
THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 12/2021 

 

1 

 

 BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY TIỂU CẦN 

 

 

THÔNG TIN  

HUYỆN TIỂU CẦN 

 

 
 

Lãnh đạo tỉnh, huyện và BCH Hội LHPN huyện Tiểu Cần 

 nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 

 

 

 

 

184 

----------- 

12/2021 

                       



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 12/2021 

 

2 

 

Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

        

 HUYỆN TIỂU CẦN CHÍN NĂM KHÁNG CHIẾN  

CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945-1954) 

 

 

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

Trước khí thế cách mạng ngày một lớn mạnh, thực dân Pháp càng điên 

cuồng đánh phá, khủng bố. Ngày Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch) năm 1952, 

đã trở thành một ngày tang tóc không thể nào quên đối với đồng bào Chánh 

Hội (Tập Ngãi). Địch đưa ba trung đội Commandos từ Nhà Thờ, Giồng 

Lức, Phước Hưng hình thành ba gọng kềm tiến về Chánh Hội. Đi đến đâu 

chúng thẳng tay bắn giết, cướp của, đốt nhà đến đó. Chỉ riêng ấp Chánh 

Hội đã có gần 60 người bị giết chết dưới bàn tay hung bạo của kẻ thù. Từ 

đó, ngày rằm tháng 7 hằng năm đã trở thành ngày giỗ hội của đồng bào 

Chánh Hội.  

Vào thời kỳ này các lực lượng vũ trang cách mạng trên địa bàn Tiểu 

Cần đã kịp thời tiếp thu kỹ thuật sử dụng bọc phá và chiến thuật đặc công 

từ chiến trường miền Đông Nam bộ đưa vào, kết hợp với những loại vũ khí 

mới do Công binh miền Tây Nam bộ sáng chế ra như: Phong bom (ký hiệu 

LB), súng không giật (ký hiệu SSA, SSB),v.v… Để nâng cao hiệu quả 

chiến đấu thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng liên kết một cách chặt 

chẽ, cơ sở cách mạng ngày càng được gầy dựng và phát triển vững chắc 

đều khắp các địa bàn, kể cả khu vực Mặc Bắc Cầu Quan, trước đó được 

xem là điểm yếu vào tháng 5 năm 1952 ta đã thành công trong việc xây 

dựng cơ sở kháng chiến ở Mặc Bắc và tổ chức tấn công vũ trang vào cứ 

điểm quân sự Cầu Quan, tiêu diệt hai trung đội địch (một trung đội biệt 

kích, một trung đội tân binh) thu nhiều vũ khí. Vào tháng 12 năm 1952, du 

kích Tiểu Cần đã chi viện đắc lực cho mặt trận Châu Thành, phối hợp tác 

chiến với bộ đội Trà Vinh và quân dân huyện Châu Thành bẻ gãy cuộc 

hành quân qui mô lớn của địch kéo dài 17 ngày (từ ngày 05 tháng 12 đến 

ngày 22 tháng 12) góp phần giải thoát cho hàng trăm người dân bị địch bắt 

đi làm phu, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 200 tên địch thu nhiều vũ khí, 
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trang bị và làm cản trở kế hoạch khai thông lộ Dừa Đỏ, xây dựng đường số 

6 của chúng, v.v… 

Bước vào năm 1953, Cục diện chiến trường toàn quốc có những bước 

phát triển mới. Thực dân Pháp bị thua đau ở chiến trường Bắc bộ càng điên 

cuồng đánh phá để bình định đồng bằng Nam bộ. Trong đó, chúng thực 

hiện một chương trình đặc biệt nhằm tổng tiến công và bình định ở Vĩnh – 

Trà, nơi có nguồn nhân lực dồi dào và là một vựa lúa lớn của Nam bộ. 

Vùng đất Tiểu Cần, với những đặc thù về dân tộc và tôn giáo, tiếp tục trở 

thành một trong những trọng điểm cho địch thực hiện những thủ đoạn thâm 

độc “Chia để trị”. Tuy nhiên, dù cho quân thù nỗ lực và nham hiểm tới đâu 

vẫn không thể phá được thế trận chiến tranh nhân dân đã trãi qua nhiều thử 

thách trên vùng đất này. Một đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn được thực 

hiện nhằm triển khai “Kế hoạch công tác trung tâm” theo chỉ đạo của trên 

phương châm tác chiến phối hợp với nguỵ vận tiếp tục được thực hiện có 

hiệu quả và phong trào thâm nhập hàng ngũ địch được phát động trên địa 

bàn. Nghệ thuật đánh địch bằng địch vận ngày càng đem lại những hiệu 

quả to lớn. Tiểu Cần đã mở rộng qui mô của Hội đoàn kết (HUHI) trong 

hàng ngũ binh sĩ nguỵ người Khmer chính đồng bào theo Thiên chúa giáo 

cũng vạch tội và công khai nhạo báng lực lượng “Cơ động bảo vệ Thiên 

chúa giáo” của địch là đội quân uống máu dân chúng (cũng gọi tắt là 

UMDC). Lực lượng ở đây ngày càng bị hao hụt về quân số (do thương 

vong trong chiến trận, do đào rã ngũ, do không được bổ sung quân số vì 

phong trào chống bắt lính ngày một mạnh mẽ trong nhân dân, v.v…) ngày 

càng bị cô lập và mất dần sức chiến đấu (ngày càng nhiều binh sĩ nguỵ tại 

ngũ tìm cách móc nối với cách mạng, nhận cung cấp tin tức và sẵn sàng 

làm nội ứng khi lực lượng cách mạng tấn công đồn bót, cứ điểm địch…) 

trong khi đó, những thông tin về chiến sự trong tỉnh và trên chiến trường 

toàn quốc, đặc biệt là những thắng lợi quân sự to lớn có tính quyết định ở 

mặt trận phía Bắc dồn dập đưa về, càng củng cố niềm tin và cổ vũ ý chí bất 

khuất cùng năng lực sáng tạo của quần chúng nhân dân, càng giáng đòn 

tâm lý không ngừng làm rệu rã quân đội và chính quyền địch.  

 

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo) 
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MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN  

NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG DÂN CHỦ 

----- 

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân Điện tử 

1. Một số quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ (Mục 9) 

Nội dung quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Quy định 

mới cơ bản giữ như Quy định số 29-QĐ/TW. Đồng thời, để thống nhất giữa các quy 

định của Trung ương đã ban hành, quy định mới đã bổ sung một số căn cứ xây dựng 

quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng (vào Điểm 9.1.1) và diễn đạt lại là: “Căn cứ 

vào Điều lệ Đảng, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chuyên trách tham 

mưu, giúp việc của cấp ủy và quy chế làm việc của cấp ủy cấp trên, các cấp ủy đảng, 

đảng đoàn, ban cán sự đảng, cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy phải xây dựng 

quy chế làm việc bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, 

quyền hạn được giao. Tổ chức đảng có trách nhiệm báo cáo với tổ chức đảng cấp trên 

và thông báo cho tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp biết quy chế làm việc của tổ chức 

mình”. 

Nhằm đồng bộ với các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của 

đảng viên, Quy định mới đã bổ sung cụm từ “kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên” (vào Điểm 9.2.1) và diễn đạt lại là: “Hằng năm, Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư, ban thường vụ cấp ủy từ cấp trên cơ sở và tương đương trở lên, cấp ủy cấp cơ sở, 

đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy viên các cấp và 

đảng viên phải tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân, kiểm điểm trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên; có kế hoạch, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn 

chế, khuyết điểm”. 

Bổ sung cụm từ “tiêu cực” và cụm từ “thực hiện các quy định của Đảng về trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” (vào Điểm 9.2.2) về thực hiện nguyên tắc tự 

phê bình và phê bình và diễn đạt lại là: “Đối với cá nhân cấp ủy viên, ủy viên ban 

thường vụ cấp ủy, ủy viên đảng đoàn, ban cán sự đảng, ủy viên ủy ban kiểm tra phải đi 

sâu kiểm điểm về trách nhiệm chính trị, mức độ phấn đấu hoàn thành công việc được 

giao và những vấn đề khác có liên quan đến trách nhiệm cá nhân; về giữ gìn phẩm chất 

cá nhân (tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, 

chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, quan liêu) và thực hiện các quy định của Đảng về 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên”. 

2. Các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp 
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Các quy định về nội dung này trong Quy định mới (như: các quy định về nhiệm 

vụ của cấp ủy triệu tập đại hội; về số lượng, phân bổ đại biểu; về việc bầu và chỉ định 

đại biểu dự đại hội đảng bộ các cấp; các tổ chức điều hành và giúp việc đại hội; việc bầu 

cử trong Đảng; số lượng cấp ủy viên, số lượng ủy viên ban thường vụ và số lượng ủy 

viên ủy ban kiểm tra của cấp ủy các cấp; cấp ủy khóa mới được điều hành công việc 

ngay sau khi được bầu; về báo cáo kết quả đại hội; chuẩn y kết quả bầu cử; bổ sung, 

điều động, chỉ định cấp ủy viên và thôi tham gia cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng) cơ 

bản được giữ nguyên như Quy định số 29-QĐ/TW trước đây. Tuy nhiên, để thống nhất 

với những quy định, nguyên tắc được quy định tại Quy chế bầu cử trong Đảng và giải 

quyết một số bất cập trong thực tiễn, Quy định mới đã bổ sung một số nội dung sau: 

2.1. Việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên (Mục 11) 

Do Quy định số 29-QĐ/TW chưa quy định nên trong nhiệm kỳ qua một số cấp 

ủy đã đề cử đảng viên không phải là đại biểu chính thức của đại hội để bầu làm đại biểu 

dự đại hội đảng bộ cấp trên. Nhằm khắc phục hạn chế này, Quy định mới đã bổ sung nội 

dung: “Chỉ được đề cử đại biểu chính thức của đại hội để bầu làm đại biểu dự đại hội 

đảng bộ cấp trên” (vào Điểm 11.4.1) và diễn đạt lại là: “Chỉ được đề cử đại biểu chính 

thức của đại hội để bầu làm đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Khi bầu đại biểu dự 

đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên, danh sách bầu cử lập một danh sách chung; bầu đại 

biểu chính thức trước, số còn lại bầu đại biểu dự khuyết...”. 

2.2. Các tổ chức điều hành và giúp việc đại hội (Mục 12) 

Nhằm quy định rõ hơn thành viên ban kiểm phiếu ở đại hội đảng viên, Quy định 

mới đã bổ sung quy định phải là đảng viên “chính thức” không có tên trong danh sách 

ứng cử, đề cử tại đại hội mới được tham gia ban kiểm phiếu ở đại hội đảng viên (Điểm 

12.4.1) và diễn đạt lại là: “Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức (đối với đại 

hội đại biểu), đảng viên chính thức (đối với đại hội đảng viên) trong đại hội không có 

tên trong danh sách ứng cử, đề cử tại đại hội...”. 

2.3. Về việc thôi tham gia cấp ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng (Mục 16) 

Quy định mới đã bổ sung quy định về việc thôi tham gia cấp ủy của các đồng chí 

cấp ủy viên trường hợp đồng chí đó “thôi việc” (Tiết a Điểm 16.4.1) và diễn đạt lại là: 

“Việc thôi tham gia cấp ủy của các đồng chí cấp ủy viên khi có quyết định nghỉ công tác 

hoặc chuyển công tác khác hoặc thôi việc: 

... Cấp ủy viên có quyết định thôi làm công tác quản lý hoặc thôi việc thì thôi 

tham gia cấp ủy đương nhiệm từ thời điểm quyết định thôi làm công tác quản lý hoặc 

thôi việc có hiệu lực thi hành”. 

3. Về các cơ quan chuyên trách tham mƣu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của 

cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội (Mục 17) 
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3.1. Lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của 

cấp ủy 

Quy định số 24-QĐ/TW đã quy định cụ thể về việc lập các cơ quan chuyên trách 

tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy ở các đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ 

chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Khối 

Doanh nghiệp Trung ương (Điểm 17.1.2) như sau: 

“Đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ 

quan Trung ương: Được lập các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc gồm văn 

phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, cơ quan ủy ban kiểm tra” như Quy định số 29-

QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

“Đảng bộ cấp trên trực tiếp tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh 

nghiệp Trung ương: Các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy hợp nhất với các cơ 

quan chuyên môn của doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ tương đồng để thực hiện 

công tác kiểm tra, tổ chức, tuyên giáo và văn phòng”. Việc bổ sung quy định này nhằm 

phù hợp với tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 

đồng bộ với Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13-2-2017 của Ban Bí thư về chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp 

nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. 

Đồng thời, để thống nhất quy định việc lập hay không lập cơ quan chuyên trách 

tham mưu, giúp việc của cấp ủy trong một văn bản, Ban Chấp hành Trung ương đã bổ 

sung quy định: “Không thành lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của tổ 

chức cơ sở đảng. Những đảng bộ cơ sở mà đảng ủy được giao quyền hoặc thí điểm giao 

quyền cấp trên cơ sở thực hiện theo Tiết a, Điểm 10.5.2 của Quy định này” (Điểm 

17.1.4). 

