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Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

 

HUYỆN TIỂU CẦN 21 NĂM KHÁNG CHIẾN  

CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ (1954-1975) 

2- Diễn biến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

a) Giai đoạn từ tháng 7 năm 1954 đến Đồng khởi năm 1960 

Từ những cuộc đấu tranh chính trị, những đội “chống thuỷ, hoả, đạo 

tặc” do nhân dân các ấp thành lập với hoạt động cản bước hành quân bố ráp 

của địch, bảo vệ cán bộ,… trước sự lộng hành của kẻ địch, một số cán bộ, 

quần chúng tự vũ trang bằng dao búa, gậy gộc để tự vệ. Lẻ tẻ vài nơi bắt đầu 

xuất hiện hiện tượng diệt ác tự phát. Tại Long Ninh, nông dân Đoàn Văn 

Chẩn (Ba Mù U) dùng búa giết chết tên địa chủ Trương Hoàng Lâu, khi hắn 

dựa vào thế lực địch, quay lại chiếm đất của người nông dân. Tại Hùng Hoà, 

nông dân dùng gậy đập đầu tên Vành, tình báo ác ôn, khi hắn cấu kết với địa 

chủ đi thu tô. Tiêu biểu nhất trong phong trào diệt ác ở Tiểu Cần là anh 

Đặng Trung Tiến - Thạch Sanh Tập Ngãi thời kháng Pháp. Sau đình chiến, 

Đặng Trung Tiến được phân công ở lại địa phương cùng quần chúng đấu 

tranh đòi địch nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Geneve. Trước những hoạt 

động hiệu quả của anh, địch nhiều lần tổ chức vây bắt nhưng anh đều thoát 

được. Một lần, lúc gần sáng, hai tên Cai Kiều và Đội Giỏi chỉ huy dân vệ 

Tập Ngãi bao vây nhà anh ở Trà Mềm. Giả vờ lấy giấy tờ tuỳ thân ra trình 

cho chúng, Đặng Trung Tiến móc dao con chó vẫn luôn thủ sẵn trong mình, 

bằng một thế võ hiểm, con dao xé ngang bụng Đội Giỏi rồi lia luôn vào bụng 

Cai Kiều. Cai Kiều té lăn xuống ruộng nhưng vẫn cố ném lên một quả lựu 

đạn. Lựu đạn nổ làm Đặng Trung Tiến bị thương dập nát ống quyển đồng 

thời hạ luôn một số tên lính ập đến bắt anh, khiến bọn chúng tán loạn, bỏ 

trốn. Dù bị thương nặng nhưng Đặng Trung Tiến vẫn cố chộp lấy khẩu Mi 

mas. Sau đó, đồng chí Đặng Trung Tiến được tổ chức đưa sang điều trị ở cù 

lao Dung (Long Phú – Sóc Trăng). Do điều kiện khó khăn lúc đó, vết thương 

bị nhiễm trùng hoại tử, phải cưa đi cưa lại mấy lần (không có thuốc gây mê 

hoặc gây tê, phải mổ sống) nhưng Đặng Trung Tiến vẫn cắn răng chịu đựng, 

không một tiếng rên la, vẫn một mực tin vào ngày hồi phục, trở về cùng 
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đồng đội chiến đấu. Sau khi anh hy sinh, cảm phục trước lòng can đảm và ý 

chí kiên cường đó, Đảng bộ, nhân dân Long Phú đã đặt tên cho ấp nơi anh đã 

vĩnh viễn nằm lại. 

Trong thời điểm nầy, các hình thức đấu tranh bạo lực đều bị cấp trên 

kiểm điểm là manh động vì chưa có chủ trương diệt ác. Nhưng với tinh thần 

tiến công không để địch tự do đàn áp trả thù cách mạng và nhân dân ta, đồng 

chí Hai Sửu ở Hùng Hoà đã tự động chỉ đạo diệt 02 tên tình báo ác ôn. Điển 

hình nhất là vụ diệt ác của đồng chí Tám Tân ở Tập Ngãi bị cấp trên cho là 

manh động, trên đường về chịu kỷ luật trước Đảng. Đồng chí Chín Phước ở 

xã Tiểu Cần khi có lệnh diệt ác chỉ trong một đêm đồng chí đã diệt hàng 

chục tên tề nguỵ ác ôn, trấn áp được phong trào chỉ điểm, khủng bố của địch 

làm thoả lòng nhân dân mong đợi. Điều đó đã cho thấy kết hợp bạo lực vũ 

trang với đấu tranh chính trị là yêu cầu bức bách lúc bấy giờ. Từ giữa năm 

1955 ta đã bắt diệt ác đến cuối năm 1959 trong toàn huyện ta diệt hơn 60 tên 

ác ôn có nợ máu với nhân dân, con số đó đã chứng minh cho tư tưởng cách 

mạng và các đảng viên của Đảng bộ Tiểu Cần. 

Ngày 07/7/1955, Ngô Đình Diệm nhận chức, chính quyền Diệm ráo riết 

thực hiện nhiều thủ đoạn mỵ dân để củng cố quyền lực như: Tổ chức trưng 

cầu dân ý (tháng 10/1955), bầu cử Quốc hội (tháng 3/1956), ban hành hiến 

pháp (tháng 10/1956),… Huyện uỷ lãnh đạo đồng bào các dân tộc Tiểu Cần 

tiếp tục đứng lên đấu tranh vạch trần âm mưu của chúng và chống lại những 

thủ đoạn nầy. Những cuộc đấu tranh đã diễn ra mạnh mẽ ở Hùng Hoà, Tập 

Ngãi: Đồng bào xé thăm, bỏ phiếu trắng, phá thùng phiếu, làm náo động địa 

điểm tập trung của địch,… 

Phong trào đấu tranh của đồng bào các dân tộc Tiểu Cần đã hoà nhịp 

một cách tích cực và kịp thời với làn sóng đấu tranh của nhân dân Trà Vinh 

và toàn Nam bộ, nhất là từ khi Mỹ - Diệm trắng trợn tuyên bố không thi 

hành Hiệp định Geneve, không thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử và ráo 

riết triển khai chiến dịch “Tố cộng, diệt cộng”.  

Chính quyền địch ngang nhiên đặt những đảng viên cộng sản và những 

người yêu nước đã tham gia kháng chiến chống Pháp ra ngoài vòng pháp 

luật. Chúng tìm cách truy bắt những người này và ép buộc thân nhân của họ 

phải “Ly khai Cộng sản”. Vào thời kỳ nầy, dưới sự lãnh đạo của Huyện uỷ 
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và chi bộ các xã phong trào đấu tranh chống “Tố cộng, diệt cộng” ở Tiểu 

Cần đã diễn ra với nhiều hình thức sinh động. Đồng bào tạo nhiều lý lẽ để từ 

chối những cuộc hội họp do chính quyền địch tổ chức, hoặc trong những 

trường hợp bất khả kháng, buộc phải có mặt thì tìm cách làm mất trật tự rồi 

biến cuộc hội họp do địch tổ chức thành diễn đàn tố cáo tội ác Mỹ - Diệm, 

vạch mặt ác ôn,… Đồng thời với phong trào đấu tranh chống “Tố cộng, diệt 

cộng” là phong trào đấu tranh chống bắt lính. Quân thù tổ chức lùng sục, bắt 

lính ở khắp mọi nơi. Đồng bào tổ chức cho thanh niên trốn lính, chống bắt 

lính bằng nhiều hình thức: Khai sai tuổi, tự gây thương tật, đào hầm bí mật 

ẩn náo và canh gác, cản đường, chặn đầu xe địch,… phong trào đấu tranh 

nầy diễn trên khắp các địa bàn, ở cả những khu vực mà địch cho là “an ninh 

nhất” như: Cầu Quan, Cầu Tre (xã Long Thới),… 

Như đã nêu trên, đồng bào Tiểu Cần sớm sử dụng hình thức vũ trang tự 

vệ để tiêu diệt địch, để bảo vệ mình và quân thù không ngừng gây ra những 

tội ác chồng chất trên quê hương xứ sở. Từ cuối năm 1957, các hình thức 

đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị đã diễn ra ngày càng phổ 

biến. Chỉ trong một năm (từ cuối năm 1957 đến cuối năm 1958) hơn 60 tên 

ác ôn đã phải đền tội trên vùng đất Tiểu Cần. Cùng trên địa bàn nầy, từ đấu 

tranh chính trị kết hợp với vũ trang diệt ác ôn, đã tất yếu phát triển thành nổi 

dậy phá kìm kẹp. Những ấp, lõm giải phóng được hình thành vào cuối năm 

1959 đầu năm 1960. Những đội du kích cũng được thành lập ở các xã 

(nhưng vũ khí của du kích còn rất hạn chế, ở Hùng Hoà và Long Thới có 

súng, các xã khác chỉ có vũ khí bén). Lúc này, theo đánh giá của Huyện uỷ 

những đội du kích mạnh là ở Long Thới và huyện lỵ Tiểu Cần. Sau Hiệp 

định Geneve Huyện uỷ giao đồng chí Bảy Tôn cất giấu 07 khẩu súng tại cù 

lao Dung (huyện Long Phú) lúc này được đào lên để trang bị cho các đội du 

kích Long Thới, Tiểu Cần,… Sự hình thành và phát triển các đội du kích là 

cơ sở thuận lợi để thúc đẩy phong trào cách mạng tiếp tục tiến lên với một 

khí thế mới. Vào giữa năm 1960, đã diễn ra nhiều cuộc mit tinh có vũ trang 

thị uy với sự tham gia của hàng trăm người. Đó là lúc ta có chủ trương tập 

dợt lực lượng, chuẩn bị phát động đồng khởi. Tháng 8 năm 1960, đồng chí 

Bảy Sách chủ trì hội nghị Huyện uỷ mở rộng (thành phần gồm Ban Chấp 

hành Huyện uỷ và Bí thư chi bộ các xã) phổ biến chủ trương của trên và 

triển khai kế hoạch chuẩn bị đồng khởi ở địa phương. Chủ trương của trên 
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và kế hoạch của Huyện uỷ được triển khai một cách khẩn trương xuống cơ 

sở, phong trào đấu tranh của quần chúng ngày càng sôi sục. Tại Te Te (Hùng 

Hoà), đồng bào từ nhiều hướng tập trung trên lộ rồi kéo tới sát đồn địch để 

tỏ rõ sức mạnh, uy hiếp quân thù. Tại Sóc Sáp và Sóc Dừa (Tân Hoà) hàng 

trăm người tụ tập lại rồi cùng nhau đốt đuốc diễu hành qua nhiều ấp để biểu 

dương lực lượng. Các lò rèn hoạt động khẩn trương để kịp thời cung cấp các 

loại vũ khí bén. Các là võ huấn luyện đêm ngày, thu hút cả phụ nữ, thiếu 

niên và người lớn tuổi cùng tập dợt. Ở xã Tân Hoà, chi bộ Đảng đã lãnh đạo 

quần chúng nổi dậy và du kích vũ trang diệt đồn địch vào ngày 11/9/1960 

trước khi có lệnh đồng khởi của Tỉnh uỷ và Huyện uỷ. Quán triệt nghị quyết 

của Khu uỷ Khu 9 và căn cứ vào thực tiễn phong trào cách mạng ở địa 

phương, Tỉnh uỷ Trà Vinh quyết định phát động toàn Đảng, toàn quân, toàn 

dân trong tỉnh thực hiện đồng loạt khởi nghĩa vào đêm 14/9/1960. 

