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TÓM TẮT NGHỊ QUYẾT NĂM 2022  

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN 

 

I- DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

- Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, 

các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từng bước 

hoàn thiện và đi vào đời sống của Nhân dân; những kết quả đạt được trong 

những năm qua làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; các 

chính sách xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được thực hiện; quốc phòng được 

tăng cường, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, hiệu lực 

hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên; công tác xây dựng Đảng, xây 

dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chỉ đạo theo hướng trong sạch vững 

mạnh là điều kiện góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện phát triển. 

- Tình hình biến đổi khí hậu, dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 

diễn biến ngày càng phức tạp, giá cả thị trường biến động tác động tiêu cực 

đến nhiều lĩnh vực đời sống xã hội; kinh tế tăng trưởng thiếu bền vững; tái 

cơ cấu nông nghiệp chuyển biến chưa nhiều, sản xuất theo chuỗi giá trị ở 

một số lĩnh vực còn hạn chế; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng nhưng 

chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện; lĩnh vực văn hóa - 

xã hội có chuyển biến nhưng phát triển chưa đồng bộ; tệ nạn xã hội từng lúc, 

từng nơi vẫn còn xảy ra với những thủ đoạn tinh vi; năng lực lãnh đạo và sức 

chiến đấu của một số tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên từng lúc chưa 

đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

II- MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU  

1. Mục tiêu 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa 

phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu kinh tế, nhất là tái 

cơ cấu trong nông nghiệp và xây dựng sản phẩm có nhãn hiệu, thương hiệu, 

chú trọng phát triển nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, hữu cơ vi sinh gắn 

với liên kết tiêu thụ sản phẩm và quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; 

nâng chất lượng kinh tế hợp tác, hợp tác xã và xây dựng nông thôn mới nâng 

cao; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, mời gọi đầu tư, huy động có hiệu quả 

các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ 

tầng giao thông; tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công, gia đình 
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chính sách; bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền 

vững. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý Nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống 

tham nhũng, lãng phí; làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, giữ vững ổn định an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh 

giản biên chế; tập trung xây dựng, chỉnh đốn đảng toàn diện về chính trị, tư 

tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu  

2.1. Chỉ tiêu kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng 12%; Tỷ trọng khu vực I: 32,96%; khu vực II: 

37,98%; khu vực III: 29,06%. 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 74,5 triệu đồng. 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 2.000 tỷ đồng. 

- Thu ngân sách Nhà nước 50 tỷ đồng. 

- Vận động thành lập mới 40 doanh nghiệp. 

- Xây dựng 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

2.2. Chỉ tiêu văn hóa - xã hội 

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73,54%, trong đó có bằng cấp, chứng 

chỉ đạt 35,6%. Tạo việc làm mới cho khoảng 2.700 lao động.  

- Đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 130 người. 

- Đạt 24,3 giường bệnh/vạn dân; 6,21 bác sĩ/vạn dân. 

- Giữ vững các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

- Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%. 

- Tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm xã hội đạt 18% lực lượng lao động trong 

độ tuổi, trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 4,7%. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,23% (trong đó vùng dân tộc Khmer giảm 0,3% 

so với hộ Khmer). 

- Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học: Mẫu giáo 84%, Tiểu học 99,6%, 

trung học cơ sở 98,5% trở lên. 

- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (mức độ 1): 01 trường. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt 99,82%.  

2.3. Chỉ tiêu môi trường 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, 

trong đó được cung cấp nước sạch là 83,26%. 
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- Chất thải nguy hại được xử lý đạt 98,5%; chất thải y tế được xử lý đạt 

100%. 

2.4. Chỉ tiêu quốc phòng - an ninh 

- Có 100% cơ quan, đơn vị và xây dựng 11/11 xã, thị trấn đạt chuẩn an 

toàn về an ninh trật tự. 

- Có 100% xã - thị trấn vững mạnh về quốc phòng. 

2.5. Chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

- Có 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ, có 80% tổ chức cơ 

sở đảng hoàn tốt thành nhiệm vụ. Có trên 85% đảng viên hoàn thành tốt 

nhiệm vụ. 

- Kết nạp 100 đảng viên mới.  

- Tập hợp 86% dân số trong độ tuổi vào các tổ chức chính trị - xã hội, 

xã hội - nghề nghiệp. 

III- MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tập trung công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Tiếp tục tăng cường và quyết liệt hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong 

việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, đánh giá 

chính xác, đầy đủ, kịp thời cấp độ dịch để đưa ra những giải pháp phù hợp; 

đảm bảo nhất quán, thông suốt, trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, 

các đơn vị, xã, thị trấn trong chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch; tăng 

cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, trước hết cán bộ, đảng 

viên phải chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện cách 

ly, điều trị F0 và quản lý F1 tại nhà bảo đảm an toàn, hiệu quả; xây dựng kế 

hoạch và triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 kịp thời, an toàn.  

2. Về phát triển kinh tế 

- Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nhất là thực hiện 

tốt Kế hoạch số 20-KH/HU, ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về phát triển kinh tế nông nghiệp đến năm 2025; chuyển đổi cơ cấu sản xuất 

theo hướng phát triển ngành chăn nuôi, thủy sản chiếm tỷ trọng ngày càng 

cao trong giá trị sản xuất nông nghiệp; chuyển đổi diện tích lúa kém hiệu 

quả và đất giồng cát sang nuôi, trồng cây, con có giá trị kinh tế cao ở những 

nơi có điều kiện. Tiếp tục triển khai Đề án tái cơ cấu lĩnh vực chăn nuôi, 

khuyến khích phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, an toàn dịch 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 01+02/2022 

 

7 

 

bệnh; tăng cường công tác tiêm phòng, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi. 

- Củng cố, nâng cao các nội dung huyện nông thôn mới; quyết tâm chỉ 

đạo xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã, ấp nông thôn mới kiểu mẫu 

theo hướng bền vững, xây dựng 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 

phấn đấu xây dựng từ 1 đến 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2022; 

thường xuyên chú trọng huy động các nguồn lực và sự đóng góp của Nhân 

dân để phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; quan tâm thực hiện tốt Chỉ 

thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, củng cố, nhân rộng các tuyến đường 

sáng - xanh - sạch - đẹp và các tuyến đường hoa trên địa bàn huyện. 

- Giữ vững, nâng chất các tiêu chí đô thị loại IV thị trấn Tiểu Cần mở 

rộng; thường xuyên rà soát, đánh giá kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

tổ chức thực hiện việc xây dựng huyện Tiểu Cần đạt chuẩn đô thị loại IV và 

trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Phối hợp đẩy mạnh công tác 

xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện và mời gọi đầu tư phát triển công nghiệp, nhất 

là Khu Công nghiệp Cầu Quan, cụm Công nghiệp Phú Cần và những nơi có 

điều kiện. 

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng cơ bản và giải ngân vốn 

đầu tư công đảm bảo theo kế hoạch vốn được giao, thường xuyên kiểm tra, 

tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao vai trò, trách nhiệm chủ đầu 

tư trong thực hiện thi công công trình và giải ngân vốn; tăng cường quyết 

toán các công trình, dự án hoàn thành. 

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách nhà nước; thu 

ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt chỉ tiêu, triệt để tiết kiệm chi. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 

nhỏ; các chính sách thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp; tăng 

cường công tác tuyên truyền vận động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, phấn 

đấu phát triển mới 40 doanh nghiệp; triển khai thực hiện tốt chính sách hỗ 

trợ hợp tác xã, xây dựng mới từ 01 đến 02 hợp tác xã hoạt động đúng theo 

Luật Hợp tác xã năm 2012. 

3. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và ứng dụng khoa học - 

công nghệ vào sản xuất, đời sống 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng giáo 

dục toàn diện; triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học mới theo kế hoạch của 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 01+02/2022 

 

8 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, có nhiều giải pháp thực hiện mục tiêu kép “vừa dạy 

và học, vừa phòng, chống dịch Covid-19”; đẩy mạnh công tác xã hội hóa 

giáo dục, mở rộng khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; nâng 

chất và xây dựng các trường đạt chuẩn quốc gia. 

- Quan tâm chuyển giao, ứng dụng các tiến độ khoa học, công nghệ vào 

sản xuất, kinh doanh, quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nông nghiệp, công 

nghiệp. 

4. Về phát triển văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống vật chất tinh 

thần của Nhân dân 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức các hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục, thể thao đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tăng cường công tác xã 

hội hóa đầu tư, xây dựng trong lĩnh vực văn hóa, thể thao nhằm phục vụ nhu 

cầu phát triển đời sống tinh thần cho Nhân dân; bảo tồn và phát huy bản sắc 

văn hóa dân tộc, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc Khmer; nâng cao chất 

lượng cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”, phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. 

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và chất lượng 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, y 

đức của đội ngũ y, bác sĩ và cán bộ y tế; thực hiện tốt công tác quản lý nhà 

nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; tập trung các giải pháp giảm tỷ lệ trẻ em 

suy dinh dưỡng, trong đó tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng 

theo tuổi) còn 2,6%, thực hiện các biện pháp phát triển dân số bền vững. 

Khuyến khích, vận động mọi người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội, hướng tới bảo hiểm toàn dân, chú trọng vận động bảo hiểm y tế 

hộ gia đình và trong trường học đạt hiệu quả. 

- Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đưa 

lao động đi làm việc theo hợp đồng có thời hạn ở nước ngoài năm 2022 đảm 

bảo đạt chỉ tiêu; thực hiện tốt hơn nữa chính sách an sinh xã hội, pháp lệnh 

ưu đãi người có công cách mạng, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách 

trợ giúp xã hội; thực hiện tốt kế hoạch giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 

- 2025 và định hướng đến năm 2030; triển khai có hiệu quả các chương trình 

mục tiêu Quốc gia; nâng cao năng lực cho người nghèo phát triển kinh tế hộ 

gia đình, tự vươn lên trong cuộc sống. 
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5. Về công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống 

thiên tai 

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, nhất là quản lý 

đất công; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của xã hội về 

bảo vệ môi trường; thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; hoàn thành mở rộng bãi rác Tập Ngãi và triển khai xây dựng bãi 

chứa rác xã Tân Hòa.  

- Thực hiện tốt kế hoạch phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, kế 

hoạch hành động thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với 

biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai. Quản lý, vận hành tốt cống Cần 

Chông và các cống đầu mối đảm bảo cho sản xuất và giao thông thủy. Quan 

tâm rà soát, gia cố kịp thời các tuyến đê bao ngăn triều cường và kè chống 

sạt lở.  

