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 HUYỆN TIỂU CẦN CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN  

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945-1954) 

 

2-Từ đầu năm 1946 đến tháng 12 năm 1949: 

Bước vào năm 1949 quân và dân Tiểu Cần phải đối mặt với nhiều 

thử thách quyết liệt. Thực dân Pháp đưa Đại tướng Các-Păng-chi-ê (Cac 

pentier), làm Tổng tư lệnh viễn chinh Pháp ở Đông Dương, thay cho 

tướng Ble-do (Blaizot). Cac-Păng-chi-ê coi Nam bộ Việt Nam là căn cứ 

cơ bản và là bàn đạp chủ yếu để xâm lược toàn cõi Đông Dương, trong 

đó Trà Vinh là một trong những chiến trường trọng điểm. Chúng đưa về 

Trà Vinh một đội hải thuyền Pháp và tăng cường một tiểu đoàn xe lội 

nước cho bán lữ đoàn Lê dương số 13 (13 Demi Brigade De Lesgion 

Etrangére); điều tiểu đoàn 17 kinh quân (17 Bataillon Vietnamien) thuộc 

đơn vị cơ động bảo vệ Thiên chúa giáo (Union Mobile De Dezense De 

La Chrétienté) do Lê-ông Lơ-roa (Leon Leroy) chỉ huy từ Cần Thơ sang 

thay cho tiểu đoàn hỗn hợp viễn đông thứ nhất (Premier Brigade Uixte 

Extreme Orient); tăng cường quân số và trang bị cho tiểu đoàn bảo an Trà 

Vinh (Groupement Vietnam Sud De Travinh) thiết lập nhiều đơn vị thân 

binh và dân vệ (Auto Defense)… Với lực lượng này, quân thù ra sức mở 

các cuộc hành quân đánh chiếm vùng nông thôn Trà Vinh và thực hiện 

phương châm hành quân đánh chiếm đến đâu thiết lập đồn bót đến đó. 

Trọng điểm đầu tiên của chương trình đánh chiếm này là thị xã Trà Vinh 

và quận Tiểu Cần. Những cuộc hành quân đánh phá tàn khốc luôn kèm 

theo những đoàn chiến tranh tâm lý với nhiều thủ đoạn thâm độc để móc 

nối và bắt lính trong thanh niên, đặc biệt là thanh niên Khmer và thanh 

niên Thiên chúa giáo. Tiểu Cần là điểm đầu tiên quân thù tổ chức lực 

lượng“Phụ quân bảo an” và dụ dỗ, lừa phỉnh ép buộc thanh niên (chủ 

yếu là thanh niên theo Phật giáo tiểu thừa, đạo cao đài) gia nhập tổ chức 

này để cầm súng Pháp giết hại đồng bào mình, tàn phá quê hương mình, 

khơi dậy và khoét sâu mâu thuẫn dân tộc, mâu thuẫn tôn giáo nhằm tiếp 

tục thực hiện mưu đồ “Chia để trị”. Đồng thời Tiểu Cần cũng là một 

trong hai địa bàn thí điểm của địch trong việc sử dụng lực lượng 

Comandos (một loại lính biệt động lúc đó rất tàn ác) để đánh phá các cơ 
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sở cách mạng, truy lùng và thủ tiêu các chiến sĩ cách mạng. Đến quí III 

năm 1949 lực lượng kháng chiến ở Tiểu Cần bị tổn thất nặng nề hơn so 

với các huyện trong tỉnh Trà Vinh (một phần hy sinh, một phần bị địch 

kiềm chế khó hoạt động, một phần vì hoang mang dao động mà ngưng 

hoạt động, có kẻ đầu hàng và cam tâm làm tay sai cho địch như: Bảy 

Mai, Sáu Nhỏ ở quận lỵ Tiểu Cần…). Trước tình hình ấy, Tỉnh uỷ Trà 

Vinh tăng cường theo dõi và tiến hành những biện pháp hỗ trợ cho Tiểu 

Cần điều động một số cán bộ và đảng viên từ Càng Long sang tăng 

cường cho Tiểu Cần như đồng chí Đỗ Ngọc Chưởng (Bảy Chưởng) và 

đồng chí Phạm Văn Lồng; chú trọng công tác thông tin tuyên truyền cho 

Tiểu Cần (bằng báo, bằng bản tin nội bộ của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh, 

bằng mạng lưới điện đài và hệ thống loa phóng thanh, v.v…) góp phần 

hướng dẫn tư tưởng, khẳng định sự phát triển của lực lượng kháng chiến, 

cổ vũ niềm tin và tinh thần tiến công cách mạng của quân dân. Đồng thời 

với công tác thông tin tuyên truyền và nhiều biện pháp nhằm triển khai 

những cải cách dân chủ trong đời sống nông thôn. Kinh nghiệm thực tiễn 

cách mạng ở Tiểu Cần từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã cho 

thấy, giải quyết vấn đề ruộng đất là một trong những khâu then chốt nhất 

cho việc thực hiện những cải cách dân chủ khác. Việc lấy ruộng đất của 

những phần tử việt gian và địa chủ bỏ chạy tạm giao cho nông dân cày 

cấy theo nguyên canh, triệt để thực hiện giảm tô, xoá nợ,… đã đem lại 

những kết quả to lớn cho việc ổn định và cải thiện cho đời sống nông 

dân, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng thêm nguồn lực cho kháng 

chiến,… Lúc này, Trung ương có chủ trương tạm cấp đất cho dân cày. 

Huyện uỷ và Uỷ ban Kháng chiến hành chánh huyện Tiểu Cần đã phát 

huy những thành tựu và kinh nghiệm vừa qua, chấp hành đúng sự chỉ đạo 

của Tỉnh uỷ và Uỷ ban Kháng chiến hành chánh tỉnh Trà Vinh, dành sự 

quan tâm đặc biệt cho việc triển khai chủ trương tạm cấp đất cho dân cày. 

Hội đồng tạm cấp đất được thành lập ở huyện và các xã.          

 

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo) 
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NHỮNG NHIỆM VỤ TẬP TRUNG TRONG THÁNG 8/2021 

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TIỂU CẦN 
----- 

 

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, 

vận động trong toàn đảng bộ và Nhân dân thực hiện nghiêm các văn bản 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhất là Chỉ thị 

số 10/CT-UBND, ngày 01/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiếp tục 

và tăng cường thực hiện Chỉ thị 09/CT-UBND, ngày 18/7/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh “về việc thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” và hướng dẫn của Bộ Y tế về 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; thực hiện tốt phương châm 

“ai ở đâu ở đấy” theo công điện của Thủ tướng chính phủ, việc quản lý 

các đối tượng giám sát tại nhà, tăng cường công tác kiểm tra chặt chẽ, 

nhằm chủ động nắm tình hình diễn biến của dịch Covid-19, để xử lý kịp 

thời và tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ công tác phòng, chống Covid-19; 

thực hiện tốt việc chăm lo cho những người đang thực hiện cách ly tập 

trung trên địa bàn huyện; nhanh chóng thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-

CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Tăng cường tuần tra kiểm soát, kiểm 

tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện. 

2. Tiếp tục theo dõi tình hình chăm sóc và thu hoạch lúa vụ Hè 

Thu để có biện pháp hỗ trợ nông dân nhất là trong khâu thu hoạch, vận 

chuyển kịp thời; chủ động phương án phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu 

nạn. Quản lý, vận hành tốt cống Cần Chông và các cống đầu mối đảm bảo 

cho sản xuất và giao thông thủy; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hợp tác 

xã và Tổ hợp tác; quan tâm công tác phát triển doanh nghiệp; tăng cường 

chỉ đạo việc giữ vững, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, đồng 

thời thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện các giải pháp xây dựng xã 

nông thôn mới nâng cao, ấp nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt quan tâm các 

tiêu chí khó đạt. 

3. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các 

dự án chậm giải ngân; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 15 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan 

chuyên môn với các đoàn thể và xã, thị trấn trong tuyên truyền, vận 
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động người dân tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan 

sáng - xanh - sạch - đẹp và an toàn. 

4. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trên 

lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là phong trào xây dựng đời sống văn hóa, 

nông thôn mới, công tác giảm nghèo. Quan tâm công tác xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban 

đầu cho Nhân dân; triển khai các hoạt động chuẩn bị năm học mới 2021 - 

2022.  

5. Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình lao động làm việc tại các 

công ty trên địa bàn huyện; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm, đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Thực hiện tốt 

chính sách xã hội, an sinh xã hội, các chế độ chính sách đối với người có 

công, gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.  

6. Thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo; nắm chắc tình hình, 

quản lý chặt đối tượng, địa bàn trọng điểm; công tác hòa giải ở cơ sở; làm 

tốt việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường 

phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án; bảo đảm 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông; chuẩn bị tốt 

các bước nắm nguồn cho công tác tuyển quân năm 2022; quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tư pháp trên địa bàn huyện.  

7. Tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ đảng viên, 

đoàn viên, hội viên và tâm trạng, dư luận xã hội. Tiếp tục phối hợp triển 

khai, lồng ghép tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, tỉnh 

và của huyện; tuyên truyền 76 năm Cách mạng tháng Tám thành công 

(19/8) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sơ, 

tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện đảm bảo 

đạt yêu cầu, thường xuyên kiểm tra, uốn nắn việc tổ chức thực hiện, đồng 

thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt 

các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị Hội thi báo 

cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 tuyên truyền nghị quyết Đại hội 

đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

8. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, thanh tra theo 

chương trình kiểm tra, giám sát đã đề ra; tăng cường công tác bồi 

dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên mới; thực hiện tốt nghiệp vụ công 
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tác đảng viên và cấp huy hiệu Đảng đối với đảng viên đủ điều kiện 

theo quy định Điều lệ Đảng; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác 

điều động, luân chuyển cán bộ.  

9. Tổ chức các cuộc giám sát và tiếp xúc cử tri theo quy định; 

chuẩn bị nội dung tổ chức cuộc họp bất thường của Hội đồng nhân dân 

huyện; tăng cường kiểm tra, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, 

công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương. 

10. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội 

tăng cường công tác triển khai, cụ thể hóa, tuyên truyền các chỉ thị, nghị 

quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính 

sách liên quan đến đồng bào dân tộc Khmer, tôn giáo; có kế hoạch xây 

dựng các mô hình hoạt động mang lại hiệu quả, làm tốt việc cập nhật số 

liệu đoàn viên, hội viên; chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ xã, thị trấn chuẩn bị 

các nội dung để tổ chức Đại hội; các ngành: Hội Liên Hiệp Phụ nữ, Hội 

Khuyến học, Hội người cao tuổi huyện hoàn chỉnh văn kiện, nhân sự để 

tiến hành Đại hội cấp huyện theo kế hoạch đã đề ra. 

CẢNH GIÁC MẦM MỐNG DÂN TÚY,  

NGĂN CHẶN NGUY CƠ BẤT ỔN 

 

Một nhà báo khá nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh vừa nhắn tin 

cho người viết bài này: “Mệt thiệt ông ạ. Lửa dân túy đổ thêm dầu là nó 

cháy. Họ lấy mục đích biện minh cho phương pháp...”. 

Tin nhắn liên quan đến một bài viết của anh trên mạng xã hội 

(MXH). Anh thẳng thắn phê phán việc làm của một người, cũng khá nổi 

tiếng trên MXH, sau khi người này đăng tải các bài viết mà theo anh là 

đang “đem dầu đi chữa cháy” trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gia tăng 

phức tạp. Bài viết của anh được hàng trăm tài khoản khác chia sẻ trên 

MXH, thể hiện thái độ đồng tình… 

Thấy gì từ những hình thức mị dân? 

 Những ngày qua, hai bài viết dưới dạng thư “khẩn” đăng trên 

trang cá nhân của một người có lượng theo dõi khá lớn trên Facebook thu 
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hút sự quan tâm của đông đảo người dùng MXH. Người này viết thư 

“khẩn” gửi một đồng chí lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh. Nội dung 

thư đề nghị lãnh đạo Thành ủy chỉ đạo gấp việc cấp cứu một nữ bệnh 

nhân đang trong tình trạng nguy kịch (sau đó, bệnh nhân này đã tử vong). 

Lời lẽ trong hai bức thư vô cùng thống thiết, bày tỏ sự vô vọng khi đã 

“chờ hàng giờ đồng hồ” nhưng “cơ quan chức năng của phường, quận 

không một ai đến xét nghiệm, đưa họ đi bệnh viện, dù họ đã kêu gào 

trong điện thoại...”. 

Vì nội dung được đăng trên trang cá nhân của một người có lượng 

theo dõi, tương tác khá lớn trên MXH nên những bài viết trên đã gây sốc 

dư luận. Bên cạnh một bộ phận người dùng MXH bày tỏ sự lo lắng, bất 

an, chỉ trích chính quyền, cơ quan chức năng “vô cảm”, “vô trách nhiệm” 

với người dân, rất nhiều người đã lên tiếng bằng những bài viết thẳng 

thắn, phân tích sâu, có lý, có tình trước việc làm của chủ tài khoản nói 

trên. 

Theo đó, cái gọi là thư “khẩn” gửi lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí 

Minh thực chất là một kiểu thông tin mị dân, gây sốc, mang thông điệp 

ám chỉ, chỉ trích vô căn cứ thái độ, trách nhiệm của chính quyền và hệ 

thống chính trị các cấp trong nhiệm vụ chống đại dịch Covid-19. Đây là 

biểu hiện của thái độ lấy mục đích biện minh cho phương pháp, gây tác 

động tiêu cực đến đời sống xã hội. 

Những bài viết phê phán hai bức thư “khẩn” của người này trên 

MXH đã chỉ rõ: Trên thực tế, nếu cần phải “cầu cứu khẩn cấp” trong tình 

huống cấp cứu bệnh nhân nguy kịch, thời gian chỉ tính bằng phút, người 

ta phải gọi điện thoại ngay cho y tế, chính quyền cơ sở chứ không ai lại 

rảnh rang đi viết thư trên MXH gửi lãnh đạo Thành ủy. Rõ ràng, cách 

làm này rất thiếu thiện chí. Ngoài việc gây sốc, tạo cớ cho các thế lực thù 

địch lợi dụng, thúc đẩy âm mưu dân túy, công kích, hạ bệ uy tín tổ chức 

đảng và chính quyền các cấp, gây khó khăn cho nhiệm vụ chống dịch, nó 

hoàn toàn không đem lại bất cứ hiệu quả gì cho đời sống xã hội. 

Ngay sau đó, đại diện lãnh đạo địa phương đã lên tiếng, cung cấp 

đầy đủ bằng chứng khẳng định nội dung người này phản ánh trên MXH 

là hoàn toàn sai sự thật. Bệnh nhân tử vong là do bệnh phổi lâu năm diễn 
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biến nặng, không liên quan gì đến Covid-19. Sự việc cũng hoàn toàn 

không có chuyện “chờ hàng giờ đồng hồ”, “gào lên trong điện thoại mà y 

tế phường, quận không một ai đến”, bởi khi kiểm tra lịch sử cuộc gọi đến 

số điện thoại y tế phường, cho thấy gia đình gọi lúc 15 giờ 36 phút thì lực 

lượng y tế phường đã đến nhà bệnh nhân lúc 15 giờ 45 phút. 

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên chủ tài khoản MXH nói 

trên có hành động viết thư gửi lãnh đạo các cấp trên trang cá nhân. Trước 

đó không lâu, người này cũng đã viết thư gửi lãnh đạo Chính phủ và một 

số cơ quan, cá nhân, cũng với những nội dung, thông điệp mang tính ám 

chỉ, mị dân... 

Đại bộ phận công chúng đều hiểu, đó là thái độ, việc làm thiếu 

thiện chí, thiếu tinh thần xây dựng. Xin trích đăng một số bài viết của 

người dùng MXH phản ứng trước việc làm nói trên trong những ngày 

qua để thấy rõ hơn vấn đề này. Nhà báo T.X.T viết: “Nếu bạn thấy khẩn 

cấp, cần thiết phải làm điều gì ngay lập tức, không thể chần chừ thì với 

khả năng và mối quan hệ riêng mà bạn có, hãy nhấc điện thoại gọi một 

lãnh đạo nào đó của thành phố hay một lãnh đạo HCDC... Bạn viết lên 

Facebook làm gì? Còn ghi là “thư khẩn cấp nữa”. Tôi không đồng tình 

cách làm việc kiểu dân túy của bạn. Vì làm vậy, bạn chỉ gây khó khăn 

thêm cho công tác chống dịch chung của chúng ta mà thôi...”. 

Còn đây là bài viết đăng trên trang cá nhân của nhà báo N.H.L: 

“Cấp cứu bệnh nhân mà không gọi bác sĩ, không đến bệnh viện, lại đi gọi 

Bí thư Thành ủy. Đã thế lại còn bằng cách viết Facebook, lồng vào đó 

toàn chuyện Covid-19 liên quan đến gia đình và bản thân cá nhân mình... 

Sự làm màu, rách việc, ác thay lại tạo "trend", được chia sẻ khá rầm rộ 

trên không gian mạng. Nỗi lo về Covid-19, sự quá tải, mối nguy hiểm 

đến từng người dân càng trở nên đáng sợ hơn, gây hoang mang. Đã 

không ít người đọc nhầm lẫn, bình luận bày tỏ bất bình vì chính quyền 

đang vô cảm, thờ ơ, không lo cho dân, nhất là người nhiễm Covid-19. Tôi 

nghĩ ông nên thôi chơi trò từ thiện dân túy này đi...”. 

Đấu tranh hiệu quả, giữ vững ổn định 

 Theo dõi trên MXH, dễ thấy những bài viết kiểu mị dân như trên 

không hiếm. Đứng trước một sự việc, một vấn đề nào đó gây bức xúc 
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trong đời sống cá nhân, cộng đồng, xã hội, họ lại lên mạng viết thư, nêu 

đích danh người nhận là các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc 

hội, Chính phủ và cá nhân các đồng chí đứng đầu các bộ, ngành, địa 

phương... với lời lẽ rất thống thiết, bày tỏ lòng thương dân sâu sắc. Đây 

là một kiểu mị dân, đánh tráo khái niệm nhằm vào tâm tư, nguyện vọng 

và những bức xúc trong đời sống xã hội để gieo rắc tư tưởng đối lập giữa 

dân với chính quyền, hạ thấp uy tín của hệ thống chính trị các cấp. Đó 

cũng chính là những dấu hiệu của mầm mống quan điểm, tư tưởng dân 

túy, tạo môi trường cho các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, đả kích, 

chống phá... 

Sau những thông tin kiểu mị dân nói trên, đại diện cơ quan chức 

năng các cấp đã lên tiếng bác bỏ, cung cấp đầy đủ bằng chứng thuyết 

phục khẳng định đó là những thông tin sai sự thật. Đó là sự phản ứng cần 

thiết và kịp thời. Tuy nhiên, một bộ phận truyền thông hải ngoại phát 

tiếng Việt và nhiều tài khoản trên các nền tảng MXH vẫn cố tình không 

hiểu, lập lờ đánh lận con đen, sử dụng chiêu bài la làng để lèo lái dư luận. 

Theo Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an), chỉ tính riêng 

trong tháng 7-2021, trên các báo, đài nước ngoài như BBC, RFA, Việt 

Nam thời báo... đã có hàng trăm bài có nội dung liên quan đến đại dịch 

Covid-19. Nội dung chủ yếu tập trung xuyên tạc về công cuộc phòng, 

chống dịch của Việt Nam, kích động gây hoang mang, chia rẽ giữa người 

dân và cấp ủy đảng, chính quyền... Những nội dung được một bộ phận 

người dùng MXH trong nước đăng tải mang màu sắc mị dân như trên 

được một bộ phận truyền thông nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam, 

truyền thông và MXH người Việt Nam ở nước ngoài có tư tưởng thù địch 

khai thác, phân tích, bình luận với tần suất lớn. 

