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Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần
HUYỆN TIỂU CẦN CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945-1954)
2-Từ đầu năm 1946 đến tháng 12 năm 1949:
Công tác điều tra khảo sát nắm chắc thực trạng ruộng đất của từng
địa phương và thái độ chính trị của từng đối tượng hiện đang sở hữu đất
được tiến hành một cách kỹ lưỡng. Trên cơ sở đó, lập phương án và từng
bước thực hiện việc tạm cấp đất cho toàn bộ dân cày trong huyện được
triển khai một cách đại trà. Định suất bình quân mỗi nhân khẩu từ 5.000
mét vuông đến 7.000 mét vuông tuỳ theo đặc biệt của từng xã. Việc tạm
cấp đất cũng được thực hiện cho các đối tượng là thân nhân nguỵ quân,
nguỵ quyền và nguỵ quân nguỵ quyền đã bỏ hàng ngũ địch trở về với
nhân dân, không phân biệt dân tộc và tôn giáo. Ngay trong lúc khó khăn
của cuộc kháng chiến, dưới họng súng của bọn Commandos, Đảng ta đã
đem ruộng đất đến cho người dân cày, không ít cán bộ, đảng viên, chiến
sĩ Tiểu Cần đã hy sinh để đem lại những quyền lợi thiết thực cho nông
dân, tăng cường sinh hoạt dân chủ trong nông thôn. Do vậy, củng cố
niềm tin và tình cảm tốt đẹp của nông dân đối với cách mạng, động viên
đồng bào các dân tộc trong huyện ra sức bảo vệ thành quả cách mạng,
tích cực tham gia kháng chiến làm cơ sở để giữ vững và phát triển thế
trận chiến tranh nhân dân.
Sau khi hoàn thành công tác cấp đất cho nông dân, các phong trào
kháng chiến ở Tiểu Cần đều phát triển như huy động đúng mức sức dân.
Phong trào tòng quân diệt giặc được nam, nữ thanh niên nô nức hưởng
ứng. Các lực lượng vũ trang cách mạng như địa phương quân, Vệ quốc
đội, Công an xung phong, dân quân du kích các xã,… được củng cố và
tăng cường sức chiến đấu. Một số trận đánh tuy qui mô không lớn ở Tân
Hoà, Tập Ngãi, Hùng Hoà, Long Thới,… nhưng đã làm bọn Commandos
thối động, bớt hung hãn. Cuộc kháng chiến ở Tiểu Cần từ chỗ rơi vào thế
bị động phòng ngự vào đầu năm 1949 đã chuyển dần sang thế cầm cự rồi
phản công.
(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo)
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ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH
HUYỆN ỦY TIỂU CẦN
*
Số 246-CV/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tiểu Cần, ngày 01 tháng 9 năm 2021