6. Về quốc phòng - an ninh 

Tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh; kết hợp chặt chẽ phát 

triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Lãnh đạo công 

tác huấn luyện, diễn tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, gọi công 

dân nhập ngũ và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; xây dựng tổ 

chức Đảng trong lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh. Tổ chức diễn 

tập chiến đấu phòng thủ cấp xã đảm bảo đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. 

7. Phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh 

các phong trào thi đua yêu nước 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ 

quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội đặc thù phù hợp với chức 

năng, nhiệm vụ được giao; từng đoàn thể rà soát và nâng cao chất lượng các 

phong trào, các chương trình, mô hình hiệu quả để nhân rộng; tăng cường 

công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính 

quyền trong sạch vững mạnh. Tiếp tục vận động nguồn lực xã hội chăm lo 

cho người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội 

và các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các loại hình dân 

chủ ở cơ sở và trong hoạt động của cơ quan; phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám 
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sát, dân thụ hưởng”; tổ chức các phong trào thi đua, yêu nước thiết thực, 

hiệu quả; quan tâm biểu dương, khen thưởng mô hình điển hình tiến tiến, 

người tốt, việc tốt. 

8. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động chính quyền, cơ quan 

tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân 

dân, nhất là tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri và kỳ họp Hội đồng nhân dân; 

phát huy vai trò giám sát có chất lượng của đại biểu Hội đồng nhân dân từ 

huyện đến cơ sở; quan tâm đôn đốc, giám sát việc giải quyết, xử lý đơn, thư 

khiếu nại, tố cáo của công dân, các công trình dự án xây dựng cơ bản và giải 

quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị của cử tri theo Luật định. 

- Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động 

của các cơ quan tư pháp; tăng cường công tác thanh tra hành chính, thanh tra 

chuyên ngành; theo dõi đôn đốc thực hiện các kiến nghị, kết luận thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán.  

9. Xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh 

- Tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp, nâng cao hiệu quả công 

tác chính trị, tư tưởng, thực hành dân chủ trong Đảng gắn liền với tăng 

cường kỷ luật,kỷ cương của Đảng; triển khai, quán triệt, học tập và cụ thể 

hóa thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Tỉnh 

ủy, Huyện ủy năm 2022. 

- Tăng cường công tác nắm tình hình, tư tưởng cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên và tâm trạng, dư luận xã hội, kịp thời định hướng chỉ đạo. 

Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, 

thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. 

- Kiên quyết đấu tranh phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn 

biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị, triển khai 

thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện 

Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 

động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ; tiếp tục thực 
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hiện nghiêm quy định, quy chế, đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, 

nhất là công tác bố trí, sử dụng, luân chuyển, điều động cán bộ và thực hiện 

tốt Kế hoạch số 31-KH/HU, ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy 

về “Luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trong quy hoạch các chức 

danh diện Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, nhiệm kỳ 2020 - 

2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo”.  

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra giải pháp nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, 

đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt các loại hình tổ chức cơ sở Đảng; 

quan tâm chất lượng tạo nguồn kết nạp đảng viên mới, chú ý nguồn đảng 

viên nữ, dân tộc, lực lượng công nhân, doanh nghiệp... và rà soát, sàng lọc 

đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ 

thị 28 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công 

tác chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng; đảm bảo các chế độ chính sách 

cán bộ theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát theo quy định Điều lệ Đảng; kiểm tra, 

đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện các kết luận của tỉnh, 

huyện sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, triển khai chương trình kiểm tra, 

giám sát phải có trọng tâm, trọng điểm, các đoàn kiểm tra, giám sát phải 

nâng cao tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, khuyết 

điểm và mạnh dạn đề xuất xử lý nếu có vi phạm; giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên, kịp thời ngăn ngừa đảng viên 

vi phạm; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy 

định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

- Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của 

Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, 

đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. 

- Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đấu tranh phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, 

chính quyền, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu trong việc đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình 

hình mới; thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ ở cơ 

sở và phong trào “Dân vận khéo”. Lãnh đạo tổ chức thành công đại hội Hội 
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Cựu Chiến binh, đại hội Đoàn các cấp và chuẩn bị cho đại hội công đoàn 

theo quy định. 

 

11/11 ĐẢNG BỘ XÃ, THỊ TRẤN HOÀN THÀNH  

XUẤT SẮC NHIỆM VỤ NĂM 2021 
 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-

TCĐ, ngày 04/11/2021 của Huyện 

ủy Tiểu Cần về việc kiểm tra, đánh 

giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ 

sở đảng và đảng viên năm 2021; đến 

nay các Tổ công tác của Huyện ủy 

Tiểu Cần đã thực hiện hoàn thành 

công tác này tại 11/11 xã, thị trấn. 

Trên cơ sở Kế hoạch của Huyện ủy, các Tổ công tác của Huyện ủy Tiểu 

Cần đã tiến hành kiểm tra tình hình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu 

Nghị quyết năm 2021; kiểm tra việc nhận thức, chuyển biến về tư tưởng chỉ 

đạo của cấp ủy trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng 

và chất lượng cán bộ, đảng viên; Kiểm tra kết quả việc thực hiện các tiêu chí 

về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Kết quả thực hiện nhiệm vụ, 

chỉ tiêu nghị quyết và kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được 

cấp có thẩm quyền kết luận chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước; đồng thời đánh giá 

việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính 

trị theo hướng dẫn, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm của Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy và kiểm tra công tác lưu trữ, quản lý hệ thống các văn bản liên quan 

đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2021... 

Nhìn chung, qua kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021 tại 

Đảng bộ các xã, thị trấn trong huyện cho thấy: Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu 

thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – An ninh, xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị đều đạt so với nghị quyết đề ra. Đối với công tác 

chính trị tư tưởng; công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng đảng bộ, chi bộ; công 

tác lãnh đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đều có 

chuyển biến tích cực. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, cụ thể hóa 

trong xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm để 

thực hiện nhiệm vụ được giao được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng 
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quy định. Công tác đánh giá, xếp loại chính quyền, MTTQ, đoàn thể và các 

chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở được thực hiện đúng qui trình và đạt theo 

yêu cầu kế hoạch đề ra. Riêng kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém 

được chỉ ra trong lần kiểm điểm trước của tập thể, cá nhân cũng đã được Ban 

Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn quan tâm uốn nắn, chỉ đạo 

xây dựng kế hoạch khắc phục, đến cuối năm đã cơ bản hoàn thành những 

hạn chế, khuyết điểm lớn; riêng các hạn chế do khách quan thì khắc phục 

được một phần. Tuy nhiên, cũng theo đánh giá chung của Đảng bộ các xã, 

thị trấn trong huyện thì quá trình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 

2021 còn một số khó khăn, hạn chế như: Công tác giáo dục chính trị, tư 

tưởng, uốn nắn trong thực hiện nhiệm vụ được giao cho cán bộ, công chức 

chưa kịp thời, việc nêu gương của một số cấp ủy, đảng viên chưa tốt. Dịch 

bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm cho giá cả thị trường không ổn định, 

gây khó khăn cho sản xuất, đời sống của Nhân dân. Việc lựa chọn, xây dựng 

sản phẩm chủ lực có thương hiệu và phát triển mới doanh nghiệp, hoạt động 

Hợp tác xã, nâng chất các tiêu chí Nông thôn mới chưa đạt yêu cầu. Công 

tác chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

chưa thật sự đi vào chiều sâu, nhất là việc lấn chiếm lề đường, hành lang 

lộ giới vẫn còn xảy ra. Trong công tác kiểm tra, giám sát còn một số chi bộ, 

cán bộ phụ trách công tác hồ sơ còn lúng túng, chất lượng còn hạn chế... 

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và một số thiếu sót còn tồn tại; 

các Tổ công tác của Huyện ủy Tiểu Cần nhận định: Ban Chấp hành Đảng bộ 

các xã, thị trấn có thực hiện tốt Quy chế làm việc, thực hiện tốt nguyên tắc 

tập trung dân chủ và tuân thủ sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, tranh 

thủ sự hỗ trợ của các phòng, ban ngành huyện; phát huy tốt tinh thần đoàn 

kết thống nhất trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ để lãnh đạo, 

chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới, tranh thủ mọi nguồn lực tập trung đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn xã, thị trấn. Lĩnh vực Văn hóa - xã 

hội có bước tiến bộ; chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đối với người 

có công, chính sách xã hội, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Dân chủ 

ở cơ sở tiếp tục được phát huy; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được 

giữ vững ổn định. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa 

XII) gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường 
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xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong 

nội bộ” ở các Đảng bộ xã, thị trấn đạt nhiều kết quả tích cực; từ đó góp phần 

giúp cho các Đảng bộ xã, thị trấn hoàn thành mục tiêu về xây dựng Đảng, 

xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

Với những kết quả đã đạt được, các Tổ công tác của Huyện ủy Tiểu 

Cần cơ bản thống nhất với kết quả tự đánh giá, xếp loại của 11/11 Đảng bộ 

xã, thị trấn đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021. 

                                                                                  An Oanh 

 

QUA 01 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN, NHIỆM KỲ 2020 – 2025 

 
 

Năm 2021 mặc dù đang đối 

mặt với đại dịch Covid – 19 lần thứ 

4 bùng phát và diễn biến hết sức 

phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản 

xuất và đời sống của Nhân dân 

trong huyện; nhưng với sự nỗ lực, 

quyết tâm cao của Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện, sự phấn đấu quyết 

liệt của các ngành, các địa phương và sự đồng thuận của Nhân dân huyện 

nên trong quá trình thực hiện Nghị quyết năm 2021 của Huyện ủy đã đạt 

được nhiều kết quả nổi bật trên lĩnh vực đời sống, xã hội. 