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo) 

 

PHAI NHẠT LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG –  

CON ĐƯỜNG DẪN ĐẾN “TỰ TRIỆT TIÊU MÌNH” 
Nguồn Báo quân đội nhân dân 

Lý tưởng cách mạng là định hướng giá trị cốt lõi, xuyên suốt của người 

cộng sản, là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vì độc 

lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Những người đảng viên cộng sản chúng ta rất tự hào được sống, chiến 

đấu, phấn đấu cho lý tưởng cao cả đó. Tuy nhiên, những năm gần đây, do cả 

yếu tố khách quan và chủ quan, một bộ phận đảng viên có biểu hiện phai 

nhạt lý tưởng cách mạng, một trong những biểu hiện suy thoái về tư tưởng 

chính trị đã được Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng chỉ ra. 

“Ngọn đuốc soi đường” cho những người cộng sản 

Trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947/27-

7-2022), ông Nguyễn Tiến Hà, 90 tuổi, Trưởng ban liên lạc chiến sĩ cách 

mạng bị địch bắt tù đày tại Nhà tù Hỏa Lò xúc động kể lại: “Thường ngày từ 

sáng sớm, các đồng chí bị địch dẫn đi hành quyết. Trong giây phút ngắn ngủi 

còn lại của cuộc đời, chuẩn bị bước lên máy chém nhưng các chiến sĩ vẫn rất 

kiên cường, hô to: “Thực dân Pháp đưa chúng tôi ra pháp trường đây. Các 

https://www.qdnd.vn/tag/nghi-quyet-trung-uong-4-518.html
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đồng chí ở lại mạnh khỏe, chiến đấu bảo vệ quê hương. Chủ tịch Hồ Chí 

Minh muôn năm! Việt Nam độc lập, thống nhất muôn năm!”. Lúc đó, trong 

nhà tù bừng bừng khí thế chiến đấu, hô vang những khẩu hiệu: “Phản đối 

thực dân Pháp”, “Phản đối án tử hình”... 

Hẳn ai nghe lời kể của cựu tù chính trị Nguyễn Tiến Hà đều thấy khí 

phách ngời sáng, kiên trung của hàng vạn chiến sĩ cách mạng trong các ngục 

tù của thực dân, đế quốc. Họ sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, chấp nhận cái chết 

một cách thanh thản vì mục tiêu, lý tưởng cách mạng cao đẹp của Đảng, của 

dân tộc. 

Nói đến lý tưởng cách mạng là định hướng giá trị cốt lõi, xuyên suốt 

của người cộng sản, là mục tiêu phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn 

quân vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng đó, trong hai cuộc kháng 

chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các thế hệ cán bộ, đảng viên đã 

không quản ngại hy sinh gian khổ, quyết chiến và quyết thắng, sẵn sàng xả 

thân vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Khi đất nước nằm trong ách nô lệ của thực dân, đế quốc, ai đi theo 

Đảng, theo cách mạng cũng nhận thấy đó là con đường gian khổ, phải chấp 

nhận hy sinh, phải quên mình vì đất nước, vì dân tộc. Trong cuộc sống, 

không ai muốn tước bỏ mạng sống của mình. Chỉ có lý tưởng cách mạng, vì 

nước, vì dân, người chiến sĩ cộng sản mới chịu mọi cực hình tra tấn của kẻ 

thù cho đến hơi thở cuối cùng. Chỉ có lý tưởng chiến đấu cao cả vì độc lập, 

tự do của dân tộc mới khiến biết bao chiến sĩ Thủ đô ôm bom ba càng lao 

vào xe tăng địch với tinh thần “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”; chiến sĩ Tô 

Vĩnh Diện mới lấy thân mình chèn cứu pháo; chiến sĩ Bế Văn Đàn mới lấy 

thân mình làm giá súng; chiến sĩ Phan Đình Giót mới lấy thân mình lấp lỗ 

châu mai... và cả hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lặng lẽ làm nhiệm vụ trên 

những con tàu không số luôn sẵn sàng xả thân trước mọi hiểm nguy giữa 

trùng khơi biển cả. Giữa cái sống và cái chết trong tích tắc nhưng các anh 

vẫn không hề nao núng và không bao giờ tính toán đến lợi ích, hưởng thụ 

cho bản thân. Tất cả cho mục tiêu chiến đấu, chiến thắng kẻ thù xâm lược! 

Tất cả dâng hiến cho mục tiêu, lý tưởng cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và 

nhân dân ta đã chọn. 

https://www.qdnd.vn/tag/chu-tich-ho-chi-minh-534.html
https://www.qdnd.vn/tag/chu-tich-ho-chi-minh-534.html
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Có thể nói rằng, Đảng ta vĩ đại, Đảng ta phát triển không ngừng lớn 

mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện như ngày nay là do có đội ngũ đảng 

viên kiên trung, gương mẫu. Lớp lớp thế hệ đảng viên luôn thấm nhuần lý 

tưởng cách mạng của Đảng, của Bác Hồ, trong mọi lĩnh vực đều thể hiện rõ 

bản chất cách mạng, tinh thần tiên phong, xông pha, xả thân vì nghĩa lớn, 

đồng thời cũng thể hiện rõ vai trò “là người đầy tớ thật trung thành của nhân 

dân” như Bác Hồ đã dạy. Đối với những đảng viên chân chính, trong chiến 

đấu thì dũng cảm, sẵn sàng hy sinh vì nước, vì dân; trong xây dựng đất nước 

thì tận tâm, tận lực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hết lòng hết sức 

phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Phẩm chất, tinh thần cao đẹp đó của 

đội ngũ đảng viên đã và đang tỏa sáng trong xã hội, được nhân dân trân 

trọng, tin yêu, học tập và noi theo. 

Xa rời lý tưởng cách mạng - con đường dẫn tới sự tha hóa, biến chất. 

Tuy nhiên, bên cạnh đội ngũ tiên phong của hàng triệu cán bộ, đảng 

viên đó cũng còn không ít cán bộ, đảng viên đã và đang phai nhạt lý tưởng 

cách mạng. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra: Phai nhạt lý tưởng 

cách mạng là biểu hiện đầu tiên của tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính 

trị. Phai nhạt về lý tưởng cách mạng thường diễn ra hai khuynh hướng chủ 

yếu. 

Thứ nhất, mơ hồ về nhận thức, lập trường ngả nghiêng, ngộ nhận về 

quan điểm giai cấp, hùa theo quan điểm chống đối của các thế lực thù địch, 

phần tử cơ hội chính trị, cho rằng đất nước cần phải đa nguyên, đa đảng. 

Thực tiễn cho thấy, có những cán bộ, đảng viên từng vào sống ra chết trong 

trận mạc, gia đình có truyền thống cách mạng, nhưng sau này do không làm 

chủ được bản thân nên đã bị lôi kéo, kích động bởi các luận điệu tuyên 

truyền của các thế lực phản động, để rồi quay lại phản bội mục tiêu, lý tưởng 

cách mạng của Đảng. Cũng có cán bộ khi đất nước có chiến tranh vẫn được 

Đảng, Nhà nước lựa chọn ưu tiên đi đào tạo ở nhiều trường trong nước và 

nước ngoài để phục vụ Tổ quốc, nhân dân sau khi đất nước hòa bình, nhưng 

khi có học hàm, học vị cao lại đưa ra quan điểm, lập luận xa lạ với quan 

điểm chính trị cũng như mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Họ gieo rắc quan điểm 

cá nhân, tô hồng chủ nghĩa đa nguyên, đa đảng đối lập. Họ hùa theo những 

phần tử cơ hội, chống đối, xuyên tạc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 10/2022 

8 

 

Minh; nói xấu Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hòng làm 

cho đất nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa. 

Thứ hai, do chủ nghĩa cá nhân chi phối, vì lợi ích vật chất tầm thường 

mà bất chấp lý tưởng, mục tiêu phấn đấu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được 

giao để tham nhũng, làm thiệt hại tài sản lớn cho đất nước, vi phạm pháp 

luật, làm ô uế thanh danh người cán bộ, đảng viên của Đảng. Theo số liệu 

của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, 10 năm qua (2012-2022), cấp ủy, ủy ban 

kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 

đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Đáng 

nói là có hơn 170 cán bộ cấp cao diện Trung ương quản lý đã bị kỷ luật, 

thậm chí bị truy tố, xét xử theo Bộ luật Hình sự. 

Suy cho cùng, số cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý về tội tham nhũng 

có căn nguyên từ việc họ bị thẩm thấu tư tưởng đặc quyền, đặc lợi của chủ 

nghĩa phong kiến, luôn muốn bản thân an nhàn mà lại được đãi ngộ, hưởng 

thụ cao. Khi có vị trí, có điều kiện quyền lực, bên cạnh bị vật chất, đồng tiền 

cám dỗ thì họ lu mờ về chính trị, sa ngã vào chủ nghĩa cơ hội, thực dụng, từ 

đó xa rời lợi ích tập thể, lợi ích của nhân dân, của đất nước... Đó là con 

đường dẫn họ tới xa rời, phai nhạt lý tưởng cách mạng, đồng nghĩa với “tự 

triệt tiêu mình”. 

Trọn đời giữ gìn điều thiêng liêng, cao quý nhất. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, không có lý tưởng cách mạng làm 

hành trang, người cán bộ, đảng viên mất đi tính tiền phong, gương mẫu, 

không làm tròn vai trò dẫn dắt phong trào cách mạng và lãnh đạo nhân dân. 

Theo Người, Đảng cần phải có những đảng viên kiên trung với lý tưởng, 

đường lối của Đảng: “Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, cần phải có tính đảng mới 

làm được việc”, nếu “kém tính đảng, thì việc gì cũng không làm nên”. Cán 

bộ, đảng viên muốn lãnh đạo vững thì trước hết phải có tư tưởng, lập trường 

vững chắc. Bác khẳng định: “Nếu chỉ có công tác thực tế mà không có lý 

tưởng cách mạng, thì cũng không phải là người đảng viên tốt”. 

