 

mạng Việt Nam. Từ thực tế cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, các cuộc 

kháng chiến chống thực dân, đế quốc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có thể 

khẳng định, mọi thành công của cách mạng Việt Nam chỉ có được khi xuất 

phát từ lợi ích của nhân dân, hợp lòng dân và được nhân dân tin tưởng, 

đồng lòng ủng hộ. 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 11/2021 

 

27 

 

Nhìn lại chặng đường Đảng ta đồng hành cùng dân tộc cho thấy, vào 

những giai đoạn, thời điểm quan trọng, Đảng ta luôn có những quyết sách 

đúng đắn, kịp thời để thay đổi cục diện, đưa cách mạng tiến lên. Với việc 

xác định trúng khâu then chốt, đúng các vấn đề, nhiệm vụ trọng tâm trong 

nhiệm kỳ Đại hội XIII và Hội nghị Trung ương 4 lần này, Đảng ta một lần 

nữa cho thấy sự lãnh đạo sáng suốt, khoa học của một đảng cầm quyền. Đó 

là cơ sở để nhân dân tin tưởng vào sự phát triển bền vững đất nước thời 

gian tới. 

                                                  Tác giả: Nguyễn Văn Chiến 

GIỮ VỮNG MỤC TIÊU XÂY DỰNG NTM NÂNG CAO  

 

 

Gần 02 năm qua, tình hình 

dịch bệnh Covid-19 diễn biến tạp, 

ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá 

trình phát triển kinh tế - xã hội và 

đời sống dân sinh.  

Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, đoàn 

thể và Nhân dân trong huyện nên việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 

xây dựng nông thôn mới, nâng thôn mới nâng cao của huyện Tiểu Cần tiếp 

tục được giữ vững theo đúng kế hoạch đề ra. 

Nhìn lại sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới và gần 03 năm được Thủ tướng Chính phủ công nhận 

đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Trà Vinh; đến nay diện 

mạo kinh tế, xã hội và đời sống vật chất, tinh thần của người dân huyện 

Tiểu Cần không ngừng được nâng lên. Đây được xem là thành công và là 

thành tích đáng tự hào của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, Nhân dân địa 

phương trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Chỉ tính từ năm 2011 đến nay huyện Tiểu Cần đã tranh thủ sự đầu tư 

của Trung ương, tỉnh; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân, doanh 

nghiệp trong, ngoài huyện và sự đối ứng của Nhân dân để thực hiện các 
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công trình, phần việc với tổng nguồn vốn gần 3.200 tỷ đồng. Trong đó, dân 

đóng góp tiền mặt, đất đai, cây trái, hoa màu, vật kiến trúc, ngày công lao 

động qui thành tiền khoảng 551 tỷ đồng. Thông qua các nguồn vốn huy 

động và sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, đến 

nay huyện Tiểu Cần đã đầu tư thực hiện nhiều công trình, dự án phát triển 

cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hoá, xã hội phục vụ dân sinh, đáp ứng nhu cầu 

phát triển ở địa phương.  

Đến nay, huyện Tiểu Cần có 9/9 xã được công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới; trong năm 2020 đã công nhận 03 xã Nông thôn mới nâng cao gồm 

xã: Phú Cần, Tân Hùng và Tân Hoà, riêng đối với 03 xã: Long Thới, Hùng 

Hoà và Hiếu Tử hiện nay đang đề nghị lên Nông thôn mới nâng cao trong 

năm 2021. Có 100% ấp đạt chuẩn nông thôn mới và 96,59% hộ ở các xã đạt 

chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới. Theo đó, hệ thống cơ sở hạ tầng 

kinh tế, xã hội nông thôn từng bước được đầu tư theo hướng hoàn thiện. 