Trước tiên phải kể đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo cả hệ thống chính trị 

với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả, nhằm đảm bảo khống chế 

và ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng ảnh hưởng 

đến sức khỏe và tính mạng của Nhân dân. Huyện đã thành lập 613 Tổ Covid 

cộng đồng với 1.412 thành viên để tuyên truyền, giám sát, quản lý chặt chẽ 

dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo các ngành 

chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn tổ chức test nhanh SARS-

COV-2 tại các chợ và khu vực có nhiều nguy cơ trên địa bàn. Qua test nhanh 

10.485 lượt người trong cộng đồng đã phát hiện 16 trường hợp dương tính; 

test nhanh sàng lọc 3.986 công nhân Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong đã 
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phát hiện 125 trường hợp dương tính với SARS-COV-2. Bên cạnh đó, huyện 

Tiểu Cần cũng tiến hành tiêm vắc xin được 32 đợt với tổng số 153.692 mũi 

vắc xin phòng Covid -19 cho các nhóm đối tượng. Trong đó, người từ 18 

tuổi trở lên được tiêm mũi 1 cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Riêng học 

sinh từ lớp 9 đến lớp 12 tiêm mũi 1 đạt 95,6%; mũi 2 đạt 92,2% và Trẻ em 

từ 12 - 14 tuổi tiêm mũi 1 đạt trên 83% so với trẻ trong độ tuổi. Hiện tại, trên 

địa bàn huyện đã phát hiện 717 trường hợp dương tính với vi rút SARS-

COV-2, trong đó có 269 trường hợp điều trị khỏi xuất viện, 440 trường hợp 

đang điều trị và 08 trường hợp tử vong. Cùng với công tác phòng chống dịch 

bệnh, huyện Tiểu Cần còn vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp tiền, hiện 

vật, nhu yếu phẩm hỗ trợ người đang cách ly y tế và hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 với tổng số tiền trên 

10,2 tỷ đồng. Riêng việc thực hiện Nghị quyết số 68 của Chính phủ, đến nay 

huyện cũng đã cấp phát tiền hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cá 

nhân bị ảnh hưởng do Covid - 19 đạt 100%; đồng thời tiếp nhận hơn 140 tấn 

gạo từ Cục Dự trữ Nhà nước để phân bổ cho các xã, thị trấn hỗ trợ cho 9.347 

đối tượng. 

Mặc dù năm 2021, các ngành, địa phương phải căng mình chống chọi 

với đại dịch Covid – 19 nhưng với tinh thần quyết tâm của Đảng bộ huyện 

vừa khẩn trương chống dịch, vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững 

mạnh mà Nghị quyết năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra. 

Nhìn lại kết quả của năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

(2020 – 2025) cho thấy: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước tăng 11,14% 

so cùng kỳ năm trước; trong đó nông nghiệp tăng 11,78%; thủy sản tăng 

9,5%; xây dựng tăng 26,60%; thương mại – dịch vụ tăng 10,06 % và công 

nghiệp tăng 3,13%. Tiếp tục duy trì mô hình cánh đồng lớn liên kết theo 

chuỗi giá trị trên cây lúa. Nhiều mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 

cũng được triển khai thực hiện, hiệu quả như: Mô hình trồng dưa lưới trong 

nhà màn, mô hình dừa hữu cơ ở các xã Tập Ngãi, Tân Hùng, Ngãi Hùng… 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện đã tập trung 

chỉ đạo trong năm 2021 đó là phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao. 

Kết quả có 24.466/25.331 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, nông thôn mới (đạt 

96,59%); 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Tân Hùng, Phú Cần, Tân 
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Hòa). Hiện đang trình Ban chỉ đạo tỉnh xem xét thẩm tra công nhận 3 xã 

Hùng Hòa, Long Thới và Hiếu Tử đạt nông thôn mới nâng cao năm 2021.  

Ngoài những kết quả nổi bậc mà Đảng bộ huyện Tiểu Cần đã tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện năm 2021, thì ở một số lĩnh vực khác cũng được 

triển khai thực hiện đồng bộ và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Đây 

cũng là tiền đề để huyện Tiểu Cần tiếp tục thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ của năm 2022 và những năm tiếp theo, góp phần thúc đẩy cho việc 

hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu cơ bản mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ X đề ra. 

                                                                                   Đang Huyền 

 

TỔNG KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

 NĂM 2021, XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT NĂM 2022  
 

 

Ngày 06/01/2022, Huyện ủy 

Tiểu Cần tổng kết tình hình thực 

hiện Nghị quyết năm 2021, gắn với 

xây dựng Nghị quyết năm 2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

Đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ – 

UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh đến dự. Đồng chí

Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và 

các phó Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị. 

Nhận định của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cho thấy, năm 2021 tình 

hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội kéo dài đã ảnh 

hưởng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân; giá cả một số mặt hàng nông 

sản tăng giảm bất thường; việc làm của người lao động không ổn định dẫn 

đến thu nhập giảm nên cũng tác động rất lớn đến tình hình phát triển kinh tế, 

xã hội của huyện trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm của 

Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nên một số 

chỉ tiêu quan trọng cũng đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Điển hình như: 

Huy động vốn toàn xã hội vượt 0,27%; thu ngân sách nhà nước vượt 39,89% 

chỉ tiêu được giao; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vượt 200%; phát 

triển đảng vượt 4%; cơ cấu kinh tế có bước chuyển biến tích cực; công tác 
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xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt nhiều kết quả quan trọng (có thêm 03 

xã: Hiếu Tử, Hùng Hòa, Long Thới đạt 20/20 tiêu chí nông thôn mới nâng 

cao); các chính sách đối với người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo và 

các vấn đề xã hội, an sinh xã hội được quan tâm giải quyết kịp thời; công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả cao; tình hình an ninh chính 

trị, trật tự xã hội được giữ vững, ổn định; tinh thần đoàn kết dân tộc, tôn 

giáo, đoàn kết giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân được phát huy. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tiểu 

Cần cũng nghiêm túc nhìn nhận một số hạn chế đó là: Công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo triển khai các văn bản của Tỉnh ủy, Huyện ủy, nhất là triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ tập trung, đột phá và nghị quyết năm 2021 tuy có quyết 

liệt nhưng còn một số chỉ tiêu chưa đạt nghị quyết (tốc độ tăng trưởng giá trị 

sản xuất; tỷ trọng khu vực; thành lập mới doanh nghiệp; xuất khẩu lao 

động); tiến độ xây dựng một số công trình chưa đảm bảo, chất lượng chưa 

cao; công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng từng lúc còn chậm, 

chưa đạt yêu cầu. Việc tổ chức thực hiện tái cơ cấu kinh tế trong nông 

nghiệp, liên kết theo chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản và xây dựng thương 

hiệu, nhãn hiệu sản phẩm đạt thấp so với nghị quyết đề ra…  

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần yêu cầu các ngành, 

địa phương tập trung thảo luận, tìm giải pháp khắc phục nhanh, có hiệu quả 

những hạn chế của năm 2021; đồng thời đẩy nhanh tốc độ thực hiện các mục 

tiêu cơ bản về đô thị, tạo đà cho việc xây dựng thành công thị xã trực thuộc 

tỉnh vào năm 2025. Trong đó, nhiệm vụ trước mắt cần tập trung năm 2022 

là: Phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng từ 12%; thu ngân sách 

Nhà nước trên địa bàn đạt 50 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2.000 tỷ 

đồng; phát triển mới 40 doanh nghiệp; tạo việc làm mới cho 2.700 lao động 

(trong đó có 130 lao động đi làm việc ở nước ngoài), kéo giảm 0,23% hộ 

nghèo; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; 100% xã, thị trấn đạt tiêu chí 

quốc gia về y tế; xây dựng 02 xã nông thôn mới nâng cao; phấn đấu tổng thu 

nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 74,5 triệu đồng/người/năm. Kết nạp 

100 đảng viên mới; 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ; ít nhất 

80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% xã, thị trấn vững mạnh về 

quốc phòng. Nhân rộng và phát huy phong trào toàn dân phòng chống tội 
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phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh 

chính trị và trật tự xã hội ở địa phương. 

                                                                                        Nhật Huy 

 

TĂNG TỐC ĐỂ SỚM “VỀ ĐÍCH” THỊ XÃ NĂM 2025 

 

Năm 2022 là năm thứ 2 thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện Tiểu Cần lần thứ X, nhiệm kỳ 

2020 – 2025. Mục tiêu trọng tâm 

của Nghị quyết Đại hội là tiếp tục 

phấn đấu xây dựng hoàn thiện các 

tiêu chí để huyện Tiểu Cần trở 

thành thị xã trực thuộc tỉnh trước 2025 theo Nghị quyết số 15 của Tỉnh 

ủy. Đáng chú ý là vào ngày 27/12/2021 Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp tục ban 

hành thêm Nghị quyết số 07-NQ/TU về xây dựng huyện Tiểu Cần đạt 

chuẩn đô thị loại IV và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025. Do 

đó yêu cầu đặt ra là huyện Tiểu Cần phải tăng tốc hơn nữa để sớm “về 

đích” theo mục tiêu Nghị quyết đã đề ra. 

Hiện nay, huyện Tiểu Cần có 11 đơn vị hành chính cấp xã (09 xã, 02 thị 

trấn), với tổng dân số hơn 107.900 người. Trong đó, thị trấn Cầu Quan đạt 

chuẩn đô thị loại V; thị trấn Tiểu Cần mở rộng được công nhận đô thị loại IV 

năm 2020 và huyện Tiểu Cần cũng được Thủ tướng Chính phủ công nhận 

đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2018.  

Với lợi thế là vùng đất tiếp giáp sông Hậu, là cửa ngõ thương cảng cho 

khu vực trung chuyển hàng hóa giữa các địa phương trong vùng phía Tây và 

Nam sông Hậu; đồng thời là trung tâm thuộc cụm đô thị phía Tây - Tây Bắc 

của tỉnh Trà Vinh; có tuyến Quốc lộ 60, Quốc lộ 54 đi qua, tạo nên sự kết 

nối liên hoàn giữa Trà Vinh với các tỉnh lân cận. Bên cạnh đó, huyện Tiểu 

Cần còn được xem như một góc trong tam giác đô thị, góp phần chi phối và 

thúc đẩy cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, mục tiêu xây dựng 

huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh được xem là nhiệm vụ trọng 

tâm và cấp bách của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.  