Về việc tập trung chỉ đạo công tác
phòng, chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy,
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo,
Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 huyện,
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện,
- Trưởng các cơ quan, ban, phòng, ngành, đoàn thể, Hội
đặc thù huyện,
- Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn.
Căn cứ Công văn số 197-CV/TU, ngày 01/9/2021 của Tỉnh ủy Trà
Vinh “Về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19”.
Thường trực Huyện ủy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Huyện
ủy, Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban, phòng, ngành,
đoàn thể, hội đặc thù huyện, các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo thực hiện
tốt một số nội dung sau:
1. Bí thư, Chủ tịch, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn xã, thị trấn; Bí thư, Chủ tịch, Trung tâm Chỉ huy phòng,
chống dịch Covid-19 huyện không nghỉ Lễ 02/9 và thứ Bảy, chủ Nhật lần
này để tập trung cao điểm phòng, chống dịch. Cơ quan chuyên môn
nghiên cứu có chế độ bồi dưỡng phù hợp hoặc sau này nghỉ bù.
2. Thực hiện nghiêm túc, triệt để giãn cách xã hội; tăng cường
kiểm soát việc di chuyển của người dân, xử phạt nghiêm khắc người vi
phạm và người cấp giấy đi đường thiếu trách nhiệm; cấp giấy tràn lan,
không phù hợp nhu cầu thực tế; cấp sai đối tượng để bị lợi dụng; bảo
đảm chỉ những người được cấp giấy di chuyển đúng quy định, lý do
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chính đáng được di chuyển, nhằm phòng, chống dịch lây lan hiệu quả.
3. Nhanh chóng tiêm vắc xin theo kế hoạch được phân bổ, sau
khi nhận phải tiêm ngay, không để chậm trễ, dù chỉ là một ngày; tiêm
đúng đối tượng và thứ tự ưu tiên; những đối tượng được tiêm mũi 1 trước
thì ưu tiên tiêm mũi 2 trước.
4. Mặc dù đã thực hiện một số trợ cấp cho người dân bị khó khăn
nhưng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt xã, thị trấn, lãnh đạo chủ chốt
huyện không được chủ quan, phải theo dõi nắm chắc tình hình ở địa
phương, cơ sở để giải quyết kịp thời khó khăn về đời sống, sức khỏe
người dân.
Thường trực Huyện ủy yêu cầu các đồng chí lãnh đạo các cơ
quan, ban, phòng, ngành, đoàn thể, các Hội đặc thù và các xã, thị trấn
thực hiện tôt các nội dung chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Ban
Thường vụ Huyện ủy và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thường
xuyên cập nhật thông tin báo cáo Thường trực Huyện ủy nắm, chỉ đạo.
T/M BAN THƢỜNG VỤ
BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Văn Phƣơng
ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH
HUYỆN ỦY TIỂU CẦN
*
Số 41-KH/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tiểu Cần, ngày 08 tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống
dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay
----Thực hiện Kế hoạch số 27-KH/TU, ngày 26/8/2021, của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về “công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống
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dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay”; Ban Thường vụ Huyện ủy xây
dựng Kế hoạch chỉ đạo thông tin, tuyên truyền với các nội dung cụ thể,
như sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Qua công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất trong
tư tưởng nhận thức và hành động đúng đắn của cán bộ, đảng viên và các
Nhân dân trong huyện về diễn biến, tình hình, tính chất nguy hiểm và tác
hại của đại dịch Covid-19 cũng như những biến chủng mới do virus
SARS-COV2 gây ra, tác động xấu đến sự phát triển về kinh tế xã hội của
địa phương.
- Củng cố niềm tin, sự đồng thuận trong toàn xã hội về thực hiện
đồng bộ các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật
của Nhà nước nói chung, các nhiệm vụ giải pháp thực hiện của tỉnh,
huyện về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nói riêng; khẳng
định nỗ lực, quyết tâm của các cấp, các ngành trong công tác phòng,
chống dịch, qua đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức và người dân, chủ động, tích cực phòng,
chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Đồng thời,
nỗ lực duy trì lao động, sản xuất nhằm bảo đảm “mục tiêu kép”; quyết
tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu Kinh tế - Xã hội, góp phần thực
hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025
đã đề ra.
- Nâng cao nhận thức xã hội về lối sống tôn trọng pháp luật, kỷ luật,
kỷ cương; góp phần củng cố xây dựng giá trị văn hóa con người Việt
Nam, phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, đùm bọc, tương thân
tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong lúc dịch bệnh khó khăn, nâng cao ý thức,
tinh thần, trách nhiệm, giá trị nhân văn và lòng nhân ái, xây dựng tình
làng nghĩa xóm.
- Kịp thời, đấu tranh, phản bác làm thất bại âm mưu của các thế lực
thù địch, phản động lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp để xuyên tạc,
kích động, chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đoàn kết toàn dân tộc, lôi kéo
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quần chúng gây rối an ninh, trật tự xã hội; xử lý nghiêm các trường hợp
đăng tải, chia sẽ, bình luận thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực
trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
2. Yêu cầu
- Tập trung tuyên truyền tạo sự đồng thuận, hưởng ứng trong Nhân
dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng,
với Nhà nước và với chế độ. Việc Thông tin về dịch bệnh Covid-19 nói
riêng và thông tin trên các lĩnh vực khác nói chung, phản ánh trung thực,
khách quan, đầy đủ mọi mặt của đời sống xã hội. Tăng cường các thông
tin tích cực, tuyên truyền và tạo sự lan tỏa về phong trào nêu gương
người tốt, việc tốt, tinh thần nhân văn, nhân ái, sẻ chia, đoàn kết của dân
tộc; tránh gây tâm lý hoang mang, bi quan, lo lắng, nhưng cũng không
được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với các thông tin xấu độc, thông tin
sai sự thật, của các thế lực thù địch, phản động.
- Nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyên phù hợp với từng
nhóm đối tượng, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm,
trọng điểm, chú trọng phát huy ưu thế của nền tảng internet, mạng xã
hội, các phương tiện thông tin truyền thanh nhằm tạo sự chuyển biến, có
sức lan tỏa, thuyết phục cao trong toàn xã hội.
- Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội để
dự báo, chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền; phân công trách
nhiệm công việc rõ ràng; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ
quan, đơn vị chức năng để tổ chức thực hiện đạt kết quả. Thực hiện
nghiêm túc, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành chỉ đạo,
định hướng thông tin, tuyên truyền.
II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
- Thông tin, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương, giải pháp chỉ
đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban
Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, Ủy
ban nhân dân tỉnh, các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp của
Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện của Ban Chỉ đạo về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 các cấp, của ngành y tế về phòng, chống dịch bệnh,
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trong đó nhấn mạnh 03 mục tiêu: (1) ngăn chặn, kiềm chế, đẩy lùi nhanh
dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, trở lại trạng thái bình thường mới; (2)
Bảo đảm mục tiêu kép: Phòng chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe, tính
mạng Nhân dân và bảo đảm điều kiện cho phục vụ sản xuất, kinh doanh;
(3) Tập trung hỗ trợ các địa phương bạn, các địa bàn có số ca nhiễm cao,
tình hình, diễn biến dịch phức tạp, đời sống của người dân gặp khó khăn,
nhất là các đối tượng yếu thế trong xã hội.
- Thông tin, tuyên truyền toàn diện, kịp thời, chính xác nhưng có
chọn lọc, phù hợp, kịp thời, đúng thời điểm về diễn biến tình hình dịch
bệnh, các yếu tố và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống Nhân
dân; các hoạt động phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chuyên môn
đối với đại dịch Covid-19; truyền thông giáo dục sức khỏe để cộng đồng
nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và chủ động
phòng ngừa dịch bệnh, trong đó, chú trọng thông điệp “5K + Vắc xin” và
ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Chú trọng tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước đối với công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19;
phản ánh những nổ lực của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các doanh nghiệp trong đàm
phán, mua và cung ứng vắc xin phòng Covid-19; tuyên truyền kêu gọi
người dân yên tâm, tin tưởng, tích cực hưởng ứng công tác tiêm chủng
theo tinh thần “Tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá
nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; “vắc xin tốt nhất là vắc xin
được tiêm sớm nhất” vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp tích
cực đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.
- Tuyên truyền về các giá trị nhân văn tốt đẹp chia sẽ, hỗ trợ, giúp
đỡ lẫn nhau; tinh thần, ý thức và trách nhiệm cộng đồng, tập thể, những
nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức cá nhân; những gương người tốt, việc
tốt trong tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; qua đó, tạo tinh thần
lạc quan, đoàn kết, tương thân, tương ái. Đồng thời, ngăn ngừa, đấu tranh