Trong buổi lễ kết nạp Đảng, trước cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đảng viên mới đều dõng dạc tuyên thệ: “Tuyệt 

đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, sẵn sàng nhận 

bất cứ nhiệm vụ gì khi được phân công, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, 
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phụng sự nhân dân!”. Lời thề đó là thiêng liêng, là danh dự cao nhất, rất cần 

thiết đối với người đảng viên cộng sản. 

Để lý tưởng cách mạng luôn là linh hồn sống, là ngọn đuốc soi đường 

cho cán bộ, đảng viên, giải pháp quan trọng hàng đầu là cấp ủy, tổ chức đảng 

các cấp cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện nâng cao nhận thức 

về Đảng cho cán bộ, đảng viên; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao nhận 

thức, hành động thực tiễn cho đảng viên trẻ, đảng viên mới kết nạp, chủ 

động đưa họ vào những nơi khó khăn, gian khổ để rèn luyện, thử thách, qua 

đó xây dựng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực thực tiễn. 

Chú trọng xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy các 

cấp là việc làm rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với việc nâng cao 

chất lượng hoạt động của mỗi tổ chức đảng, nhằm thực hiện tốt nguyên tắc 

tập trung dân chủ, bảo đảm vai trò lãnh đạo tập thể của cấp ủy, phát huy 

trách nhiệm cá nhân cấp ủy viên, nhất là người đứng đầu và giải quyết tốt 

các mối quan hệ công tác. Quy chế làm việc của mỗi cấp ủy là cụ thể hóa 

các nguyên tắc, quy định của Điều lệ Đảng, các quy định của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư thành các nguyên tắc, chế độ quy định, hoạt động của mỗi tổ 

chức đảng. Trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể cấp ủy 

(thường vụ) và từng cấp ủy viên, cũng như quy định các mối quan hệ giữa 

cấp ủy đảng với các tổ chức chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Những điều khoản quy định trong quy chế buộc tất cả thành viên trong cấp 

ủy phải chấp hành và thực hiện một cách nghiêm túc, bảo đảm sự lãnh đạo 

tập trung, thống nhất của Đảng trong mọi lĩnh vực công tác. Nếu các cấp ủy 

đảng luôn siết chặt hoạt động lãnh đạo thông qua quy chế về các lĩnh vực 

nhạy cảm như kinh tế, tài chính, nhân sự... thì không một cá nhân nào có thể 

dễ dàng lộng hành, thao túng. Giữ vững nguyên tắc Đảng cũng là một cách 

góp phần bảo đảm cho cán bộ, đảng viên luôn trung thành với mục tiêu, lý 

tưởng của Đảng. 

Trong tình hình hiện nay, cần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng lý luận, 

mục tiêu, lý tưởng của Đảng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; cùng với đó là 

nghiêm túc thực hiện kỷ luật Đảng, nhất là thực hiện Quy định số 37-

QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều 

đảng viên không được làm, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và 
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giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong, gương mẫu 

của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 

đảng. Đó là con đường làm cho Đảng ta luôn trong sạch, vững mạnh từ cơ 

sở. Đó cũng là con đường cơ bản để mỗi cán bộ, đảng viên rèn luyện, tu 

dưỡng, gìn giữ phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn lấy lý tưởng cách mạng 

là linh hồn sống, là kim chỉ nam, là ngọn đuốc soi đường của mình. Mỗi cán 

bộ, đảng viên một lòng một dạ trung thành với lý tưởng, sự nghiệp cách 

mạng của Đảng là điều kiện tiên quyết giúp họ có cơ hội học tập, công tác 

tốt, tích cực cống hiến và trưởng thành, xứng danh là người chiến sĩ tiên 

phong ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. 

 

SƠ KẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 9 THÁNG  

NĂM 2022 CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN 

  

 

 
 

 

 

Ngày 06/10/2022, Huyện ủy Tiểu Cần 

tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình 

thực hiện Nghị quyết 9 tháng năm 

2022 và xây dựng chương trình công 

tác 3 tháng cuối năm, gắn với sơ kết 

05 năm thực hiện Chỉ thị số 20 và 

Quyết định số 99 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng (khóa XII).  

Đồng chí Nguyễn Văn Phương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ 

tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị; đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ - Ủy viên 

Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo toàn diện địa bàn 

huyện Tiểu Cần đến dự. Trong tháng 9 tháng năm 2022 Huyện ủy Tiểu Cần 

lãnh chỉ đạo đạt và vượt 10/23 chỉ tiêu Nghị quyết, 02 chỉ tiêu đạt trên 90 %, 

02 chỉ tiêu đạt trên 55% còn lại 9 chỉ tiêu chờ cuối năm đánh giá, cụ thể như: 

chỉ tiêu số lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng vượt 29,23%; tỷ 

lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm 

xã hội lực lượng lao động trong độ tuổi vượt 0,24%; trường đạt chuẩn quốc 
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gia mức độ 1 đạt 200% ... Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng chỉ 

ra một số mặt còn hạn chế như: Việc triển khai, thi công một số công trình, 

dự án đầu tư công, giải phóng mặt bằng còn chậm; công tác phát triển doanh 

nghiệp và kết nạp đảng viên mới còn thấp; tình hình vi phạm trật tự xã hội 

có chiều hướng gia tăng. 

 Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ - 

UVTVTU, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị trong những tháng cuối năm, 

Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm 

vụ trọng tâm như: Huy động tối đa các nguồn lực nhằm giữ vững, nâng chất 

các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thực hiện quyết liệt công tác 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung 

bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2022 đảm bảo dân chủ, khách quan và 

đúng thực chất; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng cầu Đại Ngãi; 

quản lý và kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Đồng thời, 

cần thực hiện các giải pháp bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và 

chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

 Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đồng 

chí Nguyễn Văn Phương - Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần ghi nhận để đưa vào kế 

hoạch thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Đồng thời chỉ đạo các ngành, địa 

phương cần rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, từng địa 

phương hiện đạt tỷ lệ còn thấp như: thu nhập bình quân đầu người, chỉ tiêu 

phát triển doanh nghiệp, bảo hiểm y tế để tập trung tìm ra các giải pháp để 

phấn đấu đến cuối năm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Huyện 

ủy đề ra. Bên cạnh đó đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các ngành và 

địa phương cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ đó là: Tiếp tục huy 

động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã 

hội, khai thác tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước; quan tâm công tác 

chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội 

đối với bộ đội xuất ngũ trở về địa phương; rà soát các nội dung, điều kiện để 

xây dựng xã an toàn khu. Đặc biệt là quan tâm công tác tiếp công dân, hòa 

giải ở cơ sở tránh trường hợp đơn thư, khiếu nại vượt cấp; thực hiện tốt công 

tác kiểm tra giám sát và công tác cán bộ. 

Tại Hội nghị 9 tháng đầu năm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lồng 

ghép sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của 
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Ban Bí thư về “tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên 

soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng”. Nhân dịp này, Ban Thường vụ 

Huyện ủy Tiểu Cần đã trao giấy khen cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc 

trong việc nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng của 

địa phương./.  

Ngọc Diễm – Quang Minh 

 

 

HOÀN THÀNH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT TW5; 

TÁC PHẨM CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG 
 
 

 

Tính đến ngày 22/9/2022, Tiểu 

Cần đã hoàn thành triển khai, học 

tập 04 Nghị quyết TW 5 khóa XIII 

và những nội dung cốt lõi trong Tác 

phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng về “Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn về CNXH và con đường đi 

lên CNXH ở Việt Nam”, với 15 

cuộc, có hơn 3.320 đảng viên dự. 

Tại các đợt triển khai, cán bộ đảng viên được nghe báo cáo viên cấp 

tỉnh, cấp huyện làm rõ thêm một số nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 

18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở 

thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19 - NQ/TW về 

“Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng 

cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW 

về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất 

lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”. 

Đối với Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các báo cáo 

viên cũng bốc tách ra những vấn đề cốt lõi nhất trong 3 phần chính của tác 

phẩm, đó là: Việc chọn con đường đi lên CNXH và khẳng định nhận thức 

mới của Đảng ta về CNXH ở Việt Nam; Tổng kết thực tiễn để đánh giá và 

khẳng định sự đúng đắn của con đường đi lên CNXH; Nhận thức về lý luận 
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và tổng kết thực tiễn, đưa ra nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó, Tổng Bí 

thư cũng xác định 05 mục tiêu của đấu tranh cách mạng để hướng tới một xã 

hội mà trong đó sự phát triển là thực sự vì con người, chứ không phải vì lợi 

nhuận mà bóc lột và chà đạp lên phẩm giá con người; Phát triển về kinh tế đi 

đôi với tiến bộ và công bằng xã hội, chứ không phải gia tăng khoảng cách 

giàu nghèo và bất bình đẳng xã hội; Chúng ta cần một xã hội nhân ái, đoàn 

kết, tương trợ lẫn nhau, hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, chứ không 

phải cạnh tranh bất công, “cá lớn nuốt cá bé” vì lợi ích vị kỷ của một số ít cá 

nhân và các phe nhóm; Chúng ta cần sự phát triển bền vững, hài hòa với 

thiên nhiên để bảo đảm môi trường sống trong lành cho các thế hệ hiện tại và 

tương lai, chứ không phải để khai thác, chiếm đoạt tài nguyên, tiêu dùng vật 

chất vô hạn và hủy hoại môi trường; Chúng ta cần một hệ thống chính trị mà 

quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và phục vụ lợi ích của 

Nhân dân, chứ không phải chỉ cho một thiểu số giàu có… Những mục tiêu 

tốt đẹp đó chính là những giá trị đích thực của CNXH và cũng chính là mục 

tiêu, con đường mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta và Nhân dân ta đã lựa 

chọn. Điều này là cơ sở để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các 

thế lực thù địch, phản động về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt 

Nam…. Theo kế hoạch, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Dân vận, MTTQ, 

các đoàn thể huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu, biên 

soạn những nội dung trọng tâm của 04 Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) 

và những điểm cốt lõi trong Tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

để triển khai sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và quần 

chúng Nhân dân trong thời gian tới. 

                                                                                  Thanh Quang 

 

ĐĂNG CAI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN GIỮA  

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH VỚI  THƯỜNG TRỰC HĐND  

09 HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 
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Ngày 23/9/2022 huyện Tiểu 

Cần đăng cai tổ chức hội nghị giao 

ban giữa Thường trực HĐND tỉnh 

với các Ban HĐND tỉnh và Thường 

trực HĐND 09 huyện, thị xã, thành 

phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2021 - 

2026, với chủ đề “Kinh nghiệm và 

giải pháp nâng cao chất lượng hoạt 

động giám sát của HĐND các cấp”.  