Song, để đưa huyện Tiểu Cần sớm “về đích” và trở thành thị xã thuộc 

tỉnh vào năm 2025, tại Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 
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ủy Trà Vinh cũng giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh 

thành lập Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Tỉnh 

ủy; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường phối hợp, hỗ trợ 

huyện Tiểu Cần trong thực hiện đề án; cân đối ngân sách ưu tiên phân bổ 

hợp lý để thực hiện các tiêu chí bắt buộc đạt đô thị loại IV. HĐND tỉnh giám 

sát, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh trong quá trình xây 

dựng và phát triển huyện Tiểu Cần trở thành thị xã thuộc tỉnh. Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp các cơ quan tham mưu Tỉnh ủy triển khai, 

quán triệt sâu rộng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm tạo sự 

thống nhất về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để tập trung chỉ đạo 

xây dựng huyện Tiểu Cần đạt chuẩn đô thị loại IV và trở thành thị xã trực 

thuộc tỉnh theo Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI đã đề ra. Đối với 

Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần khẩn trương xây dựng chương trình 

hành động, chỉ đạo tổ chức quán triệt Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 

27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

trong huyện; chỉ đạo UBND huyện xây dựng kế hoạch phối hợp, tổ chức 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra; đó là: Hàng năm phải 

đảm bảo đủ trong cân đối thu, chi ngân sách. Mức tăng trưởng kinh tế hàng 

năm của huyện đạt từ bằng hoặc cao hơn mức tăng trưởng kinh tế hàng năm 

của tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,5%/năm, phấn đấu đến năm 2025 

huyện Tiểu Cần cơ bản không còn hộ nghèo (trừ các trường hợp bảo trợ xã 

hội hoặc do tai nạn rủi ro bất khả kháng, do bệnh hiểm nghèo). Đẩy mạnh 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng công nghiệp, 

xây dựng và dịch vụ đảm bảo trên 75%; giảm tỷ trọng nông, lâm, thủy sản 

theo mục tiêu đề ra. Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ lao động trong nông 

nghiệp còn dưới 25% trong tổng lao động xã hội; đồng thời bảo đảm tỷ lệ 

lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt từ 75% trở lên. Phấn đấu thu nhập 

bình quân đầu người hàng năm của huyện đảm bảo đạt trên 0,7 lần so với 

bình quân cả nước. Các đơn vị hành chính cấp xã giữ vững tiêu chí chuẩn 

quốc gia về y tế. Cơ sở y tế đạt 28 giường bệnh/vạn dân. Tỷ lệ tăng dân số 

hàng năm đạt trên 1,4%/năm. Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt trên 27m
2
 

sàn/người. Đất cây xanh toàn đô thị đạt trên 5m
2
/người. Đất xây dựng các 

công trình dịch vụ công cộng đô thị đạt trên 3m
2
/người. Tỷ lệ hộ dân cư 

được sử dựng nước sạch, hợp vệ sinh đạt trên 95%. Chất thải nguy hại, chất 
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thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh hoặc tại 

các nhà máy đốt, nhà máy chế biến rác thải đạt trên 80%; chất thải y tế được 

xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy đạt trên 95%. Hàng năm 

có trên 80% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 85% đảng viên 

hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội 

trên địa bàn huyện. 

Để sớm hoàn thành các mục tiêu đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng chỉ 

đạo các ngành, địa phương và cả hệ thống chính trị huyện Tiểu Cần tập trung 

triển khai thực hiện 09 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đó là: Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan 

điểm, mục tiêu xây dựng huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh 

năm 2025. Quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, bao gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 

khu nội thị, làm cơ sở xác định các dự án đầu tư xây dựng để hoàn thiện tiêu 

chuẩn đô thị còn thiếu trong định hướng thành lập các phường. Huy động tối 

đa các nguồn lực, tập trung công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị 

theo kế hoạch, nhất là các công trình thiết yếu bảo đảm cho việc đánh giá 

huyện Tiểu Cần đạt chuẩn thị xã. Tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế, tăng nhanh giá trị và tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương 

mại - dịch vụ nhằm từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng tăng 

tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ. Tập trung triển khai các giải pháp mời gọi đầu 

tư xây dựng kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cầu Quan; Cụm Công nghiệp 

Phú Cần, mở rộng hợp tác, xúc tiến đầu tư để phát triển các ngành công 

nghiệp chế biến mà huyện có tiềm năng, lợi thế, có nguồn nguyên liệu tại 

chỗ. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đô thị, lập lại trật tự đô thị, 

trật tự xây dựng; xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp; xây dựng 

cảnh quan đô thị, bảo đảm các vấn đề về môi trường. Thực hiện tốt cuộc vận 

động toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo tồn 

và phát huy giá trị các di sản văn hóa; chính sách an sinh xã hội, chính sách 

đối với người có công, chính sách dân tộc, tôn giáo. Xây dựng hệ thống 

chính trị trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt là phát huy, nhân rộng các mô 

hình phòng, chống tội phạm và bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững 

ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 01+02/2022 

 

21 

 

Trên cơ sở kế thừa và phát huy thành quả của huyện nông thôn mới, đô 

thị loại IV (thị trấn Tiểu Cần mở rộng), cộng với tinh thần đoàn kết, năng 

động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân trong 

huyện; sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự hỗ trợ của các 

sở, ngành tỉnh thì huyện Tiểu Cần sẽ sớm “về đích” và trở thành thị xã trực 

thuộc tỉnh vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh 

ủy đề ra. 

                                                                                               Tố Uyên 

 

TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 3, HĐND HUYỆN KHÓA X,  

NHIỆM KỲ 2021 – 2026 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Ngày 16/12/2021, HĐND 

huyện tổ chức kỳ họp thứ 3 (khóa X) 

nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Nguyễn 

Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Hồ 

Như Biển – UVTV, Phó Chủ tịch 

HĐND huyện chủ tọa kỳ họp.  

Tại kỳ họp này, đại diện Thường trực HĐND huyện đã thông qua các báo 

cáo về công tác năm 2021 và chương trình công tác năm 2022 của Thường trực 

HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 

HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022, cụ thể như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 

đạt 11,11%, giá trị sản xuất ước đạt 7.617,3 tỷ đồng, đạt 99,16% kế hoạch, tăng 

11,11%  so cùng kỳ. Trong năm 2021 huyện Tiểu Cần phát triển mới 26 doanh 

nghiệp, trong đó có 3 doanh nghiệp chuyển lên từ hộ kinh doanh, đạt 65% chỉ 

tiêu tỉnh giao, vốn điều lệ 38,04 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 168 doanh 

nghiệp, vốn điều lệ 287,9 tỷ đồng. Thành lập mới 01 Hợp tác xã nông nghiệp - 

dịch vụ, nâng toàn huyện có 15 HTX và 01 quỹ tín dụng nhân dân, vốn điều lệ 

18,4 triệu đồng. Về lĩnh vực VH-XH đến nay, huyện Tiểu Cần có 24.466 hộ 

đạt chuẩn gia đình văn hóa nông thôn mới, đạt 96,59%; 69/69 ấp đạt chuẩn 

nông thôn mới, 9/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Tiểu Cần đạt chuẩn 

nông thôn mới vào năm 2018; hiện nay có 03 xã được công nhận đạt chuẩn 
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nông thôn mới nâng cao (Tân Hùng, Phú Cần, Tân Hòa); 02 ấp đạt danh hiệu 

ấp nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020. Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế 

toàn dân đạt tỷ lệ 90% và đạt 100% so kế hoạch. Tỷ lệ người tham gia BHXH 

trong tổng số lao động là 2,94%; thu BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, 

BHTN, BHYT đạt 91,4% kế hoạch… 

Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện và lãnh đạo các ngành, địa 

phương phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận những nội 

dung liên quan đến các báo cáo và thống nhất biểu quyết, thông qua các dự 

thảo nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết 

về dự toán ngân sách, phân bổ nhiệm vụ thu - chi ngân sách 2022; Nghị quyết 

về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022; Nghị quyết về việc bổ sung 

dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2021; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ 

họp thường lệ năm 2022 HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các ngành, địa phương tập 

trung triển khai kế hoạch và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND 

huyện; các cấp, các ngành chuẩn bị tốt điều kiện cần thiết để các dự án được 

triển khai xây dựng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và phát huy hiệu quả. 

Thường trực HĐND huyện, các ban của HĐND và các đại biểu HĐND huyện, 

các cấp ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tăng cường 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, kịp thời góp ý và phối hợp chặt 

chẽ với UBND, các phòng, ban và các địa phương trong quá trình tổ chức thực 

hiện, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa 

phương. 

                                                                                        Ngọc Diễm 

 

TIÊM 3.252 LIỀU VẮC XIN MŨI 3 TĂNG CƯỜNG 

PHÒNG, CHỐNG COVID-19 
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Từ ngày 27 - 31/12/2021 

huyện Tiểu Cần tổ chức tiêm vắc 

xin phòng Covid-19 (đợt 32), mũi 

3, vắc xin Pfizer cho cán bộ, nhân 

viên toàn ngành y tế và cán bộ, 

công chức, viên chức khối Đảng, 

Chính quyền, các tổ chức chính trị 

- xã hội từ huyện đến xã, thị trấn; 

cán bộ không chuyên trách ấp, khóm đang công tác trên địa bàn huyện Tiểu 

Cần. Trong đợt này, huyện Tiểu Cần được phân bổ 3.252 liều vắc xin Pfizer. 

Theo đó, Ban chỉ đạo phòng chống Covid- 19 huyện giao cho Phòng Y tế phối 

hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn và cấp ủy, chính 

quyền địa phương lựa chọn, bố trí 10 điểm tiêm vắc xin tại: Trung tâm Y tế 

huyện và 09 Trạm y tế xã, thị trấn; đồng thời huy động lực lượng y tế cơ sở cùng 

tham gia, hỗ trợ hoạt động tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại từng địa bàn. Trong 

quá trình tiêm vắc xin, ban tổ chức cũng thông báo cho từng nhóm đến tiêm 

vắc xin theo từng khung giờ để tránh tình trạng tập trung đông người. Bên cạnh 

đó, ban tổ chức cũng phân công các tình nguyện viên trực tiếp hướng dẫn từng 

người đến tiêm vắc xin luôn tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế để 

bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. 

Như vậy, đến cuối tháng 12/2021 huyện Tiểu Cần đã tổ chức được 32 đợt 

tiêm với tổng số 158.075 mũi vắc xin phòng Covid -19. Trong đó, người được 

tiêm mũi 1 là 79.617 người; mũi 2 là 76.481 người. Riêng học sinh từ lớp 9 đến 

lớp 12 tiêm mũi 1 đạt 95,6%; mũi 2 đạt 92,2% và Trẻ em từ 12 - 14 tuổi tiêm 

mũi 1 đạt trên 83% so với trẻ trong độ tuổi trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 

05/01/2022 toàn huyện cũng ghi nhận 2.237 trường hợp dương tính với SARS-

CoV-2; trong đó có 15 trường hợp tử vong. 

                                                                                      Đông Nhi 

 

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN LẦN THỨ XI,  

NHIỆM KỲ 2022 – 2027 
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Hội Chữ thập đỏ huyện vừa tổ 

chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2022 – 2027. Lãnh đạo 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh; UBND 

huyện; các ban, ngành, đoàn thể 

huyện và 30/30 đại biểu đại diện cho 

5.161 hội viên trong huyện tham dự. 

Nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức 

nhưng Hội Chữ thập đỏ từ huyện đến cơ sở trong huyện đã tập trung thực 

hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động: “Tết vì người nghèo”, 

“Tháng nhân đạo”, “Tháng hành động vì nạn nhân chất độc da cam”, Cuộc 

vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, vận 

động xây dựng, sửa chữa nhà tình thương, nhà bị ảnh hưởng do thiên tai, hỗ 

trợ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học…; qua đó đã tương trợ, cứu trợ 

cho 63.953 lượt hộ nghèo, lập 482 hồ sơ địa chỉ nhân đạo, trợ giúp cho 1.839 

đối tượng, hỗ trợ mai táng cho 173 người nghèo, tặng 61 xe lăn cho người 

khuyết tật, bảo trợ cho 191 nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ vốn chăn nuôi 

cho 125 hộ, với tổng trị giá trên 24,7 tỷ đồng. Trao học bổng cho 40.737 lượt 

học sinh nghèo vượt khó với số tiền trên 8,8 tỷ đồng; vận động xây dựng 75 

cầu giao thông nông thôn, 200 căn nhà Chữ thập đỏ, 344 căn nhà tình nghĩa, 

chăm sóc sức khỏe Nhân dân với tổng số tiền trên 17,2 tỷ đồng. Trong 

nhiệm kỳ đã tổ chức vận động được 5.506 đơn vị máu, phát triển mới 450 

hội viên, nâng tổng số hiện nay toàn huyện có 5.161 hội viên.  

Phát biểu tại Đại hội, ông Sơn Sô Phonl - Phó Chủ tịch UBND huyện 

biểu dương những kết quả mà Hội Chữ thập đỏ huyện đã đạt được trong 

nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu các cấp Hội trong huyện tiếp tục chú trọng 

xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, nhất là nâng cao khả năng 

thích ứng và năng lực vận động nhân đạo của các cấp Hội; quan tâm công 

tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hội để xây dựng lực lượng kế thừa đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát triển nguồn lực và mở rộng 

quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức, cá nhân, nâng cao hiệu quả trong công tác 

vận động nguồn lực, xây dựng mối quan hệ đối tác bền vững với các cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện; tiếp tục phát 

huy hơn nữa tinh thần dân chủ, vượt qua khó khăn, thách thức, nêu cao tinh 
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thần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường công 

tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong nhân dân về lòng nhân ái để thu 

hút Nhân dân tích cực tham gia từ thiện nhân đạo; tiếp tục củng cố phát triển 

hội vững mạnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Nghị quyết 

Đại hội đề ra. Đại hội đã bầu 25 đại biểu vào Ban Chấp hành khóa mới và 

bầu 16 đại biểu tham dự Đại hội cấp trên. Ông Nguyễn Tấn Dũng - tiếp tục 

được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tiểu Cần lần thứ XI, nhiệm 

kỳ 2022 - 2027.  

                                                                             Trần Nguyễn  

 

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO HUYỆN LẦN THỨ VI, 

NHIỆM KỲ 2021 – 2026 
 

 

 

Trong 2 ngày 30 - 31/12/2021, 

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam huyện Tiểu Cần tổ chức Đại 

hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 

2021 - 2026.  

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 23 cơ sở thờ tự, với hơn 400 tu sĩ, 

khoảng 25.000 phật tử đã quy y và khoảng 35.000 tín đồ phật tử. 05 năm 

qua, Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện đã thực hiện tốt tinh thần “Đoàn kết 

- Hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm giáo hội”; nhất là sự hòa 

hợp đoàn kết nhiệt tâm của chư Tôn đức Tăng ni trong huyện đã làm cho các 

hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ qua từng bước ổn định và ngày càng phát 

triển, thực hiện tốt phong trào ích nước lợi dân, xây dựng cuộc sống “Tốt đời 

đẹp đạo”… Qua đó, Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện và các cơ sở thờ tự 

trong huyện đã tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội tại địa phương 

như: Vận động quà cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người 

khuyết tật, người già neo đơn, hỗ trợ quà, tập viết cho học sinh nghèo hiếu 

học, phát cơm cháo miễn phí giúp cho bệnh nhân, hỗ trợ xây nhà tình 

thương, nhà đại đoàn kết,... Ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị 

giá gần 21 tỷ đồng. Đại hội cũng đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ mới 

như: Tiếp tục phát huy vai trò của từng thành viên, đẩy mạnh hoạt động phật 

sự, vận động tăng, ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách 
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pháp luật của Nhà nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham 

gia các cuộc vận động, các phong trào xã hội, làm tốt nghĩa vụ của người 

công dân theo phương châm “Đạo pháp, dân tộc, Chủ nghĩa xã hội” góp 

phần xây dựng quê hương Tiểu Cần ngày càng văn minh, giàu đẹp... Đại hội 

cũng đã bầu Ban trị sự giáo hội Phật giáo huyện Tiểu Cần lần thứ VI, nhiệm 

kỳ 2021- 2026 gồm 21 thành viên, trong đó có 07 Ủy viên thường trực. 

Thượng tọa Thạch Thưa - được suy cử làm Trưởng Ban; Thượng tọa Thích 

Minh Nhựt - được suy cử làm Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt 

Nam huyện Tiểu Cần, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tặng Bằng Tuyên 

dương Công đức cho Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam huyện; UBND 

huyện Tiểu Cần cũng trao tặng 28 giấy khen cho 17 tập thể, 11 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác Phật sự và nhân đạo, từ thiện giai đoạn 

2016 – 2021.  

                                                                                     Quang Minh  

 

VAI TRÒ CỦA HỘI NÔNG DÂN TRONG XÂY DỰNG 

TỔ HỢP TÁC SẢN XUẤT 

 
 

Kinh tế tập thể, mà nồng cốt là 

Tổ hợp tác, Hợp tác xã có vai trò 

quan trọng trong phát triển kinh tế 

xã hội nông thôn, góp phần thực 

hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, tạo 

động lực đẩy nhanh tiến độ xây 

dựng nông thôn mới nâng cao ở địa 

phương.  

Xác định mục tiêu đó, hàng năm Hội Nông dân huyện Tiểu Cần xây 

dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu thi đua cho từng cơ sở Hội về xây dựng, phát 

triển mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác; đồng thời chỉ đạo cơ sở Hội đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên trong 

việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

về phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, về vai trò then chốt của kinh 

tế tập thể trong nền kinh tế thời kỳ hội nhập; thường xuyên khảo sát, nắm bắt 

về nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân để có giải pháp 
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hướng dẫn hội viên thực hiện liên kết, hợp tác theo các nhóm nông hộ cùng 

thực hiện mô hình kinh tế tập thể.  

Ông Lê Thanh Bình – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiểu Cần cho biết: 

Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận động, Hội Nông dân các cấp trong 

huyện còn phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, 

hỗ trợ về dịch vụ, dạy nghề, chuyển giao các ứng dụng khoa học kỹ thuật 

nhằm giúp cho nông dân vững tin hơn trong việc tổ chức lại sản xuất, gắn 

với phát triển mô hình kinh tế tập thể và xây dựng chi, tổ Hội nghề 

nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW, ngày 5/8/2019 của 

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam. Đến nay, các cấp Hội trong huyện đã 

thành lập và ra mắt được 03 chi hội, 465 tổ hội nghề nghiệp với hơn 10.500 

hội viên tham gia; vận động thành lập, củng cố và duy trì hoạt động được 61 

tổ hợp tác sản xuất theo tinh thần Nghị định 77/2019/NĐ-CP của Chính phủ, 

có 831 thành viên tham gia.  

Việc thành lập và hoạt động của các chi hội, tổ hội nghề nghiệp, Tổ hợp 

tác sản xuất trên địa bàn huyện Tiểu Cần thời gian qua đã góp phần làm thay 

đổi và nâng cao nhận thức của nông dân trong quá trình tổ chức lại sản xuất 

theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ nông sản. 

Bởi, trước đây phần lớn nông dân trên địa bàn huyện đều thực hiện phương 

thức sản xuất truyền thống, quy mô hộ gia đình hay các mô hình này nhỏ lẻ, 

manh mún nên sản phẩm làm ra chất lượng không đảm bảo, tiêu thụ gặp 

nhiều khó khăn, giá trị thấp. Sau khi được giới thiệu, hướng dẫn tham gia 

các hợp tác xã, tổ hợp tác, chi, tổ Hội nghề nghiệp thì nông dân hưởng ứng 

tích cực tham gia và được hưởng rất nhiều lợi ích thiết thực như: Thường 

xuyên được chuyển giao khoa học kỹ thuật và quy trình sản xuất an toàn 

theo hướng VietGap để đạt sản phẩm chất lượng tốt, năng suất cao; được vay 

vốn để đầu tư sản xuất hoặc xây dựng các mô hình liên kết từ khâu đầu vào 

sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm,… Ước tính tổng kinh phí hỗ trợ cho hoạt 

động này trong năm 2021 hơn 3,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Hội nông dân 

huyện và các xã – thị trấn còn tranh thủ các nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ nông 

dân huyện, tỉnh, Trung ương đầu tư, hỗ trợ cho hơn 150 hộ nông dân thuộc 

16 Tổ hợp tác sản xuất; đồng thời liên kết với Ngân hàng Chính sách xã hội 

huyện đầu tư vốn uỷ thác cho hơn 3.500 hộ thuộc 89 tổ tiết kiệm vay sản 

xuất, kinh doanh với tổng số tiền trên 84,3 tỷ đồng. Nhờ đó, hoạt động của 
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các tổ hợp tác sản xuất trên địa bàn huyện đều mang lại hiệu quả kinh tế cao; 

nhiều nông dân càng phấn khởi và tích cực hơn trong việc tham gia các mô 

hình liên kết sản xuất.  

Có thể nói, hiệu quả hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, chi, tổ 

hội nghề nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu Cần thời gian qua đã góp phần tác 

động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên nông dân về 

vai trò, vị trí của mô hình kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường. Đây 

cũng được xem là tín hiệu vui trong xu hướng phát triển của nền kinh tế 

nông nghiệp bền vững ở địa phương. 