Trong lúc cả nước ta, đặc biệt là tại tâm dịch TP Hồ Chí Minh và 

các tỉnh, thành phố phía Nam, đang tiếp tục triển khai những giải pháp 

quyết liệt chống dịch, với sự đồng thuận của đại bộ phận người dân thì 

mạng lưới truyền thông thù địch cũng ra sức tuyên truyền theo hướng đối 

nghịch. Những bài viết, video clip với tựa đề sặc mùi kích động, kiểu 

như: “Việt Nam-cơn ác mộng mới bắt đầu”, “Cuộc tháo chạy lịch sử”... 

được đăng, phát liên tục. Mục đích của họ là muốn Việt Nam thất bại 

trong cuộc chiến chống dịch, tạo cớ gây bất ổn trật tự trị an cục bộ ở các 
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địa phương tâm dịch, kêu gọi người dân xuống đường biểu tình, phản đối 

chính quyền, gây mất ổn định chính trị đất nước, dấn sâu từng bước thực 

hiện “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ... 

Hàng loạt giải pháp linh hoạt, quyết liệt của Chính phủ và sự 

đồng lòng vào cuộc của nhân dân cả nước đã và đang tiếp sức mạnh mẽ 

cho TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh phía Nam chống dịch. Hiệu quả và 

những tín hiệu tích cực đã và đang được chứng minh trên thực tế. Tuy 

nhiên, cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 chắc chắc sẽ còn diễn biến 

cam go, phức tạp, kéo dài. 

Ngăn chặn mầm mống dân túy với chiêu thức phổ biến là mị dân 

thì phải bằng chính sức mạnh đoàn kết, thống nhất của toàn dân. Ngăn 

chặn nguy cơ bất ổn phải bằng xây dựng, củng cố sự ổn định đời sống 

kinh tế-chính trị-văn hóa-xã hội của nhân dân từ cơ sở, từ tâm dịch. Cùng 

với những hành động thiết thực, ân nghĩa, trách nhiệm trên thực tế, rất 

cần những hành động tương ứng, mạnh mẽ trên không gian mạng. 

Người dùng MXH cần thể hiện thái độ tỉnh táo, trách nhiệm công 

dân đúng đắn, chia sẻ, lan tỏa những thông tin tích cực, thường xuyên cập 

nhật thông tin từ mạng lưới báo chí, truyền thông chính thống. Đứng 

trước những hành động, bài viết có tính mị dân, xuyên tạc, cần bày tỏ thái 

độ, quan điểm đấu tranh đúng đắn để ngăn chặn sự lây lan tư tưởng xấu 

độc. Không gian mạng là tấm gương phản chiếu đời sống thực. Mỗi 

người dân cần thể hiện thái độ thiện chí, mang tinh thần xây dựng, đồng 

lòng, hợp sức cùng Chính phủ ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi đại dịch Covid-

19, góp phần lành mạnh hóa đời sống văn hóa trên không gian mạng... 

Nguồn: https://www.qdnd.vn/phong-chong-dien-bien-hoa-binh 

 

THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨ BA, 

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII 

----- 

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 5-7 đến ngày 

8-7-2021, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XIII họp Hội nghị lần thứ ba để thảo luận và quyết định về các nội dung: 
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Tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 

(KT-XH), tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 và 

dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025; Xem xét, ban hành Quy chế làm việc 

của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Quy chế 

làm việc của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương khóa XIII; Quy định 

thi hành Điều lệ Đảng và Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 

luật của Đảng khóa XIII; Về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và phương 

án giới thiệu bổ sung nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ 

quan Nhà nước khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026; Bầu bổ sung ủy viên 

UBKT Trung ương khóa XIII; Báo cáo những công việc quan trọng Bộ 

Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung 

ương 3 và các nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội 

nghị Trung ương 4; Báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19; Xem 

xét, thi hành kỷ luật cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Tổng Bí 

thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị. 

Các đại biểu dự hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát 

huy dân chủ, thảo luận sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý 

kiến sâu sắc vào các tờ trình, báo cáo và các nội dung của hội nghị. Bộ 

Chính trị đã tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng và giải trình những vấn đề 

còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao 

thông qua nghị quyết của hội nghị. 

1. Về Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021 - 2025 

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về tình hình, 

kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, tài chính quốc gia, đầu tư 

công trung hạn 5 năm 2016-2020 và dự kiến kế hoạch 5 năm 2021-2025. 

Đây là những kế hoạch hết sức quan trọng, rộng lớn, có ý nghĩa quyết 

định đối với việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-

XH do Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra. Các đại biểu đã nghiên 

cứu, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình KT-

XH nước ta hiện nay và phân tích, dự báo xu hướng phát triển trong thời 

gian tới dưới tác động của đại dịch Covid-19, cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư và các xu hướng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

quốc phòng, an ninh mới trên thế giới; từ đó, thống nhất cao về những 
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quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu, một 

số chỉ tiêu cơ bản, và đặc biệt là các cơ chế, chính sách, biện pháp cụ thể, 

sát hợp với thực tế, có tính đột phá, khả thi cao, bảo đảm thực hiện thành 

công các kế hoạch đề ra. 

Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị chỉ đạo Ban cán sự 

đảng Chính phủ tiếp tục cập nhật, hoàn thiện các tờ trình, kế hoạch để 

trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định. 

2. Về Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 

trị, Ban Bí thư và Quy chế làm việc của UBKT Trung ương khóa XIII 

Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, nhất trí thông qua Quy 

chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

và UBKT Trung ương khóa XIII. Đây là những văn bản rất quan trọng, 

nhằm cụ thể hóa Điều lệ Đảng, quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn, chế độ làm việc và phương pháp công tác của Ban Chấp hành Trung 

ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương. Nội dung của các 

quy chế căn cứ vào Cương lĩnh, Hiến pháp, Điều lệ Đảng và Quy định thi 

hành Điều lệ Đảng, là sự kế thừa, bổ sung, phát triển Quy chế làm việc 

của khóa XII, bám sát Nghị quyết Đại hội XIII, với những điểm mới, quy 

định cụ thể, chặt chẽ, phù hợp thực tiễn, bảo đảm phát huy tốt hơn nữa 

dân chủ trong sinh hoạt đảng, sinh hoạt của Ban Chấp hành Trung ương, 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, đồng thời giữ nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương trong Đảng; giữ vững chế độ lãnh đạo tập thể, tăng cường 

trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; tiếp tục đổi mới, nâng cao 

năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng, phát huy tính chủ động, sáng tạo 

và trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị; đổi mới, cải tiến 

chế độ, lề lối làm việc, phương pháp công tác của các cơ quan lãnh đạo 

của Đảng, tăng cường sự phân công, phân cấp, phối hợp chặt chẽ và phù 

hợp..., góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng, tăng 

cường sức mạnh, kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, giữ vững sự đoàn 

kết thống nhất trong Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối 

với Nhà nước và xã hội. 

3. Về Quy định thi hành Điều lệ Đảng; Quy định về công tác kiểm 

tra, giám sát và kỷ luật của Đảng khóa XIII 
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Trên cơ sở tổng kết thi hành Điều lệ Đảng khóa XII, các quy định 

của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã 

thảo luận, cho ý kiến về những nội dung mà qua thực tiễn thi hành còn có 

những vướng mắc, bất cập, nhất là các vấn đề cụ thể phát sinh từ cơ sở, 

từ các chi bộ, đảng bộ. Đó là những vấn đề như: Quy định về thực hiện 

nguyên tắc tập trung dân chủ; sinh hoạt định kỳ của đảng bộ cơ sở, chi 

bộ; việc giới thiệu và kết nạp người vào Đảng; trường hợp kết nạp và 

công nhận đảng viên chính thức sai quy định; phát thẻ và quản lý thẻ 

đảng viên, ghi hồ sơ đảng viên; việc bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ 

cấp trên; việc lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị 

sự nghiệp của cấp ủy; quy định về nguyên tắc trong kiểm tra, giám sát và 

thi hành kỷ luật đảng; lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thẩm 

quyền, nhiệm vụ của UBKT các cấp; thi hành kỷ luật đối với đảng viên 

vi phạm pháp luật, quy định về việc xử lý khi phát hiện vi phạm liên quan 

đến cán bộ thuộc diện cấp ủy quản lý; quy định về các trường hợp không 

giải quyết tố cáo...; công tác kiểm tra, giám sát của các tổ chức đảng; thi 

hành kỷ luật và biểu quyết kỷ luật; khiếu nại kỷ luật đảng... Đây là những 

vấn đề quan trọng thuộc phương pháp, quy trình thủ tục và nghiệp vụ của 

công tác Đảng cần phải được tổ chức nghiên cứu, quán triệt và triển khai 

thực hiện nghiêm túc. 

4. Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, xem xét kỹ 

lưỡng và thống nhất cao về cơ cấu tổ chức bộ máy Nhà nước và việc giới 

thiệu nhân sự bổ sung một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa 

XV, nhiệm kỳ 2021-2026 để trình Quốc hội xem xét bầu hoặc phê chuẩn 

tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, theo quy định của Hiến pháp và 

pháp luật. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung hai đồng chí ủy 

viên UBKT Trung ương khóa XIII. 

5. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu 

quyết, quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Vũ Huy Hoàng, nguyên Ủy 

viên Trung ương Đảng, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; thi hành kỷ 

luật đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương, bằng hình 

thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010-2015, 

2015-2020, 2020-2025. 
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6. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận Báo cáo 

những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã chỉ đạo giải quyết từ sau Hội 

nghị Trung ương 2 đến Hội nghị Trung ương 3 và các nhiệm vụ trọng 

tâm từ Hội nghị Trung ương 3 đến Hội nghị Trung ương 4; Báo cáo tình 

hình phòng, chống dịch Covid-19 cùng một số nội dung quan trọng khác. 