chống và xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực vi phạm pháp luật trục lợi,
phát ngôn sai sự thật, xuyên tạc, phá hoại công tác phòng, chống dịch.
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- Tuyên truyền những nhận xét, đánh giá thiện chí, tích cực của các
tổ chức, cá nhân, dư luận, báo chí quốc tế ủng hộ quan điểm, chủ trương
phòng, chống dịch Covid -19 của Việt Nam; những bài học hay, kinh
nghiệm tốt trong phòng chống dịch bệnh; triển vọng đạt được các chỉ tiêu
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo.
- Truyền tải thông điệp quốc tế về một Việt Nam đang nổ lực phòng,
chống dịch Covid-19 với phương cách phù hợp; có chính trị - xã hội ổn
định, kinh tế giàu tiềm năng phát triển, xã hội đoàn kết, nhân văn, là
thành viên có trách nhiệm, tích cực cùng nhân loại phòng, chống đại
dịch; Phản ánh tình hình phòng, chống dịch trên thế giới khách quan,
công bằng, phù hợp, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận
thức rõ ràng về vị thế tích cực của Việt Nam trong bức tranh chung của
thế giới, tăng cường lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào Đảng, tránh rơi vào
“cuộc chiến truyền thông” giữa các nước lớn liên quan đến nguồn gốc
virus, chất lượng vắc xin, bảo đảm quan hệ đối ngoại của Việt Nam.
III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 của huyện
định hướng, cung cấp thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Khi có tình huống khẩn cấp phát
sinh kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh
ủy. Đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan viết bài, chia sẻ,
cung cấp, định hướng thông tin để nhân dân nắm bắt tình hình, không tin
vào các thông tin xuyên tạc, kích động trên mạng xã hội. Căn cứ tình
hình, diễn biến thực tế, khi cần thiết, chủ trì, thành lập Tổ công tác tuyên
truyền đặc biệt để chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền về vấn đề
phòng, chống đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao và các cơ quan có liên quan phát hiện, đề xuất xử
lý kịp thời những đối tượng đăng tải, chia sẻ những thông tin tiêu cực sai
sự thật, xuyên tạc, kích động trên mạng xã hội, mạng internet trên địa bàn
huyện.
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- Phát huy vai trò đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên, Cộng
tác viên dư luận xã hội từ huyện đến cơ sở để nắm bắt tình hình, tư tưởng
dư luận xã hội trong các tầng lớp Nhân dân; sớm phát hiện những yếu tố,
mầm móng có thể xuất hiện những “điểm nóng”, “có vấn đề”, không để
bị động, bất ngờ đảm bảo công tác chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân
dân huyện. Kịp thời dự báo tình hình, xây dựng phương án, kịch bản
thông tin, tuyên truyền phù hợp, bảo đảm ổn định tuyệt đối tình hình, giữ
vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
2. Ban Dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các Đoàn thể Chính trị - Xã hội huyện
- Tuyên truyền, quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương,
của tỉnh, của huyện và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp
trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
- Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận, những khó
khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt của đoàn viên, hội viên, người
lao động, Nhân dân, đặc biệt là người dân chịu tác động trực tiếp của các
biện pháp phòng, chống dịch một cách kịp thời, có chiều sâu; tham mưu,
đề xuất với Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện những giải pháp thiết
thực, hiệu quả. Phát huy vai trò của đoàn viên, hội viên trong công tác
tuyên truyền, lan tỏa thông tin chính xác, tích cực về công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trên internet và mạng xã hội .
- Tăng cường tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần tương thân,
tương ái; phối kết hợp với các cơ quan chức năng kịp thời tổ chức các
hoạt động, chương trình từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần
cho những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, những người
nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân
dân phấn đấu vượt qua thách thức, giữ vững niềm tin của Nhân dân với
Đảng. Đồng thời, tổ chức giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ
của Nhà nước, của tỉnh, huyện cho các đối tượng bị ảnh hưởng ở các địa
phương trên địa bàn huyện.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin
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Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thông tin, tuyên
truyền; phối hợp với các cơ quan có liên quan kịp thời phát hiện, đề xuất
xử lý nghiêm minh đối với việc đăng, chi sẽ, bình luận thông tin, hình
ảnh, phát ngôn tiêu cực, sai sự thật, kích động trên mạng xã hội gây sự
hoang mang trong Nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng,
chống dịch, theo tinh thần Nghị định số 72/2013/NĐ-CP, ngày 15/7/2013
của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin
trên mạng; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP, ngày 07/10/2020 của Chính
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt
động xuất bản và các quy định khác có liên quan.
4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện
- Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động, văn hóa,
văn nghệ,… phù hợp với tình hình dịch bệnh; lựa chọn, chắc lọc những
nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo không khí lạc
quan, tin tưởng trong nhân dân, đồng thời lan tỏa các thông điệp phòng,
chống dịch Covid-19 nhanh chóng, rộng khắp.
- Phát huy tối đa hiệu quả các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu
động, pano, áp phích, cổ động trực quang; Tăng cường chuyên mục,
chuyên đề về phòng, chống dịch Covid-19 trên hệ thống loa truyền thanh
của huyện; trang thông tin điện tử huyện góp phần tạo tâm lý tích cực,
giải tỏa tinh thần, cổ cũ tình tương thân, tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ của
người dân, của cộng đồng xã hội trong tham gia phòng, chống dịch.
5. Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện
- Chủ động, cung cấp thông tin kịp thời về các vấn đề liên quan
công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan
chỉ đạo và định hướng, quản lý thông tin tuyên truyền để thường xuyên
có đánh giá chính xác, điều chỉnh kịp thời việc định hướng thông tin,
cung cấp nội dung và thời lượng thông tin phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo từng giai đoạn, điều kiện, tình
hình cụ thể.
- Chỉ đạo nhân viên y tế, phát huy, nêu cao tinh thần ý thức, trách
nhiệm để làm tốt vai trò của người thầy thuốc, đồng thời, là những tuyên
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truyền viên, hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh chủ động
phòng ngừa, giữ gìn, bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình. Lưu ý tránh
những thông tin nhiều chiều, có thể tác động tiêu cực đến công tác
phòng, chống dịch.
6. Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện
- Tổng hợp, nắm tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù
địch, phản động, cơ hội chính trị; định hướng để các lực lượng tham gia
đấu tranh, phản bác, ngăn chặn gỡ bỏ và xử lý kịp thời những tin, bài, tài
khoản xã hội có nội dung thông tin, luận điệu sai trái, thù địch trên các
không gian mạng; tăng cường nắm dư luận của người dân thông qua trang
mạng xã hội, chia sẻ thông tin tích cực trên internet và mạng xã hội.
- Tăng cường, chủ động rà soát, sàn lọc, phát hiện sớm, kịp thời
những điểm nóng, những đối tượng cơ hội, thù địch lợi dụng không gian
mạng để kêu gọi kích động, chống phá; có giải pháp xử lý, ngăn chặn kịp
thời những mầm móng, dấu hiệu có nguy cơ tạo bất ổn, bạo động chính
trị.
- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thểchính trị - xã hội tăng
cường tuyên truyền thông tin chính thống qua các tài khoản cá nhân,
trang, nhóm trên các trang mạng xã hội; chủ động phối hợp với các
ngành chức năng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội; kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận xã hội theo các
nội dung định hướng của trên và chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.
7. Các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Huyện ủy
- Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phù hợp với diễn biến
tình hình, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị, xã,
thị trấn; tăng cường công tác kiểm tra, định hướng nội dung thông tin
tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ở
địa bàn; quản lý tốt việc đăng tải thông tin mạng xã hội để chỉ đạo, tổ chức
các biện pháp thông tin, tuyên truyên kịp thời, hiệu quả.
- Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của các tầng lớp
Nhân dân, để dự báo tình hình, xây dựng phương án, kịch bản thông tin,
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tuyên truyền linh hoạt, phù hợp, bảo đảm ổn định tình hình, giữ vững an
ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
- Trong thực hiện có chọn trọng tâm, trọng điểm thực hiện việc
tuyên truyền, thông tin; có tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tổ
chức sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các giải pháp phù hợp, kịp
thời việc thực hiện thông tin, tuyên truyền. Đồng thời thực hiện tốt việc
thông tin hai chiều, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời và hiệu quả.
T/M BAN THƢỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Thị Ngọc Bích
ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH
HUYỆN UỶ TIỂU CẦN
*
Số 250-CV/HU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Tiểu Cần, ngày 09 tháng 9 năm 2021