3.2. Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội 

Nhằm cụ thể hóa nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo tổ chức bộ máy, biên chế 

của hệ thống chính trị, Quy định mới đã bổ sung nội dung để làm rõ cấp có thẩm quyền 

quy định và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện (Khoản 17.3). Cụ 

thể: 

“Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội (Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Nông dân 

Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam): 

- Ở cấp Trung ương do Bộ Chính trị quyết định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, biên chế và giao Ban Tổ chức Trung ương tham mưu quản lý. 
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- Ở cấp tỉnh, cấp huyện do Ban Bí thư quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ 

máy, biên chế; ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quản lý, định kỳ báo cáo Ban Bí thư 

(qua Ban Tổ chức Trung ương)”. 

MAI VĂN CHÍNH 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường 

trực Ban Tổ chức Trung ương 

 

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CÔNG TÁC ĐẢNG VIÊN 

Nguồn: Báo Quân đội nhân dân Điện tử 

 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua Báo cáo tổng kết 

công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa 

XII. Đại hội đã đồng ý không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng hiện hành; giao Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XIII chỉ đạo nghiên cứu, tiếp thu để điều chỉnh thông qua 

các quy định, hướng dẫn của Trung ương; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thi 

hành nghiêm chỉnh, thống nhất Điều lệ trong toàn Đảng. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đã phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên 

cứu, xây dựng và tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành 

Quy định thi hành Điều lệ Đảng.
[1]

 Đây là văn bản quan trọng nhất để cụ thể hóa Điều lệ 

Đảng, là cơ sở để bảo đảm thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng; đồng thời, là căn cứ để 

Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan tham mưu, giúp việc ở Trung ương ban hành 

các quyết định, quy định, hướng dẫn… thực hiện Quy định thi hành Điều lệ Đảng, giải 

quyết những vướng mắc mà thực tiễn công tác tổ chức xây dựng Đảng đặt ra. 

Quá trình xây dựng Quy định thi hành Điều lệ Đảng, Bộ Chính trị đã đề ra một 

số nguyên tắc sau: (1) Bảo đảm tuân thủ Điều lệ Đảng, cơ bản kế thừa bố cục, nội dung 

còn phù hợp của Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25-7-2016 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII. (2) Những nội dung mà Điều lệ Đảng đã thể hiện rõ thì không quy định 

thêm; chỉ cụ thể hóa một số quy định trong Điều lệ Đảng có thể dẫn đến cách hiểu khác 

nhau trong thực hiện. (3) Cập nhật, sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với 

các văn bản của Đảng có liên quan và giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn. (4) 

Nội dung về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; về ủy ban kiểm tra các cấp và kỷ luật 

Đảng quy định tại Chương VII, Chương VIII của Điều lệ Đảng được Ban Chấp hành 

Trung ương quy định tại văn bản khác (Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28-7-2021). (5) 

Một số nội dung mới chưa được quy định trong Điều lệ Đảng sẽ được tiếp tục tiếp thu, 
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tổng hợp, nghiên cứu trong quá trình tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng trong 

nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. 

Về bố cục và hình thức trình bày: Quy định số 24-QĐ/TW có 35 mục (kế thừa 

bố cục của Quy định số 29-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII); các 

mục, khoản bám sát theo theo thứ tự chương, điều trong Điều lệ Đảng để bảo đảm tính 

hệ thống và thuận tiện cho việc tra cứu, áp dụng và tổ chức thực hiện. 

Về nội dung: Quy định thi hành Điều lệ Đảng mới được Ban Chấp hành Trung 

ương ban hành cơ bản kế thừa nội dung còn phù hợp của Quy định số 29-QĐ/TW; có bổ 

sung, sửa đổi một số nội dung quan trọng (những nội dung sửa đổi, bổ sung được thể 

hiện bằng chữ đậm, in nghiêng), cụ thể như sau:  

I. Về công tác đảng viên 

1. Trình độ học vấn của ngƣời vào Đảng (Mục 1) 

Quy định về trình độ học vấn của người vào Đảng cơ bản giữ như Quy định 29-

QĐ/TW trước đây. Tuy nhiên, hiện nay chưa có văn bản nào quy định, hướng dẫn của 

cấp có thẩm quyền về trình độ học vấn tương đương với tốt nghiệp trung học cơ sở. Do 

đó, quy định mới đã lược bỏ cụm từ “hoặc tương đương” trong quy định: “Người vào 

Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương trở lên” và diễn đạt lại 

là: “Người vào Đảng phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên” (Điểm 1.2.1). 

Đây là quy định chung về trình độ học vấn của người vào Đảng. Những người 

vào Đảng đang sinh sống ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có 

điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và những trường hợp cụ thể khác do yêu cầu 

phát triển đảng mà không bảo đảm được quy định chung thì thực hiện theo hướng dẫn 

của Ban Bí thư như quy định trước đây. 

2. Về quyền của đảng viên (Mục 2) 

Ở mục này, các nội dung quy định về quyền của đảng viên cơ bản giữ như Quy 

định số 29-QĐ/TW. Đồng thời, nhằm cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin cho đảng viên, 

quy định mới đã bổ sung trường hợp “đột xuất” cần thông tin và bổ sung việc thông tin 

tình hình, nhiệm vụ của “địa phương” cho đảng viên (vào Khoản 2.1) và diễn đạt lại là: 

“Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và 

cấp ủy cấp trên, các cấp ủy đảng thông tin cho đảng viên về tình hình, nhiệm vụ của địa 

phương, cơ quan, đơn vị; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; 

thời sự trong nước, thế giới… phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, đặc điểm của tổ chức 

đảng và đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho đảng viên hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao”. 

3. Giới thiệu và kết nạp ngƣời vào Đảng (Mục 3) 
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Ở mục này, các nội dung quy định về giới thiệu và kết nạp người vào Đảng cơ 

bản giữ như Quy định số 29-QĐ/TW; đồng thời, quy định mới đã bổ sung, sửa đổi một 

số nội dung, cụ thể như sau: 

- Để bao quát hết các trường hợp giới thiệu người vào Đảng, Quy định mới đã bổ 

sung quy định đảng viên giới thiệu “cùng sinh hoạt nơi cư trú” với người vào Đảng (vào 

Khoản 3.2) và diễn đạt lại là: Đảng viên giới thiệu người vào Đảng “Là đảng viên chính 

thức, cùng công tác, lao động, học tập hoặc cùng sinh hoạt nơi cư trú ít nhất 12 tháng 

với người được giới thiệu vào Đảng trong cùng một đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo của 

đảng bộ, chi bộ cơ sở”. 

- Vấn đề lịch sử chính trị và chính trị hiện nay của người vào Đảng vẫn thực hiện 

theo quy định của Bộ Chính trị. Ở điểm này, nhằm thống nhất với Quy định số 126-

QĐ/TW, ngày 28-2-2018 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ 

Đảng, Quy định mới đã bổ sung nội dung “tiêu chuẩn chính trị” của người vào Đảng 

(vào Khoản 3.3) và diễn đạt lại là: “Vấn đề lịch sử chính trị, chính trị hiện nay và tiêu 

chuẩn chính trị của người vào Đảng thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị”. 

- Về việc kết nạp người vào Đảng ở nơi chưa có đảng viên, chưa có chi bộ: Để 

quy định cụ thể cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng nào có thẩm quyền giao 

cho chi bộ phân công đảng viên chính thức giúp đỡ người vào Đảng và kết nạp theo quy 

định khi người vào Đảng có đủ điều kiện và tiêu chuẩn, Quy định mới đã bổ sung nội 

dung “nơi người vào Đảng công tác, lao động, học tập, cư trú” (vào Điểm 3.4.1) và diễn 

đạt lại là: “Cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng (nơi người vào Đảng công 

tác, lao động, học tập, cư trú) giao cho chi bộ có điều kiện thuận lợi nhất để phân công 

đảng viên chính thức giúp đỡ người vào Đảng. Khi có đủ điều kiện và tiêu chuẩn thì chi 

bộ nơi có đảng viên giúp đỡ người vào Đảng đang sinh hoạt làm thủ tục đề nghị kết nạp 

theo quy định”. 

- Về kết nạp lại người vào Đảng: Nhằm thống nhất giữa các quy định của Trung 

ương về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào 

Đảng,
[2]

 Quy định mới đã bổ sung nội dung “đảng viên đã bị đưa ra khỏi Đảng do vi 

phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình thì thực hiện theo quy định của Ban 

Bí thư” (vào Tiết b Điểm 3.5.1) và diễn đạt lại là: 

“Ít nhất là 36 tháng kể từ khi ra khỏi Đảng (riêng người bị án hình sự về tội ít 

nghiêm trọng thì phải sau 60 tháng kể từ khi được xóa án tích; đảng viên đã bị đưa ra 

khỏi Đảng do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình thì thực hiện theo 

quy định của Ban Bí thư), làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng; phải được ban thường vụ 

tỉnh ủy, thành ủy (hoặc tương đương) đồng ý bằng văn bản, cấp ủy có thẩm quyền 

(huyện ủy và tương đương) xem xét, quyết định”. 

4. Về thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên, xét công nhận đảng viên chính 

thức, tính tuổi đảng của đảng viên (Mục 4) 
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Ở mục này, các nội dung quy định về thời hạn tổ chức lễ kết nạp đảng viên, xét 

công nhận đảng viên chính thức, tính tuổi đảng của đảng viên cơ bản vẫn giữ như Quy 

định số 29-QĐ/TW. Đồng thời, bổ sung quy định về trường hợp tổ chức đảng ban hành 

quyết định kết nạp đảng viên hoặc công nhận đảng viên chính thức sai quy định nhưng 

tổ chức đảng đó đã giải thể hoặc bị giải tán thì xử lý như sau: 

- Nếu quyết định kết nạp người vào Đảng và công nhận đảng viên chính thức 

không đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 1 Điều lệ Đảng, thì cấp ủy ban 

hành quyết định phải hủy bỏ quyết định của mình và thông báo cho đảng bộ, chi bộ nơi 

đảng viên sinh hoạt xóa tên trong danh sách đảng viên. Trường hợp tổ chức đảng ban 

hành quyết định kết nạp đảng viên đã giải thể hoặc bị giải tán thì cấp uỷ có thẩm quyền 

nơi đảng viên đang sinh hoạt huỷ bỏ quyết định kết nạp đảng viên không đúng tiêu 

chuẩn, điều kiện. 

- Nếu quyết định kết nạp người vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức 

không đúng thẩm quyền, không đúng thủ tục theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Điều lệ 

Đảng thì phải hủy bỏ quyết định đó, chỉ đạo cấp ủy có thẩm quyền làm lại các thủ tục 

theo quy định và xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp tổ 

chức đảng đã giải thể hoặc bị giải tán thì cấp uỷ có thẩm quyền nơi đảng viên đang sinh 

hoạt tiến hành thẩm tra, xác minh và làm lại các thủ tục theo quy định. 

5. Về phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục 

chuyển sinh hoạt đảng (Mục 6) 

Ở Quy định mới, các nội dung quy định về phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên, 

quản lý hồ sơ đảng viên và thủ tục chuyển sinh hoạt đảng cơ bản giữ như Quy định số 

29-QĐ/TW; đồng thời, có bổ sung một số nội dung cho phù hợp tình hình thực tiễn. Cụ 

thể: 

- Về phát thẻ và quản lý, sử dụng thẻ đảng viên: Để tiêu đề của khoản này bao 

quát hết các nội dung quy định, Quy định mới đã bổ sung cụm từ “sử dụng” vào tiêu đề 

Khoản 6.1 và diễn đạt lại là: “Phát thẻ và quản lý, sử dụng thẻ đảng viên”. 

- Về quản lý hồ sơ đảng viên: Quy định về quản lý hồ sơ đảng viên giữ như Quy 

định số 29-QĐ/TW. Đồng thời, thay cụm từ “Đảng ủy Ngoài nước” bằng cụm từ “Đảng 

ủy Bộ Ngoại giao” (tại Điểm 6.2.2) để phù hợp với việc Bộ Chính trị đã hợp nhất Đảng 

bộ Ngoài nước với Đảng bộ Bộ Ngoại giao; bổ sung nội dung “Đối với đảng viên ra 

nước ngoài công tác, lao động, học tập từ 12 tháng trở lên, cấp uỷ quản lý hồ sơ đảng 

viên hướng dẫn bổ sung lý lịch khi đảng viên về nước” (vào Điểm 6.2.3) nhằm bảo đảm 

việc bổ sung lý lịch đảng viên ở nước ngoài phù hợp với thực tế và diễn đạt lại là: 

“Hằng năm, các cấp ủy chỉ đạo, kiểm tra việc bổ sung lý lịch đảng viên và quản 

lý hồ sơ đảng viên. Đối với đảng viên ra nước ngoài công tác, lao động, học tập từ 12 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 12/2021 

 

11 

 

tháng trở lên, cấp uỷ quản lý hồ sơ đảng viên hướng dẫn bổ sung lý lịch khi đảng viên 

về nước”. 