Theo đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND cấp huyện và Thường 

trực HĐND một số xã, thị trấn thuộc 09 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh 

lần lượt chia sẻ kinh nghiệm của đơn vị mình trong quá trình thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ giám sát chuyên đề, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến 

nghị của cử tri, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân; giám sát hoạt động 

của UBND cùng cấp và HĐND cấp dưới theo luật định. Bên cạnh đó, các 

đơn vị còn đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng giám sát, hoạt động 

thẩm tra của Thường trực HĐND và các Ban HĐND các cấp,… 

Trên cơ sở đó, bà Dương Thị Ngọc Thơ - UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại 

biểu HĐND 09 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh lưu ý một số vấn đề trọng 

tâm đó là: Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện tốt Nghị quyết số 594 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn về hoạt động giám sát và hoạt động 

chất vấn tại kỳ họp; Tiếp tục thực hiện đầy đủ các hoạt động giám sát theo 

quy định của pháp luật, quá trình hoạt động cần đánh giá rút kinh nghiệm, 

đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất 

lượng, hiệu quả các hoạt động giám sát như: xem xét các báo cáo của các cơ 

quan chức năng; chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét việc trả lời chất vấn; 

xem xét văn bản quy phạm pháp luật của UBND cùng cấp và HĐND cấp 

dưới; giám sát, khảo sát chuyên đề; giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị 

của cử tri. Quan tâm đôn đốc, nhắc nhở đại biểu HĐND thực hiện tốt vai trò, 

trách nhiệm, quyền hạn của mình theo qui định của pháp luật; Tiếp tục học 

tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức, năng lực thực tiễn công tác; Thường 

xuyên quan tâm, tạo điều kiện cung cấp đầy đủ tài liệu, các văn bản có liên 
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quan để đại biểu HĐND kịp thời thông tin đến cử tri. Theo dõi, đôn đốc, 

giám sát cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của 

công dân; Thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với cử tri để kịp thời giải đáp 

hoặc đề xuất, kiến nghị giải quyết những vấn đề mà cử tri quan tâm. 

Tại hội nghị này, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thống nhất giao 

quyền đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban lần thứ 3 giữa Thường trực, các 

Ban HĐND tỉnh với Thường trực, các Ban HĐND các huyện, thị xã, thành 

phố cho Thường trực HĐND thị xã Duyên Hải. 

                                                                                          An Oanh 

 

RÀ SOÁT TIÊU CHÍ XÃ, HUYỆN NTM VÀ NTM NÂNG CAO 
 

 
 

Đại diện Văn phòng Điều phối 

nông thôn mới tỉnh và các sở, ngành 

tỉnh vừa có buổi làm việc, thẩm tra, 

rà soát kết quả thực hiện các tiêu 

chí xã, huyện nông thôn mới và 

nông thôn mới nâng cao theo Bộ 

tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2021 – 

2025 trên địa bàn huyện Tiểu Cần. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo huyện Tiểu Cần, đến nay toàn huyện có 

100% xã (9/9 xã) đã được công nhận đạt chuẩn NTM; 06/9 xã được công 

nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và huyện Tiểu Cần cũng đã được công nhận 

đạt chuẩn huyện NTM năm 2018. Tuy nhiên, qua rà soát, đối chiếu với 19 

tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 thì hiện nay hầu 

hết các xã đều có từ 02 – 08 tiêu chí còn nhiều nội dung chưa đạt theo chuẩn 

NTM; chủ yếu là tiêu chí về Giao thông, Y tế, Tổ chức sản xuất – phát triển 

kinh tế nông thôn, Quy hoạch, Văn hóa và Môi trường. Đối với tiêu chí xã 

NTM nâng cao thì 9/9 xã đều còn từ 07 – 09 tiêu chí chưa đạt các nội dung 

so với bộ tiêu chí mới; nhiều nhất là các nội dung thuộc tiêu chí về Giao 

thông, Y tế, Tổ chức sản xuất – phát triển kinh tế nông thôn, Quy hoạch, 

Văn hóa, Môi trường, Lao động, Tiếp cận pháp luật và Hành chính công. Về 

kết quả rà soát 09 tiêu chí huyện NTM thì hiện tại huyện Tiểu Cần có 06 tiêu 

chí đạt và 03 tiêu chí (tiêu chí số 5 về y tế, văn hóa, giáo dục; tiêu chí số 6 về 

kinh tế; tiêu chí số 7 về môi trường) chưa đạt một số nội dung. Đối với tiêu 
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chí huyện NTM nâng cao cũng còn 06/9 tiêu chí chưa đạt đầy đủ các nội 

dung; đó là tiêu chí về Quy hoạch, Giao thông, Y tế -Văn hóa - Giáo dục, 

Kinh tế, Môi trường và Chất lượng môi trường sống. Do đó, để đảm bảo đủ 

điều kiện cho việc nâng chất các nội dung trong các tiêu chí xã, huyện NTM 

và NTM nâng cao theo bộ tiêu chí mới thì toàn huyện cần nguồn kinh phí 

khoảng 639 tỷ đồng. Trong đó, cấp xã 475 tỷ đồng, cấp huyện 164 tỷ đồng.  

Đại diện Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và các sở, ngành tỉnh cho 

rằng, huyện Tiểu Cần còn khá nhiều nội dung thuộc các tiêu chí nông thôn 

mới nâng cao chưa đạt và đạt ở mức độ thấp, thiếu bền vững. Do đó, huyện 

nên tiếp tục liên kết chặt chẽ với các sở, ngành tỉnh để tư vấn, hỗ trợ tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí; đồng thời tranh thủ 

huy động các nguồn lực (ngân sách, xã hội hóa) để tiếp tục đầu tư nâng chất, 

hoàn thiện các nội dung, tiêu chí xã – huyện NTM và NTM nâng cao theo lộ 

trình kế hoạch đề ra. 

                                                                                          Chí Bảo 

 

GIAO BAN GIỮA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY 

VỚI BÍ THƯ CHI BỘ THUỘC ĐẢNG BỘ XÃ – THỊ TRẤN (CỤM 2) 

 

Thường trực Huyện ủy Tiểu 

Cần vừa chọn xã Ngãi Hùng làm 

điểm tổ chức hội nghị Giao ban với 

Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng 

bộ xã – thị trấn (Cụm 2) gồm 05 xã: 

Ngãi Hùng, Tập Ngãi, Tân Hùng, 

Hùng Hòa và Tân Hòa.  

Tại hội nghị, có 12 ý kiến của Bí thư các Chi bộ ấp và lãnh đạo Đảng 

ủy xã với nhiều nội dung đề xuất, phản ánh về những thuận lợi, khó khăn 

trong việc thực hiện hồ sơ công tác Đảng; công tác lãnh chỉ đạo tổ chức sinh 

hoạt lệ chi bộ, sinh hoạt định kỳ của các hội đoàn thể; công tác tạo nguồn 

phát triển đảng viên; công tác hỗ trợ đảng viên, hội viên nghèo làm kinh tế; 

công tác an sinh xã hội ở cơ sở; công tác lãnh chỉ đạo thực hiện các phong 

trào hành động cách mạng ở địa phương. Bên cạnh đó, đại diện các chi bộ 

còn tham luận, chia sẻ một số nội dung về nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tỷ lệ 

đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ; xây dưng chi bộ trong sạch vững mạnh; 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 10/2022 

17 

 

phương pháp học tập và làm theo Bác từ những việc làm cụ thể (cần, kiệm, 

liêm, chính, chí công, vô tư); việc chuẩn bị nội dung, chương trình điều hành 

sinh hoạt lệ chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; chủ động bồi dưỡng, tạo nguồn kết 

nạp đảng viên trong đồng bào dân tộc Khmer; công tác tuyên truyền, vận 

động quần chúng tham gia xây dựng ấp NTM kiểu mẫu; Những thuận lợi, 

khó khăn trong việc thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cơ 

cấu Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Ban Nhân dân ấp…  

Phát biểu hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Bí thư 

Thường trực Huyện ủy Tiểu Cần ghi nhận các phản ánh, kiến nghị của các 

Chi bộ để nghiên cứu, đề xuất với Thường trực Huyện ủy có hướng chỉ đạo 

trong thời gian tới. Qua đây, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cũng đề nghị 

lãnh đạo Đảng ủy 05 xã Cụm 2 và Bí thư các chi bộ ấp cần học tập, nghiên 

cứu thêm các mô hình hay về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể cơ sở của 

đơn vị bạn; chỉ đạo khắc phục sớm những hạn chế, yếu kém của chi bộ trong 

việc thực hiện nhiệm vụ được giao; lãnh đạo thực hiện tốt công tác phản biện 

xã hội theo Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị; thường xuyên duy trì, 

nâng cao chất lượng sinh hoạt chi – tổ hội các đoàn thể đảm bảo nội dung, 

thời gian, tỷ lệ tham dự theo Quy định số 784 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

chú trọng thực hiện tốt công tác dân tộc, tôn giáo, kịp thời ngăn chặn hoạt 

động chia sẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch; quan tâm 

phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa, góp 

phần quảng bá các sản phẩm chủ lực của địa phương. Đặc biệt là phát huy 

tốt tinh thần đoàn kết trong nội bộ Đảng, các đoàn thể với quần chúng nhân 

dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thúc đẩy cho việc hoàn thành 

các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy đề ra. 

                                                                                       An Oanh 

 

 

 

 

 

 

THĂM - TẶNG QUÀ CÁC CHÙA, ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH,  

HỘ NGHÈO NHÂN DỊP SÊNE ĐÔLTA NĂM 2022 
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Nhân lễ Sêne Đôlta năm 2022; 

lãnh đạo tỉnh, huyện và cấp ủy, 

chính quyền địa phương tổ chức 

đoàn đến thăm, tặng quà Hội Đoàn 

kết sư sải yêu nước huyện, 15 chùa 

Phật giáo Nam tông; một số đối 

tượng chính sách tiêu biểu và hộ 

nghèo trên địa bàn huyện. 

Tại các nơi đến, lãnh đạo tỉnh, huyện và các thành viên trong đoàn đã 

ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc đến Chủ tịch, phó Chủ 

tịch, các Ủy viên Hội ĐKSSYN huyện; các vị Thượng tọa, Đại đức, Chư 

tăng, À cha, thành viên Ban quản trị và bà con phật tử đón Sêne Đôlta năm 

2022 ấm áp, đoàn tụ, vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Qua đây, lãnh đạo tỉnh, 

huyện cũng thông tin một số thành tựu nổi bật của huyện trong 09 tháng qua. 