100% xã có đường ô tô đến tận trung tâm, gắn với hệ thống giao thông liên 

hoàn bao gồm 22 tuyến đường liên xã, 54 tuyến đường liên ấp, 283 tuyến 

đường ngõ – xóm, với tổng chiều dài các tuyến đường gần 600km và 46 

tuyến đường trục chính nội đồng gần 114km; trong đó, có gần 110km 

đường liên xã, liên ấp có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng. 9/9 xã có Hợp 

tác xã  Nông nghiệp; Tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại địa 

bàn các xã đạt trên 90%. Hơn 89% hộ có nhà đạt chuẩn của Bộ xây dựng; 

không còn nhà tạm, dột nát và không có đất ở; 99,61% hộ sử dụng diện 

thường xuyên, an toàn; 100% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% cơ sở 

sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm. 24 tuyến đường (gần 42km) được công nhận xanh - 

sạch - đẹp. 9/9 xã có Nhà văn hóa, khu thể thao, bưu điện, dịch vụ viễn 

thông, internet; Trạm truyền thanh được trang bị máy phát sóng FM, với 

253 cụm loa không dây phủ đều 100% ấp luôn duy trì hoạt động thường 

xuyên. 7/9 xã có chợ đạt chuẩn theo quy định. 34/36 điểm trường có cơ sở 

vật chất và trang thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia; 100% xã đạt chuẩn 

phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục 

tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập Trung học cơ sở mức độ 3. Tỷ lệ 

bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn 09 xã đạt hơn 89%. Tất cả các xã đều 

được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 100% xã, ấp được công nhận 
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đạt chuẩn “an toàn về an ninh trật tự”. Hệ thống chính trị cơ sở không 

ngừng được củng cố theo hướng trong sạch, vững mạnh; qua đánh giá cuối 

năm 2020, tất cả 9/9 xã có tổ chức chính trị - xã hội đều được cơ quan cấp 

trên công nhận đạt từ loại khá trở lên và Đảng bộ, chính quyền đều được 

xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

Điểm nhấn trong kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Tiểu Cần 

thời gian qua là những chuyển biến tích cực trong đời sống của người dân. 

Nếu như năm 2010 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện chỉ 

đạt 16,67 triệu đồng/người/năm thì đến cuối năm 2020 đã tăng lên 62 triệu 

đồng/người/năm, tăng hơn 45 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo 

giảm từ 20,63% của năm 2010 xuống còn 1,05% vào cuối năm 2020, 

không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách và người có công với cách 

mạng.  

Cùng với thành tựu nổi bật trong phong trào xây dựng nông thôn mới, 

huyện Tiểu Cần còn có 02 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; trong đó thị 

trấn Tiểu Cần mở rộng (bao gồm toàn diện tích thị trấn Tiểu Cần và một 

phần các xã Hiếu Tử, Phú Cần, Tân Hòa, Tân Hùng, với tổng diện tích hơn 

4.196ha) được Bộ Xây dựng cấp Bằng công nhận đạt chuẩn đô thị loại IV 

vào năm 2020. 

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực sau 10 năm triển khai 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và gần 03 năm 

được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới; nhưng theo đánh giá của 

Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia và phong trào toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa huyện Tiểu Cần thì công tác xã hội 

hoá đầu tư xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua cải thiện cảnh 

quan môi trường vẫn còn một số mặt hạn chế; nhiều tuyến đường được 

công nhận xanh – sạch - đẹp và các mô hình hay, sáng tạo, tiêu biểu trong 

xây dựng nông thôn mới đã được hình thành thời gian qua thiếu sự quan 

tâm, quản lý, chăm sóc thường xuyên dẫn đến xuống cấp so với trước. Chất 

lượng hoạt động của một số Hợp tác xã, Tổ hợp tác sản xuất mang lại hiệu 

quả chưa cao, chỉ duy trì ở mức cầm chừng nên ảnh hưởng đến việc xây 

dựng xã nông thôn mới nâng cao ở địa phương... 

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiểu Cần lần thứ X, nhiệm 

kỳ 2020 – 2025 phấn đấu trong 5 năm tới sẽ huy động tổng vốn đầu tư phát 
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triển toàn xã hội khoảng 10.000 tỷ đồng để thúc đẩy cho quá trình phát 

triển kinh tế, xã hội ở địa phương; phấn đấu đến cuối năm 2025 toàn huyện 

có 9/9 xã về đích nông thôn mới nâng cao; trong đó có 02 xã nông thôn 

mới kiểu. Khi đó, tổng thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện 

đạt 86 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%; đến năm 2025 huyện 

Tiểu Cần xây dựng hoàn thành các tiêu chí và trở thành thị xã trực thuộc 

tỉnh.  