- Về việc chuyển sinh hoạt đảng: Nội dung này giữ như Quy định số 29-QĐ/TW. 

Chỉ thay cụm từ “Tổng cục Chính trị Công an nhân dân” bằng cụm từ “cơ quan đảm 

nhiệm công tác đảng, công tác chính trị và công tác quần chúng” (tại Tiết a Điểm 6.3.6) 

để phù hợp với tổ chức bộ máy của Bộ Công an hiện nay. 

MAI VĂN CHÍNH 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường 

trực Ban Tổ chức Trung ương 

QUYẾT TÂM CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG TA TRONG XÂY DỰNG, 

 CHỈNH ĐỐN ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ  

LÀ KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN 

----- 

Nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương 

(TG) - Bóp méo, xuyên tạc đƣờng lối, chủ trƣơng, chính sách của Đảng và 

Nhà nƣớc ta là chiêu trò mà các thế lực thù địch, phản động thƣờng dùng trong 

thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam. Đặc biệt, mỗi khi Đảng, Nhà 

nƣớc ta có chủ trƣơng, nghị quyết, chỉ thị, quy định mới, quan trọng là họ lại tập 

trung xuyên tạc chống phá. 

NHỮNG GIỌNG ĐIỆU SAI TRÁI 

Mới đây, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên 

không được làm. 

Lợi dụng sự kiện này, thông qua một số kênh truyền thông ở hải ngoại vốn thiếu 

thiện chí với Việt Nam và mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị 

đăng phát nhiều bài viết xuyên tạc mục đích, ý nghĩa và những nội dung của Quy định 

số 37-QĐ/TW. Họ cho rằng với việc ban hành quy định ấy Đảng đã “đứng ngoài”, 

“đứng trên” pháp luật. Họ cho rằng việc ra đời của Quy định số 37-QĐ/TW là thừa, 

không cần thiết bởi những nội dung mà quy định nêu ra pháp luật đã cấm rồi. Từ chỗ 

xuyên tạc nội dung của Quy định, họ suy diễn cho rằng việc ban hành hàng loạt quy 

định chứng tỏ Đảng Cộng sản Việt Nam “bất lực” không thể chống tham nhũng, tiêu 

cực, suy thoái thành công vì đã tìm đủ các biện pháp mà không thể thay đổi được tình 

hình… 

Mục đích của những luận điệu nêu trên không gì khác là nhằm hạ thấp vị trí, ý 

nghĩa của Quy định số 37-QĐ/TW; phủ nhận thành tựu quan trọng, gieo rắc sự hoài 

nghi, phân tâm về tính hiệu quả trong thực hiện các quy định của Đảng nói chung và 
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Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm nói riêng; làm suy 

giảm niềm tin của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; sâu xa hơn 

là làm suy giảm, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và chế độ xã hội… 

Cần khẳng định rõ rằng, những giọng điệu ấy là hết sức sai trái, thể hiện mưu đồ xấu xa, 

động cơ đen tối. 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH LÀ CẦN THIẾT 

Chúng ta đều hiểu, trong bất kỳ chế độ xã hội nào, mọi tổ chức muốn tồn tại và 

phát triển để thực hiện mục đích của mình thì phải có kỷ luật. Đảng ta là chính đảng 

kiểu mới, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, 

kim chỉ nam trong hành động, được tổ chức rất chặt chẽ, đòi hỏi tính kỷ luật rất cao. 

V.I.Lê-nin đã từng nói: “Không có kẻ thù nào, dù là hung bạo nhất, có thể chiến 

thắng được những người cộng sản, ngoại trừ chính họ tự tan rã, chính những lỗi lầm của 

họ và họ không kịp sửa chữa”. Quán triệt tinh thần ấy, không phải đến bây giờ mà trong 

suốt hành trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta thường xuyên chú trọng, đẩy mạnh công 

tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đó là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng, có ý 

nghĩa sống còn đối với Đảng ta và chế độ ta. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Đảng ta tuy nhiều người, nhưng khi tiến 

đánh thì chỉ như một người, đó là nhờ có kỷ luật...”. Qua từng thời kỳ, từng giai đoạn 

cách mạng, thậm chí trong từng nhiệm vụ, Đảng ta đều có các quy định về kỷ luật. Đảng 

ta coi quy định về kỷ luật là công việc hệ trọng, là việc làm thường xuyên, liên tục và 

mang tính kế thừa. Đối chiếu với các quy định, qua từng nhiệm kỳ, sau mỗi nhiệm vụ, 

với tinh thần "nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật", Đảng ta luôn dũng cảm chỉ ra 

những hạn chế, yếu kém để kiên quyết khắc phục, sửa chữa kịp thời, phấn đấu vươn lên. 

Mục đích của thực hiện các quy định không gì khác là nhằm nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của Đảng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Chính nhờ có kỷ luật mà 

hơn 90 năm qua, Đảng ta đã tồn tại và phát triển không ngừng, vượt qua mọi gian nan, 

thử thách, lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 

Đặc biệt hai nhiệm kỳ gần đây, quyết tâm chính trị của Đảng ta trong công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng càng được thể hiện rõ. Ban Chấp hành Trung ương, Ban Bí thư, 

Bộ Chính trị đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, trong đó có 

Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 về những điều đảng viên không 

được làm, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng ngang tầm nhiệm 

vụ. Thực tế hơn 10 năm thực hiện đã chứng minh việc ban hành quy định ấy là rất cần 

thiết và đã đi vào cuộc sống. 

Đối với cán bộ, đảng viên từ Trung ương tới cơ sở, Quy định số 47 được xem là 

bộ tiêu chuẩn để tự phê bình và phê bình, tu dưỡng phấn đấu và rèn luyện bản thân. Đối 

với các cơ quan chức năng, Quy định số 47 là căn cứ, cơ sở để phát hiện, xử lý, ngăn 
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chặn những hành vi sai trái. Không ít cán bộ, đảng viên diện Trung ương quản lý, trong 

đó có cả Ủy viên Bộ Chính trị, tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp quân đội và công an...vi 

phạm đã bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức về Đảng và chính quyền, thậm chí phải 

chịu những hình phạt của pháp luật. Nhờ mở rộng dân chủ, kịp thời cổ vũ, khích lệ 

những cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, luôn nêu cao tính 

tiền phong gương mẫu, đặc biệt là tinh thần kiên quyết, nghiêm minh trong xử lý các 

trường hợp vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, đã góp phần rất quan 

trọng nâng cao chất lượng đảng viên, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, nâng cao 

năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng... Những kết quả mà Đảng ta đã thu 

được trong thực hiện Quy định số 47 là không thể phủ nhận. 

Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến mới với nhiều thời 

cơ, thách thức đan xen. Đặc biệt 4 nguy cơ (tụt hậu xa hơn về kinh tế; chệch hướng 

XHCN; tệ tham nhũng, quan liêu; nguy cơ “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù 

địch) mà Đảng ta đã chỉ ra vẫn đang hiện hữu; có mặt còn gay gắt, phức tạp hơn; tình 

trạng suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn diễn 

biến phức tạp. Đứng trước những đòi hỏi mới, yêu cầu cao, quy mô lớn của tình hình 

nhiệm vụ, Đảng ta ban hành các quy định trong đó có Quy định số 37-QĐ/TW là hoàn 

toàn đúng đắn và cần thiết nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức 

chiến đấu của Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nội 

dung của Quy định số 37-QĐ/TW cơ bản kế thừa những nội dung của Quy định số 47-

QĐ/TW còn phù hợp, có bổ sung một số điều mới, điều chỉnh một số điểm cho phù hợp 

với yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đó cũng là bước cụ thể hóa để thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XIII nói chung và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) nói 

riêng nhằm từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, lập lại trật tự, kỷ cương trong 

Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm 

chất chính trị, đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, 

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

BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH LÀ PHÙ HỢP VÀ CẦN THIẾT 

Quy định số 37QĐ/TW vẫn bao gồm 19 điều như Quy định số 47. Tuy nhiên, Quy 

định số 37 bổ sung mới hai điều, đó là Điều 3 và Điều 13. 

Tại Điều 3, Đảng ta quy định rõ đảng viên không được: “Phản bác, phủ nhận, 

xuyên tạc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;…”. Cũng ở Điều 3, Đảng ta 

chỉ rõ đảng viên không được: “…không thực hiện trách nhiệm nêu gương; chủ nghĩa cá 

nhân, cơ hội, vụ lợi; "tư duy nhiệm kỳ", đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức, thấy 

đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa rời 

quần chúng”. 
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Tại Điều 13, Đảng ta quy định, đảng viên không được: “Can thiệp, tác động vào 

hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, 

xét đặc xá, giải quyết khiếu nại, tố cáo để bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm quy 

định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác động, ép buộc, mua chuộc tổ chức, cá nhân 

để giảm trách nhiệm, hình phạt cho người khác”. 

Ngoài hai điều mới như đã đề cập, Quy định số 37-QĐ/TW còn bổ sung, chỉnh 

sửa một số nội dung mới trong từng điều cụ thể. Đáng chú ý là những nội dung nêu ở 

Điều 7 của quy định cũ nay chuyển lên Điều 2 và bổ sung thêm nội dung: “Không chấp 

hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng”. Sau bổ sung, nội dung Điều 2 của 

Quy định số 37 như sau: “Không chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của 

Đảng; tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức quần chúng được Đảng, Nhà nước giao 

nhiệm vụ khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.” 

Tương tự tại Điều 6 cũng bổ sung nội dung mới đó là: không được “đe dọa, trù 

dập, trả thù người khiếu nại, tố cáo; không thực hiện các quy định của Đảng và pháp 

luật về bảo vệ người tố cáo, phê bình, góp ý"; không được "có hành vi chạy chức chạy 

quyền", "tham ô" ... 

Tại Điều 9 bổ sung một số hành vi nghiêm cấm như “không được sử dụng văn 

bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản 

ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định”. Nội dung 

này theo quy định cũ nêu như sau: “Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân 

không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; mở tài khoản ở nước 

ngoài trái quy định; tham gia hoạt động rửa tiền”... 

Tại Điều 11 cũng bổ sung nội dung mới đó là, đảng viên không được: “Lợi dụng 

chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực 

hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước”. 

Nếu so sánh giữa Quy định số 47 với Quy định số 37 và tình hình nhiệm vụ thực 

tế hiện nay thì thấy nội dung mà Trung ương bổ sung, điều chỉnh như đã nêu trên đều là 

những vấn đề cơ bản, cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo 

đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 

Hiến pháp năm 2013 và những nội dung mới trong các văn kiện mà Đảng, Nhà nước đã 

ban hành thời gian qua. 

Cái gốc rễ, cơ bản cần phải xử lý để ngăn chặn từ sớm, từ xa những biểu hiện “tự 

diễn biến”, “tự chuyển hóa” đó là chống tiêu cực trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống. Đảng ta xác định lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm 

nền tảng tư tưởng, thế nhưng thực tế thời gian qua, bên cạnh sự chống phá của các thế 

lực thù địch, trong chính nội bộ ta cũng xuất hiện những tư tưởng, quan điểm sai trái 
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xuyên tạc, phản bác, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tế ấy đòi hỏi cuộc đấu 

tranh tư tưởng - lý luận, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh phải được đẩy mạnh hơn. 

Mặt khác, Đảng ta quy định như đã nêu tại Điều 3 còn là sự khẳng định giá trị, sức 

sống của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xác định rõ hơn trách nhiệm 

của đảng viên trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ, 

phát triển những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh 

trong tình hình mới. 

Tương tự, việc bổ sung Điều 13 là rất cần thiết, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm 

vụ. Thực tế cho chúng ta thấy trong công cuộc đổi mới, bên cạnh những nhân tố tích 

cực, những thành công là cơ bản, tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là ở 

những đảng viên có chức, có quyền không gương mẫu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, sa vào 

chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, vụ lợi,… Cùng với đó là những biểu hiện sai trái trong thực 

hiện nguyên tắc lãnh đạo; trong lề lối, phương pháp, tác phong công tác nổi lên rất rõ. 

Đây là một trong những nguyên nhân chủ quan cơ bản dẫn đến tình trạng suy thoái của 

một bộ phận cán bộ, đảng viên đã được Đảng ta nhiều lần cảnh báo. 