Trong đó, có 08/23 chỉ tiêu đạt và vượt so với nghị quyết; 06/23 chỉ tiêu đạt 

từ 52 - 90% và 09 chỉ tiêu còn lại đang trong quá trình thực hiện, sẽ đánh giá 

vào cuối năm 2022. Đồng thời đề nghị Hội ĐKSSYN, các vị sư cả, Ban quản 

trị các chùa tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con phật tử trong huyện tích 

cực hưởng ứng tốt các phong trào thi đua xây dựng ấp NTM kiểu mẫu, xã – 

huyện NTM nâng cao, góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, 

Nhân dân trong huyện xây dựng thành công huyện NTM nâng cao vào năm 

2023, tiến tới hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị xã trực 

thuộc tỉnh vào năm 2025 theo Nghị quyết đã đề ra. 

Được biết, từ ngày 21 - 23/9/2022 các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện đã 

thành lập nhiều đoàn đi thăm, tặng quà 15 chùa Phật giáo Nam tông và hơn 

200 cán bộ hưu trí, gia đình chính sách tiêu biểu, mẹ Việt Nam anh hùng, 

người có uy tín trong dân tộc và hộ nghèo, người già neo đơn là đồng bào 

dân tộc Khmer trong huyện nhân lễ Sêne Đôlta năm 2022. 

                                                                                       Trường Vũ 

 

 

 

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THAM GIA TUẦN LỄ VĂN HÓA, 

DU LỊCH – LIÊN HOAN ẨM THỰC NAM BỘ GẮN VỚI LỄ HỘI 
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OK OM BOK TỈNH TRÀ VINH NĂM 2022 

 
 

Ngày 28/9/2022, ông Sơn Sô 

Phonl – Phó Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch 

của huyện về việc tham gia các hoạt 

động Tuần lễ Văn hóa, Du lịch – 

Liên hoan ẩm thực Nam bộ gắn với 

lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh 

năm 2022.  

Trên cơ sở Kế hoạch của Ban tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du lịch – Liên 

hoan ẩm thực Nam bộ gắn với lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022 

(diễn ra từ 02 – 08/11/2022); huyện Tiểu Cần đã thành lập Ban tổ chức cấp 

huyện và cụ thể hóa Kế hoạch của Ban tổ chức cấp tỉnh để triển khai thực 

hiện. Theo đó, huyện Tiểu Cần sẽ tham gia thực hiện gian hàng triển lãm 

trưng bày các sản phẩm Văn hóa đặc trưng, cùng một số hình ảnh hoạt động 

trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, sinh hoạt đời thường, lễ hội mang đậm 

nét văn hóa của đồng bào Khmer Nam bộ; Tổ chức các đội tham gia hoạt 

động: Giã Cốm dẹp, múa Sadam, trưng bày - biểu diễn nhạc cụ dân tộc, 

tham gia diễu hành, thi thả hoa đăng, đèn nước trong đêm Lễ hội tại khu Văn 

hóa - Du lịch Ao Bà Om. Bên cạnh đó, huyện cũng xây dựng kế hoạch tham 

gia các hoạt động Văn hóa - Văn nghệ (Kinh – Khmer – Hoa), Thể dục – 

Thể thao (Bóng đá, bóng chuyền, đua ghe Ngo, trò chơi dân gian) và triển 

lãm sách giới thiệu về vùng đất, con người, quê hương Trà Vinh và những 

thành tựu nổi bật về kinh tế - văn hóa - xã hội trong đồng bào Khmer để du 

khách biết rõ hơn về tiềm năng du lịch, những nét văn hóa đặc sắc của đồng 

bào dân tộc  Khmer ở địa phương… 

Phát biểu tại hội nghị, ông Sơn Sô Phonl – Phó Chủ tịch UBND huyện 

Tiểu Cần đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện chủ 

động phối hợp với Hội ĐKSSYN, các phòng, ban, đoàn thể huyện và các xã, 

thị trấn khẩn trương thực hiện tốt công tác chuẩn bị về nhân lực, vật lực để 

tham gia đầy đủ các hoạt động của lễ hội; đồng thời phối hợp với các ngành, 

địa phương và các chùa Phật giáo Nam tông sưu tầm, lựa chọn một số sản 

phẩm Văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer để trưng bày tại lễ hội 

theo quy định của Ban tổ chức cấp tỉnh. Trong quá trình thực hiện cần lưu ý 
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các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trưng bày sản phẩm phải đảm bảo 

tính đa dạng, phong phú, độc đáo và mang đậm nét truyền thống, bản sắc 

văn hóa dân tộc của đồng bào Khmer, góp phần tạo sinh khí vui tươi, phấn 

khởi, lành mạnh và an toàn trong suốt thời gian diễn ra lễ hội. 

                                                                                Thanh Quang 

 

LẤY Ý KIẾN CÁN BỘ HƯU VỀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI  

HÀNH CHÍNH ĐỂ THÀNH LẬP THỊ XÃ 

  
 

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa 

tổ chức lấy ý kiến các cán bộ hưu về 

việc điều chỉnh địa giới hành chính 

để thành lập thị xã Tiểu Cần và các 

phường thuộc thị xã Tiểu Cần. 

Đồng chí Nguyễn Văn Phương – 

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện chủ trì cuộc họp. 

Tại đây đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Tài nguyên – Môi trường và 

Bản đồ Tp.Hồ Chí Minh thông qua dự thảo báo cáo về điều chỉnh địa giới 

hành chính để thành lập thị xã Tiểu Cần và các phường thuộc thị xã Tiểu 

Cần. Theo phương án này, thì thị xã Tiểu Cần được thành lập trên cơ sở toàn 

bộ diện tích tự nhiên và dân số của huyện Tiểu Cần. Thị xã có địa giới hành 

chính phía Đông giáp huyện Châu Thành; phía Tây giáp huyện Cầu Kè; phía 

Nam giáp huyện Trà Cú và tỉnh Sóc Trăng; phía Bắc giáp huyện Càng Long. 

Thị xã Tiểu Cần khi thành lập sẽ có 06 phường: Tiểu Cần, Cầu Quan, Phú 

Cần, Long Thới, Hiếu Tử, Tân Hùng và 05 xã gồm Hiếu Trung, Tập Ngãi, 

Ngãi Hùng, Hùng Hòa, Tân Hòa. 

Tại cuộc họp các cán bộ hưu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến với 

đơn vị tư vấn và đề nghị lãnh đạo huyện nên xem xét điều chỉnh, sáp nhập 

các đơn vị hành chính sao cho hợp lý mà vẫn đảm bảo theo yêu cầu. Cụ thể 

đa số các ý kiến đều thống nhất với phương án thị xã Tiểu Cần khi thành lập 

sẽ có 06 phường và 05 xã, nhưng các phường này không nên thay đổi tên mà 

vẫn giữ nguyên tên của các địa danh như trước đây. Cũng có ý kiến nên đưa 

thêm 02 ấp của xã Hùng Hòa là Từ Ô và Hòa Trinh vào phường Tân Hùng 

hoặc cũng có thể đưa toàn bộ xã Hùng Hòa lên thành một phường. Vì tới đây 
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khi cầu Đại Ngãi xây dựng hoàn thành thì khu vực này sẽ trở thành trung 

tâm giao lưu kinh tế và đầu mối quan trọng của thị xã trong tương lai; cần 

phải có phương án đón đầu để có kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc hình 

thành các khu công nghiệp nhằm khai thác lợi thế và tiềm năng của khu vực 

này. Đề nghị đưa ấp An Cư xã Tân Hòa hiện nay vào chung một phường để 

khu vực này trở thành đô thị. Riêng đối với phường Tiểu Cần, với diện tích 

hiện nay thì chưa đạt theo quy định, vì vậy có thể điều chỉnh đưa thêm ấp 

Cây Hẹ hoặc ấp Đại Mong của xã Phú Cần vào phường Tiểu Cần cho đạt 

quy mô diện tích. Có ý kiến đề nghị huyện cần quy hoạch thêm một số tuyến 

giao thông trọng điểm để phát triển kinh tế của một số phường, xã trong 

tương lai; đồng thời kêu gọi đầu tư hình thành thêm một số khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp trên địa bàn để vừa phát triển kinh tế, vừa tăng thêm quy 

mô dân số cho đạt theo yêu cầu. Cũng có ý kiến đề nghị đơn vị tư vấn và 

Ban Thường vụ Huyện ủy nên rà soát lại các tiêu chí, tiêu chuẩn của từng 

phường, xã còn chưa đạt ở lĩnh vực nào, nguồn vốn bao nhiêu, do cấp nào 

quản lý vốn để đầu tư cho phù hợp. Dịp này Huyên ủy Tiểu Cần cũng xin ý 

kiến các cán bộ hưu về việc phá dỡ đường gom – tức 02 con lươn, thuộc khu 

vực đường tránh Quốc lộ 60 thị trấn Tiểu Cần hiện hữu nhằm mở rộng tuyến 

lộ và vỉa hè hai bên đường để vừa thuận tiện cho việc lưu thông, vừa phát 

triển các ngành nghề kinh doanh ở khu vực này. Nhìn chung các ý kiến đều 

rất đồng tình với đề xuất này của huyện, nhưng khi phá dỡ 02 con lươn này 

thì cần di chuyển hệ thống đèn chiếu sáng và cây xanh sang các tuyến đường 

khác để tận dụng lại nhằm tránh lãng phí.  

Đến dự và phát biểu tại cuộc họp, bà Dương Thị Ngọc Thơ – UVTV 

Tỉnh ủy, phó Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất cao với ý kiến đóng góp của 

các cán bộ hưu. Riêng về phía đơn vị tư vấn, phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề 

nghị trên cơ sở các ý kiến đóng góp, đơn vị cần sớm hoàn thành việc điều 

chỉnh địa giới hành chính thị xã Tiểu Cần và các phường của thị xã Tiểu Cần 

theo hướng mở, hợp lý, đẹp mắt và phải đảm bảo cho sự phát triển kinh tế 

của thị xã. Đồng thời đơn vị tư vấn cần tham mưu cho Ban Thường vụ 

Huyện ủy để việc điều chỉnh địa giới hành chính sao cho phù hợp. Riêng về 

quy mô dân số, huyện cần tranh thủ kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp để thu hút lao động và tăng quy mô dân số. Ngoài ra huyện 

cần tranh thủ các sở, ngành tỉnh để được đầu tư kinh phí thực hiện đề án, 
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nhưng cần phải có báo cáo thật cụ thể về nguyên nhân điều chỉnh địa giới 

hành chính. 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Phương – Tỉnh ủy viên, Bí 

thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và đánh giá cao việc đóng 

góp ý kiến của các cán bộ hưu với tinh thần đầy trách nhiệm và tâm huyết 

cho việc điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị xã Tiểu Cần và các 

phường thuộc thị xã Tiểu Cần. Các ý kiến này sẽ được Ban Thường vụ tiếp 

thu để điều chỉnh trong quá trình triển khai thực hiện.  