V/v chấn chỉnh việc đăng, chia sẻ,
bình luận thông tin trên mạng xã hội

Kính gửi: Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy.
Thời gian qua, nhìn chung cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức
trên địa bàn huyện đã thực hiện khá tốt việc đăng tải, chia sẻ thông tin
tích cực trên mạng xã hội. Tuy nhiên vẫn còn một số ít cán bộ, đảng viên,
công chức, viên chức, hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân
đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin, nội dung chưa tốt, chưa
chính thống, mang tính chủ quan cá nhân trong thực hiện các chủ trương
của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác phòng,
chống dịch Covid - 19. Để góp phần vào việc tuyên truyền các chủ
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trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế
việc chia sẻ thông tin xấu, độc, trên mạng xã hội của cán bộ, đảng viên,
Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện
ủy thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Nghiêm túc quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24-CT/TU,
ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp cận, xử lý và
chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên,
hội viên trên địa bàn tỉnh”. Chấn chỉnh cán bộ, đảng viên, công chức,
viên chức trên địa bàn huyện sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ,
bình luận, bày tỏ sự đồng tình (thích) đối với các tin, bài có nội dung sai
trái, không chính thống, xuyên tạc,…vi phạm kỷ luật phát ngôn; đồng
thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác khi tham gia mạng
xã hội. Bộ phận chia sẻ thông tin của địa phương, cơ quan, đơn vị phát
huy hơn nữa vai trò trong việc chia sẻ thông tin tích cực, cần chủ động
nắm chắc thông tin kịp thời, chính xác về tình hình thời sự tại địa phương
và các vấn đề mà dư luận quan tâm.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng ý thức
trách nhiệm và văn hóa ứng xử cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân khi tham gia mạng xã hội; chủ
động tuyên truyền, nâng cao cảnh giác, khả năng “tự đề kháng” cho cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng
nhân dân về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; cảnh giác khi
tiếp cận với các thông tin không chính thống trên các phương tiện truyền
thông, mạng xã hội.
3. Khuyến khích để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các
đoàn thể và Nhân dân tham gia tích cực việc chia sẻ thông tin tốt, những
thông tin định hướng các vấn đề được dư luận quan tâm, thông tin về tình
hình địa phương, đơn vị lên tài khoản Zalo, Facebook cá nhân và các
trang, nhóm Zalo, Facebook, tăng cường tuyên truyền cho người thân
trong gia đình ý thức chấp hành pháp luật trong việc đăng tải, chia sẻ,
bình luận trên trang xã hội; không kết bạn với những đối tượng thường
xuyên đưa thông tin xấu, độc; hướng dẫn người thân gia đình kỹ năng
sàng lọc, nhận biết thông tin “thật, giả”.
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5. Tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các trường hợp
vi phạm về việc đăng tải, lan truyền thông tin sai trái, xuyên tạc, bịa đặt
trên Internet và mạng xã hội. Xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, đảng
viên, công chức, viên chức tham gia “thích” các trang, nhóm, bày tỏ cảm
xúc, chia sẽ thông tin từ những trang, nhóm của các tổ chức chống phá
Đảng, Nhà nước.
6. Tích cực chia sẻ, lan tỏa thông tin được đăng trên 02 Fanpage:
Nghị
quyết
và
Cuộc
sống
(https://www.facebook.com/nghiquyetvacuocsong) và Fanpage Trà Vinh
24/7 (https://www.facebook.com/travinh24.7) của Tỉnh; trang Fanpage
Tiểu
Cần
quê
hương
tôi
(https://www.facebook.com/689148568083517/videos/
397215184346081/?t=4) của huyện và trang Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Tiểu Cần trên Zalo.
Đề nghị các đồng chí nghiêm túc thực hiện.
T/M BAN THƢỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Thị Ngọc Bích
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TIỂU CẦN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2940/UBND-KGVX

Tiểu Cần, ngày 09 tháng 9 năm 2021

V/v tập trung thực hiện các biện pháp
công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn huyện

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
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Qua 4 đợt (từ ngày 19/7/2021 đến 09/9/2021) giãn cách xã hội trên
phạm vi toàn tỉnh (trong đó có huyện Tiểu Cần), công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện đạt được những kết quả cơ bản;
số ca nhiễm ít; không phát sinh ổ dịch. Đến ngày 09/9/2021, theo Quyết
định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì huyện Tiểu Cần đạt trạng thái “bình
thường mới”, tuy nhiên trên địa bàn toàn tỉnh còn có 04 xã (07 ấp) nguy
cơ rất cao; có 08 xã (18 ấp) nguy cơ cao… vì vậy dịch bệnh Covid-19
vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Để áp dụng các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 linh hoạt, chủ động, phù hợp tình hình thực
tế với trong thời gian tới trên địa bàn huyện, thực hiện ý kiến chỉ đạo
của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 4021/UBND-KGVX ngày
09/9/2021, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban,
ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị,
đảng, đoàn thể, các tầng lớp Nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện
nghiêm túc thực hiện tốt các nội dung sau:
Từ 00 giờ ngày 10/9/2021 đến khi có thông báo mới, áp dụng
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các xã, thị trấn cụ
thể như sau:
1. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống
dịch Covid-19 (tăng cường), trong đó cần triệt để thực hiện nghiêm túc,
chặt chẽ các biện pháp sau:
- Yêu cầu mọi người dân không ra đường trong khoảng thời
gian từ 20 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ sáng ngày hôm sau (trừ
các trường hợp cấp cứu, đi mua thuốc trị bệnh, thi hành công vụ,
chuyên chở, tiếp nhận, chuyển giao hàng hóa thiết yếu,… và các vấn
đề cấp thiết khác).
- Toàn thể nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt các quy
định về phòng, chống dịch tại địa phương; quy định 5K của Bộ Y tế,
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giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp; không tập trung quá 05
người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công
cộng; chủ động khai báo y tế khi có các biểu hiện bệnh như ho, sốt,…
với Trạm Y tế gần nhất; thực hiện các biện pháp tự bảo vệ mình, gia
đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống
dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người dân hạn chế tối
đa việc ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết như mua lương
thực, thực phẩm, đi khám, chữa bệnh, đi lao động, sản xuất, làm việc tại
nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ không bị dừng hoạt
động và các trường hợp khẩn cấp khác.
- Tất cả người dân từ ngoài tỉnh vào địa bàn huyện Tiểu Cần
phải có xét nghiệm test nhanh kháng nguyên với kết quả âm tính (kể
cả trường hợp có giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn); nếu vào lưu
trú tại huyện phải được sự chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh và
phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày. Đối với người đã tiêm đủ
liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 thực hiện
theo hướng dẫn tại Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của
Bộ trưởng Bộ Y tế. Riêng các trường hợp người ngoài tỉnh đến huyện
Tiểu Cần với mục đích ngoại giao, công vụ thực hiện theo hướng dẫn
tại Công văn số 86/BCĐ ngày 08/7/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.
- Đối với người lái xe và phương tiện vận tải khi lưu thông qua
địa bàn huyện thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số
3957/UBND-CNXD ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh. Yêu
cầu tất cả tài xế lái xe trên địa bàn huyện di chuyển ra ngoài tỉnh, khi
trở về phải có xét nghiệm test nhanh kháng nguyên với kết quả âm
tính mới được phép vào huyện (kể cả trường hợp có giấy xét nghiệm
âm tính còn thời hạn); đối với tài xế lái xe ngoài huyện, ngoài các
điều kiện được phép lưu thông, phải xuất trình giấy xét nghiệm
Covid-19 âm tính còn thời hạn mới được phép vào địa bàn huyện Tiểu
Cần.
- Tiếp tục dừng hoạt động các dịch vụ massage, karaoke, các tụ
điểm vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị
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liệu, phòng tập gym, thể dục thẩm mỹ và các nhà hàng, quán ăn có
phục vụ rượu, bia,… Cho phép loại hình kinh doanh dịch vụ ăn uống,
giải khát nhưng chỉ bán mang đi (không phục vụ ăn, uống tại chỗ),
người bán phải thực hiện đúng quy định 5K, đeo khẩu trang và sử
dụng tấm chắn giọt bắn (kể cả tiểu thương buôn bán tại các chợ).
- Tiếp tục dừng các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các
địa điểm công cộng; dừng các lễ hội tôn giáo; đối với các hoạt động
nghi lễ tại cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự, đám tang tập trung
không quá 20 người.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn
huyện bố trí luân phiên 50% cán bộ, công chức, viên chức làm việc
tại cơ quan, 50% làm việc tại nhà, sử dụng công nghệ thông tin làm
việc tại nhà nhưng phải đảm bảo công việc cơ quan, đơn vị (trường
hợp cần thiết khác Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải
quyết đến làm việc tại công sở) nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch;
riêng lực lượng vũ trang và ngành y tế làm việc theo sự sắp xếp của đơn
vị; tăng cường tổ chức họp trực tuyến, chỉ tổ chức họp trực tiếp khi thực
sự cần thiết, số lượng đại biểu dự họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp
không quá 20 người trong một phòng và đảm bảo khoảng cách tối thiểu
1 mét.
2. Tăng cường quản lý chặt chẽ việc đi lại giữa vùng nguy cơ
rất cao (vùng đỏ) với các vùng còn lại; trường hợp người đi hoặc trở
về từ các vùng nguy cơ rất cao (vùng đỏ) (phạm vi ngoài địa bàn
huyện Tiểu Cần) sang các vùng bình thường mới trên địa bàn huyện
Tiểu Cần phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với
SARS-CoV-2 được thực hiện trong vòng 72 giờ (kể từ khi có kết quả
xét nghiệm).
3. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm“lấy xã,
phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục
vụ, là chủ thể phòng, chống dịch bệnh Covid-19” theo Công điện số
1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn
số 3875/UBND-KGVX ngày 03/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về
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việc hướng dẫn một số nội dung cơ bản về xây dựng “pháo đài”
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở xã, phường, thị trấn.
4. Đối với doanh nghiệp thực hiện theo Kế hoạch số 62/KHUBND ngày 07/9/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về tổ chức trở lại
hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết
định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ,
Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh và đối
tượng khó khăn khác. Vận động nguồn lực hỗ trợ không để người dân
thiếu ăn, thiếu mặc.
6. Tổ chức dạy và học trực tuyến theo Thông tư số 09/2021/TTBGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về
quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông
và cơ sở giáo dục thường xuyên (tổ chức dạy và học trực tuyến đối với
cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; riêng cấp tiểu học dạy và
học qua truyền hình).
Để công tác phòng, chống dịch tiếp tục đạt kết quả tốt hơn, đảm
bảo được sức khỏe, từng bước khôi phục lại sản xuất, ổn định đời
sống Nhân dân, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các
phòng, ban, ngành huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm
túc quán triệt, lãnh đạo Nhân dân trong huyện thực hiện đúng các nội
dung trên./.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Diệp
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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TIỂU CẦN