                                                                                   Đông Nhi 

CHUẨN BỊ NGUỒN TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN 

NHẬP NGŨ NĂM 2022 

 

Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ 

Quân sự huyện Tiểu Cần vừa tổ 

chức khám sức khỏe cho 650 thanh 

niên ở 11/11 xã, thị trấn, theo giấy 

báo lệnh thực hiện nghĩa vụ quân 

sự năm 2022. 

Nhờ có bước chủ động trong công tác xét duyệt chuẩn bị nguồn thanh 

niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, cũng như công tác báo lệnh, 

báo khám đến tận tay gia đình và thanh niên nên hầu hết số thanh niên nhận 

lệnh đều có mặt tại các điểm khám sức khỏe đúng thời gian quy định. Bên 

cạnh đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn cũng điều 

động đội ngũ y - bác sĩ thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Tiểu Cần, 

Trạm y tế xã, thị trấn tham gia đoàn khám sức khỏe với các nội dung: Sàng 

lọc về thể lực, đo chiều cao, cân nặng, tim mạch, đo huyết áp; khám chuyên 

khoa nội, ngoại, da liễu, mắt, tai - mũi - họng và xét nghiệm, Đặc biệt, trong 

đợt khám sức khỏe đợt này Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị 

trấn cũng phân công nhân viên y tế trực tiếp hướng dẫn việc thực hiện 

khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và tiến hành test nhanh kháng nguyên đối với tất 

cả lực lượng tham gia đoàn khám; thanh niên đến khám sức khỏe thi hành 

nghĩa vụ quân sự để đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Trong quá trình thực hiện Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, xã, 

thị trấn cũng chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, cơ sở vật chất, trang 
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thiết bị y tế cần thiết, nên công tác khám sàn lọc sức khỏe cho thanh niên 

diễn ra thuận lợi, chặt chẽ, nghiêm túc, khách quan theo đúng quy định. 

Sau khi hoàn thành công tác khám tuyển, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 

huyện Tiểu Cần sẽ chỉ đạo cơ quan thường trực, bộ phận tham mưu và các 

xã, thị trấn tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quân số, nắm chắc tình hình để theo dõi, 

động viên thanh niên sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc năm 2022 khi có 

lệnh. 

                                                                                        Tố Uyên 

 

 

KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC DÂN VẬN NĂM 2021 

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “lực lượng của dân rất to, việc dân vận 

rất quan trọng; dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì 

cũng thành công”. Ngày 03/12/2021 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành 

Quy định số 46-QĐ/TW “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy 

cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, 

Thành ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Thành ủy”; Ban Dân vận Huyện ủy là cơ quan 

tham mưu, giúp việc của Huyện ủy mà trực tiếp, thường xuyên là Ban 

Thường vụ Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy về công tác dân vận; là cơ 

quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác dân vận của Huyện ủy (bao gồm cả 

công tác dân tộc, tôn giáo); là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo thực 

hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Ban 

Chỉ đạo công tác dân tộc - tôn giáo.  

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Huyện ủy; sự phối hợp giữa các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

huyện. Ban Dân vận Huyện ủy đã tập trung và thực hiện đạt được một số kết 

quả trong năm 2021 cụ thể như: Tổ chức, triển khai và thực hiện Đề án của 

Ban Dân vận Tỉnh ủy “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi, 

tổ hội,công đoàn cơ sở giai đoạn 2021 – 2025”, đã phát triển 5.136 đoàn 

viên, hội viên. Nâng tổng số đến nay 76.505 đoàn viên, hội viên, đạt 90% so 

độ tuổi tập hợp. Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/BDVTW, ngày 16/3/2021 

của Ban  Dân vận Trung ương “Về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy 

chế dân chủ ở  cơ sở năm 2021” và Hướng dẫn số 01-HD/BDVTU, ngày 
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19/4/2021 của Ban Dân vận Tỉnh  ủy “về một số nhiệm vụ trọng tâm thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021”. Tổ chức triển khai, quán triệt thực 

hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về thực hiện các loại hình quy chế dân chủ ở cơ sở như: Pháp lệnh số 

34 của UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội “Về thực hiện dân chủ 

ở  xã, phường, thị trấn”; Nghị định số 04 của Chính phủ “Về thực hiện quy 

chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị 

sự nghiệp công lập”; Nghị định số 145 của Chính phủ “Quy định chi tiết và 

Hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về điều kiện lao động 

và quan hệ lao động”; Kết luận số 120-KL/TW, của Bộ Chính trị khóa XI 

“về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” luôn 

được hệ thống chính trị quan tâm triển khai đồng bộ với những cách làm hay 

và sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân 

dân hưởng ứng thực hiện. Kết quả trong năm các đảng bộ, chi bộ trực thuộc 

Huyện ủy đã đăng ký 200 mô hình (trong đó 178 tập thể và 22 cá nhân). Ban 

Chỉ đạo huyện trực tiếp chọn 79 mô hình của tập thể và cá nhân có hiệu quả 

để kiểm tra thực tế và đánh giá được 18 mô hình có hiệu quả tiêu biểu, đồng 

thời đề nghị tỉnh khen 01 tập thể và 01 cá nhân; huyện khen 13 tập thể và 03 

cá nhân. Ngoài ra Ban Dân vận Huyện ủy luôn quan tâm công tác Dân tộc, 

tôn giáo với nhiều hình thức cụ thể như: Thăm viếng gia đình chính sách, 

chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người dân, hộ nghèo, cận nghèo ổn định 

cuộc sống, nhiều hoạt động lễ, tết của đồng bào dân tộc, các cơ sở thờ tự tôn 

giáo được tổ chức trong không khí trang nghiêm, vui tươi, an toàn, tiết kiệm, 

mang đậm đà bản sắc văn hóa, truyền thống dân tộc, thu hút được sự tham 

gia của đông đảo người dân và tín đồ tôn giáo; các tổ chức tôn giáo chủ động 

phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động 

đồng bào dân tộc, tôn giáo góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn 

dân tộc, duy trì và giữ vững quốc phòng- an ninh, trật tự xã hội tại địa 

phương. 

Trong năm 2021 trước tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-

19, công tác Dân vận đã phát huy hết vai trò và góp phần không nhỏ vào kết 

quả phòng, chống dịch trên địa bàn huyện. Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc 

và các tổ chức chính trị - xã hội trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên 
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truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch; thực hiện 

tốt hoạt động an sinh xã hội, chung tay, chia sẻ với cộng đồng, nhằm góp 

phần quyết tâm đẩy lùi đại dịch. Đặc biệt đã tuyên truyền vận động tổ chức 

các bếp cơm nấu ăn, miễn phí với 192.838 suất cơm cho những người cách 

ly tập trung trên địa bàn huyện với tổng trị giá là gần 3,9 tỷ đồng. Thực hiện 

Lời kêu gọi và vận động “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch 

Covid-19 năm 2021”, kết quả vận động được khoảng 830 triệu đồng; phối 

hợp cùng các ngành vận động hỗ trợ các nhu yếu phẩm, lương thực, thực 

phẩm các loại cho bà con tại thành phố và Hội đồng hương huyện tại thành 

phố Hồ Chí Minh và các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn 

huyện với số tiền 9,4 tỷ đồng. 

Bên cạnh kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong 

công tác phối hợp trong hệ thống Ban Dân vận, Mặt trận tổ quốc, các đoàn 

thể, các ngành vẫn còn một số hạn chế: Việc tập hợp quần chúng vào các 

Đoàn thể, các Hội quần chúng đạt về chỉ tiêu, có số lượng nhưng chất lượng 

còn hạn chế; việc tham dự sinh hoạt Đoàn, Hội theo Kế hoạch số 30-KH/HU 

của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Quy định 784-QĐ/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy chưa đạt yêu cầu, kế hoạch; việc cập nhật đoàn viên, hội 

viên vào dữ liệu phần mềm chưa được đầy đủ; việc đăng ký thi đua, xây 

dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” một số mô hình chưa rõ nét, 

thiếu tính bền vững và chưa phát huy hiệu quả. Để tiếp tục thực hiện nhiệm 

vụ trong năm 2022 Ban Dân vận Huyện ủy đề ra giải pháp thực hiện: Tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm: “Dân 

biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Đẩy 

mạnh quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân 

vận; Quyết định số 1167-QĐ/TU, ngày 08/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Quyết định ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị 

tỉnh Trà Vinh; Quyết định số 749-QĐ/HU, ngày 27/12/2021 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy Quyết định ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ 

thống chính trị trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện Đề án của Ban Dân 

vận Tỉnh ủy “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của chi, tổ 

hội,công đoàn cơ sở giai đoạn 2021 – 2025”. Quan tâm thực hiện tốt công 

tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, quy chế dân chủ ở cơ sở; tập trung có 

chất lượng, không hình thức; nghiên cứu đổi mới nâng cao chất lượng thực 
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hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Tiếp tục chỉ đạo nắm tình hình dư 

luận xã hội, tư tưởng đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

                                                                                  Trần Văn Nam 

 

HIỆU QUẢ TỪ CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO  

CỦA HUYỆN ĐOÀN TRONG NĂM 2021 

 

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của quê hương, đất 

nước, đặc biệt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành 

lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021). Cùng với sự quan 

tâm tạo điều kiện của Tỉnh đoàn Trà Vinh, Huyện ủy Tiểu Cần, phối hợp 

chặt chẽ của UBND huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, nhất là 

sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn huyện. Công tác đoàn 

và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, 

đạt 10/10 chỉ tiêu đặt ra trong năm (trong đó có 7 chỉ tiêu vượt mức đề ra). 

Các mặt công tác của đoàn được triển khai sâu rộng với các nội dung, hình 

thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia 

hưởng ứng, tạo phong trào thi đua sôi nổi. Các phong trào hành động cách 

mạng, trọng tâm là phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi 

trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc được triển khai thực hiện cơ bản có hiệu quả, 

góp phần khích lệ đoàn viên phấn đấu vươn lên cống hiến và trưởng thành, 

xung kích đi đầu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội.  