Các nội dung khác được điều chỉnh, bổ sung, Ban Chấp hành Trung ương đều 

nghiên cứu, bàn thảo kỹ lưỡng và đều xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của sự nghiệp cách 

mạng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong hệ thống các chủ trương, nghị quyết, chỉ 

thị, quy định của Đảng thời gian qua. Chẳng hạn ở Điều 11 của Quy định số 37-QĐ/TW 

bổ sung nội dung, đảng viên không được: “Lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ 

cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, 

tham nhũng, tiêu cực…”. Không chỉ xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ, nội dung này chính 

còn là sự cụ thể hóa chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi 

ích chung đã nêu trong Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ 

luật của Đảng và Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị. 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHẶT CHẼ, NGHIÊM TÚC VÀ HIỆU QUẢ 

Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Đảng ta đã thống nhất cao và khẳng định 

phải tiếp tục đẩy mạnh công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu 

lực, hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức, lối sống, trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc; ngăn 

chặn, đẩy lùi, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, tiêu 

cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn 

biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ; góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong toàn 

Đảng. 

Quy định số 37-QĐ/TW chính là đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công cuộc xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng. Mục đích cơ bản của việc ban hành Quy định số 37-QĐ/TW là tăng 

cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước và giữ gìn phẩm chất chính 
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trị, đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực 

lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng ngày càng tốt hơn với yêu cầu 

nhiệm vụ. Quy định số 37-QĐ/TW còn là căn cứ, cơ sở để tổ chức đảng đánh giá phân 

loại và xử lý các vi phạm của đảng viên nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây 

dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị. 

Để tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 37-QĐ/TW về 

những điều đảng viên không được làm, chúng ta phải tiến hành đồng bộ nhiều biện 

pháp. Đặc biệt là sự nhất quán, rốt ráo vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Một trong các 

biện pháp mà Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh đó là phải tăng cường công tác 

quản lý, giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên thông qua đổi mới và nâng cao 

nguyên tắc tập trung dân chủ; đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, kiên quyết, kiên trì đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm phải xử 

lý thật nghiêm theo đúng tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. 

Tuy nhiên, nhân tố quyết định đưa Quy định số 37-QĐ/TW vào thực tiễn vẫn là 

vai trò chủ quan của từng tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cao cấp, 

cán bộ chủ trì, chủ chốt; người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị. Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã dạy chúng ta: “Một tấm gương sống hơn một trăm bài diễn văn 

tuyên truyền”. Tính tiên phong, gương mẫu rất quan trọng. Đòi hỏi từng cán bộ, đảng 

viên, đặc biệt là cán bộ cao cấp, người đứng đầu phải nhận thức rất sâu sắc, thật đầy đủ 

trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước đất nước; trước Đảng để từ đó tự giác chấp 

hành và thực hiện Quy định số 37-QĐ/TW. Như một cơ thể sống, Đảng ta và hệ thống 

chính trị chỉ trong sạch, vững mạnh khi từng cán bộ, đảng viên – những “tế bào” của 

Đảng thật sự khỏe mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải lấy Quy định số 37-QĐ/TW làm 

tiêu chuẩn, căn cứ rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu để ngày càng hoàn thiện hơn. 

Mặt khác, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính 

trị càng được đẩy mạnh và đạt kết quả cao thì các thế lực thù địch càng hằn học chống 

phá quyết liệt thông qua thực hiện “diễn biến hòa bình” bằng đủ mọi âm mưu, thủ đoạn 

ngày càng thâm hiểm, tinh vi, biến ảo. Thực tế đó đòi hỏi trong thực hiện Quy định số 

37-QĐ/TW, toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên phải khẳng 

định rõ quyết tâm chính trị; đồng thời đề cao cảnh giác, không chủ quan, sơ hở; nhận 

diện rõ ràng âm mưu, thủ đoạn và những tác hại của nó để từ đó kiên quyết đấu tranh 

lên án, vạch trần, phản bác mạnh mẽ với những quan điểm thù địch, luận điệu sai trái, 

xuyên tạc chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị./. 

Đại tá, Nhà báo Phùng Kim Lân 
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BAN THƢỜNG VỤ HUYỆN ỦY LÃNH CHỈ ĐẠO 

THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TỪ NAY  

ĐẾN CUỐI NĂM 
 

 

BTV Huyện ủy vừa triển khai 

và lãnh, chỉ đạo thực hiện một số 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 và 

tháng còn lại của năm 2021. Đồng 

chí Nguyễn Văn Phương – Tỉnh ủy 

viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện và các phó Bí thư 

Huyện ủy chủ trì hội nghị. 

Đánh giá về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2021, Ban Thường 

vụ Huyện ủy Tiểu Cần nhận định: Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn 

còn một số khó khăn, hạn chế như: Tỷ lệ tiêm phòng trên đàn gia súc, gia 

cầm còn thấp so với tổng đàn; một số xã, thị trấn chưa chủ động nắm tình 

hình, giải quyết khó khăn của nông dân trong sản xuất. Tiến độ xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu còn chậm so với kế 

hoạch. Phát triển doanh nghiệp còn thấp; hiệu quả hoạt động của hợp tác xã 

trên địa bàn chưa cao, chưa đồng đều. Tiến độ thi công một số công trình 

còn chậm do mặt bằng công trình không thuận lợi, điều chỉnh thiết kế nhiều 

lần gây khó khăn cho công tác thi công. Việc thực hiện Chỉ thị số 15 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01 của UBND tỉnh có quan tâm 

nhưng còn hạn chế, một số nơi thực hiện chưa đạt yêu cầu. Việc phản ánh 

các thông tin, bài viết trên một số báo, mạng xã hội với nội dung thiếu 

khách quan, không đúng sự thật từng lúc chưa kịp thời; chất lượng sinh 

hoạt các chi, tổ hội đoàn thể có nâng lên nhưng vẫn còn nhiều hạn chế… 

Trên cơ sở kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại, các đại biểu đã tập 

trung nghiên cứu, đánh giá, thảo luận, tìm nguyên nhân hạn chế và đề xuất 

một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết 

năm 2021 của Huyện ủy đã đề ra.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương - TUV, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Cần yêu cầu các Đảng bộ, chi bộ 

trực thuộc và các ngành, địa phương tiếp tục tập trung quyết liệt công tác 

lãnh chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, nhất là quản lý tốt những người 
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từ ngoài tỉnh về địa phương; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Tiếp tục vận động ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19; thực hiện tốt công 

tác chăm lo cho những người thực hiện cách ly tập trung trên địa bàn 

huyện. Triển khai thực hiện kịp thời công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 

cho người dân khi có phân bổ số lượng. Chỉ đạo thực hiện tốt tinh thần 

Công văn 5540 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp thích ứng 

an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tập 

trung thực hiện quyết liệt các giải pháp đột phá về kinh tế, xã hội, xây dựng 

hệ thống chính trị đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021. 

Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và tăng tỷ lệ bao phủ bảo 

hiểm y tế toàn dân; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác 

xã gắn với liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị; đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công; nâng cao chất lượng tiêu chí 

nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, ấp nông thôn mới kiểu mẫu; 

quan tâm củng cố các tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp, đồng thời xây 

dựng thêm các tuyến mới gắn với thực hiện tốt hơn Chỉ thị 15 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 01 của UBND tỉnh về hành động cải thiện 

cảnh quan môi trường, quản lý đô thị. Tập trung xử lý khó khăn, vướng 

mắc trong đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là giải phóng mặt bằng, giải ngân 

các nguồn vốn xây dựng và chuẩn bị tốt thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản 

năm 2022. Huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo; thực 

hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; chính 

sách xã hội, an sinh xã hội ở địa phương.  

Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần còn chỉ đạo các ngành, địa phương chủ 

động phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi nhân ngày hội đại đoàn kết 

toàn dân tộc ở khu dân cư gắn với các hoạt động hưởng ứng tháng cao điểm 

vì người nghèo; thực hiện tốt các bước tuyển chọn gọi thanh niên nhập ngũ 

năm 2022 theo chỉ tiêu trên giao. Đặc biệt là tăng cường công tác nắm tình 

hình để chủ động phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo giữ 

vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 

huyện. 

                                                                     Thanh Quang  
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LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VIỆC XUẤT BẢN LỊCH SỬ 

ĐẤU TRANH CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ 

HÙNG HÕA, GIAI ĐOẠN 1930 - 1975 
 

 
 

BTV Huyện ủy Tiểu Cần vừa 

tổ chức lấy kiến đóng góp, bổ sung 

tư liệu để tiến tới xuất bản quyển 

Lịch sử truyền thống đấu tranh 

cách mạng của Đảng bộ và Nhân 

dân xã Hùng Hòa, giai đoạn 1930 

– 1975.  

Theo tư liệu lịch sử huyện Tiểu Cần “Những chặn đường lịch sử vẻ 

vang” và thông tin từ các nhân chứng cung cấp thì xã Hùng Hòa là một 

trong những vùng căn cứ kháng chiến của huyện Tiểu Cần. Trải qua 2 cuộc 

kháng chiến chống Pháp và Mỹ, người dân Hùng Hòa đã phải gánh chịu 

nhiều gian khổ, hy sinh, mất mát. Toàn xã Hùng Hòa có 24 Mẹ Việt Nam 

anh hùng, 180 liệt sĩ, 85 thương binh và 371 gia đình có công với cách 

mạng. Với những cống hiến to lớn đó, Hùng Hòa là 1 trong 4 xã – thị trấn 

của huyện Tiểu Cần được Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Anh hùng 

Lực lượng vũ trang nhân dân”. 

Dự kiến quyển lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ 

và Nhân dân xã Hùng Hòa, giai đoạn 1930 – 1975 gồm có 04 chương. 

Trong đó, Chương I là khái quát đặc điểm địa lý, dân cư, truyền thống đấu 

tranh cách mạng của Nhân dân Hùng Hòa; Chương II là tóm lược phong 

trào đấu tranh cách mạng của Nhân dân Hùng Hòa từ năm 1930 – 1945 

(trước và sau khi có Đảng lãnh đạo); Chương III, Quân dân Hùng Hòa 

trong chín năm chống pháp (giai đoạn 1945 – 1954); Chương IV, xã Hùng 

Hòa trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ (giai đoạn 1954 – 1975). Phần 

cuối quyển lịch sử là Tổng luận và bài học kinh nghiệm trong quá trình đấu 

tranh cách mạng của Đảng bộ, quân dân Hùng Hòa từ 1930 – 1975… 

Tại hội nghị, có 09 ý kiến đóng góp, bổ sung, đề nghị chỉnh sữa một số chi 

tiết và cung cấp thêm thông tin quí giá do các cán bộ lão thành cách mạng cung 

cấp để làm nổi bậc thêm cho thành tích của Đảng bộ và Nhân dân xã Hùng Hòa 

giai đoạn 1930 - 1975. Đây là cơ sở quan trọng giúp cho tác giả, tổ biên soạn 
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lịch sử của tỉnh, huyện nghiên cứu, bổ sung thêm cho hoàn thiện bản dự thảo để 

xin chủ trương xuất bản.  

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương – Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Cần đề nghị tác giả, Ban Tuyên 

giáo Huyện ủy và lãnh đạo Đảng bộ xã Hùng Hòa tiếp tục rà soát, đối chiếu 

lại lần cuối các thông tin, số liệu, sự kiện, nhân vật lịch sử trong từng giai 

đoạn đấu tranh để tránh sai sót; đồng thời hoàn tất bản thảo, thủ tục trình 

Ban chỉ đạo tỉnh cho ý kiến để sớm xuất bản quyển “Lịch sử truyền thống 

đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân xã Hùng Hòa anh hùng, 

giai đoạn 1930 – 1975” trong thời gian sớm nhất. 

                                                                                       An Oanh 

 

CHỈ THỊ 15 LÀM THAY ĐỔI BỘ MẶT NÔNG THÔN 
 

 
 

Cùng với các địa phương khác 

trong tỉnh, tính đến nay huyện 

Tiểu Cần đã qua 5 năm thực hiện 

Chỉ thị 15- CT/TU, ngày 28/6/2016 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà 

Vinh và Kế hoạch số 01/KH –

UBND, ngày 11/01/2017 của 

UBND tỉnh “Về các hoạt động 

cải thiện cảnh quang môi trường, chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm, lập lại trật tự an toàn giao thông”, đến nay trên địa bàn 

huyện Tiểu Cần đã có những chuyển biến rõ nét, góp phần làm cho bộ 

mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc. Điểm nổi bật thông qua thực hiện chỉ 

thị này là đến nay cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện đã có sự thay 

đổi đáng kể theo hướng ngày càng sáng - xanh – sạch – đẹp. Nhiều tuyến 

đường hoa luôn khoe sắc từ hai thị trấn cho đến tận các xã vùng sâu. Đến 

nay các địa phương trong huyện đã tổ chức đăng ký tổng cộng 46 tuyến 

đường thực hiện tiêu chí tuyến đường xanh – sạch – đẹp với tổng chiều dài 

trên 70,9km. Qua đó huyện đã công nhận được 27 tuyến đường với tổng 

chiều dài hơn 45,4km. Các tuyến đường này luôn được UBND các xã, thị 

trấn và các ngành đang tiếp tục cải thiện cảnh quan môi trường, cắt tỉa cây 

xanh, trồng thêm hoa. Để đạt được kết quả này 05 năm qua huyện Tiểu Cần 
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đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp. Từ 

phong trào này huyện đã huy động được lực lượng là trên 132.721 người 

tham gia, trong đó có 51.822 hộ dân. Qua đó đã phát hoang bụi rậm, dọn vệ 

sinh các tuyến đường chiều dài trên 4.694km, thu gom trên 216,5 tấn rác 

thải, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh chiều dài trên 494km, trồng và 

chăm sóc 130.837 cây xanh, trồng hoa ở những tuyến đường mà các địa 

phương đã đăng ký xanh – sạch – đẹp, đồng thời bố trí 575 thùng chứa rác 

để thu gom rác thải tại các khu đông dân cư. Đi đôi với các việc làm thiết 

thực, huyện còn chỉ đạo thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

bảo vệ môi trường bằng nhiều hình thức, nhờ đó đến nay ý thức tự giác và 

tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường xung quanh nhà ở, 

khu dân cư của người dân đã được nâng lên.  