                                                                                         Khắc Phú 

 

TRIỂN KHAI, HƯỚNG DẪN RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, 

HỘ CẬN NGHÈO VÀ XÁC ĐỊNH HỘ KHÁ - GIÀU NĂM 2022 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-

UBND của UBND tỉnh về tổ chức 

điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và xác định hộ có mức sống 

trung bình, hộ có thu nhập khá, 

giàu năm 2022 trên địa bàn tỉnh; 

Ngày 23/9/2022 huyện Tiểu Cần 

triển khai kế hoạch thực hiện công 

tác này cho thành viên Ban chỉ đạo,  

Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cấp huyện, xã, thị trấn và điều tra viên ở 80 ấp, 

khóm trên địa bàn huyện. Thời gian thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập 

khá, giàu năm 2022 ở huyện Tiểu Cần được tiến hành từ nay đến ngày 

25/11/2022. Việc rà soát sẽ được thực hiện tại tất cả các hộ dân cư đang sinh 

sống trên địa bàn huyện theo phương pháp thu thập thông tin ước lượng thu 

nhập và mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, 

hộ cận nghèo đảm bảo phù hợp với chuẩn nghèo đa chiều theo quy định tại 

Điều 3, Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với hộ có mức 

sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu sẽ được xác định trong khoảng 

thời gian 12 tháng trước thời điểm rà soát, nhưng không tính các khoản trợ 

cấp, trợ giúp xã hội từ Ngân sách nhà nước vào thu nhập của hộ gia đình.  
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Về cơ sở đánh giá được áp dụng theo Quyết định số 07/2021/QĐ-CP 

của Chính phủ, cụ thể như: Hộ nghèo khu vực nông thôn phải là hộ có thu 

nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 

3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Còn hộ nghèo khu 

vực thành thị phải là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2 triệu 

đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã 

hội cơ bản trở lên. Đối với hộ cận nghèo khu vực nông thôn phải là hộ có thu 

nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt 

dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Còn hộ cận 

nghèo khu vực thành thị phải là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 

2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt 

dịch vụ xã hội cơ bản. 

Về tiêu chí đánh giá hộ có mức sống trung bình khu vực nông thôn là 

hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 

2.250.000 đồng. Còn hộ có mức sống trung bình khu vực thành thị là hộ có 

thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. 

Riêng tiêu chí xác định hộ có thu nhập khá khu vực nông thôn thì có mức 

thu nhập trên 2.250.000 đồng đến 10 triệu đồng/tháng; Khu vực thành thị là 

hộ có mức thu nhập trên 3 triệu đồng đến 12 triệu đồng/tháng. Tiêu chí xác 

định hộ giàu ở nông thôn là hộ có thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng và khu 

vực thành thị có thu nhập trên 12 triệu đồng/tháng… 

Chỉ đạo xoay quanh công tác này, ông Sơn Sô Phonl – Phó Chủ tịch 

UBND huyện yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc cấp huyện; các 

xã, thị trấn và điều tra viên phải thực hiện đúng quy trình hướng dẫn theo 

mẫu để đảm bảo độ chính xác, đầy đủ thông tin, số lượng và công bằng trong 

việc phân nhóm đối tượng; đặc biệt là phải thực hiện nghiêm túc việc lấy ý 

kiến đóng góp về kết quả rà soát; sau đó niêm yết đầy đủ danh sách hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo tại Trụ sở UBND 

xã, thị trấn và Nhà sinh hoạt cộng đồng ấp, khóm để người dân được biết, 

nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện các chính sách 

hỗ trợ cho các nhóm đối tượng trong thời gian tới. 

                                                                                      Thúy Vân 

 

NỖ LỰC CHĂM LO ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER 
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Những năm qua huyện Tiểu 

Cần đã nỗ lực chăm lo cho đồng 

bào dân tộc Khmer; trong đó tập 

trung thực hiện các chính sách hỗ 

trợ giảm nghèo là mục tiêu xuyên 

suốt trong quá trình chỉ đạo phát 

triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Tiểu Cần là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm 

hơn 33% dân số toàn huyện và sống đan xen với dân tộc Kinh, Hoa. Xác 

định công tác chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer là nhiệm vụ quan trọng, 

thời gian qua các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương 

trên địa bàn huyện, đặc biệt là các địa phương có đông đồng bào Khmer sinh 

sống đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Khmer vươn 

lên thoát nghèo. Qua quán triệt, triển khai thực hiện các tiêu chí trong xây 

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

Khmer trên địa bàn huyện Tiểu Cần đã tích cực lao động, sản xuất, chí thú 

làm ăn, mạnh dạn áp dụng các mô hình kinh tế mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ 

nghèo, cận nghèo trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Bên cạnh đó, tranh thủ nhiều nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh để 

đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng nông thôn, đào tạo nghề, hỗ trợ nhà ở, đất ở, 

hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc Khmer. Cụ thể, 

trong giai đoạn 2016 - 2020, huyện Tiểu Cần được phân bổ gần 16 tỷ đồng 

để đầu tư cơ sở hạ tầng và hỗ trợ phát triển sản xuất trong vùng có đông 

đồng bào dân tộc Khmer. Riêng trong năm 2022, thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 

huyện được phân bổ kinh phí trên 8,46 tỷ đồng để thực hiện các chính sách 

về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và đầu tư cơ sở thiết yếu phục 

vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số,… Nhờ đó, bộ mặt 

nông thôn vùng có đông đồng bào Khmer ngày càng khởi sắc, nhiều nhà ở 

được xây dựng khang trang, những con đường bê tông thẳng tắp giúp cho 

việc vận chuyển hàng hóa của người dân thuận tiện, thông suốt, góp phần 

thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của địa phương. 

Đến với Hùng Hòa, xã có trên 56% dân số là người dân tộc Khmer sinh 

sống và đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao vào dịp lễ 
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Sêne Đôlta năm 2022, chúng tôi cảm nhận được niềm vui và phấn khởi của 

bà con nơi đây. Đến nay bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, cơ sở hạ tầng 

được đầu tư xây dựng khang trang, sản xuất kinh doanh, nông nghiệp không 

ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên. Phấn 

khởi trước sự đổi thay của quê hương, Bí thư Chi bộ ấp Sóc Cầu - ông Thạch 

Thế Phong cho biết: Sóc Cầu có trên 92% dân số là người dân tộc Khmer. 

Trước đây cuộc sống của bà con gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên thời gian qua 

cấp ủy, chính quyền đã thực hiện tốt các chính sách cho bà con là người dân 

tộc, đặc biệt qua quá trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng 

cao, đời sống của bà con được nâng lên rõ rệt. Trước thềm Sêne Đôlta này, 

chúng tôi có dịp ghé thăm gia đình ông Huỳnh Săm Nang - ấp Sóc Cầu, ông 

vui vẻ cho biết: Nhờ đầu tư xây dựng con đường nhựa của ấp nên quá trình 

đi lại, vận chuyển hàng hóa và buôn bán của bà con được thuận lợi hơn rất 

nhiều, các mặt hàng không còn tình trạng bị ép giá như trước, đời sống của 

bà con vùng đông đồng bào dân tộc Khmer ngày càng nâng lên. 

Còn tại Tân Hùng - xã có trên 44% người dân tộc Khmer, hiện tại bộ 

mặt nông thôn cũng đang khởi sắc, ông Trần Thanh Việt - Phó Chủ tịch 

UBND xã cho biết, trong năm 2021 và 2022, từ nguồn kinh phí vận động các 

mạnh thường quân hỗ trợ và quỹ an sinh xã hội, Tân Hùng đã hỗ trợ cho trên 

20 hộ dân tộc Khmer trên địa bàn có được ngôi nhà ở kiên cố, khang trang 

với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng. Phấn khởi bên căn nhà mới vừa được xây 

dựng xong, ông Thạch Sang cư ngụ ấp Sáu - Là một trong những hộ dân đã 

được hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà ở kiên cố, che nắng che mưa 

đúng vào dịp lễ Sêne Đôlta năm nay, ông Sang xúc động chia sẻ: “Gia đình 

tôi rất khó khăn, hàng năm đón lễ, tết cổ truyền cả gia đình đều kiếm chỗ trú 

mưa vì nhà bị dột khắp nơi. Có được căn nhà kiên cố, khang trang là mơ ước 

của cuộc đời tôi, giờ đây đã thành hiện thực. Tôi rất vui mừng và cảm ơn 

Nhà nước”. 

Tương tự, tại xã Long Thới - địa phương có gần 21% đồng bào dân tộc 

Khmer, những năm qua nhờ thụ hưởng những chính sách ưu đãi nên nhiều 

hộ đồng bào Khmer mở rộng sản xuất và áp dụng nhiều mô hình cho hiệu 

quả kinh tế cao, cuộc sống của bà con được nâng lên rõ rệt, nhất là bà con 

vùng dân tộc Khmer. Bà Thạch Thị Đình - ngụ ấp Cầu Tre được hỗ trợ vay 

vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế, bà vui vẻ 
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cho biết: Trước đây gia đình tôi thuộc diện hộ khó khăn, nhờ sự hỗ trợ, tạo 

điều kiện của địa phương cho tôi được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã 

hội để đầu tư chăn nuôi, nhờ đó kinh tế gia đình ngày càng phát triển và có 

tiền lo cho 02 đứa con ăn học đến nơi đến chốn. Giờ đây gia đình có 12 công 

ruộng, 04 con bò nái. Cuộc sống gia đình khấm khá hơn trước rất nhiều. 

Tương tự, bà Sơn Thị Giêng, cùng cư ngụ ấp Cầu Tre cũng vui vẻ cho biết: 

Gia đình tôi cũng được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và đã 

đầu tư chăn nuôi đúng mục đích, ngày càng hiệu quả, nhờ đó cuộc sống gia 

đình ổn định và đã thoát nghèo vào năm 2019.   

Được biết, trong năm 2022 huyện Tiểu Cần có trên 3.300 hộ vay vốn 

với tổng số tiền trên 105 tỷ đồng, trong đó có 933 hộ vay vốn là người dân 

tộc Khmer với số tiền trên 29,4 tỷ đồng. Tính đến nay, thu nhập bình quân 

đầu người của huyện đạt 67,23 triệu đồng/người/năm; toàn huyện còn 391 

hộ nghèo, chiếm 1,08%, trong đó hộ nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer 

139 hộ, chiếm 0,47%. Huyện có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 

trong đó có nhiều xã có đông đồng bào dân tộc Khmer như Phú Cần, Hiếu 

Tử, Hùng Hòa,… đã xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao, thành 

quả đó có sự đóng góp rất lớn của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. 

Theo lãnh đạo Phòng Dân tộc huyện, tính riêng dịp lễ Sêne Đôlta năm nay, 

cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã tặng quà trên 400 triệu đồng cho 

các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, các hộ nghèo, cận nghèo, 

hộ khó khăn và học sinh người dân tộc Khmer trên địa bàn. 