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2971/UBND-KGVX

Tiểu Cần, ngày 12 tháng 9 năm 2021

V/v tổ chức lễ Sêne Đôlta
năm 2021 của đồng bào Khmer

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Lễ Sêne Đôlta năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid19 diễn biến phức tạp. Để đồng bào Khmer đón mừng lễ Sêne Đôlta năm
2021 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, tiết kiệm và đảm bảo
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Công văn số 4037/UBND-KGVX ngày 10/9/2021, Chủ
tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện và
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác
sau đây:
1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính
sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer, vận
động đồng bào Khmer trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống yêu
nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, lương giáo; chấp hành tốt các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia
giữ gìn an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh; nêu cao ý chí tự lực, tự cường hăng hái thi đua lao động sản
xuất, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần thực
hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
2. Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam huyện, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Phòng Lao động - Thương
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binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, các cơ quan có liên quan và
Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch
thăm hỏi các gia đình chính sách, các chùa Phật giáo Nam tông Khmer
và người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn huyện một cách
phù hợp với điều kiện tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện
nay.
3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể cùng cấp bằng nhiều hình
thức phù hợp, vận động đồng bào phát huy tinh thần tương thân tương ái
“lá lành đùm lá rách”; giúp đỡ gia đình đồng bào Khmer nghèo, neo đơn,
đặc biệt khó khăn để mọi người, mọi nhà cùng đón mừng lễ Sêne Đôlta
năm 2021 với tinh thần vui tươi, đoàn kết.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và
Thể thao tổ chức các hoạt động văn hóa thiết thực phù hợp với yêu cầu
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và có chương trình đặc biệt phục vụ
đồng bào đón mừng lễ Sêne Đôlta.
5. Phòng Y tế phối hợp với các ngành có liên quan và địa phương
tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục mọi người nâng cao ý thức về
bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.
6. Công an huyện và Ban Chỉ huy Quân sự huyện theo chức năng,
nhiệm vụ được giao có kế hoạch phối hợp bảo đảm tốt an ninh trật tự, an
toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tệ nạn xã hội trong
những ngày lễ Sêne Đôlta.
7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học sắp
xếp để cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và học sinh
dân tộc Khmer nghỉ lễ Sêne Đôlta năm 2021 trong 03 ngày: 05, 06 và
ngày 07/10/2021.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương trong huyện tổ chức
triển khai thực hiện tốt tinh thần nội dung Công văn này; sau lễ Sêne
Đôlta năm 2021, báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Dân tộc để tổng
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hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Ban Dân tộc tỉnh đúng theo quy
định./.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Văn Diệp
LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY KIỂM TRA TIẾN ĐỘ
XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ NĂM HỌC MỚI
Ngày 20/8/2021 ông Nguyễn
Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện
ủy, Chủ tịch HĐND huyện; lãnh
đạo Phòng Giáo dục và đào tạo đến
kiểm tra tiến độ xây dựng và hệ
thống CSVC trường lớp tại các xã,
thị trấn để chuẩn bị cho khai giảng
năm học mới.
Theo đó, lãnh đạo Huyện ủy, Phòng Giáo dục – Đào tạo đã đến
kiểm tra tiến độ xây dựng Trường THCS thị trấn Tiểu Cần, tại khóm 5,
thị trấn Tiểu Cần. Tại đây, Ban quản lý dự án và đơn vị thi công cho biết,
hiện tại các hạng mục xây dựng đều đạt từ 95 - 100% khối lượng công
việc. Tuy nhiên do trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch
bệnh nên số công nhân làm việc tại công trình giảm nhiều so với trước
nên tiến độ xây dựng cũng chậm hơn trước; nhưng đơn vị thi công cũng
bố trí cho công nhân tăng ca luân phiên để đảm bảo cho công trình được
hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học mới này. Qua đây, Bí thư
Huyện ủy Tiểu Cần cũng yêu cầu đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây
dựng trong thời gian sớm nhất, nhưng phải đảm bảo an toàn kỹ thuật và
chất lượng, thẩm mỹ cho công trình.
Tiếp đó, lãnh đạo huyện cũng đến kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất
trường lớp, công tác chuẩn bị của các trường mẫu giáo, tiểu học, THCS
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trên địa bàn xã Tập Ngãi. Hầu hết các trường đã chủ động, chuẩn bị sẵn
sàng về nhân lực, cơ sở vật chất cho năm học mới. Tuy nhiên, đối với chủ
trương khuyến khích dạy – học trực tuyến (online) thì các trường khó có
thể thực hiện; bởi do đặc thù vùng nông thôn nên không phải gia đình nào
cũng có điều kiện và không phải học sinh nào cũng có năng lực tiếp thu bài
học dễ dàng như học ở lớp. Kể cả việc khảo sát lấy ý kiến về việc dạy – học
trực tuyến thì hầu hết phụ huynh cũng không đồng tình, với nhiều nguyên
nhân khác nhau.
Trao đổi với Ban giám hiệu các trường, Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần
cũng động viên và chia sẻ những khó khăn chung mà đội ngũ cán bộ,
giáo viên, học sinh các trường gặp phải trong điều kiện dịch bệnh như
hiện nay. Trước mắt, lãnh đạo huyện giao Phòng Giáo dục – Đào tạo tiếp
tục chỉ đạo rà soát lại hệ thống cơ sở vật chất, vệ sinh, cảnh quan môi
trường ở tất cả các trường trên địa bàn huyện. Nếu nơi nào chưa tốt thì
khẩn trương đề xuất giải pháp thực hiện để đảm bảo đủ điều kiện khai
giảng năm học mới, khi có ý kiến chỉ đạo của trên.
An Oanh
LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN THĂM, TẶNG QUÀ
LỰC LƢỢNG TRỰC CHỐT KIỂM SOÁT VÀ CƠ SỞ Y TẾ
Ngày 28/8/2021, ông Nguyễn
Văn Diệp – Chủ tịch UBND
huyện; ông Sơn Sô Phonl – Phó
Chủ tịch UBND huyện đến thăm,
tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ
tại chốt kiểm soát và cán bộ, nhân
viên Trung tâm Y tế huyện; 10
Trạm Y tế xã, thị trấn.
Theo đó, lãnh đạo UBND huyện Tiểu Cần đã đến thăm – tặng quà
lực lượng đang làm nhiệm vụ tại 04 chốt kiểm soát phòng chống dịch tại
địa bàn xã Hiếu Tử, Phú Cần, Hùng Hòa, Ngãi Hùng; Trung tâm Y tế
huyện và 10 Trạm Y tế các xã, thị trấn của huyện Tiểu Cần.
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Tại các nơi đến, ông Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND huyện
thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt hàng ngày và những thuận lợi khó
khăn trong quá trình thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y
tế, thanh niên tình nguyện tham gia trực tại chốt kiểm tra phòng chống
dịch bệnh Covid-19 và cán bộ, nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại các
cơ sở y tế trong huyện. Theo đó, lãnh đạo huyện Tiểu Cần cũng kiểm tra
quy trình thực hiện công tác kiểm tra phòng, chống dịch bệnh đối với
những người tham gia giao thông bằng phương tiện xe ô tô, mô tô, xe gắn
máy qua các chốt; công tác ghi chép nhật ký của lực lượng trực đối với
người và phương tiện qua lại,…Riêng các cơ sở y tế, lãnh đạo huyện
cũng đặc biệt chú ý đến việc tiếp nhận, bảo quản trang thiết bị - vật tư y
tế, cơ số thuốc điều trị và nhân lực để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều
động, hỗ trợ điều trị cho người bệnh, cũng như các hoạt động phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương.
Dip này, lãnh đạo UBND huyện Tiểu Cần cũng tặng 15 phần quà
cho lực lượng làm nhiệm vụ tại 04 chốt kiểm tra phòng chống dịch bệnh
Covid-19 và 11 cơ sở y tế trên địa bàn huyện (Trung y tế huyện, 10 Trạm
Y tế xã, thị trấn). Mỗi phần quà bằng tiền mặt 02 triệu đồng. Tổng chung
các phần quà là 30 triệu đồng, nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân
trong huyện đóng góp, hỗ trợ.
Tố Uyên
BIỂU DƢƠNG, KHEN THƢỞNG CÁC TỔ NẤU ĂN
HỖ TRỢ KHU CÁCH LY VÀ CHỐT KIỂM SOÁT Y TẾ
Ông Sơn Sô Phonl – Phó
Chủ tịch UBND huyện và Trưởng
Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện
vừa đến trao khen thưởng cho 06
tập thể, 25 cá nhân tại các Tổ nấu
ăn hỗ trợ khu cách ly tập trung và
Chốt kiểm soát y tế trên địa bàn
huyện Tiểu Cần.
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Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần đã biểu dương và tặng
giấy khen cho tập thể 06 Tổ nấu ăn: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Tiểu Cần; Nhóm thiện nguyện
“Bếp yêu thương” ấp Trinh Phụ, xã Long Thới; Nhóm thiện nguyện “Cô
Phượng” ấp Trinh Phụ, xã Long Thới; Hội Thiện nguyện tỉnh Trà Vinh –
Bếp yêu thương Tiểu Cần, Khóm 2, thị trấn Tiểu Cần; Bếp Cơm thiện
nguyện thị trấn Cầu Quan và 10 cá nhân tích cực tham gia đóng góp,
phục vụ tại các Tổ, bếp nấu ăn trong thời gian. Bên cạnh đó, lãnh đạo
huyện Tiểu Cần cũng đến thăm, biểu dương và trao khen thưởng cho 15
cán bộ, chiến sĩ các Đội nghiệp vụ - Công an huyện Tiểu Cần có thành
tích xuất sắc trong các hoạt động tuần tra, kiểm soát và trực 24/24 giờ tại
các chốt kiểm tra y tế trên địa bàn huyện. Tổng số tiền thưởng kèm theo
cho các tập thể, cá nhân hơn 16,6 triệu đồng.
Theo tổng hợp chưa đầy đủ, từ ngày 04/7/2021 đến nay các đoàn
thể, tổ chức tôn giáo, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân là tổ chức, cá
nhân trong và ngoài huyện Tiểu Cần cũng đã hỗ trợ tiền, vật chất, các
nhu yếu phẩm cần thiết và trực tiếp phục vụ chế biến hơn 23.000 suất ăn
miễn phí (sáng – trưa – chiều) chuyển đến, hỗ trợ cho những người đang
thực hiện cách ly tập trung tại 06 khu cách ly tập trung và lực lượng trực
chốt kiểm soát y tế. Ước tính kinh phí thực hiện hơn 0,5 tỷ đồng.
Hiện tại, số người thực hiện cách ly tập trung để phòng chống dịch
Covid-19 trên địa bàn huyện Tiểu Cần giảm chỉ còn 40 - 50 người, nhưng
các hoạt động nhường cơm sẻ áo của mạnh thường quân vẫn tiếp tục diễn
ra đều đặn và các tổ nấu ăn vẫn kịp thời hỗ trợ, chia sẻ hàng ngày cho
người đang cách ly tập trung.
Thúy Vân
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HOÀN THÀNH TEST NHANH COVID-19 TRONG CỘNG ĐỒNG
Trong 02 ngày 18,19/8/2021,
hơn 150 nhân viên y tế thuộc 39
đội lấy mẫu test nhanh của huyện
đã thực hiện lấy mẫu test nhanh
Covid-19 trong cộng đồng được
hơn 5.400 người ở 80 ấp, khóm
thuộc 11/11 xã, thị trấn, tương
đương 5% dân số toàn huyện.
Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Tiểu
Cần, trong đợt này toàn huyện có tổng số 2.445 test nhanh cần thực hiện;
trong đó có 2.223 test nhanh cộng đồng và 222 giải gộp test nhanh. Qua
kết quả 02 ngày thực hiện lấy mẫu test nhanh, các nhân viên y tế thuộc
các đội đã lấy mẫu đạt 100% so với số đối tượng được lấy mẫu. Nhiều
nhất là xã Ngãi Hùng gần 800 người; kế đến là xã Tân Hòa, Tập Ngãi,
Hiếu Tử, Hiếu Trung, Phú Cần, Hùng Hòa, Long Thới mỗi nơi hơn 500
người được lấy mẫu. Đáng chú ý là qua kết quả test nhanh trong cộng
đồng tại 80 ấp, khóm trong đợt này không phát hiện trường hợp nào
dương tính với SART COV-2.
Nhật Huy
TIỂU CẦN TIÊM ĐƢỢC 10.343 LIỀU VẮC XIN
PHÒNG COVID-19
Từ ngày 02 - 04/9/2021, huyện
Tiểu Cần tổ chức tiêm 1.261 liều
vắc xin phòng Covid-19 (đợt 10)
cho cán bộ, CCVC, LLVT, người
lao động trong huyện; trong đó
chủ yếu là tiêm mũi 2 và tiêm vét
mũi 1 cho một số đối tượng chưa
tiêm trong các đợt trước.
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Theo kế hoạch số 23/KH-BCĐ, ngày 01/9/2021 của Ban chỉ đạo
phòng chống dịch Covid-19 huyện Tiểu Cần trong đợt này toàn huyện có
thêm 1.258 người được tiêm vắc xin phòng Covid-19. Trong quá trình
tiêm vắc xin, ngành chuyên môn đã chia nhỏ từng nhóm đối tượng được
tiêm vắc xin theo từng khung giờ trong ngày để tránh tình trạng tập trung
đông người; đồng thời sắp xếp, bố trí nhân viên tiếp nhận, hướng dẫn
người đến tiêm chủng thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế
trước khi vào khu vực tiêm vắc xin. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế huyện
cũng đã huy động đội ngũ y – bác sĩ thuộc các Trạm Y tế trong huyện
cùng thực hiện công tác tiêm phòng để đảm bảo tiến độ, không gây ùn ứ,
tập trung đông người trong suốt quá trình tiêm vắc xin phòng Covid-19.
Kết quả, qua 03 ngày tiêm chủng, huyện Tiểu Cần đã tiêm được
1.261 liều vắc xin phòng Covid-19; trong đó có 866 liều Vắc xin
Astazeneca và 398 liều vắc xin Pfizer; trong đó có một số trường hợp
tiêm mũi 1. Như vậy, đến thời điểm này huyện Tiểu Cần đã tổ chức được
10 đợt tiêm, với tổng số 10.343 liều vắc xin phòng Covid-19.
Tấn Xuyên
TIẾNG LOA “KẸO KÉO” TRONG MÙA DỊCH COVID-19
Cùng với các lực lượng tuyến
đầu chống dịch và hệ thống truyền
thanh cơ sở; thời gian qua đội ngũ
cán bộ Quản lý Trạm truyền thanh
- Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị
trấn và Đoàn thanh niên các xã,
thị trấn trên địa bàn huyện Tiểu
Cần cũng có những cách làm hay,
sáng
tạo
trong công tác tuyên truyền bằng loa tay, loa kẹo kéo di động đến từng
ngõ xóm để chuyển tải thông tin cảnh báo và thông điệp tích cực về
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Lâu nay, chiếc loa – thùng kẹo kéo di động đã trở thành vật dụng
không thể thiếu trong nhiều cơ quan, doanh nghiệp, gia đình. Đó là một