Một dấu ấn đậm nét thông qua việc thực hiện Chỉ thị 15 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy trong 05 năm qua ở huyện Tiểu Cần phải kể đến là sự 

tham gia tích cực của các hội đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn đã đẩy 

mạnh tuyên truyền và triển khai nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả để bảo 

vệ môi trường. Đơn cử như Hội Cựu chiến binh đã duy trì và tiếp tục nâng 

chất 80 câu lạc bộ môi trường trong hội viên cựu chiến binh. Hội Liên hiệp 

Phụ nữ triển khai thực hiện mô hình tuyến đường hoa, mô hình phân loại và 

xử lý rác thải hộ gia đình ở các xã Hiếu Tử, Hiếu Trung, Phú Cần, Long 

Thới, Tập Ngãi, Ngãi Hùng, Tân Hùng, Tân Hòa; đồng thời thành lập 23 

câu lạc bộ phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và nói không với sản phẩm 

nhựa dùng 1 lần. Bên cạnh đó Đoàn thanh niên, Hội Nông dân, Liên đoàn 

Lao động huyện đều có các hoạt động tham gia cải thiện cảnh quan môi 

trường… Đến nay huyện Tiểu Cần đã được công nhận là huyện nông thôn 

mới vào cuối năm 2018 và thị trấn Tiểu Cần được công nhận đô thị loại IV 

vào năm 2020, thị trấn Cầu Quan được công nhận đô thị loại V. Để có được 

kết quả này, 5 năm qua huyện Tiểu Cần luôn quan tâm đến công tác xây 

dựng kết cấu hạ tầng giao thông và chỉnh trang đô thị. Huyện đã triển khai 

thực hiện 33 tuyến đường giao thông với tổng vốn đầu tư hơn 64 tỷ 404 

triệu đồng; duy tu sửa chữa 7.563m đường và 04 cầu giao thông nông thôn 

với kinh phí 2 tỷ 500 triệu đồng. Huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phát động 

hộ dân trên các tuyến đường trục chính cam kết thực hiện các hoạt động cải 

thiện cảnh quan môi trường, chỉnh trang đô thị. Kết quả có 1.316 hộ cam 
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kết thực hiện; đồng thời huy động 1.080 lực lượng, ra quân 110 cuộc thực 

hiện công tác giải tỏa các hộ lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn, đồng 

thời đã cắt trên 2.200 cây tạp ven các tuyên lộ, giải tỏa 76 mái che, bảng 

hiệu, di dời 12 lều quán lấn chiếm lòng lề đường. Ngoài ra đến nay huyện 

đã công nhận được 04 tuyến phố văn minh trên địa bàn gồm đoạn Quốc lộ 

60, đường tránh Quốc lộ 60, đường Võ Thị Sáu thuộc địa bàn thị trấn Tiểu 

Cần và đường Trần Phú thuộc địa bàn thị trấn Cầu Quan. 

Được biết, ngày 31/12/2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 

số 45 phát động trong cả nước thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh 

với khẩu hiệu “Vì một Việt Nam xanh”. Hưởng ứng chương trình này, 

huyện Tiểu Cần đã và đang tiếp tục thực hiện các mô hình trồng cây xanh, 

duy trì các tuyến đường hoa hiện có trên địa bàn huyện, vận động nhân dân 

thường xuyên chăm sóc và tham gia trồng các loại cây xanh phù hợp với 

điều kiện từng nơi, địa bàn cụ thể; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động cải 

thiện cảnh quan môi trường, chỉnh trang đô thị nhằm xây dựng huyện Tiểu 

Cần ngày càng sáng – xanh – sạch – đẹp và phấn đấu trở thành thị xã trực 

thuộc tỉnh trước năm 2025 theo kế hoạch đề ra.  

                                                                                     Phú Quang 

 

TIẾU CẦN, PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH THỊ XÃ TRỰC THUỘC 

TỈNH TRÀ VINH TRƢỚC NĂM 2025 

 

Tiểu Cần, nơi hội tụ những con 

người đầy đức kiên cường, chịu 

thương, chịu khó. Đó chính là 

động lực để huyện nhà phấn đấu 

vươn lên phát triển giàu mạnh và 

tự hào với truyền thống oanh liệt 

của quê hương.  

Mục tiêu trước năm 2025 của địa phương chính là xây dựng và nâng 

cấp, mở rộng đô thị Tiểu Cần, trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trên cơ sở 

quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH 13 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội khóa 13. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và 

Nhân dân huyện Tiểu Cần không ngừng phấn đấu, huy động mọi nguồn lực 

phát huy tốt lợi thế và tiềm năng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, là 
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huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Trà Vinh (2018); an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững; tạo được nhiều 

phong trào hành động cách mạng mang tính xã hội thiết thực, thu hút cán bộ, 

đảng viên, hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân tham gia tích cực; 

công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được củng cố, kiện toàn theo 

hướng trong sạch vững mạnh.  

Đặc biệt, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về “xây dựng thị trấn Tiểu Cần đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 

2020, định hướng phát triển huyện Tiểu Cần thành thị xã trực thuộc tỉnh 

sau năm 2020”, đến thời điểm này huyện Tiểu Cần đã cơ bản hoàn thành 

mục tiêu xây dựng thị trấn Tiểu Cần mở rộng đạt chuẩn đô thị loại IV theo 

đúng kế hoạch và lộ trình mà Nghị quyết đã đề ra. Trong quá trình chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ chính trị Ban chấp hành Đảng bộ huyện luôn nhất quán 

và tập trung bám vào Nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch, phân 

công nhiệm vụ cụ thể, chú trọng công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị 

tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, 

tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ 

chủ chốt luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tiêu biểu về lối 

sống, đạo đức trong sáng; từ đó động viên toàn Đảng bộ và Nhân dân trong 

huyện khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức 

như: do tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng 

vật nuôi luôn diễn biến khó kiểm soát; giá cả thị trường luôn biến động khó 

lường, làm ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; 

trong xây dựng thị trấn Tiểu Cần mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV chỉ đạt 

ở mức tối thiểu do điều kiện kết cấu hạ tầng – kinh tế xã hội hiện có chưa 

đáp ứng được với yêu cầu tiêu chí đặt ra; nguồn lực đầu tư cho phát triển 

còn nhiều hạn chế; công tác phối hợp quản lý hành chính giữa các ngành, địa 

phương trên một số lĩnh vực thiếu đồng bộ, thiếu chặt chẽ; tinh thần trách 

nhiệm của một số công chức, viên chức chưa cao trong thực hiện nhiệm vụ 

được phân công. 

Để đạt được mục tiêu xây dựng huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực 

thuộc tỉnh trước năm 2025, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân 
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trong huyện cần tập trung thực hiện tốt những giải pháp chiến lược và đồng 

bộ cụ thể như: 

Thứ nhất, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức, tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và Nhân dân, nhất là tuyên 

truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về mục tiêu 

quan trọng trong việc nâng cấp và mở rộng đô thị loại IV trở thành thị xã 

trực thuộc tỉnh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động 

của toàn xã hội. Tập trung có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 

phát triển kinh tế - xã hội, tái cơ cấu kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng 

trưởng, khuyến khích, huy động các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh 

tế - đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội bằng nhiều hình thức. 

Tăng cường quản lý kiến trúc, trật tự cảnh quan đô thị, quản lý tốt tài 

nguyên gắn với bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về văn hóa 

- xã hội,  bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị - trật tự 

an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền địa 

phương. 

Thứ hai, lập điều chỉnh quy hoạch, tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Lập quy hoạch phân 

khu và quy hoạch chi tiết khu vực nội thị, hoàn thành quản lý quy chế quy 

hoạch kiến trúc đô thị, quy hoạch các khu dân cư mới dọc các trục đường 

chính mở rộng diện tích, sau khi huyện Tiểu Cần trở thành thị xã phải đảm 

bảo đạt tiêu chí 5 phường. Mỗi phường có diện tích tối thiểu 5,5 km
2
 và 

đảm bảo dân số tối thiểu 5.000 người trở lên. Dự kiến 5 phường như (Tiểu 

Cần, Cầu Quan, Phú Cần, Tân Hùng và Hiếu Tử) và 5 xã (Hiếu Trung, 

Long Thới, Tập Ngãi, Ngãi Hùng và Tân Hòa, dự kiến ghép (Tân Hòa - 

Hùng Hòa), mỗi xã có diện tích 30 km
2
 và dân số 8.000 người trở lên. 

Trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch yếu tố phân vùng là quan trọng 

nhất, cần phải định hướng cho phù hợp tiềm năng và lợi thế của từng vùng, 

đa dạng và cơ cấu, gắn với nhu cầu thị trường. Xác định vùng nào chủ đạo 

về phát triển nông nghiệp; vùng nào đột phá về công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp, dịch vụ - thương mại. 

 Thứ ba, tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng theo quy 

hoạch,  tranh thủ các sở, ngành tỉnh đầu tư thực hiện các dự án như: Đường 

nội ô thị trấn đi tỉnh lộ 912, dự án đường vành đai phía đông và các tuyến 
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giao thông đô thị, các tuyến đường nhánh, đầu tư nâng cấp và mở rộng 

đường tỉnh lộ 912, đường huyện 13, nâng cấp mở rộng quốc lộ 54, Quốc lộ 

60 đoạn qua địa phận Tiểu Cần, kêu gọi đầu tư đường giao thông nối liền 

Quốc lộ 60 - Quốc lộ 54; đồng thời hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, trạm 

xử lý nước thải, hệ thống cây xanh cho nhu cầu cấp thị xã. Tập trung huy 

động nguồn lực phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn, 

chú trọng kêu gọi đầu tư vào khu công nghiệp Cầu Quan, cụm công nghiệp 

Phú Cần, kêu gọi đầu tư triển khai thực hiện dự án thương mại, dịch vụ. 

Kêu gọi đầu tư xây dựng các tiêu chí cần thiết đối với đô thị cấp thị xã như: 

xây dựng nhà dưỡng lão, nhà tang lễ, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ, triển khai 

kế hoạch phát triển cây xanh đô thị. Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm 

Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện đáp ứng yêu cầu hoạt động; xây 

dựng các cơ sở thể dục, thể thao và công viên cây xanh, khu vui chơi giải 

trí cho người già và trẻ em…. Kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư phát 

triển du lịch như: du lịch văn hóa, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch 

truyền thống, lịch sử… xây dựng nhiều loại đặc sản đồng quê, sông nước, 

các mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống, đồng bộ với phát triển nhà 

hàng, khách sạn phục vụ khách tham quan du lịch. 

Thứ tƣ, định hướng xây dựng thị xã không những đầu tư phát triển 

kết cấu hạ tầng, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ - 

thương mại – du lịch mà cần tập trung phát triển về văn hóa - xã hội như: 

quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục đến năm 2025 định hướng đến 

năm 2030; chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo cán bộ 

lãnh đạo, quản lý đáp ứng ứng yêu cầu giáo dục trong tình hình mới. Thực 

hiện xã hội hóa giáo dục, tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và 

đạt tiêu chí về cơ sở giáo dục đào tạo theo tiêu chí của thị xã. Thực hiện tốt 

chương trình quốc gia về y tế; thường xuyên tuyên truyền, phòng chống 

dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Đào tạo cán bộ đáp ứng số 

lượng và chất lượng cho các cơ sở y tế. Thực hiện có hiệu quả các chính 

sách xã hội, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chỉ tiêu giảm nghèo bền vững, 

thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc tôn giáo. 