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo đồng bào dân tộc Khmer, 

ông Thạch Hùng - Trưởng phòng Dân tộc huyện Tiểu Cần cho biết: Trong 

thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện trong việc lãnh, 

chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách đối với người dân tộc, 

nhất là thực hiện có hiệu quả các dự án được duyệt nằm trong Quyết định số 

1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 

giai đoạn 2021 - 2030. Theo đó, trong giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025, 

huyện Tiểu Cần sẽ triển khai thực hiện 4 dự án thuộc Chương trình đã được 

phê duyệt với nguồn vốn phân bổ trên 51 tỷ đồng, trong đó tập trung giải 

quyết tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đầu tư cơ sở 

hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
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và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc,… để nâng cao hơn 

nữa đời sống vật chất lẫn tinh thần của đồng bào dân tộc Khmer, góp phần 

xây dựng quê hương Tiểu Cần ngày càng phát triển và trở thành thị xã trực 

thuộc tỉnh vào năm 2025./. 

                                                                                     Kiều Diễm 

 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ HỘI  

NGƯỜI CAO TUỔI 03 HUYỆN TIỂU CẦN, CẦU KÈ, TRÀ CÚ 

 
 

Ban Đại diện Hội Người cao 

tuổi tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức khóa 

bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ 

cho hơn 300 đại biểu đang làm công 

tác Hội Người cao tuổi các cấp 

thuộc 03 huyện Tiểu Cần, Cầu Kè 

và Trà Cú. 

Tại khóa tập huấn, bà Phạm Thị Thanh Phương - Phó Trưởng Ban đại 

diện Hội Người cao tuổi tỉnh triển khai một số nội dung về quan điểm, 

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

cao tuổi và Hội Người cao tuổi; Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung khóa VI và 

Hướng dẫn thi hành những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Hội 

Người cao tuổi Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2021 - 2026; Quy chế thi đua, 

khen thưởng của Hội Người cao tuổi Việt Nam khóa VI nhiệm kỳ 2021 – 

2026; Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp chăm sóc và phát 

huy vai trò Người cao tuổi Việt Nam”; Hướng dẫn tổ chức các phong trào thi 

đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” và phong trào “Người cao tuổi thi đua 

sản xuất, kinh doanh giỏi”; Những điểm cơ bản trong Đề án nhân rộng mô 

hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đến năm 2025 và Kế hoạch triển 

khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 

2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Ngoài ra các đại biểu còn được nghe cán bộ phòng Xây dựng phong 

trào Bảo vệ Tổ quốc Công an tỉnh cung cấp, cảnh báo một số thủ đoạn, 

phương thức hoạt động của các loại tội phạm để đại biểu nắm bắt thông tin 

và tham gia tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, quần chúng nhân dân, góp 
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phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động vi phạm pháp luật ở địa 

phương. 

                                                                                      Tố Uyên 

 

HỘI THI CÁN BỘ HỘI PHỤ NỮ GIỎI  

CẤP HUYỆN NĂM 2022 
 

 
 

Nhằm tạo điều kiện cho các 

cán bộ Hội phụ nữ cơ sở được giao 

lưu, học hỏi kinh nghiệm, góp phần 

nâng cao kiến thức, kỹ năng trong 

công tác vận động quần chúng; Hội 

LHPN huyện Tiểu Cần vừa tổ chức 

Hội thi cán bộ Hội giỏi năm 2022.  

Đến với Hội thi lần này có 25 thí sinh của 05 đội (liên xã) ở 11 xã, thị 

trấn trong huyện tham gia. Theo đó, mỗi đội lần lượt thể hiện 03 phần thi: 

Năng khiếu thuyết trình; Kiến thức - Nghiệp vụ công tác Hội và Xử lý tình 

huống một số vấn đề giả định có liên quan đến phụ nữ diễn ra tại địa 

phương. Nội dung các phần thi có liên quan đến truyền thống, lịch sử Phụ nữ 

Việt nam, Phụ nữ tỉnh Trà Vinh; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam khóa XIII; 

Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp; Mục tiêu, nhiệm vụ của 02 cuộc vận 

động, 02 khâu đột phá và 03 nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội; Đề án 938 về 

“Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số 

vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027”; Đề án 939 về 

“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017 – 2027”; Chỉ thị 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh”; Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà 

nước có liên quan đến phụ nữ như: Luật phòng chống bạo lực gia đình; Luật 

bình đẳng giới; Luật hôn nhân – gia đình; các vấn đề xã hội có liên quan đến 

phụ nữ, gia đình; việc xây dựng gia đình 5 không 3 sạch; xây dựng nông 

thôn mới nâng cao; Rèn luyện đạo đức, lối sống của người phụ nữ Việt Nam 

thời kỳ công nghiệp hóa – Hiện đại hóa; xây dựng người phụ nữ Việt Nam 

thời đại mới… Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã chọn và trao 05 giải thưởng 

cho các đội đạt thành tích trong các phần thi, với tiền thưởng kèm theo là 4,5 
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triệu đồng. Trong đó, giải xuất sắc nhất thuộc về đội số 04 liên xã Tân Hùng 

- Tân Hòa. 

                                                                                   Huỳnh Sáu 

 

BAN LIÊN LẠC HỘI ĐỒNG HƯƠNG TẶNG QUÀ  

HỌC SINH, HỘ NGHÈO KHMER NGHÈO DỊP SÊNE ĐÔLTA 
 

 
 

Nhân dịp Sêne Đôlta năm 

2022, Ban liên lạc Hội đồng hương 

huyện Tiểu Cần tại Thành phố Hồ 

Chí Minh tổ chức trao tặng học 

bổng, xe đạp cho học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn và hộ Khmer nghèo 

trong huyện.  

Trong đợt tặng quà lần này, Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Tiểu 

Cần tại Tp.Hồ Chí Minh trao tặng 20 suất học bổng (mỗi suất 01 triệu đồng); 

50 xe đạp (mỗi xe trị giá 02 triệu đồng) cho các học sinh có hoàn cảnh khó 

khăn, học giỏi các cấp học trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, Ban liên lạc Hội 

đồng hương còn trao tặng 100 phần quà, bao gồm tiền mặt và các nhu yếu 

phẩm cho 100 hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là 

đồng bào dân tộc Khmer ở các xã Hiếu Tử, Hiếu Trung (50 hộ) và một số hộ 

ở các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện nhân lễ Sêne Đôlta năm 2022. 

Ước tính tổng các phần quà tặng trong đợt này trị giá hơn 200 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí do Công ty TNHH khám chữa bệnh NANCY Thành phố Hồ 

Chí Minh hỗ trợ.  

Được biết, cùng thời gian này các ban, phòng, ngành huyện và xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện Tiểu Cần cũng đã và đang vận động các tổ chức, cá 

nhân trong và ngoài huyện tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương 

ái, lá lành đùm lá rách, chung tay góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền, 

đoàn thể địa phương hỗ trợ, động viên, khích lệ tinh thần cho học sinh có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đầu năm học mới; đồng thời chia sẻ một 

phần khó khăn trong cuộc sống của những hộ nghèo, hộ cận nghèo, người 

già yếu, neo đơn là đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Sênl Đôlta năm 2022. 

                                                                                   Đông Nhi 
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RA QUÂN TRỒNG CÂY XANH,  

HOA KIỂNG VEN TUYẾN QUỐC LỘ 54 

 
 

Tiếp tục thực hiện tinh thần 

Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về công tác vệ sinh môi 

trường và Kế hoạch 88 của Huyện 

ủy Tiểu Cần về thực hiện các tuyến 

đường hoa trên địa bàn huyện; 

Ngày 18/9/2022 hơn 70 cán bộ

công chức, viên chức các ban, phòng ngành huyện và 02 xã Phú Cần, Tân 

Hòa tổ chức ra quân trồng cây xanh – hoa kiểng, gắn với vệ sinh môi 

trường trên tuyến Quốc lộ 54 thuộc địa bàn huyện Tiểu Cần. Theo đó, các 

lực lượng đã phối hợp trồng gần 2.000 cây Điệp Tứ quí (Điệp Thái) dọc theo 

tuyến Quốc lộ 54 với chiều dài hơn 7,2km, nối liền từ ấp Đại Trường, xã 

Phú Cần (tiếp giáp xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè) đến cầu Cần Chông 

(tiếp giáp xã Tân Hùng huyện Tiểu Cần). Tổng kinh phí mua hoa kiểng thực 

hiện công trình này hơn 50 triệu đồng. Nguồn kinh phí do cán bộ, công chức, 

viên chức các ban, phòng ngành huyện và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

huyện đóng góp. Đây là một trong số các tuyến đường nằm trong kế hoạch 

xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp do cán bộ, công chức, viên 

chức các ban, phòng, ngành huyện đảm nhận thực hiện trong năm 2022; sau 

đó sẽ bàn giao cho chính quyền, đoàn thể và Nhân dân địa phương quản lý, 

chăm sóc.  

Trước đó, ngày 18/5/2022 Huyện ủy Tiểu Cần đã ban hành Kế hoạch số 

88-KH/HU về thực hiện các tuyến đường hoa trên địa bàn huyện nhằm phát 

huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn 

thể và Nhân dân trong việc chung tay, góp sức xây dựng cảnh quan môi 

trường, chỉnh trang đô thị, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa ở khu dân cư, tiến tới xây dựng huyện Tiểu Cần đạt chuẩn 

huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023, đồng thời phấn đấu hoàn thiện các 

tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025.  

Hiện tại hoạt động này đã và đang được các ngành, địa phương và nhân 

dân trong huyện tập trung thực hiện với tinh thần quyết tâm cao, hiệu quả 
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thiết thực, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ 

theo kế hoạch đã đề ra. 

                                                                                     Hoài Đăng  

 

TƯ VẤN VIỆC LÀM VÀ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG NĂM 2022 
 

 
 

Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Trà Vinh và huyện Tiểu Cần vừa 

phối hợp tổ chức buổi tư vấn việc 

làm và xuất khẩu lao động cho gần 

150 đại biểu đại diện các gia đình và 

thanh niên trong tuổi lao động tại 

02 xã Tập Ngãi và Ngãi Hùng.  

Ông Trinh Minh Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã 

thông tin về nhu cầu tuyển lao động làm việc trong và ngoài tỉnh với các 

ngành nghề đa dạng thuộc lĩnh vực: Văn phòng, may công nghiệp, bán hàng, 

giúp việc nhà, xây dựng, điện, cơ khí, bảo vệ.... với mức lương phù hợp theo 

từng khu vực và được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Luật lao động. Đáng chú ý là đối với trường 

hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sẽ được hỗ trợ phí học 

nghề với số tiền là 1,5 triệu đồng/người/tháng. 