Các phong trào, chương trình của đoàn được triển khai sâu rộng với 

nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như trong công tác tuyên truyền các chủ 

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

truyền về phòng, chống các loại dịch bệnh, đặc biệt là phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19,… Kết quả đã tuyên truyền được 256 cuộc, có 15.932 lượt 

đoàn viên, thanh niên tham gia. Tổ chức vệ sinh cảnh quan môi trường được 

181 cuộc, với chiều dài 153 km, trồng 10.450 cây xanh, hoa các loại; Sửa 

chữa 3 km đường giao thông nông thôn; Xây dựng 03 cầu giao thông nông 

thôn trị giá 350.000.000 đồng; Xây dựng 09 căn nhà nhân ái, tổng trị giá 

655.000.000 đồng; trao tặng 90 bóng đèn cao áp năng lượng mặt trời xây 

dựng công trình “thắp sáng đường quê” trị giá 360.000.000 đồng; xây dựng 

01 không gian tương tác, đọc sách và sinh hoạt Đội cho thiếu nhi trị giá 
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400.000.000 đồng, 01 sân chơi năng động dành cho thanh thiếu niên, trị giá 

100.000.000 đồng; xây dựng 02 khu vui chơi cho thiếu nhi, trị giá 

35.000.000 đồng; hỗ trợ vốn cho 25 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn phát 

triển kinh tế, với tổng số vốn 805.000.000 đồng. Bên cạnh đó hỗ trợ vốn cho 

05 thanh niên khởi nghiệp với số tiền 205.000.000 đồng; giới thiệu xin việc 

làm cho 803 đoàn viên, thanh niên. Phối hợp tư vấn hướng nghiệp, tuyển 

sinh cho 3.365 học sinh; hỗ trợ trên 2.500 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

Ngoài ra còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao 

góp phần nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe cho đoàn viên, 

thanh niên như: Tổ chức Hội thi tuyên truyền pháp luật, chủ đề “Thanh niên 

Tiểu Cần với an toàn giao thông và nói không với ma túy”; Hội thao cán bộ 

Đoàn, Hội, Đội toàn huyện; các giải bóng chuyền nhân dịp các ngày lễ, 

hội,... Thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.  

Từ khi đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát, trước những khó khăn của 

người dân và thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ cùng 

chung tay phòng, chống dịch bệnh, Huyện đoàn Tiểu Cần đã phát động 

những mô hình mới, cách làm có cụ thể, thiết thực mang lại nhiều kết quả 

tích cực, được người dân và chính quyền địa phương ủng hộ như: Thành lập 

12 đội hình thanh niên tình nguyện gồm 122 đoàn viên tham gia cùng với 

các lực lượng chức năng và lực lượng y tế hỗ trợ trực kiểm soát phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. Ban Thường vụ Huyện đoàn đã trao tặng 4.000 

nón bảo hộ y tế và 3.000 khẩu trang y tế tổng trị giá 23.100.000 đồng; Tổ 

chức làm 900 kính chắn giọt bắn trao tặng cho các tuyến đầu chống dịch; Tổ 

chức “Chuyến xe yêu thương” trao tặng 193 phần quà, thực hiện 4 “Chiến xe 

nghĩa tình”, trao tặng trên 38 tấn nông sản, trái cây và nhiều nhu yếu phẩm 

thiết yếu, tổng trị giá trên 488.000.000 đồng. Tổ chức mô hình “Suất cơm 

không đồng” đã hỗ trợ 5.401 suất cơm, ăn sáng cho cán bộ, chiến sỹ, người 

dân tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện, trị giá 108.020.000 

đồng. Ngoài ra, Đoàn cơ sở phối hợp tặng 1.997 phần quà, tổng trị giá trên 

618.680.000 đồng. Vận động kinh phí, nhu yếu phẩm hỗ trợ các bếp cơm 

phục vụ khu cách ly, với tổng số tiền 155.000.000 đồng. 

Thông qua các phong trào, hoạt động đã bồi dưỡng, phát triển được 

1.450 đoàn viên mới; giới thiệu 150 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng, kết 

quả đã phát triển được 98 đảng viên từ đoàn viên ưu tú; có 20/20 cơ sở Đoàn 
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xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với những kết quả trên Huyện đoàn 

Tiểu Cần là một trong những đơn vị đứng đầu trong tỉnh và được Tỉnh đoàn 

tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh 

thiếu nhi năm 2021. 

                                                                         Trang Văn Thẳng 

 

 

 

PHỤ NỮ TIỂU CẦN VỚI CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN 

THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ - BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN  

 

Nhằm nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT toàn dân và nâng cao nhận thức 

của cán bộ, hội viên phụ nữ về quyền, trách nhiệm khi tham gia BHYT, 

BHXH tự nguyện, giúp đỡ, tạo điều kiện để hội viên phụ nữ và các thành 

viên trong gia đình tham gia, hưởng quyền lợi từ BHYT, BHXH tự nguyện, 

góp phần hình thành thói quen tiết kiệm của chị em, đồng thời, thể hiện tinh 

thần tương thân, tương ái,... Hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện luôn 

thực hiện công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ, 

hội viên, phụ nữ trên địa bàn toàn huyện góp phần nâng cao nhận thức cho 

phụ nữ về chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã 

hội và thực hiện tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở địa phương.  

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong huyện phối hợp với ngành BHXH 

tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của 

BHXH, BHYT và lộ trình tiến tới BHYT toàn dân. Thông qua các buổi sinh 

hoạt tổ, nhóm, câu lạc bộ, mô hình, các cấp hội đã lồng ghép thực hiện tuyên 

truyền đến hội viên phụ nữ về chính sách BHXH, BHYT, mức đóng và chế 

độ được hưởng. Đồng thời, vận động hội viên, phụ nữ và các thành viên 

trong gia đình cùng tham gia mua BHXH tự nguyện và BHYT.  

Qua tuyên truyền vận động nhận thức của các cấp Hội và hội viên phụ 

nữ về chính sách, tầm quan trọng của BHYT, BHXH được nâng lên, thể hiện 

cụ thể qua số lượng hộ hội viên và thành viên gia đình, người dân tham gia 

BHYT, BHXH tự nguyện tăng lên qua từng năm. Đặc biệt, Hội LHPN cũng 

xây dựng được các mô hình thiết thực, hiệu quả, nhằm tập hợp phụ nữ, phát 

triển hội viên, quan tâm chăm lo cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó 
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khăn. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Bảo hiểm xã hội huyện đã ký kết các 

chương trình, kế hoạch hoạt động và cử cán bộ Hội cơ sở đứng ra làm đại lý 

thu, hướng dẫn các thủ tục tham gia, mức đóng, giúp người dân tham gia 

một cách dễ dàng thuận tiện trong việc tiếp cận tham gia BHYT, BHXH tự 

nguyện.  

Bên cạnh đó Hội đã đưa chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện vào Nghị 

quyết đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026, để phấn đấu vận động hội viên 

tham gia, giúp hội viên hiểu rõ hơn về chính sách BHYT, BHXH tự nguyện, 

nếu tham gia đủ 20 năm trở lên, sẽ được hưởng lương hưu như cán bộ công 

nhân, viên chức, giảm bớt khó khăn, rủi ro, nhất là khi chị em phụ nữ lớn 

tuổi về sau này có được thu nhập nhất định để trang trải sinh hoạt hàng ngày, 

không phải phụ thuộc đến con cháu và có thẻ BHYT để được chăm sóc sức 

khỏe ban đầu… 

Trên cơ sở đó, chỉ đạo Hội cơ sở triển khai phát động rộng rãi đến chị 

em Chi hội trưởng, Chi hội phó và tổ trưởng, tổ phó cùng nhau thực hành 

tiết kiệm, tham gia vào các tổ nuôi heo đất, các tổ hùn vốn giúp nhau để 

dành dụm một khoản tiền để tham gia đảm bảo cho chính bản thân các chị.  

Bước đầu gặp khó khăn do các chị em còn e ngại, vì lớn tuổi đóng 

không đảm bảo thời gian theo qui định, về kinh tế thu nhập không đảm bảo 

để tham gia trong thời gian dài. Những băn khoăn của chị em đều được giải 

đáp thắc mắc kịp thời, song song đó, Hội thành lập các tổ nuôi heo đất, tổ 

hùn vốn nhằm giúp cho các chị có điều kiện tiết kiệm, dư ra khoản tiền và 

tương trợ nhau tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tùy điều 

kiện mỗi người, phương thức, mức đóng được thực hiện đa dạng như: Đóng 

hàng tháng, đóng định kỳ 03 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng 

một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 05 năm/lần...  

Qua thời gian thực hiện đến nay có 258 người tham gia BHXH tự 

nguyện, 287 người tham gia BHYT có 57/80 chị Chi hội Trưởng đã tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tiêu biểu có 5/11 đơn vị xã có 100% Chi hội 

trưởng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 148,6% so chỉ tiêu năm 

2021. Góp phần nâng tổng số người tham gia BHXH tự nguyện toàn huyện 

là 1.448 người. Bên cạnh thành lập mới và duy trì 80 tổ nhóm tiết kiệm, hùn 

vốn giúp nhau với 1.507 thành viên tham gia ở 11/11 xã, thị trấn, hàng tháng 

góp khoảng 20.000 đồng trở lên để xoay vòng giúp nhau. Qua công tác vận 
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động không những thực hiện tốt công tác vận động người dân tham gia bảo 

hiểm xã hội ở địa phương trong thời gian tới mà còn nâng cao tinh thần đoàn 

kết, giúp nhau trong cộng đồng dân cư. 

                                                                                  Thuý Hằng 

        

 

 

 

 

            Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

LỜI DẶN CỦA BÁC 

 

Trong Đoàn đại biểu Thủ đô đi dự Đại hội liên hoan anh hùng chiến sĩ 

thi đua năm 1962, tôi là người nhỏ tuổi nhất. 

Hồi đó, tôi mới vào làm ở Xí nghiệp dệt thảm len Hà Nội được hơn một 

năm và cũng mới là chiến sĩ thi đua năm ấy. 

Sống trong không khí rạo rực phấn khởi của Đại hội, tôi rất sung sướng. 

Chính là Đại hội này, lần đầu tiên trong đời, tôi được nhìn thấy Bác tường 

tận, được Bác hỏi han và được quấn quýt bên Bác. 

Bữa đó, bác sĩ Trần Duy Hưng dẫn tôi đến bên Bác và nói: 

- Thưa Bác, đây là cháu Thư, kiều bào ở Thái Lan mới về nước, chiến sĩ 

thi đua của Hà Nội.  

Bác cười hiền hậu, trìu mến nhìn tôi, rồi Bác hỏi: 

- Cháu về nước bao lâu rồi? 

- Thưa Bác, hơn một năm rồi ạ! 

Trả lời xong, tôi chăm chăm nhìn Bác. 

Bác cười rất vui vẻ, bảo: 

- Về nước một năm rồi thì không phải là kiều bào nữa. Rồi Bác ân cần 

dặn dò: 

- Bây giờ về nước, có điều kiện học tập, cháu phải cố gắng tiến bộ 

nhiều hơn nữa! 