7. Ban Chấp hành Trung ương kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy kết quả quan 

trọng đã đạt được của năm 2020 và những tháng đầu năm 2021; nỗ lực 

phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

phát triển KT-XH năm 2021; chung tay quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh 

Covid-19; tiếp tục tổ chức tốt việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên 

truyền và triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Nguồn: Tạp chí cộng sản số 970 (tháng 7/2021) 

 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH 

HUYỆN UỶ TIỂU CẦN 

* 

Số 33-KH/HU 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Tiểu Cần, ngày 12  tháng 7 năm 2021 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động chào mừng  

kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh 

----- 
 

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 16/6/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc “tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà 

Vinh, gắn với các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - dịch 

vụ”, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 

chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, gắn với kỷ niệm 47 năm Ngày 

giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022), 132 

năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) với những 

nội dung cụ thể như sau: 
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I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung 

Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 16/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

việc “tổ chức kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, gắn với các hoạt 

động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại - dịch vụ” trên địa bàn huyện. 

2. Góp phần ôn lại truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí 

tự lực tự cường của Đảng bộ, quân, dân Trà Vinh nói chung, huyện Tiểu 

Cần nói riêng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc; ghi nhận, khẳng định những thành tựu của Đảng bộ, 

chính quyền và Nhân dân huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đã đạt được trên 

tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đặc biệt là những thành tựu sau 30 

năm tái lập tỉnh. 

3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, khơi dậy niềm tự hào của cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân về những thành tựu đạt được; thể hiện đạo lý 

“Uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ 

Chí Minh vĩ đại; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, gắn với chào mừng kỷ niệm 

47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 132 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

4. Cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện 

phát huy truyền thống cách mạng và những thành tựu đạt được, đoàn kết, 

nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, tạo chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực, ở từng cơ quan, 

đơn vị, nhất là ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao, hết lòng, hết sức 

phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện Tiểu Cần lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

5. Việc tổ chức các hoạt động phải trang trọng, sáng tạo, mang ý 

nghĩa thiết thực, hiệu quả, đảm bảo an toàn và tiết kiệm, phù hợp với tình 

hình thực tế của địa phương; tạo không khí vui tươi, phấn khởi, củng cố 

niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà 

nước. Tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại tại 
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tỉnh; thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, gia đình chính 

sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… 

II- CÁC HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác tuyên truyền 

1.1. Tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền miệng và trên 

các phương tiện truyền thông 

- Thời gian: Bắt đầu thực hiện từ tháng 01/2022; trong đó, đợt cao 

điểm diễn ra từ đầu tháng 4/2022 đến hết tháng 5/2022. 

- Địa điểm: Trên toàn huyện, trong đó tập trung tại trung tâm của 

huyện (thị trấn Tiểu Cần); các cửa ngỏ vào địa bàn huyện và trung tâm 

các xã, thị trấn. 

- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin và Thể thao huyện; các cơ quan, ban, phòng, ngành, đoàn 

thể huyện và các xã, thị trấn. 

- Nội dung tuyên truyền: Theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy và chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, trong đó tập trung vào các 

nội dung như: Thành tựu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh đạt được qua 30 năm xây dựng và phát triển; 

tinh thần đoàn kết dân tộc Kinh - Khmer - Hoa; kết quả thực hiện chính 

sách dân tộc, tôn giáo; ý nghĩa của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa 

Xuân 1975, giải phóng huyện Tiểu Cần, giải phóng tỉnh Trà Vinh, giải 

phóng miền Nam, thống nhất đất nước; giới thiệu thân thế, sự nghiệp 

cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; biểu 

dương những mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

- Hình thức tuyên truyền: Thông tin cổ động trực quan (băng rôl, 

panô, áp phích…); tuyên truyền miệng qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên trên địa bàn huyện; văn nghệ quần chúng; tuyên truyền trên 

các phương tiện truyền thanh của huyện. 

1.2. Tuyên truyền thông tin đối ngoại 

- Thời gian: Thực hiện từ tháng 9/2021 đến tháng 02/2022. 
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- Đơn vị chủ trì: Ban Tuyên giáo Huyện ủy. 

- Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn 

hoá - Thông tin và Thể thao huyện; các cơ quan, ban, phòng, ngành, đoàn 

thể huyện và các xã, thị trấn. 

- Nội dung tuyên truyền: Những hình ảnh về vùng đất và con người 

Trà Vinh nói chung, huyện Tiểu Cần nói riêng; tiềm năng lợi thế; quan 

điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, mục tiêu và định hướng phát triển của tỉnh và 

của huyện.  

- Hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền 

thanh, trang thông tin của huyện, trên các trang, nhóm, mạng xã hội của 

các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn. 

1.3. Tiếp sóng chương trình đặc biệt kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 

- Thời gian: Từ tháng 4 đến tháng 5/2022. 

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. 

- Đơn vị phối hợp: Các xã, thị trấn.  

- Nội dung chương trình: Theo nội dung chương trình được định 

hướng của Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Trà Vinh. 

2. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

2.1. Phát động tham gia cuộc thi sáng tác những ca khúc hay về 

Trà Vinh 

- Thời gian: Từ nay đến cuối tháng 3/2022. 

- Đơn vị chỉ trì: Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao. 

- Đơn vị phối hợp: Chi hội Văn học Nghệ thuật huyện, các phòng, 

ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn. 

2.2. Các hoạt động khác 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao huyện xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể thao… chào mừng kỷ niệm. 

3. Phát động phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh gắn với thi đua hoàn thành các chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 
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- Thời gian: Chia thành 02 đợt.  

+ Đợt 1: Từ nay đến hết tháng 12/2021. 

+ Đợt 2: 6 tháng đầu năm 2022. 

- Đơn vị chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện. 

- Đơn vị phối hợp tham mưu: Các cơ quan, ban, phòng, ngành, đoàn 

thể huyện, các xã, thị trấn; cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng 

lớp nhân dân trong huyện. 

4. Tổ chức khởi công và khánh thành các công trình 

- Thời gian: Từ nay đến 30/4/2022. 

- Quy mô:  

+ Cấp huyện: Giao Ủy ban nhân dân huyện tham mưu lựa chọn 01 - 

02 công trình trọng điểm thuộc các nguồn vốn, phấn đấu hoàn thành 

trong quý I/2022 đăng ký với tỉnh. 

+ Cấp xã, thị trấn: Mỗi xã, thị trấn chọn 01 - 02 công trình trọng 

điểm của địa phương thuộc các nguồn vốn, phấn đấu hoàn thành trong 

quý I/2022 đăng ký với huyện. 

5. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” gia đình thương binh, liệt 

sĩ, gia đình người có công và những người có nhiều đóng góp cho sự 

phát triển của huyện qua các thời kỳ 

- Thời gian: Thực hiện trong tháng 4/2022. 

- Tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi, chăm lo đối với người 

có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, những người có nhiều đóng góp 

cho sự phát triển của huyện qua các thời kỳ. 

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân… phát huy tinh thần đoàn kết, 

tương thân tương ái, tổ chức các hoạt động “lá lành đùm lá rách” đối với 

gia đình chính sách, gia đình khó khăn… trên địa bàn huyện. 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, định hướng, biên soạn, in ấn tài 

liệu tuyên truyền; thẩm định các tài liệu do các đơn vị khác biên soạn. 

Nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng dư luận, phát động và thực hiện 

tốt công tác tuyên truyền trên các trang, nhóm, mạng xã hội ở các cơ 

quan, đơn vị, xã, thị trấn. Tham mưu biểu dương, khen thưởng và phát 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 8/2021 

 

19 

 

huy kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi 

đua, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh. 

2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành 

viên xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước 

trong đoàn viên, hội viên, Nhân dân quan tâm; quan tâm chăm lo đến đời 

sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, hội viên, nhất là các hộ nghèo, 

hộ có thu nhập thấp. 

3. Phòng Văn hoá và Thông tin; Trung tâm Văn hoá - Thông tin và 

Thể thao huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể thao… chào mừng lễ kỷ niệm. Mở chuyên đề, 

chuyên mục, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và 

Trang thông tin điện tử của huyện. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu tổ chức thực 

hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, công tác chăm lo cho gia đình 

chính sách, người có công; hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và các 

đối tượng yếu thế trong xã hội. 

5. Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức các hoạt 

động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; tổ chức phát động phong 

trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm. Chỉ đạo tập trung chỉnh 

trang nhà cửa, vệ sinh cảnh quan môi trường, nơi công cộng, nhất là khu 

vực trung tâm, tạo vẻ mỹ quan: Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. 

 
 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

          PHÓ BÍ THƯ 

 

               (Đã ký) 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 
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ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

    HUYỆN ỦY TIỂU CẦN                      Tiểu Cần, ngày 21 tháng 7 năm 2021 

                      * 

           Số 34-KH/HU    

 

KẾ HOẠCH 

tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy  

với Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn 

----- 

 

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 02/02/2008 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Kết luận số 38-KL/TW, ngày 

13/11/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương “về nâng cao năng lực 

lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán 

bộ, đảng viên”; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư 

(khóa X), Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư (khóa 

XII) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư 

“về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Hướng dẫn 

số 12-HD/BTCTW, ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng 

dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy "một số 

vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ", Kế hoạch số 08-

KH/BTCTU, ngày 05/7/2021 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về “tổ chức Hội 

nghị giao ban giữa thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy với bí thư chi 

bộ trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn”; Kế hoạch số 06-KH/HU, 

ngày 21/9/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Hội nghị giao ban Bí 

thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã - thị trấn”. Ban Thường vụ Huyện ủy 

xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện 

ủy với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn như sau: 

1. Mục đích, yêu cầu  

- Làm cho các cấp ủy quán triệt sâu sắc hơn chức năng, nhiệm vụ của 

chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn; Nghị quyết số 22 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng, Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị 
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số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư, Kết luận số 18 của Ban Bí 

thư, Hướng dẫn số 12 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn số 13 của 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy "một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 

bộ".  

- Thông qua hội nghị giao ban, góp phần nâng cao hơn nữa về nhận 

thức, tạo sự chuyển biến tích cực đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên 

về vị trí, vai trò của chi bộ trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở 

cơ sở, về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt 

chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức 

đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

- Là biện pháp cụ thể hóa thực hiện nội dung đổi mới phương thức 

lãnh đạo của Huyện ủy đối với cấp ủy cơ sở. 