Có thể nói, mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới 

là sự hưởng lợi và hài lòng của người dân. Do đó, trong quá trình thực hiện 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025, các xã trong huyện cần 

tiếp tục phát huy tốt tinh thần công khai, minh bạch, bảo đảm “dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”; đồng thời phát huy tốt vai trò 

giám sát, phản biện và tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân đối với 

việc duy trì thành quả nông thôn mới đã đạt được. Từ đó, tạo thêm lòng tin 

và động lực mới để người dân tiếp tục chung sức, chung lòng cùng với 

Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng 

lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội huyện đảng bộ đã đề ra. 

                                                            An Oanh 

 

“NGÀY CHỦ NHẬT XANH” GÓP PHẦN TÔ ĐIỂM 

CẢNH QUAN MÔI TRƯỜNG 
 

 
 

 

 Thời gian qua, tình hình dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp,  

đoàn viên thanh niên huyện Tiểu 

Cần không chỉ chung tay phòng 

chống dịch, mà còn ra sức thực 

hiện “Ngày chủ nhật xanh” nhằm 

tô đẹp cảnh quan môi trường, góp 

phần hoàn thành mục tiêu xây  

dựng đô thị văn minh và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu của địa phương. “Ngày chủ nhật xanh” là hoạt động thường xuyên 

của đoàn viên thanh niên huyện Tiểu Cần trong những năm gần đây với ý 

nghĩa chung tay xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Đây là một 

trong những nội dung quan trọng góp phần nâng cao đời sống tinh thần của 
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người dân, quyết định sự thành bại trong thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ các hoạt động 

thiết thực, hiệu quả sẽ góp phần thay đổi nhận thức, hành động của đông 

đảo người dân trong tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu, phòng chống rác thải nhựa và giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống 

“Uống nước nhớ nguồn” thông qua các hoạt động dọn dẹp, làm vệ sinh tại 

các khu tưởng niệm. 

Anh Nguyễn Trung Chánh - Bí thư Huyện đoàn Tiểu Cần chia sẻ: 

Hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” do Trung ương đoàn phát động, thời 

gian qua tuổi trẻ huyện Tiểu Cần đã lựa chọn triển khai nhiều công trình, 

phần việc cụ thể, thiết thực nhằm góp phần tô đẹp cảnh quan môi trường. 

Hàng năm Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức nhiều đợt ra quân thực hiện 

dọn dẹp cảnh quan môi trường; thu gom, phân loại, xử lý hàng tấn rác thải; 

tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tầng 

lớp nhân dân về tác hại của rác thải nhựa, hạn chế sử dụng các sản phẩm 

nhựa dùng 1 lần, thay thế túi nilon bằng các loại sản phẩm thân thiện với 

môi trường; vệ sinh hàng trăm kilomet đường thanh niên tự quản, đường 

liên xã, liên ấp, nghĩa trang liệt sĩ, bia ghi tên liệt sĩ, cắt tỉa và trồng hàng 

ngàn cây xanh,... Tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, Ban Thường vụ 

Huyện đoàn Tiểu Cần đã chỉ đạo tổ chức 3 đợt ra quân thực hiện “Ngày 

chủ nhật xanh”. Theo đó, cứ đến ngày chủ nhật hàng tuần Đoàn cơ sở phối 

hợp với lực lượng cán bộ, công chức, viên chức và người dân tổ chức chăm 

sóc các tuyến đường hoa, phát quang bụi rậm, cắt tỉa cây xanh tại các khu 

đông dân cư, trường học, chợ, đường làng, ngõ xóm, khu vực công sở, đài 

tưởng niệm, nhà bia liệt sĩ với chiều dài 153km; tổ chức trồng 10.450 cây 

xanh, hoa các loại, cắt tỉa 350 cây xanh; thu gom trên 735kg rác thải nhựa, 

có trên 5.000 lực lượng đoàn viên và người dân tham gia. Hiện tại các 

tuyến đường giao thông nông thôn đã khoác lên mình chiếc áo mới với 

nhiều bông hoa khoe sắc, trong đó có sự đóng góp của lực lượng đoàn viên 

thanh niên trên địa bàn huyện.  