26

THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 9/2021

thực tế khi nhu cầu công việc và thưởng thức văn hoá tinh thần ngày một
nâng cao của Nhân dân. Tuy vậy, nhưng không phải ai sử dụng chiếc loa
kẹo kéo này một cách hiệu quả và có văn hoá. Bởi, nhiều người đã từng
khổ sở về sự ồn ào được phát ra từ những chiếc loa kẹo kéo, bất kể ngày
đêm của những người thích hát, yêu văn nghệ, đến mức người dân phải
nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương.
Thế nhưng, thời gian gần đây những chiếc loa tay, thùng kẹo kéo
được trưng dụng, chuyển đổi công năng và đã trở thành công cụ tuyên
truyền lưu động khá hiệu quả ở nông thôn, được nhiều người chú ý lắng
nghe và đón nhận khi nó thực hiện sứ mệnh chuyển tải những thông tin
hữu ích các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về
công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến với các tầng lớp Nhân
dân.
Hiện tại, trên địa bàn huyện Tiểu Cần có 67 xe/tổ tuyên truyền lưu
động bằng loa tay, loa phóng thanh tự chế và loa thùng kẹo kéo. Nhiều
nhất là xã Tân Hùng (10 loa/thùng); kế đó là Phú Cần (09 loa/thùng), Tập
Ngãi (09 loa/thùng), Long Thới (08 loa/thùng), Hùng Hòa (07 loa/thùng),
Hiếu Tử (07 loa/thùng), Tân Hòa (04 loa/thùng); Ngãi Hùng (02
loa/thùng), Thị trấn Cầu Quan (02 loa/thùng), Hiếu Trung (01 loa/thùng)
và thị trấn Tiểu Cần (01 loa/thùng) kẹo kéo tuyên truyền lưu động. Mặc
dù, mỗi nơi mỗi kiểu, mỗi cách làm sáng tạo khác nhau nhưng tất cả đều
phát huy khá tốt công tác tuyên truyền, chuyển tải đầy đủ những thông tin
cần thiết đến từng ngõ xóm, từng người dân trên từng địa bàn dân cư tại
địa phương.
Đáng chú ý là trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức
tạp phải giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, có nhiều văn
bản mới về chỉ đạo, điều hành, khuyến cáo của ngành chức năng liên
quan đến người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
hoặc khi nhận được file âm thanh tuyên truyền do Trung tâm Văn hóa –
Thông tin và Thể thao huyện chuyển đến (qua hệ thống Zalo Đài Truyền
thanh cơ sở) thì ngay lập tức các tổ/xe tuyên truyền lưu động ở các xã, thị
trấn, ấp, khóm trên địa bàn huyện lại khẩn trương chuẩn bị phương tiện
xe gắn máy (2 bánh), sao chép file âm thanh hoặc đọc - thu nội dung qua
điện thoại, kết nối với loa/thùng kẹo kéo di động để tuyên truyền. Hầu
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hết các xe/tổ tuyên truyền lưu động đều len lõi đến tận các ngõ xóm, khu
dân cư trên địa bàn ấp - khóm chưa được bao phủ của hệ thống loa truyền
thanh không dây để tuyên truyền, vận động theo tinh thần chung là không
để người dân nào thiếu thông tin chính thống về công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19.
Anh Trần Thanh Thư, cán bộ Quản lý Trạm truyền thanh - Tuyên
giáo Đảng ủy xã Tập Ngãi cho biết: Hơn 2 tháng qua, Đài Truyền thanh
của xã luôn thực hiện đầy đủ việc tiếp âm 4 buổi/ngày của Đài Truyền
thanh huyện về tình dịch bệnh Covid-19 để kịp thời truyền tải đến người
dân những thông tin mới nhất và hữu ích nhất. Bên cạnh việc tiếp âm,
tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên loa truyền thanh
cố định, xã Tập Ngãi còn triển khai thực hiện tốt mô hình tuyên truyền
lưu động bằng loa tay, loa thùng kẹo kéo rất hiệu quả. Bởi, mô hình này
được cán bộ của xã và các ấp áp dụng từ khi dịch bệnh Covid-19 vừa
xuất hiện, cho đến đợt tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đối với đợt
dịch bùng phát lần thứ 4 này thì loa tay, loa thùng kẹo kéo tiếp tục được
địa phương khai thác, sử dụng để tuyên truyền lưu động nhiều hơn, hiệu
quả hơn so với trước. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về các biện pháp
phòng chống dịch Covid -19, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về
thực hiện giãn cách xã hội; các quy định của Ban chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid -19 xã; quy định về xử lý một số hành vi vi phạm liên quan
đến phòng chống dịch Covid-19; Khuyến cáo “5K” về Khẩu trang - Khử
khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo Y tế và Khuyến cáo “5T”
của Bộ Y tế về Tuân thủ 5K, Thực phẩm đủ tại nhà, Thầy thuốc đến tận
gia, Test Covid-19 tất cả và Tiêm chủng khi đến lượt.
Có thể nói, cùng với 274 cụm loa không dây (210 cụm công suất
50W và 64 cụm công suất 200W) của hệ thống Truyền thanh từ huyện
đến cơ sở thì mô hình loa tay, loa thùng kẹo kéo di động cũng đã góp
phần tích cực trong việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân
nâng cao ý thức chấp hành các quy định, các khuyến cáo về phòng chống
dịch bệnh; không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.
Mặc dù hiện nay dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát ở một số địa
phương, nhưng vẫn còn diễn biến rất phức tạp, số ca mắc mới trong cộng
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đồng còn khá nhiều. Do đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
huyện Tiểu Cần kêu gọi tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục di trì, thực hiện
tốt khuyến cáo “5K”, khuyến cáo “5T” của Bộ y tế để phòng ngừa dịch
bệnh cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Điều đó cũng góp phần giúp
cho huyện Tiểu Cần giữ vững “vùng xanh” trên bản đồ phòng, chống
dịch Covid-19.
Thanh Quang
CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NN&PTNT HỖ TRỢ
HƠN 106 TRIỆU ĐỒNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Ngày 23/8/2021 Ngân hàng
NN&PTNT – Chi nhánh Tiểu Cần
đến trao 116 phần quà cho lãnh
đạo UBND xã Tân Hùng, Hùng
Hòa để chuyển giao cho những
người có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn do ảnh hưởng của dịch
Covid-19.