Thứ năm, phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia phòng 

chống tội phạm và bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo ổn định chính trị - trật 

tự an toàn xã hội, xây dựng địa phương vững mạnh về quốc phòng - an 
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ninh, hoàn thành chỉ tiêu tập huấn, huấn luyện, diễn tập, tuyển quân theo kế 

hoạch. Triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính 

theo kế hoạch cải cách hành chính của Trung ương, của Tỉnh giai đoạn 5 

năm, hàng năm; trọng tâm là các cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt 

các quy định và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, sắp xếp, bố trí cán bộ, 

công chức theo Đề án vị trí việc làm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần 

xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. 

Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực của Đảng bộ, 

chính quyền, đoàn thể và Nhân dân, sự quan tâm của Trung ương, của 

Tỉnh, sự hỗ trợ tích cực của các thành phần kinh tế trong và ngoài huyện thì 

chắc rằng huyện Tiểu Cần sẽ sớm hoàn thành mục tiêu trở thành thị xã trực 

thuộc tỉnh trước năm 2025 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy đề ra. 

                                                             Nguyễn Minh Thành 

                        (UVTV Huyện ủy, Trưởng BTG, Giám đốc TTBDCT  

                                               huyện Tiểu Cần) 

 

 

 

 

HỘI NGHỊ GIAO BAN BÍ THƢ CHI BỘ, NƠI CHIA SẺ  

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG CHI BỘ VỮNG MẠNH 
 

 

Thực hiện Chỉ thị số 10 – 

CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) 

về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt 

chi bộ”, từ năm 2015 đến nay 

Huyện ủy Tiểu Cần đã tổ chức các 

hội nghị giao ban Bí thư chi bộ 

trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn  

nhằm giúp các chi bộ có điều kiện trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong 

quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng chi bộ. Thông qua hoạt 

động này còn giúp cho Ban Thường vụ Huyện ủy có thêm thông tin, làm 

cơ sở để đánh giá đúng thực chất về tình hình thực hiện nguyên tắc tổ 
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chức sinh hoạt đảng và tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đảng viên ở cơ 

sở. 

Tính đến cuối năm 2020, Đảng bộ huyện Tiểu Cần có 46 Đảng bộ trực 

thuộc Huyện ủy (trong đó có 14 Đảng bộ, 32 chi bộ) và 171 chi bộ trực 

thuộc đảng cơ sở, với 3.890 đảng viên, trong đó đảng viên nữ 1.051, đảng 

viên là người dân tộc Khmer 679, đảng viên dân tộc Hoa 12. Để thực hiện 

hội nghị giao ban Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn, Huyện ủy 

Tiểu Cần đã ban hành Kế hoạch số 06 - KH/HU ngày 21/5/2015 về “Hội 

nghị giao ban Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn”. Mục đích của 

việc tổ chức hội nghị này là làm cho các cấp ủy chi bộ và đảng viên nhận 

thức sâu sắc hơn về vai trò, vị trí tầm quan trọng của việc nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ 

chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi 

nghị quyết của chi bộ và nghị quyết của cấp ủy cấp trên. Hình thức thực 

hiện, Đảng bộ các xã, thị trấn được chia theo cụm, có phân công cụm 

trưởng, mỗi cụm có từ 3- 4 đảng bộ. Hội nghị được tổ chức xoay vòng luân 

phiên mỗi quí một lần giữa các đảng bộ. Theo đó hội nghị đầu tiên được tổ 

chức tại Đảng ủy xã, thị trấn nào được chọn làm cụm trưởng, sau đó tổ 

chức hội nghị tại các Đảng ủy xã, thị trấn còn lại trong cụm.  

Tại các hội nghị giao ban, cụm trưởng báo cáo tóm tắt tình hình lãnh 

đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng. Trong các báo 

cáo được trình tại hội nghị phải đặc biệt đi sâu vào việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị trọng tâm, việc thực hiện nguyên tắc chế độ sinh hoạt chi bộ, tình 

hình quản lý, phân công nhiệm vụ cho đảng viên và đảng viên dự sinh hoạt 

chi bộ. Cũng tại hội nghị này mỗi Đảng ủy xã, thị trấn chọn ra ít nhất 02 chi 

bộ để báo cáo điển hình nhằm chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm 

hiệu quả trong quá trình thực hiện lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của chi 

bộ. Qua đó các đại biểu đại diện cho các chi bộ trong cụm đưa ra ý kiến 

thảo luận, chất vấn để làm rõ thêm một số vấn đề cần quan tâm, sau đó là ý 

kiến kết luận, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về những kinh nghiệm 

cần rút ra sau hội nghị. 

Với cách làm trên, chỉ tính riêng trong 03 năm, từ năm 2015 - 2018 

Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần đã tổ chức được tổng số 11 cuộc hội 

nghị giao ban Bí thư chi bộ tại các Đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn, có 343 
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lượt chi bộ trực thuộc, với 723 lượt cán bộ, đảng viên dự, trong đó có 302 

lượt chi bộ ấp, khóm dự. Thông qua các lần hội nghị có 86 báo cáo điển 

hình theo các chủ đề, trong đó có 08 chủ đề kinh nghiệm lãnh đạo về mô 

hình sản xuất nông nghiệp thực hiện cánh đồng lớn sản xuất lúa; 08 mô 

hình về giáo dục với việc vận động học sinh trong độ tuổi đến trường, vận 

động học sinh bỏ học giữa chừng trở lại lớp và công tác xây dựng trường 

học đạt chuẩn quốc gia; 11 báo cáo về xây dựng nông thôn mới như: xây 

dựng đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, vận động mua bảo 

hiểm y tế; 23 kinh nghiệm điển hình sinh hoạt chi bộ, chi tổ hội, về học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII) và 36 ý kiến về vận động quần chúng, xây 

dựng đoàn thể và một số ý kiến về nội dung sinh hoạt lệ chi bộ, tỷ lệ đảng 

viên dự sinh hoạt chi bộ, việc phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên, về 

công tác kết nạp đảng viên, cho đảng viên miễn sinh hoạt và một số vấn đề 

về lĩnh vực an ninh trật tự ở địa bàn ấp, khóm. 

Nhìn chung qua thời gian tổ chức các hội nghị giao ban Bí thư chi bộ 

trực thuộc Đảng ủy xã, thị trấn, đến nay tỷ lệ chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, 

thị trấn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu và trong sạch vững 

mạnh đều tăng lên hàng năm so với trước khi chưa tổ chức hội nghị giao 

ban; bên cạnh số lượng đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ cũng được tăng 

lên. Thông qua hội nghị giao ban đã tạo điều kiện cho các cấp ủy chi bộ có 

dịp trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong việc lãnh, chỉ đạo và tổ 

chức điều hành sinh hoạt chi bộ; đồng thời giúp các cấp ủy, chi bộ nắm 

vững hơn về nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, về chức năng, nhiệm 

vụ của cấp ủy, chi bộ, những vấn đề thiết thực góp phần nâng cao chất 

lượng sinh hoạt lệ chi bộ và nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 

của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đội ngũ đảng viên ở cơ sở. 

Được biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tiểu Cần nhiệm kỳ 2020 – 

2025 đã đề ra chỉ tiêu là hàng năm có 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành 

tốt nhiệm vụ; có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Vì vậy một 

trong những nhiệm vụ đặt ra cho việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên là tập trung nâng 

cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; thực hiện nghiêm túc các 

nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.  
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Phát huy những mặt đạt được, thời gian tới Huyện ủy Tiểu Cần tiếp 

tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 – CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng (khóa X) về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; 

nhằm làm cho các cấp ủy chi bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về vai 

trò, vị trí, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, 

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và 

chất lượng của đội ngũ đảng viên. Cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy 

tiếp tục nghiên cứu, bổ sung nội dung chương trình hội nghị giao ban thiết 

thực, hiệu quả hơn, tập trung đi sâu công tác xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền và công tác vận động quần chúng nhân dân; đồng thời tổ chức 

hội nghị theo nhiều chủ đề phong phú hơn, trong đó đặc biệt quan tâm đến 

việc triển khai, quán triệt thực hiện các quy định, hướng dẫn mới của cấp 

ủy cấp trên liên quan đến công tác xây dựng Đảng; phương pháp tạo nguồn 

kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp, đảng viên nữ, đảng viên dân tộc 

Khmer, biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác vận động 

quần chúng và xây dựng chính quyền nổi bật tại địa phương, đơn vị nhằm 

tạo ra nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả để rút kinh nghiệm và nhân rộng. 

                                                                               Nguyễn Đại 

                                                                  

LÃNH ĐẠO HUYỆN THĂM, TẶNG QUÀ CÁN BỘ HƢU TRÍ,  

CHỨC SẮC TÔN GIÁO VÀ NGƢỜI CÓ UY TÍN  

 
 

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày 

thành lập MTDT thống nhất Việt 

Nam (18/11/1930 - 18/11/2021); 

Ngày 17/11, đồng chí Nguyễn Văn 

Phương – TUV, Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí 

Nguyễn Thị Kiều Diễm – Trưởng  

Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tiểu Cần cùng lãnh đạo cấp 

ủy, MTTQ cơ sở đến thăn, tặng quà các cán bộ hưu trí nguyên là cán bộ 

Mặt trận; các chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện. Tại nơi đến, lãnh đạo Huyện ủy, 

UBMTTQVN huyện và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức 

khỏe, đời sống của các chú, các bác nguyên lãnh đạo UBMTTQVN huyện, 
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xã, thị trấn, các chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc Khmer; đồng thời chuyển lời chúc tốt lành của Đảng bộ, chính 

quyền, đoàn thể địa phương đến các đối tượng nhân Ngày thành lập Mặt 

trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu 

dân cư theo tinh thần vui tươi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm. Bên cạnh đó, 

Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần cũng thông tin một số thành tựu nổi bật về kinh 

tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện trong 10 tháng của năm 

2021. Đáng chú ý là do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên đời sống 

người dân trong huyện gặp nhiều khó khăn. Qua đây, lãnh đạo huyện cũng 

mong rằng các chức sắc, chức việc tôn giáo, cán bộ hưu trí và người có uy 

tín trong đồng bào dân tộc Khmer tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con 

trong huyện tích cực lao động sản xuất; tham gia thực hiện tốt các phong 

trào thi đua do địa phương phát động, góp phần cùng Đảng bộ, chính 

quyền, đoàn thể và Nhân dân trong huyện sớm hoàn thành các chỉ tiêu nghị 

quyết năm 2021 và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2025 theo 

Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. 

Đồng chí Nguyễn Thị Kiều Diễm – Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch 

UBMTTQVN huyện Tiểu Cần cũng cho biết: Thời điểm này dịch bệnh 

Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhất là có nhiều ca được phát hiện trong 

cộng đồng nên huyện không tổ chức Ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư 

theo kế hoạch. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện cũng tổ chức nhiều đoàn đi thăm, 

tặng quà cho các chức sắc, chức việc tôn giáo, cán bộ hưu trí, người có uy 

tín, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó có 03 căn 

nhà Đại đoàn kết (mỗi căn 40 triệu đồng) và 452 phần quà. Tổng trị giá các 

phần quà tặng trong đợt này gần 270 triệu đồng. 

                                                                                     An Oanh 

 

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XI, HỘI LHPN HUYỆN LẦN XI 

NHIỆM KỲ 2021 – 2026 
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Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Tiểu Cần vừa tổ chức thành công 

Đại hội đại biểu lần thứ  I, nhiệm 

kỳ 2021-2026 theo hình thức trực 

tuyến. Tại các điểm cầu có sự tham 

dự của 129 đại biểu đại diện cho 

hơn 15.000 hội viên toàn huyện.  

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN các cấp trong huyện đã tập trung phát động 

phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng 

gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính 

trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức 

phụ nữ Việt Nam: Tư tin - Tự trọng -Trung hậu - Đảm đang”; cuộc vận 

động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phong trào thi đua 

“Dân vận khéo”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa, nông thôn mới”. Theo đó, các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh 

tế đã được các cấp Hội tập trung chỉ đạo thực hiện góp phần giảm tỷ lệ hộ 

nghèo trên địa bàn huyện. Qua đầu tư vốn có 2.352 hộ thoát nghèo góp 

phần cùng với huyện giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 còn 0,96%, trong 

nhiệm kỳ đã giúp 8.184 lượt hộ Hội viên nghèo, cận nghèo có điều kiện 

phát triển kinh tế gia đình đạt 100% kế hoạch, giúp cho 213/60 hộ thoát 

nghèo theo tiêu chí đa chiều đạt 355% chỉ tiêu Nghị quyết. Đã vận động 

15.386/15.386 hội viên tham gia thực hiện ít nhất 01 hình thức tiết kiệm 

tổng số tiền 25 tỷ 287 triệu đồng, đạt 100% so hội viên hiện có, giúp 7.293 

lượt chị vay, mượn phát triển kinh tế gia đình. Đi đôi với việc đầu tư vốn 

các cấp Hội còn phối hợp với các ban ngành có liên quan tổ chức tập huấn 

các kiến thức về khoa học kỹ thuật, kiến thức về thị trường, kiến thức về 

quản lý kinh tế hộ cho 12.988 lượt hộ vay vốn và 1.731 lượt cán bộ, qua đó 

giới thiệu, đào tạo nghề cho 797 lao động nữ có việc làm tại các công ty 

trong và ngoài tỉnh, đạt 104,51% so chỉ tiêu; đồng thời hỗ trợ cho 55 phụ 

nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, đạt 122,22% tổng số vốn trên 2 tỷ 

750 triệu đồng. Bên cạnh đó, hoạt động nhân đạo từ thiện, các phong trào 

đền ơn đáp nghĩa, phòng chống Covid-19 luôn được các cấp Hội quan tâm 
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thực hiện như tranh thủ các tổ chức, mạnh thường quân trong và ngoài 

huyện đóng góp trên 9 tỷ đồng, qua đó đã trao nhiều phần quà và học bổng 

cho học sinh nghèo hiếu học, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người già neo đơn, 

người khuyết tật... Phát triển mới 3.375/3.084 hội viên, vượt 9,44%, so chỉ 

tiêu Nghị quyết, nâng toàn huyện 15.386/26.574 hội viên, so phụ nữ từ 18 

tuổi trở lên, đạt 57,90%.  

 Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Diệp - Phó Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần đã biểu dương những kết quả đạt được 

của phong trào phụ nữ huyện Tiểu Cần; đồng thời yêu cầu các cấp Hội Phụ 

nữ trong huyện kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung đổi mới 

nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh củng cố tổ chức, tập hợp hội 

viên để tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Tiểu Cần lần thứ XI 

nhiệm kỳ 2021-2026 với 17 đại biểu. Bà Lê Thị Kim Loan tái đắc cử chức 

danh Chủ tịch; bà Đinh Thị Thúy Hằng tái đắc cử chức danh Phó Chủ tịch 

Hội LHPN huyện. Đồng thời, Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu gồm 19 

đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. Dịp này, Chủ 

tịch UBND huyện đã tặng  iấy khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân có nhiều 

thành tích đóng góp cho phong trào phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2016 -2021. 

                                                                                     Ngọc Minh  

 

MÔ HÌNH DỪA HỮU CƠ MANG LẠI  

HIỆU QUẢ KINH TẾ CAO 
 

 
 

Thời gian qua, bên cạnh việc 

nhân rộng diện tích vườn dừa, xã 

Tân Hòa đã ưu tiên thực hiện mô 

hình sản xuất dừa hữu cơ, nhằm 

tăng năng suất chất lượng trái 

dừa; đồng thời bảo vệ môi trường 

sinh thái, giảm thiểu rủi ro do ảnh 

hưởng của biến đổi khí hậu.  

Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành nông nghiệp 

xã Tân Hòa nói chung và đối với sự phát triển của ngành hàng dừa nói 

riêng trong năm 2021 và những năm tiếp theo. 
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Tân Hòa hiện có 1.600 ha dừa. Năm 2020 mô hình dừa hữu cơ được 

triển khai trên địa bàn xã với 202 hộ tham gia, trên tổng diện tích hơn 220 

ha. Đây là mô hình dừa hữu cơ đầu tiên của tỉnh Trà Vinh. Mô hình được 

thực hiện theo các tiêu chuẩn xây dựng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ bao 

gồm: không sử dụng phân hóa học, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ 

thực vật có nguồn gốc hóa học, không nuôi gia súc, gia cầm trên vườn dừa 

và không sử dụng các loại hố xí trong vườn dừa. Thay vào đó, nguồn dinh 

dưỡng cho vườn dừa được sử dụng từ các loại phân hữu cơ, hữu cơ vi sinh. 

Theo các nhà vườn tham gia mô hình này cho biết: Trước đây các 

vườn dừa ở địa phương chủ yếu trồng theo phương pháp truyền thống, 

không áp dụng khoa học kỹ thuật trong canh tác. Do sử dụng phân bón hóa 

học suốt thời gian dài nên đất bị bạc màu, vườn dừa kém phát triển, không 

mang lại hiệu quả kinh tế cao. Khi tham gia mô hình, từ hướng dẫn kỹ thuật 

trồng, chăm sóc dừa của cán bộ kỹ thuật theo quy trình hữu cơ thì vườn dừa 

phát triển tốt hơn so với trước đây. Bên cạnh đó, giá cả đầu ra luôn ổn định, 

cao hơn giá thị trường khoảng 5 - 10%, được thương lái liên kết với Hợp 

tác xã Tân Thành thu mua bao tiêu sản phẩm. Đây chính là điều kiện để 

người dân yên tâm canh tác, gắn bó lâu dài với cây dừa. 

Được biết, Hợp tác xã Tân Thành cũng đã ký kết hợp đồng sản xuất 

dừa hữu cơ theo hướng bao tiêu sản phẩm với Công ty cổ phần chế biến 

dừa Á Châu nhằm bao tiêu sản phẩm để sản xuất đầu ra cho thu nhập ổn 

định cho nhà vườn. Trong năm 2021, Công ty chế biến dừa Á Châu cũng 

đã hỗ trợ phân vi sinh của Công ty Sao Vàng Mekong cho vùng nguyên 

liệu hữu cơ xã Tân Hòa với số lượng 535 bao, tổng giá trị hơn 125 triệu 

đồng và 40 triệu đồng để thực hiện các chính sách an sinh xã hội của địa 

phương. 

Bên cạnh đó, trên địa bàn xã cũng xuất hiện một số cơ sở thu mua dừa 

hữu cơ của nhà vườn trên địa bàn xã, điển hình như công ty TNHH MTV 

Kim Ngân của anh Nguyễn Văn Tuân ấp Tân Thành Đông, thay vì xuất thô 

thì anh đã mạnh dạn đầu tư cơ sở lột dừa tại địa phương để xuất qua công 

ty cổ phần chế biến dừa Á Châu mang lại lợi nhuận cao hơn, giải quyết 

việc làm, tạo thu nhập ổn định cho hơn 30 lao động tại địa phương. Hàng 

tháng, anh Tuân thu mua và xuất đi trên 240 thiên dừa với doanh thu trung 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 12/2021 

 

34 

 

bình 2,5 tỷ đồng. Thu nhập của lao động tại công ty thấp nhất là 200 ngàn 

đồng/ngày đến cao nhất là 400 ngàn đồng/ngày.  

Ông Thạch Ngọc Thành – Phó Chủ tịch  UBND xã cho biết: Do hiệu 

quả kinh tế cao nên địa phương tiếp tục nhân rộng mô hình dừa hữu cơ. Lợi 

thế của Tân Hòa là người nông dân đã canh tác dừa sẵn có từ lâu, nhiều hộ 

ở địa phương đã mạnh dạn chuyển đổi sang trồng dừa theo phương pháp 

hữu cơ. Đồng thời, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho nhà 

vườn hiểu được lợi ích của phương thức sản xuất hữu cơ, hỗ trợ chuyển 

giao kỹ thuật để bà con thực hiện. Tích cực vận động Nhân dân tham gia 

Hợp tác xã, thay đổi giống, phát triển diện tích dừa, kết hợp trồng xen các 

loại cây trồng khác nhằm lấy ngắn nuôi dài, nâng cao diện tích, chất lượng 

vườn dừa tại địa phương.  

Có thể nói, mô hình dừa hữu cơ sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, vì đã 

hướng người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng sản phẩm 

thân thiện với môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với xu 

hướng phát triển của thị trường tiêu thụ nông sản hàng hóa. 

                                                                                 Nhƣ Thuỷ 

 

HƠN 8.500 HỌC SINH TỪ LỚP 6 ĐẾN LỚP 12 ĐƢỢC  

TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-

SYT ngày 27/11/2021 của Sở Y tế 

tỉnh Trà Vinh về việc tổ chức tiêm 

vắc xin phòng Covid-19 đợt 28; 

Trong 02 ngày 29 và 30/11/2021 

huyện Tiểu Cần triển khai thực 

hiện công tác tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 

tuổi trên địa bàn huyện. 

Trong đợt này, huyện Tiểu Cần được phân bổ 4.200 liều vắc xin Pfizer 

phòng Covid-19 để tiêm mũi 1 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi; là học sinh lớp 

6, lớp 7, lớp 8 và nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi ngoài cộng đồng chưa tiêm 

vắc xin phòng Covid-19. Hoặc tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đã tiêm 

mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 đã đến ngày tiêm mũi 2 đối với vắc xin 
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Pfizer. Trong đó, trẻ em là học sinh sẽ được tiêm vắc xin tại các điểm 

trường THCS ở các xã, thị trấn trong huyện (Ngày 29/11). Riêng trẻ em từ 

12 đến 17 tuổi không đến trường do UBND xã, thị trấn lập danh sách và sẽ 

được tiêm vắc xin tại Trung tâm Y tế huyện (Ngày 30/11). Tất cả trẻ em từ 

12 – 17 tuổi tham gia tiêm vắc xin đợt này đều có phiếu đăng ký trước đó 

và có sự đồng ý của phụ huynh, người giám hộ theo quy định của Bộ Y tế.  

Trước đó, từ ngày 11-15/11/2021 huyện Tiểu Cần cũng đã tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 cho học sinh từ khối lớp 9 đến lớp 12 với số lượng 

4.541 liều vắc xin Pfizer, tiêm mũi 1 cho học sinh từ khối lớp 9 đến lớp 12. 

Trong đó, có 3.248 liều được phân bổ, tiêm phòng cho học sinh khối THPT 

và 1.293 liều được phân bổ, tiêm phòng cho học sinh khối lớp 9 tại 11 

trường THCS ở 11 xã, thị trấn. Trong quá trình tiêm vắc xin, Ban Giám 

hiệu các trường cũng đã chia nhỏ số lượng học sinh ở từng khối lớp theo 

từng khung giờ trong ngày để tránh tình trạng tập trung đông người; đồng 

thời phân công giáo viên chủ nhiệm từng lớp trực tiếp tuyên truyền về ý 

nghĩa, lợi ích của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 và hướng dẫn học sinh, 

phụ huynh, người giám hộ của học sinh lớp mình cài đặt phần mềm PC-

Covid-19, khai báo y tế đầy đủ, trung thực; tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K 

của Bộ Y tế và những vấn đề cần lưu ý để phụ huynh an tâm hoặc thông 

báo khi trẻ có dấu hiệu bất thường sau tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

                                                                                       Tố Uyên 

 

TỔNG KẾT 5 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI V HỘI NGƢỜI CAO TUỔI VIỆT NAM 

(2016 – 2021) 
 

 

Ban Đại diện Hội Người cao 

tuổi huyện Tiểu Cần vừa tổng kết 5 

năm hoạt động triển khai thực 

hiện Nghị quyết Đại hội V Hội 

Người cao tuổi Việt Nam, giai 

đoạn 2016 – 2021.  

Hiện nay, huyện Tiểu Cần có 13.818 người cao tuổi (từ 60 tuổi trở 

lên), chiếm 12,81% dân số của huyện. Trong đó có 542 ngươi cao tuổi là 
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đảng viên, 16 mẹ Việt Nam anh hùng, 1.222 Cựu chiến binh, 569 thương 

binh, 15 bệnh  binh, 33 cựu thanh niên xung phong và 226 người cao tuổi là 

cán bộ hưu trí. Đáng chú ý là có 377 hộ người cao tuổi nghèo, trong đó có 

13 người cao tuổi có nhà ở tạm bợ… Đến thời điểm này, Ban Đại diện Hội 

Người cao tuổi huyện Tiểu Cần cũng đã thành lập, củng cố và kiện toàn 

được 11 Hội Người cao tuổi cấp xã, thị trấn; 80 chi hội ở ấp, khóm và gần 

200 tổ hội trong các tổ chức xã hội, tôn giáo và khu dân cư; với 10.253 hội 

viên tham gia sinh hoạt.  

Trong 5 năm qua, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện và Hội 

Người cao tuổi các xã, thị trấn phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 

thể, các ngành liên quan tranh thủ huy động các nguồn vốn từ ngân sách 

Nhà nước và xã hội hơn 26 tỷ đồng (tiền, hiện vật) để chăm sóc người cao 

tuổi có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tổ chức thăm viếng, tặng quà mừng 

thọ cho 6.220 lượt người cao tuổi ốm đau, bệnh tật; phối hợp với ngành y tế 

huyện khám sức khỏe định kỳ cho 9.248 lượt người cao tuổi; vận động các 

đoàn y bác sĩ thiện nguyện khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 847 lượt 

người cao tuổi; đề nghị cấp, hỗ trợ 12.849 thẻ Bảo hiểm y tế cho người cao 

tuổi trên địa bàn huyện. 5 năm qua người cao tuổi ở huyện Tiểu Cần còn 

tích cực tham gia vận động các tổ chức, cá nhân và hội viên có điều kiện 

đóng góp gây quỹ hỗ trợ thường xuyên cho người cao tuổi có hoàn cảnh 

khó khăn, ốm đau, không nơi nương tựa; đồng thời phát huy tốt tinh thần 

“Tuổi cao gương sáng”, tích cực tham gia nhiều phong trào hành động cách 

mạng ở địa phương, tiêu biểu như: công tác khuyến học, khuyến tài; tham 

gia xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; phong trào Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm. 