Có thể thấy “Ngày chủ nhật xanh” được đoàn viên thanh niên huyện 

Tiểu Cần hưởng ứng nhiệt tình với quy mô ngày càng rộng rãi và thu hút 

đông đảo người dân cùng tham gia. Chia sẻ về các hoạt động ý nghĩa này, 

anh Đặng Hoàng Vũ - Phó Bí thư Xã đoàn Hiếu Tử tâm sự: “Ngày chủ nhật 
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xanh” là phong trào thực hiện thường xuyên của Đoàn, thể hiện tinh thần 

xung kích tình nguyện vì cộng đồng, đồng thời muốn truyền cảm hứng và 

lan tỏa đến mọi người cùng chung tay vì một môi trường xanh. Còn anh Lê 

Quy Linh - Bí thư Chi đoàn ấp Cây Gòn, xã Hiếu Trung cũng bộc bạch: 

Thông qua hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” hi vọng mọi người sẽ tự ý thức 

trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường nơi mình sinh sống, tích cực trồng 

bông hoa, cây cảnh trước ngõ và khuôn viên nhà ở của mỗi người.  

Anh Nguyễn Trung Chánh - Bí thư Huyện đoàn Tiểu Cần cho biết 

thêm: Với mong muốn thay đổi nhận thức, hành động của mỗi cá nhân 

trong việc bảo vệ môi trường, hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” do Đoàn 

thanh niên làm nòng cốt sẽ tiếp tục duy trì thực hiện nhằm tạo sức lan tỏa 

rộng khắp để thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân tham 

gia. “Ngày chủ nhật xanh” không chỉ đơn thuần là đoàn viên thanh niên 

trồng cây xanh, thu dọn rác,… điều quan trọng nhất mà hoạt động “Ngày 

chủ nhật xanh” của tuổi trẻ huyện Tiểu Cần muốn hướng đến là tạo được ý 

thức của cộng đồng về xây dựng một môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Tin tưởng rằng, hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” được đoàn viên 

thanh niên trên địa bàn huyện duy trì thực hiện và tinh thần giữ gìn vệ sinh 

môi trường của mỗi cá nhân trong xã hội được phát huy sẽ xây dựng quê 

hương Tiểu Cần ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng 

huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2025 theo lộ 

trình, kế hoạch đề ra. 

                                                                Kiều Diễm 

 

TIẾP TỤC ƯU TIÊN NHIỀU NGUỒN LỰC 

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER 
 

 

Tiếp tục phát huy những kết 

quả đạt được, trong giai đoạn 

2016 – 2021, huyện Tiểu Cần 

tiếp tục tranh thủ nhiều nguồn 

lực từ ngân sách nhà nước đầu 

tư thực hiện nhiều hạng mục 

công trình phục vụ phát triển 

kinh tế, xã hội và cải thiện dân 
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sinh vùng đồng bào dân tộc Khmer. Nhờ đó, đến nay đời sống vật 

chất, tinh thần của hơn 9.270 hộ, với khoảng 33.000 nhân khẩu dân 

tộc Khmer trên địa bàn huyện không ngừng được nâng lên. 

Ông Trần Văn Lá – Phó Trưởng Phòng Dân tộc huyện Tiểu Cần 

cho biết: Trong 5 năm trở lại đây (giai đoạn 2016 – 2020) huyện Tiểu 

Cần tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nguồn vốn đầu tư từ Chương 

trình 135, Ngân sách nhà nước và các dự án cơ sở hạ tầng ở vùng có 

đông đồng bào dân tộc Khmer với tổng nguồn vốn hơn 2.045 tỷ đồng. 