- Giúp cho các cấp ủy đánh giá đúng thực chất về tình hình thực hiện 

nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, nắm vững tâm tư nguyện vọng của cán 

bộ, đảng viên; trên cơ sở đó có giải pháp chỉ đạo phù hợp; kịp thời rút kinh 

nghiệm nhân rộng những điển hình trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; 

thúc đẩy thi đua giữa các đảng bộ, chi bộ trong công tác xây dựng Đảng. 

Đồng thời, tạo điều kiện cho các cấp ủy, chi bộ trao đổi, học tập kinh 

nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành, cách thức tổ chức sinh hoạt chi 

bộ phù hợp với điều kiện, tình hình từng địa phương. 

- Quá trình thực hiện phải bám sát thực tế, đúng thực chất, nội dung 

chỉ đạo thực hiện thiết thực, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo mục 

đích, yêu cầu đề ra. 

2. Nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành và thời gian 

thực hiện 

2.1. Nội dung 

Hội nghị giao ban định kỳ cần đảm bảo sát thực, hiệu quả, với các nội 

dung chủ yếu sau: 

- Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các chi 

bộ trong quý; trong đó, cần đánh giá rõ những mặt làm được, chưa được, 
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nguyên nhân, kinh nghiệm thực tiễn và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 

quý tiếp theo. 

- Đánh giá việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, thực 

hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của chi ủy, chi bộ theo hướng dẫn của 

Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

- Xem xét chọn chi bộ xây dựng báo cáo điển hình để rút kinh 

nghiệm những cách làm hay, mô hình hiệu quả, sáng tạo trên các lĩnh vực 

kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, đoàn thể 

tại đơn vị mình; nhất là trên lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ, 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ... để các chi bộ học tập trao đổi, rút 

kinh nghiệm. 

2.2. Đối tượng  

- Thường trực Huyện ủy (trực tiếp chủ trì hội nghị); lãnh đạo Ủy 

ban nhân dân huyện; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện 

ủy (tham dự chỉ đạo hội nghị). 

- Thường trực Đảng ủy xã, thị trấn (tham gia chủ trì hội nghị). 

- Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn. 

2.3. Phương pháp tiến hành 

- Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư chi bộ 

trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn thực hiện theo hình thức xoay vòng luân 

phiên giữa các cụm xã, thị trấn mỗi quý 1 lần.  

- Các đảng bộ xã, thị trấn được chia thành 02 cụm như sau: 

+ Cụm 1 gồm: Thị trấn Tiểu Cần, thị trấn Cầu Quan, xã Long Thới, 

xã Phú Cần, xã Hiếu Tử và xã Hiếu Trung.  

+ Cụm 2 gồm: Xã Tập Ngãi, xã Ngãi Hùng, xã Tân Hùng, xã Hùng 

Hòa và xã Tân Hòa. 

- Các Đảng ủy xã, thị trấn trong cụm chỉ đạo tổng hợp báo cáo thực 

hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các chi bộ trong quý, có tổng hợp 

thống kê tình hình đảng viên dự sinh hoạt chi bộ của từng đảng bộ trong 

cụm, định hướng nội dung báo cáo điển hình gửi Đảng ủy xã, thị trấn nơi tổ 
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chức Hội nghị giao ban định kỳ xây dựng báo cáo tổng hợp chung của các 

xã, thị trấn trong cụm để thông qua tại Hội nghị.  

- Thường trực Huyện ủy chịu trách nhiệm triển khai, quán triệt các chủ 

trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết mới..., chọn lọc nội dung phù hợp với 

tình hình thực tế ở cơ sở. 

- Phát biểu tham luận, thảo luận, trao đổi, đề xuất, kiến nghị của các 

chi bộ trực thuộc và đại diện lãnh đạo các Đảng ủy xã, thị trấn trong cụm 

(Cơ quan Tổ chức - Nội vụ phối hợp với mỗi xã, thị trấn trong cụm chọn 

ít nhất 02 chi bộ để báo cáo điển hình tại hội nghị). 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các cơ quan 

tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

huyện và các ngành có liên quan... phát biểu trao đổi, giải trình, làm rõ ý 

kiến của cấp cơ sở (nếu có).  

- Phát biểu chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy và đại diện các xã, 

thị trấn trong cụm phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực 

Huyện ủy. 

- Họp rút kinh nghiệm sau hội nghị; chọn chủ đề (nếu có) và xã, thị 

trấn làm nơi tổ chức hội nghị giao ban quý tiếp theo. 

2.4. Thời gian thực hiện 

Tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư 

chi bộ trực thuộc đảng bộ xã, thị trấn kể từ quý III/2021 (thực hiện vào 

cuối tháng của quý hoặc tháng đầu của quý sau). Thời gian thực hiện 

Thường trực Huyện ủy sẽ có thông báo cụ thể sau.  

3. Thành phần tham dự 

- Ngành tỉnh, mời: Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp 

việc Tỉnh ủy (do Thường trực Huyện ủy mời). 

- Huyện, mời: Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Cơ quan Tổ 

chức - Nội vụ, Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra, Ban Tuyên giáo, Ban Dân 

vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và một số ngành, lĩnh vực 

khi cần thiết. 

- Đảng ủy xã, thị trấn nơi tổ chức Hội nghị giao ban định kỳ, mời: 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Văn 

phòng Đảng ủy - Ủy ban nhân dân, Tổ chức Đảng - Chính quyền, Quản 
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lý Trạm tuyền thanh - Tuyên giáo Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy 

- Thanh tra nhân dân, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng ủy và các đồng 

chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

được phân công phụ trách chỉ đạo địa bàn. 

- Đảng ủy xã, thị trấn còn lại trong cụm, mời: Bí thư hoặc Phó Bí 

thư Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy - Ủy ban nhân dân, Tổ chức Đảng - 

Chính quyền, Quản lý Trạm tuyền thanh - Tuyên giáo Đảng ủy, Ủy 

ban kiểm tra Đảng ủy - Thanh tra nhân dân và Bí thư các chi bộ trực 

thuộc. 

4. Tổ chức thực hiện  

- Các Đảng ủy xã, thị trấn tổ chức triển khai, quán triệt kế hoạch này 

cho các cấp ủy, chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhận thức đầy đủ về mục đích, 

yêu cầu của hội nghị giao ban. Đồng thời, xây dựng kế hoạch, tổ chức 

thực hiện phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương; đề cao 

vai trò, trách nhiệm của Thường trực Đảng ủy và các cấp ủy chi bộ trong 

chỉ đạo thực hiện. 

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy dự, theo dõi, hướng 

dẫn, kiểm tra việc thực hiện. Định kỳ hàng quý, 6 tháng các Đảng ủy xã, 

thị trấn báo cáo kết quả thực hiện về Cơ quan Tổ chức - Nội vụ để tổng 

hợp tham mưu Thường trực Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo. 

Trong quá trình thực hiện có vấn đề khó khăn, vướng mắc, các Đảng 

ủy xã, thị trấn kịp thời phản ánh về Thường trực Huyện ủy (qua Cơ quan Tổ 

chức - Nội vụ) để trao đổi, thống nhất thực hiện. 

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 06-KH/HU, ngày 21/9/2015 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức“Hội nghị giao ban Bí thư chi 

bộ trực thuộc Đảng ủy xã - thị trấn”. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 
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     Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện, 

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

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

- Các Hội đặc thù huyện, 

- Đảng ủy các xã, thị trấn, 

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 171-CV/TU, ngày 02/8/2021 của Tỉnh ủy Trà 

Vinh “Về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19”. 

Thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị 

quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội; Công điện số 

1063/CĐ-TTg, ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống 

dịch Covid-19. Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp, các ngành, cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong huyện tiếp 

tục tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, phòng, ban, 

ngành, đoàn thể huyện, lực lượng vũ trang tập trung chỉ đạo quyết liệt 

hơn, thực chất và phải có thái độ kiên quyết thực hiện các biện pháp 

mạnh mẽ theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban 

Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 của tỉnh và của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện. Tiếp tục 

thực hiện Công văn số 2353/UBND-KGVX, 01/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện “về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 

ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH 

HUYỆN ỦY TIỂU CẦN 

* 

Số 224-CV/HU 
Về việc tiếp tục tăng cường chỉ đạo   

phòng, chống dịch Covid-19  

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
     Tiểu Cần, ngày 05 tháng 8 năm 2021 
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01/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh”. 

2. Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang 

phải gương mẫu chấp hành nghiêm và làm tốt công tác tuyên truyền, vận 

động Nhân dân thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Nếu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực 

lượng vũ trang vi phạm thì người đứng đầu đơn vị, địa phương phải có 

hình thức xử lý nghiêm và báo cáo Thường trực Huyện ủy. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - 

xã hội huyện, xã, thị trấn tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định để 

đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác chấp hành không vi phạm các 

quy định về giãn cách xã hội, đồng thời phát huy tinh thần tương thân, 

tương ái vận động xã hội hóa để hỗ trợ đoàn viên, hội viên khi gặp khó 

khăn. Nắm chắc và đề xuất hỗ trợ kịp thời các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh 

khó khăn, neo đơn, yếu thế, không để dân thiếu đói. 

4. Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị 

trấn triển khai thực hiện tốt Công điện số 1063/CĐ-TTg, ngày 31/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 

10/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mới ban hành: 

- Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát thực hiện nghiêm hơn 

nữa các nguyên tắc giãn cách xã hội; thực hiện cho được mục tiêu giãn 

cách xã hội là: Kiềm chế, kéo giảm, kiểm soát được sự lây lan của dịch 

bệnh; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm gắn với giáo dục, thuyết 

phục để nâng cao ý thức chấp hành, tạo tính răn đe nhằm thực hiện giãn 

cách xã hội phòng, chống dịch bệnh thời gian tới hiệu quả hơn. 

- Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ trướng Chính phủ 

kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết 

về đời sống, y tế để người dân an tâm “Ai ở đâu ở đấy”, tuyệt đối không 

để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú và không cho người dân vào 

huyện đến khi hết giãn cách, trừ những trường hợp được chính quyền cho 

phép (đối với những trường hợp cần thiết đến quan hệ làm việc với 

huyện hoặc kiểm tra, thi công các công trình, dự án thì phải được sự 

đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân huyện trước khi đến, tránh 

tình trạng khi đi đến các chốt vào huyện rồi mới gọi điện gây khó khăn 

trong công tác quản lý chung). 
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- Chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, khảo sát khả năng cung 

cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu; có phương án chuẩn bị sẵn để hỗ 

trợ cho người dân kịp thời, không để thiếu; các xã, thị trấn nắm chắc hộ 

nghèo, hộ khi khó khăn, nhất là trong các khu phong tỏa (nếu có) để hỗ 

trợ, giúp đỡ, không để ai khi khó khăn mà không được giúp đỡ. Nhanh 

chóng thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

- Chỉ đạo tiếp tục chủ động rà soát các phương án, có giải pháp 

cụ thể phòng, chống dịch bệnh; đảm bảo đầy đủ trang thiết bị cần thiết 

phòng ngừa, xét nghiệm, điều trị và tiêm vắc-xin... chủ động đề xuất mua 

trang thiết bị, vật tư cần thiết phòng, chống dịch bệnh, không để đến hết 

mới đề nghị mua hoặc hỗ trợ. Tăng cường huy động đội ngũ cán bộ y tế, 

không phân biệt công, tư tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa 

bàn huyện. Có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác 

sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên; phân công, điều động cho các Trạm y 

tế có khó khăn về nhân lực y tế. 

- Tổ chức tiêm vắc-xin nhanh chóng, đúng đối tượng, an toàn, 

hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin, cho, lựa chọn vắc-xin, 

lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu 

cực khác trong việc tiêm vắc-xin. Xử lý nghiêm, kịp thời theo pháp luật 

những trường hợp vi phạm. 

- Chỉ đạo các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp, nhà máy, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh phải đảm bảo 3 tại chỗ mới được duy trì sản xuất, 

kinh doanh; khi sản xuất kinh doanh không được chủ quan, phải tăng 

cường tuyệt đối các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Kiên 

quyết ngừng sản xuất kinh doanh đối với những đơn vị không đảm bảo 

các điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 
 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

         PHÓ BÍ THƯ 

                  (Đã ký) 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 
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LÃNH ĐẠO TỈNH, HUYỆN THĂM, TẶNG GIA ĐÌNH  

CHÍNH SÁCH NHÂN DỊP 27/7 
 

 

Với đạo lý “Uống nước nhớ 

nguồn, ăn trái nhớ người trồng 

cây”, nhân kỷ niệm 74 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ; đồng chí 

Dương Thị Ngọc Thơ - UVTV 

Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND 

tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn 

Phương – TUV, Bí thư Huyện ủy,  

Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Sơn Sô Phonl – Phó Chủ tịch UBND 

huyện đến thăm, tặng quà các đối tượng, gia đình chính sách trên địa 

bàn huyện. Theo đó, lãnh đạo tỉnh, huyện đã đến thăm và chuyển quà 

tặng cho 92 đối tượng, gia đình chính sách tiêu biểu ở 11/11 xã, thị trấn 

trong huyện. Trong đó, có 01 Anh hùng LLVTND (Trang Thị Láng - 

Khóm 2, thị trấn Tiểu Cần) 15 mẹ Việt Nam anh hùng (hiện còn sống); 

03 gia đình thờ cúng Anh hùng LLVTND; 11 thương binh; 03 đối tượng 

bị chất độc hóa học tỷ lệ thương tật trên 81% và 60 đối tượng chính sách 

có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật. Mỗi đối tượng và gia đình chính sách 

được hỗ trợ một phần quà từ 500.000 đến 1.000.000 đồng; tính chung 

tổng các phần quà 59 triệu đồng. Đồng thời chỉ đạo cấp phát kinh phí, 

quà lễ cho 3.956 đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện, 

với tổng số tiền 1.065.400.000 đồng. 

Tại các nơi đến, lãnh đạo tỉnh, huyện ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời 

sống vật chất, tinh thần của các đối tượng chính sách; đồng thời mong 

rằng các gia đình tiếp tục giữ vững và phát huy tốt truyền thống cách 

mạng của bản thân, gia đình, quê hương; thường xuyên nhắc nhỡ giáo 

dục, động viên con cháu ra sức học tập, lao động và tích cực tham gia các 

phong trào hành động cách mạng ở địa phương. 

Được biết, đến thời điểm này huyện Tiểu Cần đã chuyển kịp thời, 

đầy đủ các chế độ và quà tặng của Trung ương, tỉnh, huyện đến các đối 

tượng và gia đình chính sách trên địa bàn huyện nhân kỷ niệm 74 năm 

ngày thương binh liệt sĩ. 

                                                                            Thúy Vân 
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LÃNH ĐẠO HUYỆN THĂM, TẶNG QUÀ  

Y – BÁC SĨ, NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 4 
 

 

Ngày 03/8/2021, đồng chí 

Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí 

thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện; đồng chí Nguyễn Văn 

Diệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch UBND huyện và đồng chí 

Nguyễn Thị Kiều Diễm - Trưởng 

Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch 

UBMTTQVN huyện đã đến thăm, tặng quà động viên ban lãnh đạo, Y 

– Bác sĩ, nhân viên Bệnh viện đa khoa khu vực Tiểu Cần nay là Bệnh 

viện dã chiến số 4 tỉnh Trà Vinh. Tại đây, lãnh đạo huyện đã thăm hỏi 

tình hình sức khỏe, sinh hoạt của đội ngũ y - bác sĩ, điều dưỡng, nhân 

viên đang làm việc tại bệnh viện; đồng thời tìm hiểu những thuận lợi, khó 

khăn về nhân lực phục vụ; về việc tiếp nhận, bố trí sử dụng các trang 

thiết bị y tế chuyên dùng tại các khoa, phòng thực hiện thu dung, sàng 

lọc, cách ly, điều trị và cấp cứu các trường hợp mắc Covid-19 kể từ 0 giờ 

ngày 29/7 đến nay (Thời điểm chuyển BVĐKKV Tiểu Cần, thành Bệnh 

viện dã chiến số 4 của tỉnh) 

Bác sĩ Nguyễn Thiên Lộc – đại diện Ban giám đốc Bệnh viện dã 

chiến số 4 cho biết, đến trưa ngày 03/8 bệnh viện đã tiếp nhận, theo dõi, 

điều trị 95 trường hợp bệnh nhân là F0 và các trường hợp (trong – ngoài 

huyện) đang cách ly tập trung có kết quả xét nghiệm dương tính với Sars 

CoV-2. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đội ngũ y – bác sĩ hiện tại cơ 

bản đáp ứng được yêu cầu tiếp nhận, sàng lọc, điều trị cho bệnh nhân; 

các quy trình từ tiếp nhận đến điều trị được thực hiện theo đúng hướng 

dẫn chuyên ngành của Bộ Y tế. Tuy nhiên, hiện tại Bệnh viện dã chiến số 

4 cũng gặp một số khó khăn về hậu cần, sinh hoạt, ăn uống của bệnh 

nhân và đội ngũ y – bác sĩ đang làm nhiệm vụ. Kể cả việc thanh – quyết 

toán có liên quan đến hoạt động của bệnh viện trong tình hình mới. 

Qua đó, lãnh đạo Huyện ủy Tiểu Cần đã ghi nhận, biểu dương 

những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện thời 

gian qua đã phát huy rất tốt tinh thần trách nhiệm, vì sức khỏe cộng đồng. 
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Tuy nhiên, ban lãnh đạo bệnh viện cũng phải đặc biệt chú ý trang bị đầy 

đủ đồ bảo hộ, vật tư y tế cần thiết nhằm đảm bảo sức khỏe cho cán bộ, 

nhân viên thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân. Đối với những khó 

khăn, vướng mắc về hậu cần, thanh – quyết toán, liên quan đến hoạt động 

của bệnh viện, Bí thư Huyện ủy cũng đã ghi nhận và chỉ đạo Phòng Tài 

chính – Kế hoạch, cùng các ngành liên quan của huyện khẩn trương vào 

cuộc để sớm tháo gỡ khó khăn này. 

Dịp này, lãnh đạo Huyện ủy Tiểu Cần cũng trao tặng Bệnh viện dã 

chiến số 4, với số tiền 10 triệu đồng để chia sẻ khó khăn, vất vả mà lực 

lượng này phải đối mặt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.  

                                                 An Oanh 

 

CHUYỂN BIẾN TÍCH CỰC SAU 12 NĂM THỰC HIỆN 

CHÍNH SÁCH “TAM NÔNG” 
 

 
 

Sau 12 năm thực hiện Nghị 

quyết 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 

của BCH TW khóa X về “Nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn” (gọi 

tắt là “tam nông”); đến nay huyện 

Tiểu Cần đã cơ bản hoàn thành 

nhiều mục tiêu, nhiệm vụ về phát 

triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Trên cơ sở Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 

X và Chương trình hành động số 30 của Tỉnh ủy về chiến lược “Tam 

nông”; huyện Tiểu Cần đã cụ thể hóa các văn bản thành chương trình 

hành động phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của địa phương. Đồng 

thời huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân cùng thực 

hiện; qua đó nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, huyện 

đã phát triển và duy trì 08 điểm mô hình cánh đồng lớn; hình thành 6 

điểm liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm và 154 mô hình sản xuất lúa 

thông minh, ứng dụng công nghệ vi sinh, hữu cơ vi sinh, trồng rau an 

toàn, trồng bắp - trồng đậu phọng trên đất giồng cát, trồng dưa lưới trong 

nhà màn, trồng dừa hữu cơ, nuôi  thủy sản, chăn nuôi gia súc gia cầm. 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 8/2021 

 

31 

 

Bên cạnh đó, người dân còn chuyển đổi hơn 1.937 ha đất trồng lúa kém 

hiệu quả sang trồng các loại rau màu, cây ăn trái, góp phần tăng thu nhập 

cho người dân từ 1,5 - 2 lần so với trồng lúa.  