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2021 – 2026, Ban Đại diện Hội Người 

cao tuổi huyện Tiểu Cần tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức Hội theo 

hướng vững mạnh, hướng hoạt động của Hội về cơ sở, lấy chi – tổ hội làm 

trung tâm; đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các loại hình chăm 

sóc Người cao tuổi, phát huy vai trò nồng cốt của Hội trong phong trào 

“Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò Người cao tuổi”, phấn đấu để người 

cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình, xã hội. 

Đặc biệt là nâng cao hiệu quả phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương 
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sáng”, phát huy mạnh mẽ kinh nghiệm, trí tuệ, uy tín của người cao tuổi, 

đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc 

Việt Nam XHCN. 

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Trần Thanh Hồng - 

Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Trà Vinh đã biểu dương 

những thành tích mà huyện Tiểu Cần đã đạt được trong 5 năm qua; đồng 

thời đề nghị Ban Đại diện Hội Người cao tuổi huyện và Hội Người cao tuổi 

các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chương trình trọng tâm 

của hội; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”; phát huy và 

nhân rộng các điển hình tiên tiến về gia đình, dòng họ, ông bà mẫu mực, 

con cháu thảo hiền; quan tâm huy động các nguồn lực từ cộng đồng và xã 

hội để chăm lo cho người cao tuổi cô đơn, già yếu, không nơi nương tựa; 

khuyến khích người cao tuổi hiến kế và tham gia các hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ và các hoạt động 

văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.  

Dịp này, huyện Tiểu Cần có 08 tập thể, cá nhân được UBND huyện 

tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội ở địa phương. 

                                                                                Thanh  Minh 

 

 

DÂN QUÂN TỰ VỆ PHÁT HUY VAI TRÒ XUNG KÍCH, 

HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

 
 

Trong đợt dịch Covid – 19 lần 

thứ 4 này, ngoài lực lượng tuyến 

đầu phòng chống dịch, thì đội ngũ 

quan trọng nữa thường xuyên có 

mặt trên tất cả các mặt trận phòng, 

chống dịch đó là lực lượng Dân 

quân tự vệ (DQTV). 

Ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, thời gian qua, lực lượng 

DQTV trên địa bàn huyện Tiểu Cần còn phát huy tốt vai trò xung kích 

trong phòng, chống dịch Covid - 19, góp phần bảo vệ sức khỏe, sự bình 

yên cho người dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 thời 

gian qua, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, lực lượng 
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Dân quân tự vệ trên địa bàn huyện Tiểu Cần đã có nhiều đóng góp tích cực 

trong phòng, chống dịch. Trong thời gian người dân thực hiện cách ly y tế 

tập trung, lực lượng DQTV không quản ngại khó khăn, ngày đêm cùng với 

các chiến sĩ công an và các y, bác sĩ túc trực bảo đảm an ninh, trật tự duy trì 

hoạt động cho khu cách ly vừa phối hợp với lực lượng Công an thực hiện 

tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm…Ngoài việc 

tham gia trực tại các chốt phòng, chống dịch Covid -19, lực lượng dân quân 

còn thường xuyên phối hợp các ngành, đoàn thể địa phương “đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; tuyên tuyền, vận động người dân thực hiện 

tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh; tham gia vào các tổ Covid 

cộng đồng trên địa bàn huyện, nắm tình hình người dân đi lao động ở các 

tỉnh, thành phố khác trở về địa phương, nhanh chóng vận động họ khai báo 

y tế; nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, thường xuyên vệ sinh 

nhà cửa, thực hiện nghiêm khuyến cáo “5K” của Bộ Y tế. Bên cạnh đó lực 

lượng này còn tham gia hỗ trợ tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng do 

dịch bệnh, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn.   

Đồng chí Dương Kim Khoa - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã 

Phú Cần cho biết: “Trong thời gian qua, đơn vị phối hợp với các ngành, 

đoàn thể xã tham gia phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn, huy 

động các lực lượng DQTV như: dân quân cơ động, dân quân tại chỗ tham 

gia công tác phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phối hợp 

tốt với lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra vũ trang, đảm bảo 

an ninh trật tự, tuần tra nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các quy định 

phòng, chống dịch bệnh. Trong thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi luôn nêu cao 

tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp 

phần cùng với địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh”. 

 Đồng chí Nguyễn Văn Minh Hiếu - Dân quân Cơ động thị trấn Cầu 

Quan đang tham gia trực tại Khu tập thể Nhà máy chế biến thủy sản thuộc 

Tổng Công ty Lương thực miền Nam, cho biết: “Nhiệm vụ của chúng tôi là 

tham gia trực 24/24 giờ, tiếp nhận người đến cách ly y tế tại khu cách ly, 

chuyển thức ăn cho những người đang thực hiện cách ly y tế, tham gia khử 

khuẩn khu vực cách ly và thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo 

của cấp trên. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi khi tham gia trực tại đây là 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 12/2021 

 

39 

 

được nhận được kết quả âm tính của những người đang thực hiện các biện 

pháp cách ly y tế tại khu cách ly”. 

 Thật vậy, những nỗ lực và việc làm thiết thực của lực lượng Dân 

quân tự vệ trên địa bàn huyện thời gian qua đã góp phần quan trọng cùng 

Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong huyện quyết tâm đẩy lùi 

dịch bệnh Covid -19. 

                                                                                 Minh Tâm  

 

TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC AN TOÀN GIAO THÔNG 

VÀ KỸ NĂNG LÁI XE AN TOÀN 
 

 

Trong 02 ngày 30/11 và 

01/12/2021 Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại Thanh Bình An 

tổ chức nhiều hoạt động về tuyên 

truyền Luật giao thông đường bộ, 

các nguyên tắc đảm bảo trật tự an 

toàn giao thông, gắn với Ngày hội 

tri ân khách hàng.  

Tại buổi tuyên truyền, các nhân viên Công ty Thanh Bình An chia sẻ 

nhiều nội dung quan trọng và những nguyên nhân thường dẫn đến tai nạn 

giao thông; đồng thời khuyến cáo người dân luôn nâng cao ý thức cảnh 

giác phòng, chống dịch Covid-19 và tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của 

Bộ Y tế để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid-19. 

Cùng với hoạt động tuyên truyền các nhân viên Công ty TNHH Xây 

dựng Thương mại Thanh Bình An – huyện Tiểu Cần còn hướng dẫn chi tiết 

những kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông như: xây dựng ý 

thức, thói quen về việc kiểm tra thông số kỹ thuật, thiết bị trên xe trước khi 

lưu hành; đội mũ bảo hiểm đúng cách; tư thế ngồi sau xe máy an toàn; nhận 

diện các biển báo hiệu giao thông; qui định tốc độ xe mô tô, xe gắn máy 

khu vực dân cư, ngoài khu dân cư. Đồng thời tổ chức thi trắc nghiệm kiến 

thức cơ bản về an toàn giao thông đường bộ; thực hành kỹ năng lái xe mô 

tô an toàn và trãi nghiệm, xử lý tình huống khi lái xe mô tô, xe gắn máy 

trên mô hình máy tập RT… Thông qua chương trình này Công ty TNHH 

Xây dựng Thương mại Thanh Bình An còn thay nhớt miễn phí cho hơn 60 
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xe mô tô, xe gắn máy các loại và trao nhiều giải thưởng, quà tặng cho các 

thí sinh có số điểm cao nhất trong cuộc thi trắc nghiệm kiến thức an toàn 

giao thông và thực hành lái xe an toàn. 

                                                                              Đông Nhi 

                                           

 
Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

HỌC VÀ LÀM THEO BÁC, 

NHƢNG KHÔNG MÁY MÓC, GIÁO ĐIỀU 

 

 

Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kể: 

Một lần Bác về một tỉnh nọ để kiểm tra và động viên nông dân chống 

hạn. Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh được phân công đón Bác. Vì tôn kính Bác 

nhưng lại chưa hiểu tính Bác nên đồng chí đó ăn mặc rất cẩn thận: quần âu, 

áo sơ mi trắng, chân đi giày đen, cổ thắt cà vạt. Ra tới cánh đồng, Bác tháo 

đôi dép cao su, xắn ống quần nâu cao lên tới gối rồi lội xuống thăm hỏi bà 

con nông dân, trong khi đó đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh loay hoay chưa xử 

lý xong bộ quần áo rất “mốt” của mình. Trở lại bờ ruộng, Bác nhẹ nhàng 

đặt tay vào nút thắt cà vạt của đồng chí Phó Chủ tịch, khẽ lắc lắc: “Cái gì 

đây chú?”. Đồng chí Phó Chủ tịch tỉnh cuống quá, sinh ra lắp bắp: “Thưa 

Bác, đây là cái ca ca ca … vát ạ”. Bác nghiêm sắc mặt, nhẹ nhàng nói: 

“Đây là cái quan cách mạng đấy chú ạ”. 

 Một, hai năm sau Bác lại về thăm một tỉnh vùng biển. Ngồi trên phà 

Bác tủm tỉm cười chỉ cho đồng chí Hoàng Hữu Kháng, Cục trưởng Cục 

Cảnh vệ và đồng chí thư ký Vũ Kỳ nhìn lên bờ thấy cảnh đồng chí Bí thư 

Tỉnh uỷ và toàn thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhất loạt mặc quần áo nâu, 

chân đi dép cao su ra tận bến phà đón Bác (chắc các đồng chí rút kinh 

nghiệm từ tỉnh bạn năm trước). Xe vừa dừng, Bác ghé tai nói với đồng chí 

Bí thư đón Bác ở cửa xe: “Các chú đi đâu đấy?”. Đồng chí Bí thư nghiêm 

chỉnh báo cáo: “Dạ, thưa Bác, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đại diện quân 

dân chính đảng tỉnh ta đón Bác về thăm tỉnh ạ”. Bác nhẹ nhàng nhắc nhở: 

“Đi đón nguyên thủ quốc gia về thăm tỉnh mà các chú ăn mặc lôi thôi thế 
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à?”. Hai chuyện trên đây cho thấy sự máy móc, sao chép giáo điều trong 

việc học và làm theo Bác, mặc dù động cơ của các đồng chí rất trong sáng, 

rất chân thành tôn kính Bác. Tuy nhiên, các đồng chí đó chưa thật sự hiểu 

Bác. Bác của chúng ta giản dị nhưng rất tinh tế, trang phục, phát biểu luôn 

phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. 

BÀI HỌC 

Cần tránh việc học tập giáo điều, máy móc. Tuỳ vào điều kiện và 

hoàn cảnh cụ thể mà xử lý linh hoạt, uyển chuyển. 
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Trong số này: 

 

 

1. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

2. Một số Quy định về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ 

3. Những điểm mới trong công tác đảng viên 

4. Quyết tâm chính trị của Đảng ta trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng 

và hệ thống chính trị là không thể phủ nhận 

5. Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh chỉ đạo thực hiện một số nhiệm 

vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 

6. Lấy ý kiến đóng góp việc xuất bản Lịch sử đấu tranh cách mạng 

của Đảng bộ và Nhân dân xã Hùng Hòa, giai đoạn 1930 - 1975 

7. Chỉ thị 15 làm thay đổi bộ mặt nông thôn 

8. Phấn đấu trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2025 

9. Hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, nơi chia sẻ kinh nghiệm để xây 

dựng chi bộ vững mạnh 

10. Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà cán bộ hưu trí, chức sắc, chức 

việc tôn giáo và người có uy tín trong dân tộc 

11. Đại hội lần thứ XI, Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 

12. Mô hình dừa hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao 

13. Hơn 8.500 học sinh lớp 6 - 12 được tiêm vắc xin phòng Covid-19 

14. Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Hội 

người cao tuổi Việt Nam (2016 – 2021) 

15. Dân quân tự vệ phát huy vai trò xung kích phòng, chống dịch 

16. Tuyên truyền kiến thức ATGT và kỹ năng lái xe an toàn 

17. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh 
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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: 275 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 Huyện ủy, HĐND, UBMTTQVN huyện và xã Long 

Thới thăm linh mục Nhà tờ Định Bình nhân Ngày Hội ĐĐKDT (18/11/2021) 

*Ảnh 2: Lãnh đạo tỉnh, huyện và Ban Đại diện Hội NCT huyện Tiểu 

Cần tại HN tổng kết 5 năm hoạt động (2016 – 2021)  

 

    

    *Ảnh 3: Tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho chức sắc tôn giáo 

 *Ảnh 4: Tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 cho trẻ em từ 12 – 17 tuổi 

trên địa bàn huyện 

 

 

 

 
                                            Bìa & minh họa:  

                                                  Thanh Quang – Chí Hẹn – Quang Minh  

                                                    ( uất bản phẩm không bán) 

 