Thông qua các nguồn vốn trên, các xã – thị trấn trong huyện đã phân 

bổ và ưu tiên đầu tư cho các hạng mục công trình thuộc nhóm cơ sở hạ 

tầng nông thôn; duy tu, bảo dưỡng các công trình giao thông, thủy lợi; 

đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi bò sinh sản; hỗ trợ đất ở, đất sản 

xuất; hỗ trợ nhu cầu về nước sinh hoạt; hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, 

hộ cận nghèo là đồng bào dân tộc Khmer và các hộ hưởng chính sách 

xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Cấp phát hơn 275.000 tờ 

báo, tạp chí, ấn phẩm các loại cho các chùa, các ấp, khóm có đông dân 

tộc Khmer. Miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho trẻ mẫu 

giáo, tiểu học; cấp học bổng và các chế độ ưu đãi cho học sinh Trường 

PTDT Nội trú THCS – THPT Tiểu Cần theo đúng qui định.  

5 năm năm qua, cùng với việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều 

chính sách đặc thù về đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm 

cho người lao động nông thôn, chính sách ưu đãi đối với đối tượng 

chính sách, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, huyện 

Tiểu Cần còn xét hỗ trợ xây dựng gần 1.000 căn nhà ở theo Quyết 

định 22 và Quyết định 33 của Thủ tướng Chính phủ cho các đối tượng 

thụ hưởng; hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế và chính sách hỗ trợ dinh dưỡng 

cho người nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số mắc bệnh phải 

điều trị nội trú và phụ nữ nghèo sinh con tại các cơ sở khám chữa bệnh 

công lập. Đặc biệt là huyện còn được trên đầu tư xây dựng, nâng cấp 

15 nhà hỏa táng ở các chùa phật giáo Nam tông và 01 Cơ sở hỏa táng 

cho đồng bào dân tộc Khmer huyện Tiểu Cần tại Nghĩa trang Nhân 

dân thuộc ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần; công trình này gồm có 05 hạng 
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mục (Nhà hỏa táng, Nhà lưu tro cốt, Nhà trạm kỹ thuật, Hạ tầng kỹ 

thuật ngoài nhà; Hệ thống các thiết bị phục vụ hỏa táng, thiết bị xây 

dựng, thiết bị văn phòng), với tổng kinh phí đầu tư hơn 45 tỷ đồng, dự 

kiến công trình sẽ được đưa vào hoạt động giữa năm 2022. 

Có thể nói, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cộng đồng xã 

hội và tinh thần tự lực vươn lên của đồng bào Khmer nên trong 5 năm 

qua, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng được 

cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer ở huyện Tiểu 

Cần được kéo giảm từ 3 – 4%/năm. Hiện tại toàn huyện chỉ còn 

khoảng 3,32% hộ Khmer nghèo. Số hộ Khmer nghèo tái nghèo, tái cận 

nghèo ngày càng giảm rỏ rệt. Hiện tại, có hơn 92% nhà ở dân cư đạt 

chuẩn Bộ Xây dựng; hơn 93% lao động có việc làm thường xuyên; 

100% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; 100%  Trạm y tế xã - thị trấn có 

bác sĩ và y sĩ sản nhi phục vụ công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho 

Nhân dân; 100% ấp, khóm có cán bộ y tế được đào tạo qua chương 

trình y tế thôn bản. Hơn 80 bác sĩ, y sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, y tá, nhân 

viên là người dân tộc Khmer phục vụ trong ngành y tế. Hệ thống cơ sở 

hạ tầng giao thông liên huyện, liên xã, liên ấp, liên khu dân cư trong 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nhựa hóa, bê tông hóa. Các thiết 

chế văn hóa, cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội được quan tâm đầu tư; cảnh 

quan môi trường ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp; an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội luôn đảm bảo và ổn định. 