Trong quá trình sản xuất có hơn 70% diện tích được bà con sử dụng 

giống lúa chất lượng cao (tăng hơn 65 % so với năm 2008); gần 85% 

diện tích sử dụng giống xác nhận; 100% khâu làm đất, bơm tát nước, gặt 

lúa và từ 50 – 60% khâu gieo sạ, phun thuốc được cơ giới hóa, góp phần 

tăng năng suất lao động, giảm tỷ lệ hao hụt còn dưới 10 %. Đặc biệt là 

nhờ áp dụng cơ giới hóa trong khâu thu gom phụ phẩm của cây lúa (rơm, 

rạ) cũng làm tăng thu nhập cho người dân từ 1,6 – 2 triệu/ha. Hiện tại, giá 

trị sản xuất bình quân 01 ha đất nông nghiệp trên địa bàn huyện ước đạt 

khoảng 100 triệu đồng; trong đó lợi nhuận bình quân 44 triệu đồng/năm. 

Bên cạnh việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp, huyện Tiểu 

Cần còn vận động thành lập được 12 hợp tác xã nông nghiệp với 1.856 xã 

viên tham gia góp vốn điều lệ hơn 8,13 tỷ và 134 tổ hợp tác sản xuất trên 

lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, với tổng số 3.701 thành viên tham gia. 

Đối với lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội nông thôn; 

12 năm qua huyện Tiểu Cần đã huy động được nhiều nguồn lực từ Trung 

ương, ngân sách địa phương, vốn lồng ghép, các chương trình dự án, vốn 

tín dụng, vốn doanh nghiệp và Nhân dân được hơn 3.334 tỷ đồng. Thông 

qua nguồn vốn này, huyện đã xây dựng 08 tuyến đường liên xã, 47 tuyến 

đường liên ấp, 53 tuyến đường ngõ xóm, 22 tuyến đường trục chính nội 

đồng; nạo vét 160 tuyến kênh cấp II và 1.201 tuyến kênh cấp III; nâng 

cấp các tuyến bờ bao chống sạc lỡ, ngăn triều cường; xây dựng 03 trạm 

bơm phục vụ sản xuất... Nhờ đó, đến nay trên địa bàn huyện (09 xã) đã 

cơ bản hoàn thiện hệ thống giao thông với tổng số 21 tuyến đường liên xã 

đạt chuẩn; 53 tuyến đường liên ấp; 280 tuyến đường ngõ xóm; 42 tuyến 

đường trục chính nội đồng, với tổng chiều dài hơn 576km và 12 tuyến 

kênh cấp 1 cùng 643 tuyến kênh cấp 2, cấp 3 có tổng chiều dài hơn 

841km. Các công trình này đã góp phần giúp cho 09 xã trên địa bàn 

huyện cơ bản đạt các tiêu chí giao thông, thủy lợi trong xây dưng nông 

thôn mới và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Về cơ sở vật chất văn hoá, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn cũng 

được quan tâm đầu tư; đến nay có 08 công trình chợ nông thôn được xây 
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dựng, nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa 

của người dân nông thôn. 69/69 ấp có hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở 

đảm bảo theo quy định; 100% xã có Bưu điện văn hóa hoạt động đảm 

bảo cung cấp 02 gói dịch vụ bưu chính và viễn thông, có đường truyền 

Internet băng thông rộng kịp thời phục vụ nhu cầu truy cập thông tin của 

Nhân dân. 100% ấp, khóm văn hóa đến hạn đều được kiểm tra tái công 

nhận; 09/09 xã đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới; thị trấn Tiểu Cần và 

thị trấn Cầu Quan cũng đạt chuẩn đô thị văn minh. 

Sự nghiệp giáo dục đào tạo thời gian qua cũng có nhiều tiến bộ; toàn 

huyện hiện có 16 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và 34/36 trường 

đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất theo tiêu chí nông thôn mới. Huyện 

Tiểu Cần cũng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận hoàn thành 

Phổ cập Mầm non cho trẻ 5 tuổi; đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 

mức độ 2; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 và 11/11 xã, thị 

trấn hoàn thành công tác phổ cập trung học.  

Đối với công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe Nhân dân luôn được 

quan tâm; kể cả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, công tác phòng 

chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm được kiểm soát tốt. Cơ sở 

vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư ngày càng khang trang, hiện đại; 

đội ngũ y bác sỹ được tăng cường, nhất là về cơ sở; 100% trạm y tế xã có 

bác sĩ và y sĩ sản nhi phục vụ công tác khám, chữa bệnh; 100% ấp có cán 

bộ y tế được đào tạo qua chương trình y tế cộng đồng bảo đảm cho người 

dân được tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Số người 

tham gia bảo hiểm y tế hàng năm đều tăng. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng 

dưới 05 tuổi giảm từ 15,18% năm 2008 xuống còn 3,68% năm 2020. Tỷ 

lệ tăng dân số của huyện từ 1,34% năm 2008 giảm còn 1,1% năm 2020.  

Công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội luôn được huyện quan 

tâm đúng mức. Thông qua các chương trình mục tiêu Quốc gia giảm 

nghèo, chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và các 

chương trình dự án; 12 năm qua huyện Tiểu Cần đã xây dựng 2.782 căn 

nhà ở cho đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, góp phần nâng tỷ lệ 

nhà ở đạt chuẩn của Bộ xây dựng lên 88,67% (22.461 hộ), không còn nhà 

ở tạm bợ, dột nát. Ngoài ra, huyện còn đầu tư 62 dự án đào tạo nghề cho 

3.381 lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo đạt 
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trên 74%; giới thiệu giải quyết việc làm cho trên 35.430 lượt lao động 

trong và ngoài nước; trong đó có 597 lao động hợp tác làm việc ngoài 

nước. Riêng các ngành đoàn thể trong huyện còn tao điều kiện cho 

32.340 lượt hộ được tiếp cận các nguồn vốn tín dụng ưu đãi với tổng dư 

nợ hơn 8.487 tỷ đồng, góp phần nâng cao mức sống của người dân ở địa 

phương. Nếu như năm 2008 tỷ lệ hộ nghèo của huyện chiếm đến 19,47% 

thì đến cuối năm 2020 giảm còn còn 0,96%. Thu nhập bình quân đầu 

người khu vực nông thôn từ 20,7 triệu đồng năm 2010 tăng lên 57,44 

triệu đồng năm 2020. 

Đáng chú ý là phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng 

nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận; đến nay toàn huyện có 

95,57% (24.210 hộ) đạt chuẩn hộ gia đình văn hóa - nông thôn mới; 

69/69 ấp đạt chuẩn nông thôn mới; 09/09 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, 3/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và huyện Tiểu 

Cần cũng được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông 

thôn mới đầu tiên của tỉnh Trà Vinh vào năm 2018.  

Nhìn chung, qua 12 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng (khóa X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn” 

và Chương trình hành động số 30 của Tỉnh ủy; đến nay nhận thức của hệ 

thống chính trị và xã hội trên địa bàn huyện Tiểu Cần về chính sách “tam 

nông” có nhiều chuyển biến tích cực. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở 

nông thôn phát triển khá nhanh, đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân 

sinh. Các chính sách xã hội, an sinh xã hội cho người nghèo, cận nghèo 

và người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn các xã, ấp đặc biệt khó 

khăn được triển khai kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở 

nông thôn được giữ vững và tăng cường. Những kết quả đó như một 

minh chứng cụ thể về sự đổi thay vượt bật của quê hương Tiểu Cần trong 

quá trình kiến tạo, xây dựng và phát triển theo lộ trình nông thôn mới – 

đô thị văn minh. Và, không chỉ dừng lại ở đó, hiện nay Đảng bộ, chính 

quyền, đoàn thể và Nhân dân huyện Tiểu Cần đang tiếp tục huy động mọi 

nguồn lực, dồn sức xây dựng huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc 

tỉnh trước năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 15 của Tỉnh ủy đề ra. 

                                                        Thanh Quang 
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NHỮNG NGHĨA CỬ CAO ĐẸP VÀ NỖI TRĂN TRỞ 

TRONG MÙA DỊCH 

 
 

Trong bối cảnh dịch Covid-

19 đang diễn biến vô cùng phức 

tạp trên địa bàn tỉnh nói chung, 

huyện Tiểu Cần nói riêng, cả hệ 

thống chính trị và các tầng lớp 

nhân dân huyện Tiểu Cần đang 

chung sức, đồng lòng tham gia 

phòng, chống dịch.  

Từ khi huyện Tiểu Cần xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 

đầu tiên tại ấp Hòa Thành, xã Hùng Hòa, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch 

Covid-19 của huyện chỉ đạo ngành chức năng và các xã thị trấn khẩn 

trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, cụ thể như: 

điều tra, truy vết, lấy mẫu test nhanh, tiến hành phun hóa chất khử khuẩn 

tại nhà đối tượng F1 và F2, chỉ đạo thiết lập khu cách ly, phong tỏa, chỉ 

đạo các ngành phân công lực lượng trực đảm bảo an ninh trật tự tại khu 

vực cách ly, phong tỏa, thành lập các Tổ Covid cộng đồng...  

Có thể nói, từ khi bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư này, không 

khó để bắt gặp hình ảnh những người cán bộ chiến sỹ công an, bộ đội, 

dân quân tự vệ, lực lượng tình nguyện không quãng ngại khó khăn ngày 

đêm làm nhiệm vụ trực 24/24 giờ để bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực 

phong tỏa cách ly, thậm chí có đồng chí mấy tháng liền chưa được về 

thăm gia đình chỉ vì mục tiêu đóng góp sức mình cùng với cấp ủy, chính 

quyền quyết tâm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Đội ngũ y, bác sĩ bất 

chấp nguy cơ có thể lây nhiễm dịch bệnh để chăm sóc sức khỏe cho 

người đang thực hiện cách ly, phong tỏa trực tiếp lấy mẫu xét nghiệm 

nhằm phát hiện nhanh nhất người mắc để kịp thời có biện pháp xử lý. 