Theo đó, xã Tân Hùng có 46 người và xã Hùng Hòa có 70 người
đang thực hiện cách ly tại nhà được hỗ trợ. Mỗi phần quà là 200.000
đồng tiền mặt. Tổng chung 116 phần quà là 23.200.000 đồng. Trước đó
(16/8), đơn vị này cũng đã chuyển giao 50 triệu đồng cho UBND huyện
và 33 triệu đồng cho UBND 11 xã, thị trấn để ủng hộ các hoạt động
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Tổng chung các đợt hỗ
trợ hơn 106 triệu đồng.
Ông Nguyễn Văn Diệp – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện biểu
dương tinh thần đóng góp của Agribank Chi nhánh Tiểu Cần đã kịp thời
động viên, chia sẻ, chung tay góp sức với các đơn vị trong tuyến đầu
chống dịch Covid -19. Việc hỗ trợ kinh phí ủng hộ công tác phòng,
chống dịch không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với người dân mà còn góp
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phần xây dựng hình ảnh, uy tín của Ngân hàng Agribank luôn đồng hành
trong các phong trào, hoạt động an sinh xã hội ở địa phương.
Đông Nhi
TRANH THỦ HỖ TRỢ CHO CÁC HỘ GẶP KHÓ KHĂN
DO ẢNH HƢỞNG CỦA DỊCH COVID- 19
Do thực hiện liên tiếp hai đợt
giãn cách xã hội để phòng, chống
dịch bệnh (PCDB) Covid -19 nên
một bộ phận người dân gặp nhiều
khó khăn, nhất là đối với những
người lao động tự do, người bán vé
số dạo, hộ nghèo, cận nghèo. Theo
đó, cùng với công tác phòng,
chống dịch, huyện Tiểu Cần còn tranh thủ mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ
kịp thời cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid- 19. Ông Triệu Văn Dày – Trưởng phòng LĐTB&XH huyện cho
biết: Thực hiện Nghị quết số 68/NQ–CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 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”, đến ngày 24/8/2021 huyện
Tiểu Cần đã giải quyết được một số gói hỗ trợ theo đúng quy định. Cụ
thể huyện đã thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động không
có giao kết hợp đồng lao động hay còn gọi là lao động tự do đạt 100%,
huyện đã hỗ trợ cho 4.708 người, mỗi người 1,5 triệu đồng; hỗ trợ 969
người bán vé số, mỗi người 1,5 triệu đồng, đạt 100%; hỗ trợ cho 60 hộ
kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu buộc phải ngừng hoạt động,
mỗi hộ 3 triệu đồng, đạt 100%; tổng số tiền hỗ trợ cho 03 nhóm đối
tượng này hơn 08 tỷ 695 triệu đồng.
Còn thực hiện chính sách hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị
Covid- 19, cách ly y tế với tổng số 147 trường hợp thuộc diện F1, số tiền
235,4 triệu đồng. Riêng thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo khoản 1 mục II Nghị quyết 68
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của Chính phủ và theo Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, đến thời
điểm này huyện đã hỗ trợ cho 1.485 lao động của 55 doanh nghiệp với số
tiền hơn 363 triệu đồng.
Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm – UVTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện
ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện cho biết, huyện đã chỉ đạo các tổ chức
hội đoàn thể vận động các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo
tâm ủng hộ đóng góp bằng nhiều hình thức, tính đến ngày 17/8/2021
được tổng số 38.295 suất ăn, trị giá gần 766 triệu đồng hỗ trợ cho lực
lượng trực và người được cách ly tại các trung tâm cách ly của huyện;
đồng thời vận động được hàng chục tấn rau, củ quả các loại do nhân dân
đóng góp để chuyển đến Ban liên lạc Hội đồng hương của huyện tại
thành phố Hồ Chí Minh cấp phát cho người dân của huyện Tiểu Cần
đang sinh sống, học tập, lao động tại thành phố gặp khó khăn nhưng chưa
thể về quê được do trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.
Thông tin và chia sẻ thêm về các gói hỗ trợ ông Nguyễn Văn Diệp –
Chủ tịch UBND huyện cho biết, ngoài việc tập trung thực hiện công tác
tổ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, huyện còn phải chăm lo đời sống
vật chất, tinh thần của người dân, đặc biệt là đối với các hộ nghèo, cận
nghèo và người yếu thế trong xã hội. Nói chung có rất nhiều nguồn lực
để hỗ trợ cho bà con. Tuy nhiên đây chỉ là hỗ trợ một phần trong giai
đoạn giãn cách xã hội thôi, dĩ nhiên đời sống của bà con cũng còn rất
nhiều khó khăn, chúng tôi rất thông cảm và chia sẻ những khó khăn này
của người dân. Theo đó huyện đã tổ chức hỗ trợ cho 1.439 hộ, trong đó
có 284 hộ nghèo và 1.155 hộ cận nghèo. Mỗi phần quà gồm có 10 kg gạo
cùng các nhu yếu phẩm như đường, nước tương, dầu ăn, bột ngọt, mỗi
phần quà cho hộ nghèo trị giá 250.000đ và phần quà của hộ cận nghèo trị
giá 200.000đ. Tổng trị giá các phần quà hỗ trợ là trên 316 triệu đồng.
Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid 19 còn diễn biến phức tạp và
khó lường, nguồn lực của Nhà nước tập trung cho công tác phòng, chống
dịch ở các địa phương theo đó cũng tăng lên. Vì vậy về phía người dân
cũng cần thấy được vai trò trách nhiệm của mình trong việc chung tay
cùng Đảng, Nhà nước để phòng, chống dịch. Trong đó việc làm cụ thể
nhất trong lúc này là mọi người, mọi nhà hãy chấp hành nghiêm các biện
pháp giãn cách xã hội để tránh làm lây lan mầm bệnh. Đó cũng là mong
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muốn lớn nhất của lãnh đạo chính quyền địa phương nhằm mục tiêu
khống chế và đẩy lùi được dịch bệnh, đem lại cuộc sống bình thường mới
cho người dân.
Khắc Phú
LĐLĐ TỈNH TRAO 1.625 PHẦN QUÀ CHO ĐOÀN VIÊN,
CÔNG NHÂN CÔNG TY MỸ PHONG
Ngày 27/8/2021, bà Thạch Thị
Thu Hà – TUV, Chủ tịch LĐLĐ
tỉnh tổ chức chuyển giao 1.625
phần quà của Tổng LĐLĐ Việt
Nam và LĐLĐ tỉnh cho huyện
Tiểu Cần để hỗ trợ cho đoàn viên
Công đoàn và Công nhân Công ty
TNHH Giày da Mỹ Phong gặp khó
khăn do dịch Covid-19.
Trong số các phần quà được trao tặng đợt này, có 25 suất quà bằng
tiền mặt (25 triệu đồng) do Tổng LĐLĐ Việt Nam gởi tặng đoàn viên,
người lao động thuộc LĐLĐ huyện Tiểu Cần (10 suất) và Công đoàn cơ
sở Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong (15 suất). Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh
còn chuyển giao 500 phần quà, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, người
lao động thuộc Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ huyện có hoàn cảnh
khó khăn và 1.100 phần quà cho Công nhân Công ty TNHH Giày da Mỹ
Phong bị mất việc làm, mất thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Mỗi phần quà gồm có gạo và một số nhu yếu phẩm cần thiết, trị giá
khoảng 350.000 đồng. Ước tính tổng trị giá các phần quà do Tổng LĐLĐ
Việt Nam, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ đợt này gần 600 triệu đồng.
Được biết, trong tháng 8/2021 LĐLĐ tỉnh đã tổ chức được 03 đợt
tặng quà cho 1.838 đoàn viên công đoàn, người lao động, công nhân các
công ty, doanh nghiệp, cơ sở gia công và nhiều nhu yếu phẩm cần thiết
cho các tổ nấu ăn từ thiện để hỗ trợ người đang cách ly tập trung phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tiểu Cần.
Huỳnh Sáu
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LÃNH ĐẠO HUYỆN THĂM, TẶNG QUÀ
CHÙA PHẬT GIÁO BẮC TÔNG NHÂN LỄ VU LAN 2021
Nhân lễ Vu Lan năm 2021,
đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích –
Phó Bí thư Thường trực Huyện
ủy cùng lãnh đạo các ban, phòng
ngành huyện và Cấp ủy, chính
quyền địa phương tổ chức đoàn
đến thăm, tặng quà các Chùa
Phật giáo Bắc tông trên địa bàn.
Tại Chùa Long Hòa - ấp Hòa Trinh, xã Hùng Hòa và Chùa Long An
- ấp Ngãi Trung, xã Tập Ngãi; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích ân cần
thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các vị thượng tọa, đại đức, chư tăng và
bà con phật tử trên địa bàn dân cư nhân lễ Vu Lan năm 2021.
Qua đây, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng thông tin đến các
vị thượng tọa, đại đức, chư tăng một số kết quả nổi bật về kinh tế, văn
hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện từ đầu năm 2021 đến
nay. Đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 đã và đang diễn biến phức
tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.
Dự báo dịch bệnh sẽ còn diễn biến khó lường, ảnh hưởng đến đời sống,
sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Do đó, Phó Bí thư Thường trực
Huyện ủy cũng mong rằng các vị thượng tọa, đại đức, chư tăng trong
huyện tiếp tục chung tay, góp sức vận động các tổ chức, cá nhân, các
mạnh thường quân trong và ngoài huyện tích cực tham gia các hoạt động
nhân đạo từ thiện, giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,
bệnh tật và những người đang thực hiện cách ly y tế, cách ly tập trung
phòng chống dịch bệnh Covid -19, để cùng nhau vượt qua thời điểm khó
khăn này… Được biết, Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện
cũng chỉ đạo các ban, phòng ngành huyện và cấp ủy, chính quyền địa
phương đến thăm, tặng quà cho thượng tọa, đại đức, tăng - ni tại các chùa
Phật giáo Bắc tông và Tịnh độ Cư sĩ trên địa bàn huyện; qua đó cũng
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động viên mọi người chấp hành hành nghiêm quy định về giãn cách xã
hội và thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
Hoài Đăng
37 NHÀ TRỌ GIẢM, MIỄN TIỀN THUÊ PHÒNG TRỌ
CHO CÔNG NHÂN, NGƢỜI LAO ĐỘNG
Từ ngày 29/8 đến 01/9/2021
LĐLĐ huyện Tiểu Cần phối hợp
với các xã, thị trấn tổ chức vận
động các Cơ sở kinh doanh nhà trọ
trên địa bàn huyện miễn, giảm tiền
thuê phòng trọ cho hơn 400 công
nhân, người lao động, với tổng số
tiền gần 98 triệu đồng.
Đến thời điểm này các ngành, địa phương đã trực tiếp gặp gỡ, vận
động 40 cơ sở kinh doanh nhà trọ, với qui mô 629 phòng tại địa bàn 6 xã,
thị trấn trong huyện (Hiếu Tử, Hiếu Trung, Phú Cần, Tân Hùng, Long
Thới và thị trấn Tiểu Cần). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19
nên hiện tại chỉ còn 423 công nhân và người lao động thuộc các ngành
nghề khác ở trọ tại 253/629 phòng trọ tại các khu vực này. Phần lớn
người ở trọ đều từ địa phương khác và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.
Bình quân giá thuê của mỗi phòng trọ từ 300.000 – 500.000 đồng/tháng,
tùy theo cơ sở vật chất và chi phí điện, nước sinh hoạt…
Qua vận động có 37/40 chủ nhà trọ thống nhất miễn, giảm tiền thuê
phòng trọ cho công nhân và người lao động kể từ tháng 7 đến tháng
9/2021. Đáng chú ý có 08 nhà trọ: Nhà trọ Bá Linh, Nhà trọ Sơn Trang ở
xã Hiếu Trung; Nhà trọ Tô Đa, Nhà trọ Ha Ry, Nhà trọ Đức Toàn, Nhà
trọ Thanh Tùng ở xã Hiếu Tử; Nhà trọ Tuyền Thảo ở xã Tân Hùng và
Nhà trọ Nguyễn Thu ở xã Long Thới miễn 100% tiền thuê phòng trọ từ 1
– 3 tháng để giúp công nhân và người lao động vượt qua thời điểm khó
khăn này. Tổng số tiền miễm, giảm cho công nhân, người lao động từ
tháng 7 đến tháng 9/2021 của 37/40 cơ sở nhà trọ là 97.850.000 triệu
đồng.