Không chỉ dừng lại ở đó; tại Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số 

huyện Tiểu Cần lần thứ III diễn ra vào cuối năm 2019 cũng đề ra mục 

tiêu, nhiệm vụ thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa 

bàn huyện giai đoạn 2019 – 2024 cụ thể như: Phấn đấu hàng năm kéo 

giảm ít nhất 4% hộ nghèo trong đồng bào dân tộc, tỷ lệ hộ nghèo trong 

đồng bào dân tộc chỉ còn dưới 1,5%. Tỷ lệ lao động nông thôn qua 

đào tạo nghề bằng nhiều hình thức chiếm 65%. Huy động trẻ em 5 

tuổi vào mẫu giáo đạt trên 99,9% và trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt trên 

99,6%. Giữ vững và nâng cao chất lượng các xã, thị trấn đạt chuẩn 

quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong vùng 
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đồng bào dân tộc. Tỷ lệ dân trong vùng đồng bào dân tộc được sử 

dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,9%; sử dụng điện đạt 100%. Giữ vững 

và nâng cao chất lượng xã, thị trấn vững mạng về quốc phòng, an toàn 

về an ninh trật tự. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu 

tư cho vùng đồng bào dân tộc tiểu số; tập trung xây dựng kết cấu hạ 

tầng nông thôn, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu 

lao động và giảm nghèo bền vững; tăng cường tuyên truyền, vận động 

làm thay đổi nhận thức của người dân trong việc tự vươn lên thoát 

nghèo bền vững. 

Hiện tại, huyện Tiểu Cần đã vượt qua gần nữa chặn đường của 

nhiệm kỳ Đại hội các Dân tộc thiểu số (2019 – 2024) với nhiều kết 

quả đáng khích lệ. Với đà phát triển đó, tin chắc rằng đời sống vật 

chất, tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện sẽ 

không ngừng được nâng lên trong thời gian tới. 

                                                                         Thanh Quang 
 

LĐLĐ TỈNH TẶNG QUÀ CHO TRẺ EM  

TẠI KHU CÁCH LY TẬP TRUNG PHÒNG COVID-19 
 

 

Ngày 13/10/2021, bà Thạch 

Thị Thu Hà – TUV, Chủ tịch 

LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch Covid-19 

của huyện, xã – thị trấn tổ chức 

trao tặng 159 phần quà cho trẻ em 

đang cùng cha mẹ thực hiện cách 

ly tại các khu cách ly tập trung trên 

địa bàn huyện Tiểu Cần. 

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện, hiện nay 

trên địa bàn huyện có hơn 1.800 người từ ngoài tỉnh về địa phương và một 

số trường hợp F1 là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên y tế trên địa 

bàn huyện đang thực hiện cách ly tập trung tại 26 Khu cách ly tập trung 

trên địa bàn huyện. Trong đó có 01 Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể 

thao huyện, 02 cơ sở y tế, 01 khu nhà tập thể cho công nhân, 02 nhà nghỉ 
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và 20 trường học ở các xã – thị trấn trong huyện được trưng dụng làm khu 

cách ly tập trung. Đáng chú ý là trong số những người đang cách ly tập 

trung có khoảng 200 trẻ em theo cha mẹ đi làm ăn xa về địa phương thực 

hiện cách ly. 

Theo đó, tại đợt tặng quà lần này Liên đoàn lao động tỉnh đã chuyển 

giao 159 phần quà gồm bánh, sữa cho cho 159 trẻ em tại 18 khu cách ly 

trong huyện và 01 phần quà cho lực lượng trực Khu cách ly tại Trường tiểu 

học Hiếu Trung B, xã Hiếu Trung. Ước tính tổng các phần quà là 20 triệu 

đồng, được trích từ kinh phí tích lũy của Liên đoàn lao động tỉnh. 

Được biết, từ tháng 7/2021 đến nay Liên đoàn lao động tỉnh đã tổ 

chức 05 đợt trao tặng – với hơn 2.000 phần quà cho đoàn viên công đoàn, 

người lao động tại các công ty, doanh nghiệp, cơ sở gia công, trẻ em trong 

khu cách ly và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết cho các tổ nấu ăn từ thiện để 

hỗ trợ người dân đang cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn huyện Tiểu Cần.  