Tôi định đáp: “Thưa Bác, cháu xin vâng lời Bác dạy”, nhưng sao tôi hồi 

hộp nói không ra lời. Vừa lúc ấy, mọi người vòng trong vòng ngoài đến vây 
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lấy Bác. Tôi bàng hoàng như vừa qua một giấc mơ. Vừa ngẩn ngơ luyến tiếc, 

vừa thấy mình thiếu sót vô cùng vì chưa kịp hứa hẹn với Bác điều gì cả. 

Trưa hôm đó, tôi nắn nót ghi vào trang đầu quyển sổ tay tự nhủ là nếu chưa 

hứa được với Bác thì phải tỏ sự vâng lời Bác bằng hàng động cụ thể của 

mình. 

Giờ nghỉ giải lao hôm sau, chúng tôi quấn quýt bên Bác như một đàn 

cháu với người ông hiền hậu. Khi nghe được chụp ảnh chung với Bác, mọi 

người reo lên mừng rỡ.  

Chúng tôi bị chen bật ra ngoài. 

Bỗng nghe Bác nói: 

- Cho các cháu gái vào ngồi đằng trước. 

Chúng tôi mừng quýnh túm lấy áo nhau, líu tíu đi vào. Minh, bạn tôi 

ngồi ngay chếch phía sau Bác. 

Hồi ở bên Thái Lan, tôi còn nhỏ, không được học tiếng Việt mà phải 

học tiếng Thái. Lớp trẻ em người Việt có tổ chức Đội Thiếu nhi La Văn Cầu. 

Đối với chúng tôi ngày ấy, không gì hấp dẫn bằng được nghe kể chuyện về 

Bác Hồ. Nhà trường, nhà chức trách Thái Lan sẽ gây phiền nhiễu, bắt bớ gia 

đình chúng tôi nếu họ biết chuyện này. Nhưng bố mẹ chúng tôi không ai 

ngăn cấm chúng tôi cả. Ngày 19-5, Đội chúng tôi tổ chức mừng sinh nhật 

Bác. Các anh phụ trách chọn một gian nhà quen trong làng Mixay thuộc tỉnh 

Noọng Khai. Dọc đường đến nơi kỷ niệm, cứ cách một đoạn là có mấy bạn 

đội viên ngồi chơi bi, chơi đáo. Đó là những trạm gác của chúng tôi. Tan 

buổi học, chúng tôi chia nhau làm nhiều tốp giả vờ đuổi bắt nhau, hoặc đi 

hái hoa, đi kiếm củi, rồi hướng về gian nhà bí mật đó. Chúng tôi đến nơi 

thấy bàn thờ Tổ quốc đã được bày biện uy nghi, có đèn nến thắp sáng, có cờ 

đỏ sao vàng bên trong. Ảnh Bác, sau này tôi biết là mẹ tôi đã giấu kín giữa 

hai lần da và vải trong va-li, được mang ra lồng kính. Ảnh chụp Bác ngồi hơi 

nghiêng, người gầy. Thông thường trong những buổi sinh hoạt đội chúng tôi 

hay tìm cách hát cho được bài “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi 

đồng”. Nhưng đến lần kỷ niệm này, các anh dặn chúng tôi phải tuyệt đối giữ 

bí mật, không được hát, không được vỗ tay ồn ào. Chúng tôi chỉ được sắp 

hàng ngay ngắn làm lễ chào cờ và ngắm nhìn ảnh Bác. Có ảnh Bác đấy mà 

không được đường hoàng thoả thuê nhìn cho kỹ. Có Tổ quốc mà cũng không 

được tự do hướng về Tổ quốc. Gia đình tôi thường bị cảnh sát để ý, vì chúng 
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biết ba tôi đã thoát ly gia đình vào đơn vị bộ đội tình nguyện. Bao nhiêu 

những hình ảnh, giấy tờ gì có dính líu đến kháng chiến, mẹ tôi đều đem đốt 

sạch, để khỏi bị khám xét lôi thôi. Chỉ có tấm ảnh Bác là mẹ tôi giấu rất kín 

trong va-ly để trên đầu giường nằm của mình. Thấy tôi “khám phá” được nơi 

giấu ảnh Bác, mẹ tôi vừa mắng vừa dỗ dành và căn dặn tôi không được để lộ 

với bạn bè làng xóm. 

Trở về Tổ quốc, tôi chưa dám mơ ước được gặp Bác. Thế mà giờ đây 

tôi đã được ngồi ngay cạnh Bác. Bác dặn riêng tôi là cố gắng tiến bộ nhiều 

hơn nữa và dặn chung mọi người trong phong trào thi đua sản xuất, đặc biệt 

chú ý việc thi đua tập thể. Tổ dệt thảm chúng tôi cũng bắt đầu từ đó được 

chọn đăng ký phấn đấu thành tổ lao động xã hội chủ nghĩa. Tổ dệt thảm 

chúng tôi cũng bắt đầu từ đó được chọn đăng ký phấn đấu thành tổ lao động 

xã hội chủ nghĩa. Tổ chia làm hai ca, tôi phụ trách một ca, chi Minh một ca. 

Từ trước, tôi vẫn giữ mức dệt 8.000 nút một ngày. Đó là mức cao nhất trong 

tổ và trong toàn xí nghiệp. Đi dự Đại hội về, tôi cải tiến thao tác và đưa mức 

dệt lên đến 8.500 nút. Tổ chúng tôi liền tổ chức trao đổi kinh nghiệm, tổ 

chức học tập phương pháp thao tác tiên tiến. Một phong trào thi đua đạt năng 

suất cao bắt đầu trong toàn tổ. Mùa hè năm đó, tôi được đi nghỉ mát ở Sầm 

Sơn. Mười ngày xa xí nghiệp, đến khi về tôi sửng sốt vì một sự lạ lùng làm 

chấn động toàn xí nghiệp: Chị Cao Thị Tỵ, bạn tôi, đã đưa năng suất dệt lên 

trên một vạn nút một ngày, đạt một kỷ lục mới chưa từng thấy. Tôi mừng rỡ 

ôm chầm lấy Tỵ. Nhiều chị em khác trong tổ cũng đã vượt hoặc đạt xấp xỉ 

cái mức 8.500 nút của tôi. Thấy phong trào thi đua tập thể đạt năng suất cao 

đuổi kịp Tỵ, vượt Tỵ. Thành tích ở nhà thần tình thật. Đang dệt ậm ạch bỗng 

vụt lên như vậy, chắc là có nhiều cải tiến lắm. Tổ chúng tôi tổ chức trao đổi 

kinh nghiệm, xem Tỵ dệt mẫu. Riêng tôi được chị em trong tổ khuyến khích 

và Tỵ tận tình truyền đạt kinh nghiệm. Nhờ lời Bác dạy, tôi đặt quyết tâm, 

phải học tập bạn bè. Ngay ngày hôm sau và tiếp theo đó, tôi đã dệt xấp xỉ 

mức một vạn nút. Cuối cùng tôi đạt mức một vạn bốn trăm nút một ngày. 

Trong đợt thi đua này, nhiều chị em chúng tôi đạt năng suất cao, được tặng 

danh hiệu Titốp. Tôi được chọn là đại biểu đi gặp anh hùng vũ trụ Titốp sang 

thăm nước ta, tại Câu lạc bộ quốc tế. Các đồng chí trong tổ chức đã dành cho 

tôi một vinh dự rất lớn. Tôi được chọn lên cầm bức trướng với Bác Hồ trao 

tặng anh hùng Titốp. Tay tôi cầm một đầu bức trướng mà mắt tôi thì cứ nhìn 
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vào đầu bên kia, chỗ tay Bác cầm. Giây phút được Bác mang trướng đến 

tặng anh hùng vũ trụ Liên Xô, tôi cảm động đến ứa nước mắt. 

Tôi cố bình tĩnh mà bước chân cứ run. Chắc Bác cũng biết sự hồi hộp 

trong lòng tôi cho nên Bác lại nhìn tôi cười bình thản, giúp tôi ổn định tinh 

thần. Tôi nhớ đến quang cảnh buỗi lễ thì ít, mà xúc động khi được gặp lại 

Bác thì nhiều. Bác vẫn hồng hào và tươi vui như trước. 
                              Trích từ sách Nước non bừng sáng, Nxb. Phụ nữ, Hà Nội, 1975. 
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Trong số này: 

 

1. Thư Chúc mừng năm mới của Huyện ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQVN huyện Tiểu Cần 

2. Thư Chúc mừng năm mới của Ban Tuyên giáo Huyện ủy 

3. Tóm tắt Nghị quyết năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

4. 11/11 Đảng bộ xã, thị trấn được đánh giá, xếp loại “hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021 

5. Qua 01 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm 

kỳ 2020 – 2025 

6. Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết năm 2021, xây dựng Nghị 

quyết năm 2022  

7. Tăng tốc để sớm “về đích” thị xã vào năm 2025 

8. Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

9. Tổ chức tiêm 3.252 liều vắc xin mũi 3 tăng cường phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

10. Tổ chức thành công Đại hội Chữ thập đỏ huyện lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2022 – 2027 

11. Đại hội Phật giáo huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 

12. Vai trò của Hội Nông dân trong xây dựng tổ hợp tác sản xuất. 

13. Chuẩn bị nguồn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 

14. Kết quả nổi bật trong công tác Dân vận năm 2021 

15. Hiệu quả từ các hoạt động phong trào của Huyện đoàn trong 

năm 2021 

16. Phụ nữ Tiểu Cần với Công tác vận động người dân tham gia bảo 

hiểm y tế - Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

17. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
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THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiểu Cần phát hành 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

NGUYỄN MINH THÀNH 

 

Chịu trách nhiệm nội dung: 

VÕ TRỌNG CÁT 

 

Biên tập - Kỹ thuật 

TRẦN THANH QUANG 

 

Trình bày: 

MẠCH THỊ TIẾP 

 

Sửa bản in: 

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Giấy phép xuất bản số……/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền 

thông Trà Vinh cấp ngày……/……/…..Số lượng in: 545 cuốn, khổ: 

14,5x20cm, tại Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Trà Vinh. In xong và 

nộp lưu chiểu tháng ….. năm …. 
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BÌA SAU 

 
Đồng chí: Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện 

trao giấy khen cho các Đảng bộ, chi bộ đạt thành tích xuất sắc năm 2021 

 

 
Lãnh đạo tỉnh, huyện và thành viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

huyện Tiểu Cần nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

                                                Bìa & minh họa: T.Quang  

                                                    (Xuất bản phẩm không bán) 