34

THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 9/2021

Tố Uyên
ĐẠT 80/157 GIẢI THƢỞNG CUỘC THI TRỰC TUYẾN
Từ đầu tháng 6/2021 đến nay,
huyện Tiểu Cần có hơn 18.000
lượt đoàn viên, CNVCLĐ tham gia
08 đợt thi trực tuyến và đạt 80/157
giải thưởng toàn tỉnh.
Trên cơ sở Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh; LĐLĐ huyện phối hợp với
Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, các Công đoàn cơ sở
trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên,
CNVCLĐ trên địa bàn huyện tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến, tìm
hiểu về “Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025”
và “Tìm hiểu kiến thức Công đoàn Việt Nam, gắn với Bộ Luật Lao động
năm 2019”. Cuộc thi trực tuyến do LĐLĐ tỉnh tổ chức được khởi động
vào đầu tháng 6/2021. Đến nay, qua 08 đợt thi (tháng 6 có 2 đợt, tháng 7
có 3 đợt, tháng 8 có 3 đợt) huyện Tiểu Cần có hơn 18.000 lượt đoàn viên,
CNVCLĐ tham gia các phần thi theo hình thức trực tuyến. Mỗi đợt thi,
thí sinh trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm, với thời gian không quá 20 phút.
Kết quả, qua 08 đợt thi (03 cuộc), đoàn viên, CNVCLĐ huyện Tiểu
Cần đã tham gia 18.881 bài dự thi; trong đó có 6/8 đợt thi được ban tổ
chức xếp hạng nhất, dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng. Đáng chú ý là trong
08 đợt thi, huyện Tiểu Cần đạt 80/157 giải thưởng (nhất, nhì, ba, khuyến
khích) của toàn tỉnh Trà Vinh. Đây là kết quả đáng khích lệ và tự hào của
đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn huyện trong việc tham
gia cuộc thi để nâng cao kiến thức về tư tưởng, chính trị, pháp luật, đạo
đức, lối sống, việc làm cho bản thân; đồng thời truyền bá những tri thức
mới, giá trị tinh thần đến người lao động, góp phần cổ vũ cho các phong
trào hành động cách mạng ở địa phương.
Chí Bảo
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Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
NGƢỜI CÔNG GIÁO GHI ƠN BÁC HỒ
Ngày 12/6/1987, tại Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Huế - Huế với
Bác Hồ” do Thành ủy Huế tổ chức nhân dịp kỷ niệm lần thứ 30 ngày Bác
Hồ về thăm Đồng Hới – Quảng Bình, lúc đó thuộc tỉnh Bình - Trị Thiên, linh mục Nguyễn Văn Ngọc đã kể một kỷ niệm không bao giờ
quên của đồng bào Công giáo xứ Huế về đức bác ái bao la của Bác Hồ.
Năm 1949, bộ đội bao vây kinh tế thực dân Pháp trong thành phố
Huế. Khi đó, linh mục Nguyễn Văn Ngọc đảm đương công việc ruộng
đất của nhà chung tại Giáo xứ Lương Văn, có trách nhiệm cung cấp
lương thực để đài thọ cho 600 linh mục, chủng sinh dòng tu nam, nữ của
thành phố. Trong điều kiện Huế bị bao vây, linh mục không có cách nào
chở được số lúa gạo vào thành phố cho nhà chung ăn tiêu.
Linh mục rất lo lắng, đem chuyện này thưa lại với đồng chí Quế, lúc
đó là cán bộ Việt Minh của mặt trận Thừa Thiên Huế, vẫn giữ liên lạc với
Giáo xứ Lương Văn. Sau một hồi suy nghĩ, đồng chí Quế khuyên linh
mục Ngọc niên viết thư xin phép Bác Hồ, đồng chí sẽ cố gắng tìm cách
chuyển giúp.
Không còn cách nào khác, linh mục Ngọc đánh bạo viết thư lên cụ
Chủ tịch, thực lòng cũng không dám hy vọng sẽ đến được với Bác Hồ
trong hoàn cảnh chiến tranh. Người lại ở quá xa và bận rộn trăm công
nghìn việc lớn lao của đất nước.
Thật bất ngờ, một tháng sau, đồng chí Quế chuyển đến cho linh mục
Ngọc một tấm thiếp có chữ ký và dấu của Cụ Chủ tịch. Nội dung gồm hai
điểm:
1- Cho phép linh mục Nguyễn Văn Ngọc được chở 9.000 thúng lúa
lên thành phố Huế trong vòng một tháng để trợ cấp cho nhà chung.
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2- Linh mục Ngọc được tự do đi lại trong tỉnh Thừa Thiên để coi
sóc ruộng đất của nhà chung, tiếp tục trồng cấy, không được để ruộng đất
bỏ hoang.
Nhờ có giấy phép đặc biệt của Bác Hồ, linh mục Ngọc đã hoàn
thành nhiệm vụ, chở được, lương thực lên thành phố, cứu nguy cho hơn
600 con người đang trong cảnh nguy ngập. Ai cũng mừng rỡ và hết lòng
ca tụng Bác Hồ, vị Chủ tịch có lòng bác ái mênh mông của Chúa, tất cả
vì lợi ích và cuộc sống của con người, không phân biệt lương hay giáo.
Bác Hồ đúng là hiện thân của chính sách đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn
kết tôn giáo.
Để kỷ niệm và ghi ơn Bác Hồ, vị giám mục người Pháp địa phận
Huế đã gửi tấm thiếp của Người về Pari và hiện nay tấm thiếp đó vẫn
đang được trang trọng lưu trữ tại Hội Thừa sai Pari.
Nguyễn Băn Ngọc kể, S. Th. ghi, in trong
Bác Hồ - con người và phong cách
Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2005.
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Trong số này:
1. Công văn số 246-CV/HU, ngày 01/9/2021 của Ban Thường vụ
Huyện uỷ “về việc tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid
-19”
2. Kế hoạch số 41-KH/HU, ngày 8/9/2021 của Ban Thường vụ
Huyện uỷ “Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid –
19 trong tình hình hiện nay”
3. Công văn số 250-CV/HU, ngày 9/9/2021 của Ban Thường vụ
Huyện uỷ “về việc chấn chỉnh việc đăng, chia sẻ bình luận thông tin
trên mạng xã hội”
4. Công văn 2840/UBND-KGVX, ngày 9/9/2021 của Uỷ ban nhân
dân huyện “về việc tập trung thực hiện các biện pháp công tác phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện”
5. Công văn 2971/UBND-KGVX, ngày 12/9/2021 của Uỷ ban
nhân dân huyện “về việc tổ chức lễ Sêne Đôlta năm 2021 của đồng bào
Khmer”
6. Lãnh đạo Huyện ủy kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình
phục vụ năm học mới
7. Lãnh đạo UBND huyện thăm, tặng quà lực lượng trực chốt
kiểm soát và các Cơ sở y tế
8. Biểu dương, khen thưởng các tổ nấu ăn hỗ trợ khu cách ly và
chốt kiểm soát y tế
9. Hoàn thành test nhanh Covid-19 trong cộng đồng
10. Tiểu Cần tiêm được 10.343 liều vắc xin phòng Covid-19
11. Tiếng “loa kẹo kéo” trong đại dịch Covid-19
12. Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT hỗ trợ hơn 106 triệu đồng
phòng, chống dịch Covid-19.
13. Tranh thủ hỗ trợ cho các hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của
dịch Covid- 19
14. LĐLĐ tỉnh trao tặng 1.625 phần quà cho đoàn viên Công
đoàn và Công nhân Công ty Mỹ Phong
15. Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà Chùa Phật giáo Bắc tông
nhân lễ Vu Lan 2021
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16. 37 nhà trọ giảm, miễn tiền thuê phòng trọ cho công nhân,
người lao động
17. Tiểu Cần đạt 80/157 giải thưởng cuộc thi trực tuyến
18. 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: Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Bí thư Thường
trực Huyện ủy thăm, tặng quà tại Chùa Long An (xã Tập Ngãi) dịp lễ
Vu lan 2021
* Ảnh 2: Đồng chí Nguyễn Văn Diệp – Chủ tịch UBND huyện,
đồng chí Sơn Sô Phonl – Phó Chủ tịch UBND huyện nhận tiền hỗ trợ
Covid-19 của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Tiểu Cần

* Ảnh 3: Đồng chí Sơn Sô Phonl – Phó Chủ tịch UBND huyện
trao khen thưởng cho đại diện các Tổ nấu ăn hỗ trợ người cách ly
phòng, chống Covid-19
* Ảnh 4: Tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng công nhân
Bìa & minh họa:
Thanh Quang – Chí Hẹn – Mai Đình
(Xuất bản phẩm không bán)
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