Thay mặt lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương ở huyện Tiểu Cần 

đã cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Liên đoàn lao động tỉnh và các tổ chức, 

cá nhân trong, ngoài huyện đã chung tay, góp sức chăm lo cho người đang 

thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

                                                                  Tố Uyên 

 

DÂN QUÂN TỰ VỆ PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH,  

HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 
 

 

Trong đợt dịch Covid-19 lần 

thứ 4 này, ngoài lực lượng tuyến 

đầu phòng chống dịch, thì bên 

cạnh đó không thể không nhắc đến 

đội ngũ quan trọng thường xuyên 

có mặt trên tất cả các mặt trận 

phòng, chống dịch đó là lực lượng 

Dân quân tự vệ (DQTV).  

Vì ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, thời gian qua, lực lượng 

DQTV trên địa bàn huyện Tiểu Cần đã phát huy tốt vai trò xung kích trong 
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phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ sức khỏe, sự bình yên cho 

người dân. 

 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 thời gian qua, cả hệ 

thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, lực lượng DQTV trên địa 

bàn huyện Tiểu Cần đã có nhiều đóng góp tích cực trong phòng, chống 

dịch. Đến ngày 28/10/2021, trên địa bàn huyện Tiểu Cần hiện còn 12 khu 

cách ly y tế tập trung với 604 trường hợp đang thực hiện cách ly y tế, trong 

đó có 336 trường hợp F1, 268 trường hợp F2. Trong thời gian người dân 

thực hiện cách ly y tế tập trung, lực lượng DQTV không quản ngại khó 

khăn, ngày đêm cùng với các chiến sĩ công an và các y, bác sĩ túc trực bảo 

đảm an ninh, trật tự duy trì hoạt động cho khu cách ly vừa phối hợp với lực 

lượng Công an thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống 

tội phạm… 

Ngoài việc tham gia trực tại các chốt phòng, chống dịch Covid-19, lực 

lượng dân quân còn thường xuyên phối hợp các ngành, đoàn thể địa 

phương “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; tuyên tuyền, vận 

động người dân thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh; 

tham gia vào các tổ Covid cộng đồng trên địa bàn huyện, nắm tình hình 

người dân đi lao động ở các tỉnh, thành phố khác trở về địa phương, nhanh 

chóng vận động họ khai báo y tế; nhắc nhở người dân không tụ tập đông 

người, thường xuyên vệ sinh nhà cửa, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” 

của Bộ Y tế. Bên cạnh đó lực lượng này còn tham gia hỗ trợ tặng quà cho 

người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 

Đồng chí Dương Kim Khoa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Phú Cần cho biết: “Trong thời gian qua, đơn vị phối hợp với các ngành, 

đoàn thể xã tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, huy 

động các lực lượng DQTV như: dân quân cơ động, dân quân tại chỗ tham 

gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phối hợp 

tốt với lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra vũ trang, đảm bảo 

an ninh trật tự, tuần tra nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định 

phòng, chống dịch bệnh. Trong thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp 

phần cùng với địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh”. 
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Đồng chí Nguyễn Văn Minh Hiếu, Dân quân cơ động thị trấn Cầu 

Quan đang tham gia trực tại Khu tập thể Nhà máy chế biến thủy sản thuộc 

Tổng Công ty Lương thực miền Nam, cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là 

tham gia trực 24/24 giờ, tiếp nhận người đến cách ly y tế tại khu cách ly, 

chuyển thức ăn cho những người đang thực hiện cách ly y tế, tham gia khử 

khuẩn khu vực cách ly và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo 

của cấp trên. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi khi tham gia trực tại đây là 

nhận được kết quả âm tính của những người đang thực hiện các biện pháp 

cách ly y tế tại khu cách ly”. 

Thật vậy, những nỗ lực và việc làm thiết thực của lực lượng DQTV 

trên địa bàn đã góp phần quan trọng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân 

dân huyện Tiểu Cần quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19./. 