Đại úy Nguyễn Duy Thanh – Đội CSGT – Trật tự Công an huyện 

Tiểu Cần, chốt trưởng chốt kiểm dịch Covid-19, trên Quốc lộ 60 xã Hiếu 

Tử cho biết: “Từ khi thành lập các chốt kiểm soát dich bệnh trên địa bàn 

huyện; Ban lãnh đạo Công an huyện đã phân công lực lượng Cảnh sát 

giao thông, trật tự Công an huyện phối hợp với Ban chỉ huy quân sự 

huyện, Xã đội, Công an xã nơi địa bàn chốt thành lập, chia làm 3 ca túc 
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trực 24/24 để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phương tiện và 

người ra vào địa bàn huyện. Trung bình mỗi ngày lực lượng chúng tôi 

kiểm tra, kiểm soát trên 2.500 phương tiện với hơn 4.000 lượt người ra 

vào địa bàn huyện. Mặc dù trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều 

khó khăn do mưa to, có khi gió lốc làm sập cả chốt trực, nhưng được sự 

quan tâm của Ban chỉ đạo, chúng tôi vẫn bám chặt chốt, khắc phục khó 

khăn, làm tốt nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát, phục vụ tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh”.  

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã không ngừng 

động viên, thăm hỏi sức khỏe, nhu cầu cần thiết của người dân đang thực 

hiện cách ly, phong tỏa; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp chính 

quyền và các tổ chức thành viên cùng cấp tăng cường công tác tuyên 

truyền, vận động nhân dân tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng, 

chống dịch, đồng thời kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực 

phục vụ công tác phòng, chống dịch với tinh thần "tương thân, tương ái", 

"nhường cơm sẻ áo". Để hưởng ứng lời kêu gọi đó, nhiều tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài huyện đã ủng hộ trên 506 triệu đồng vào quỹ phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 và lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần 

thiết phục vụ cho khu cách ly, phong tỏa. 

 Đặc biệt, từ khi bắt đầu có trường hợp thực hiện cách ly tập trung 

phòng, chống dịch, để giúp người đang thực hiện cách ly vượt qua khó 

khăn, trong cộng đồng đã xuất hiện các mô hình “bếp cơm yêu thương” 

của các nhóm thiện nguyện, hội viên các ngành đoàn thể, và người dân… 

họ đã tạm gát lại công việc gia đình để đóng góp công sức cùng nhau nấu 

những bữa cơm yêu thương, đa dạng về món ăn đảm bảo dinh dưỡng để 

chung sức, đồng hành cùng những người dân đang thực hiện cách ly vượt 

qua hoàn cảnh khó khăn trước mắt… Ngoài ra lực lượng đoàn viên, thanh 

niên với vai trò xung kích của tuổi trẻ, trên tinh thần tình nguyện tham 

gia các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn, cấp phát nước uống miễn 

phí; phối hợp với lực lượng y tế thường trực tại các điểm thi tiến hành đo 

thân nhiệt cho tất cả thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ tại các điểm thi tốt 

nghiệp THPT Quốc gia năm 2021, tham gia làm mặt nạ chắn giọt bắn 

tặng cho Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện và các lực 

lượng đang trực tại khu cách ly huyện, khu vực phong tỏa và tham gia 
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nhiều hoạt động phòng, chống khác. Còn nhiều và rất nhiều những việc 

làm có ý nghĩa như: hoạt động thăm tặng quà của UBMTTQVN, Hội Phụ 

nữ các cấp, Hội bảo trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam 

DIOXIN… cho người dân và trẻ em đang thực hiện cách ly, người 

nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Tất cả mọi sự 

ủng hộ đó không chỉ bằng vật chất, mà còn mang giá trị tinh thần được 

nhân lên hàng ngày, hàng giờ và thể hiện sự đồng cam cộng khổ, tương 

thân tương ái của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân toàn huyện 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Bằng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân 

dân trong huyện để cùng chăm lo cho người dân, thì vẫn còn một số ít cá 

nhân đã có những lời nói xuyên tạc nhằm phủ nhận công sức, sự quan 

tâm của cấp ủy, chính quyền và những người tình nguyện, điển hình ở xã 

Long Thới có 01 trường hợp cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã 

hội và đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5 triệu đồng và cũng 

còn một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm các quy định của 

Nhà nước như: cố tình khai báo y tế không trung thực, tụ tập đông người, 

không giữ khoảng cách theo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, thậm chí không 

đeo khẩu trang nơi công cộng, đi ra ngoài khi không thật sự cần thiết… 

qua đó cho thấy một số người dân còn tâm lý chủ quan, lơ là trước diễn 

biến của tình hình dịch bệnh, đã tạo thêm nhiều áp lực cho công tác 

phòng chống dịch bệnh của huyện. 

Đại úy Nguyễn Duy Thanh còn chia sẻ: “Chúng tôi Khuyến cáo với 

mọi người dân: hãy chấp hành nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính 

phủ và Chỉ thị 09 của UBND tỉnh, chỉ ra đường khi thật sự cần thiết, khai 

báo trung thực, không được cố tình trốn các chốt kiểm tra, không diện 

mọi lý do để quay lại chốt, mong rằng mọi người dân chúng ta hãy chung 

sức, đồng lòng cùng cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống 

dịch, để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường”. 

Hiện nay dịch bệnh ngày càng phức tạp, làm ảnh hưởng rất lớn đến 

sức khỏe, đời sống của người dân. Những việc làm có ý nghĩa đã góp 

phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, cùng chung sức, đồng lòng với cả hệ 

thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người, mỗi nhà tùy theo điều kiện 

của mình hãy có những hành động thiết thực chia sẻ giúp đỡ những người 
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còn khó khăn, yếu thế. Bên cạnh đó mong rằng mỗi người hãy trân trọng 

những tấm lòng cao cả đó, cần nhìn sự việc với cái nhìn khách quan, 

trung thực, nếu có những vấn đề gì chưa hoàn thiện hãy chân thành góp ý 

xây dựng để rút kinh nghiệm. Trong thời điểm này ý thức và trách nhiệm 

của chính mỗi người sẽ góp phần rất quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh, hãy 

để sự hy sinh của những người vì chúng ta mà bất chấp nguy hiểm thật sự 

có ý nghĩa. 

                                                                          Ngọc Diễm                               

 

    Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

BÀI HỌC CẢNH GIÁC 

 

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thuỵ, công tác tại Uỷ ban Ngoại giao của 

Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà năm 1945-1946 kể: 

Những năm 1945-1946, tôi được Uỷ ban Ngoại giao phân công 

công tác ở vùng biên giới Cao Bằng. Bác giao cho tôi và các đồng chí 

Tỉnh uỷ Cao Bằng phải khéo giữ yên ổn vùng biên giới, để khỏi bị bọn 

thân Pháp và bọn phản động vùng biên quấy rối trong lúc ta đang phải 

tập trung chống Pháp. 

Một lần sau khi nghe tôi báo cáo kết quả công việc, Bác dặn: “Bọn 

đặc vụ thân Pháp đang hoạt động ở biên giới để tìm hiểu tình hình của ta 

và phá hoại ta. Khi sang giao thiệp cái gì đáng nói hãy nói, cái gì không 

đáng nói thì đừng nói. Ngay trong gia đình cũng có những việc không 

nên nói cho bên ngoài biết… Các chú giữ yên biên giới thế là tốt, nhưng 

thành ngữ có câu: Cư yên tư nguy, cư trị bất vong loạn. Chú có hiểu hai 

câu đó không?” (nghĩa là: Lúc sống yên ổn, phải nghĩ đến lúc hiểm nguy. 

Lúc sống thái bình, phải nghĩ đến (không quên) khi có loạn). 

Trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, để đảm bảo bí mật 

tuyệt đối, cơ quan Phủ Chủ tịch ở Việt Bắc, dù không có dấu hiệu bị lộ 

cũng cứ 3 tháng phải di chuyển địa điểm. Có lần một đồng chí về nước 

báo cáo, xong công việc, đồng chí ngỏ ý được vào thăm Bác. Tiễn đồng 

chí đó xong, Bác nhẹ nhàng nhắc nhở: “Sao lại đưa khách vào tận cơ 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 8/2021 

 

38 

 

quan?”. Đồng chí Văn phòng phân bua: “Vì cháu nghĩ đồng chí này trước 

đã làm việc với Bác”. Bác ôn tồn: “Chú nói không sai, nhưng đồng chí ấy 

đi công tác ở ngoài lâu rồi. Nay mới về, ta chưa nắm chắc tình hình, nên 

chỉ để Bác tiếp ở Trạm khách chứ. Chú quên nội quy bảo mật à?”. 

BÀI HỌC 

Thời chiến cũng như thời bình, việc giữ gìn bí mật, nâng cao cảnh 

giác phải được coi là việc làm. 
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Trong số này: 

 

 

1. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần. 

2. Những nhiệm vụ tập trung trong tháng 8/2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện Tiểu Cần. 

3. Cảnh giác mầm mống dân tuý, ngăn chặn nguy cơ bất ổn. 

4. Kế hoạch số 33-CV/HU, ngày 12/7/2021 “Tổ chức các hoạt 

động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh”. 

5. Kế hoạch số 34-CV/HU, ngày 21/7/2021 “Tổ chức Hội nghị 

giao ban giữa Thường trực Huyện uỷ với Bí thư chi bộ trực thuộc 

đảng bộ xã, thị trấn”. 

6. Công văn số 224-CV/HU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện uỷ “V/v tiếp tục tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19”. 

7. Lãnh đạo tỉnh, huyện thăm, tặng gia đình chính sách dịp 27/7. 

8. Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà Y – Bác sĩ, nhân viên Bệnh 

viện dã chiến số 4. 

9. Chuyển biến sau 12 năm thực hiện chính sách “tam nông”. 

10. Những nghĩa cử cao đẹp và nỗi trăn trở trong mùa dịch. 

11. 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 

  
 

* Ảnh 1: Lãnh đạo HĐND tỉnh, Huyện ủy & Đảng ủy Phú Cần thăm gia 

đình chính sách nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/2021 

* Ảnh 2: Lãnh đạo HĐND tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện thăm – tặng quà 

các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện.   
 

  
 

* Ảnh 3: Lãnh đạo Dan Dân vận Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh tặng quà cho các bếp 

ăn từ thiện – hỗ trợ người đang cách ly tập trung 

* Ảnh 4: Một chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tiểu Cần 

 
 

 

 

                                             Bìa & minh họa:  

                                                  Thanh Quang – Chí Hẹn – Mai Đình  

                                                    (Xuất bản phẩm không bán) 

 