                                                             Ngọc Diễm  

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

BÁC HỒ DẠY CÁCH PHÊ BÌNH 

 

 

Ngày 19/5/1948, nhân dịp sinh nhật Bác, đồng chí Vũ Kỳ đề nghị: 

“Hôm nay sinh nhật Bác, Bác cho phép cháu ăn cơm cùng Bác”. Bác nhìn 

đồng chí Vũ Kỳ nheo mắt cười vui: “Chú tự mời, chú cứ đến” (chả là đồng 

chí Vũ Kỳ lo việc văn phòng, việc mời ai là do đồng chí đề xuất). Trong 

bữa ăn, đồng chí Vũ Kỳ thật thà tâm sự chuyện vừa rồi đồng chí được anh 

em góp ý về việc có lúc nóng nảy, nhưng anh em cũng thông cảm là do cá 

tính. Nghe đồng chí Kỳ nói vậy, Bác ôn tồn: “Chú làm việc với Bác lâu, 

Bác cũng ở với chú lâu, thế nhưng Bác có bao giờ thấy chú cáu gắt với Bác 

đâu”. Thấy đồng chí Vũ Kỳ còn ngỡ ngàng chưa hiểu ý, Bác nói tiếp: “Chú 

không cáu với cấp trên, chỉ cáu với cấp dưới. Anh em nể chú nên không nói 

thẳng. Theo Bác, không phải nóng nảy là do cá tính, mà chú tự nghĩ xem đã 

thật sự tôn trọng anh em chưa?”. 

Bữa cơm hôm ấy ăn xong có chuối tráng miệng. Vừa ăn chuối, Bác 

vừa nói: 

- Chú thấy bánh gatô có ngon không? 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 11/2021 

 

39 

 

- Thưa Bác ngon ạ. 

- Thế khi Bác mời chú ăn cơm, không nói là sẽ có bánh gatô tráng 

miệng, cứ để chú ăn no căng bụng thì lúc ăn bánh gatô còn ngon nữa 

không? 

- Thưa Bác bớt ngọn ạ. 

- Không những vậy, Bác cầm đĩa bánh gatô ấn vào mặt chú bắt phải 

ăn, liệu có ngon nữa không? 

- Thưa Bác không ngọn ạ. 

Bác trìu mến nhìn đồng chí Vũ Kỳ: “Chú thấy đấy, bánh gatô ngon, 

nhưng ăn không đúng lúc thì bớt ngon, ăn không đúng cách thì không 

ngon. Việc phê bình cũng vậy, phải đúng lúc và đúng cách và điều quan 

trọng là phải tôn trọng lẫn nhau”. 

BÀI HỌC 

Người xưa có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho 

vừa lòng nhau”. Trong tự phê bình và phê bình, ngoài mục đích và cái tâm 

trong sáng, thì việc phê bình cũng cần đúng lúc, đúng cách mới có hiệu 

quả. 
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Trong số này: 

 

1. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

2. Công văn số 304-CV/HU, ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy “về việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, 

đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2021”. 

3. Kế hoạch số 57-KH/HU, ngày 29/10/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy “thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 08/10/2021 của 

Tỉnh ủy về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. 

4. Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình”: không bôi đen 

bức tranh kinh tế - xã hội. 

5.Trọn một niềm tin. 

6. Giữ vững mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

7. “Ngày chủ nhật xanh” góp phần tô điểm cảnh quan môi trường. 

8. Tiếp tục ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư phát triển vùng 

đồng bào dân tộc Khmer. 

10. LĐLĐ tỉnh tặng quà cho trẻ em tại khu cách ly tập trung phòng 

Covid-19 trong huyện. 

11. Dân quân tự vệ phát huy vai trò xung kích, hỗ trợ phòng, chống 

dịch. 

12. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh 
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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 

 
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà khu cách ly phòng chống dịch Covid-19 

tại Trường tiểu học Hiếu Trung B, xã Hiếu Trung 

 
Lực lượng trực khu CLTT chuyển quà hỗ trợ cho trẻ em  

theo cha mẹ vào khu cách ly 

 

 
                                            Bìa & minh họa:  

                                                  Thanh Quang – Chí Hẹn – Quang Minh  

                                                    (Xuất bản phẩm không bán) 

 