Ngoài ra, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh còn giới thiệu nhu cầu tuyển 

lao động từ 18 - 35 tuổi có sức khỏe tốt đi làm việc tại Nhật Bản, Đài Loan 

theo hợp đồng lao động; với mức lương từ 21 - 30 triệu đồng/tháng tại Đài 

Loan và từ 30 - 40 triệu đồng/tháng tại Nhật Bản. Như vậy, với thời gian 03 

năm làm việc tại Đài Loan mỗi lao động sẽ có tổng thu nhập từ 700 – 850 

triệu đồng; nếu làm việc tại thị trường lao động Nhật bản trong 03 năm thì 

mỗi lao động sẽ có tổng thu nhập từ 800 triệu đồng đến 01 tỷ đồng. Riêng 

những trường hợp lao động có hoàn cảnh khó khăn, muốn đi làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài sẽ được được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 

vốn tín chấp với số tiền cao nhất là 150 triệu đồng/lao động. Đặc biệt, trong 

năm 2022 này khi người lao động đăng ký đi làm việc ở nước người tại 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh sẽ được hỗ trợ 03 triệu đồng khi xuất cảnh. 

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện từ đầu tháng 

8/2022 đến nay trên địa bàn huyện có thêm 11 lao động đi làm việc ở nước 
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ngoài theo hợp đồng lao động; nâng tổng số đến nay toàn huyện có 158/130 

lao động đã xuất cảnh, đạt 121,5% so nghị quyết và tăng 209% so với cùng 

kỳ năm trước. Hiện tại, huyện Tiểu Cần còn hàng chục lao động đang trong 

quá trình đào tạo (nghề, tiếng nói, kỹ năng) để chuẩn bị đi làm việc nước 

ngoài trong năm 2022. 

                                                                                     Trần Thanh  

 

RA MẮT CLB PHỤ NỮ KHMER TUYÊN TRUYỀN BẢO VỆ  

MÔI TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH “1+1” VỀ BHXH TỰ NGUYỆN 

 

 
 

Hội liên hiệp Phụ nữ huyện 

Tiểu Cần vừa tổ chức ra mắt Câu 

lạc bộ “Phụ nữ dân tộc Khmer 

tuyên truyền về bảo vệ môi trường” 

và Mô hình “1+1” về vận động cán 

bộ, hội viên, phụ nữ, hộ dân tham 

gia BHXH tự nguyện tại xã Tập 

Ngãi, huyện Tiểu Cần.  

Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc Khmer tuyên truyền về bảo vệ môi trường” 

được thành lập tại ấp Giồng Tranh, xã Tập Ngãi, với tổng số 15 thành viên là 

cán bộ, hội viên, phụ nữ dân tộc Khmer. Theo đó, tất cả các thành viên tham 

gia hoạt động trên tinh thần tự nguyện, tự giác theo Quy chế đề ra; cụ thể 

như: Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn dân 

cư thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nhà; không 

vứt rác thải xuống ao hồ, sông, rạch; thường xuyên quét dọn xung quanh nhà 

ở; trồng hoa kiểng, cây xanh trước ngõ tạo cảnh quan sạch đẹp; thay đổi thói 

quen không tốt làm ảnh hưởng đến môi trường và tham gia thực hiện tốt các 

quy định, tiêu chí ấp nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao tại 

địa phương. Đây là Câu lạc bộ “Phụ nữ dân tộc Khmer tuyên truyền về bảo 

vệ môi trường” đầu tiên của huyện Tiểu Cần được thành lập để nhân ra diện 

rộng trong thời gian tới. 

Dịp này, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Tiểu Cần còn tổ chức ra mắt thêm 

Mô hình “1+1” về vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, hộ dân tham gia 

BHXH tự nguyện của xã Tập Ngãi. Mô hình “1+1” tức là Một Chi hội 
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trưởng hoặc Chi hội phó Chi hội Phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện cho bản 

thân và vận động thêm Một người cùng tham gia BHXH tự nguyện. Đây là 

mô hình vừa mang tính nhân văn sâu sắc, vừa tự chủ về tài chính, vừa đảm 

bảo cho cuộc sống và được chăm sóc sức khỏe cho bản thân người tham gia 

khi hết tuổi lao động. Bà Lê Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện Tiểu Cần cho biết, đến thời điểm này Hội đã vận động thành lập được 

08 mô hình “1+1” ở 8/11 xã, thị trấn (Hiếu Tử, Hiếu Trung, Phú Cần, Tập 

Ngãi, Ngãi Hùng, Tân Hòa, thị trấn Tiểu Cần, thị trấn Cầu Quan). Các mô 

hình này đã tham gia cùng với các Chi – tổ Hội phụ nữ trong huyện vận 

động, phát triển được gần 450 người tham gia BHXH tự nguyện và gần 

1.700 người tham gia BHYT hộ gia đình. Riêng 03 xã còn lại (Tân Hùng, 

Hùng Hòa, Long Thới) cũng đã và đang chuẩn bị các bước để thành lập mô 

hình “1+1” trong năm 2022. 

                                                                                         Yến Xuân 

 

BIỂU DƯƠNG NGƯỜI CAO TUỔI ĐIỂN HÌNH  

TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN  

BẢO VỆ ANTQ GIAI ĐOẠN 2016 – 2021 

 

 
 

Công an huyện Tiểu Cần và thị 

trấn Tiểu Cần vừa phối hợp với 

UBMTTQVN hai cấp tổ chức biểu 

dương Người cao tuổi điển hình tiên 

tiến trong phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 – 

2021. 

Trên cơ sở Kế hoạch liên tịch giữa Công an huyện với Ủy ban 

MTTQVN huyện Tiểu Cần và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong 

trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; trong 05 năm qua lực lượng 

Công an và Hội Người cao tuổi thị trấn Tiểu Cần đã phát huy khá tốt công 

tác phối hợp tuyên truyền (104 cuộc) về phương thức, thủ đoạn hoạt động 

của tội phạm, tệ nạn ma túy, tín dụng đen, phòng chống tệ nạn xã hội để 

người dân nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của gia đình 

và cộng đồng; vận động hội viên người cao tuổi và người dân cam kết: 
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“Cương quyết không chứa chấp ma túy, đồ gian, không chứa chấp tội phạm, 

bài bạc, đá gà; không bạo hành gia đình bất cứ hình thức nào; kịp thời báo 

tin cho ngành Công an khi phát hiện tội phạm”. Thường xuyên làm tốt công 

tác trao đổi thông tin qua điện thoại khi phát hiện có đối tượng lạ mặt, có 

biểu hiện nghi vấn xuất hiện trên địa bàn, giúp ngành Công an kịp thời vây 

bắt trấn áp các loại tội phạm. Bên cạnh đó 02 đơn vị còn phối hợp thực hiện 

có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa 24 đối tượng lầm lỗi tái hòa 

nhập; 91 đối tượng tụ tập đêm khuya, gây rối trật tự cộng cộng và tham gia 

hòa giải 46 vụ mâu thuẩn trong nội bộ Nhân dân, góp phần ổn định tình hình 

trật tự xã hội trên địa bàn. Đáng chú ý, trong công tác phòng chống dịch 

bệnh Covid-19, lực lương Công an, Hội Người cao tuổi và các đoàn thể phối 

hợp đến từng ngõ, gõ từng nhà để thông báo các quy định có liên quan đến 

phòng chống dịch bệnh; đồng thời vận động các tổ chức, cá nhân chung tay 

góp sức hỗ trợ nhiều loại nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, 

người đang cách ly tại gia đình và khu cách ly tập trung trên địa bàn 

huyện… Với những kết quả đó, Chủ tịch UBND thị trấn Tiểu Cần tặng 04 

giấy khen cho 04 cá nhân điển hình tiên tiến trên địa bàn thị trấn; Chủ tịch 

UBND huyện Tiểu Cần tặng giấy khen cho 05 tập thể, 17 cá nhân (người cao 

tuổi) ở các xã, thị trấn có thành tích tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2016 - 2021. 

                                                                                       Thúy Vân 

 

XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ “BUÔN BÁN HÀNG CẤM” 

 

Ngày 28/9/2022, Hội đồng xét 

xử TAND huyện Tiểu Cần mở phiên 

tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối 

với Trần Hoàng Khải (1974), cư trú 

ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hòa, bị  

truy tố về tội “Buôn bán hàng cấm” 

theo Điều 190 của Bộ luật hình sự. 

Theo cáo trạng, vào khoảng 05 giờ 20 phút ngày 22/5/2022 tại đoạn 

đường nhựa thuộc ấp Tân Thành Tây, xã Tân Hòa, lực lượng Công an huyện 

Tiểu Cần phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Hoàng Khải có hành vi 

buôn bán hàng cấm là 400 gói (40 cây) thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero và 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 10/2022 

35 

 

Jet. Ngay sau đó, lực lượng Công an tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng 

và phát hiện thêm 7.910 gói thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero và Jet. Như 

vậy, tổng số lượng thuốc lá điếu nhập lậu mà Trần Hoàng Khải lưu giữ là 

8.310 gói (6.110 gói Hero, 2.200 gói Jet). Với hành vi trên của Trần Hoàng 

Khải đã đủ yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng cấm theo quy định tại điểm b, 

khoản 3, Điều 190 của Bộ luật hình sự và bị tạm giam từ ngày 22/5/2022. 

Trên cơ sở chứng cứ của cơ quan điều tra, lời khai của bị can và những 

người có liên quan; Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện Tiểu Cần áp 

dụng điểm b, khoản 3, Điều 190 và điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51, Điều 

38, Điều 50 của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Trần Hoàng Khải 

09 năm tù, thời gian tính tù kể từ ngày 22/5/2022. Đồng thời áp dụng khoản 

4, Điều 190; Điều 47, Điều 106 Bộ luật hình sự phạt bổ sung bị cáo Trần 

Hoàng Khải với số tiền 20 triệu đồng; tịch thu 01 điện thoại di động hiệu 

Nokia, 01 xe mô tô hiệu Honda cùng số tiền 1.500.000 đồng để nộp vào 

ngân sách nhà nước và tịch thu 8.310 gói thuốc lá điếu nhập lậu để tiêu hủy 

theo quy định của pháp luật.   

                                                                                Tấn Xuyên 

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

 

BÁC KHÔNG NHẬN QUÀ BIẾU 

 

 

“Nói đi đôi với làm” là nguyên tắc sống mà Bác Hồ đặc biệt chú ý nêu 

gương. Bác nêu gương từ việc to đến việc nhỏ, từ việc lớn như chấp hành 

nghị quyết, làm việc khoa học, kỷ cương, quan hệ trong ngoài, trên dưới,… 

đến việc rất tế nhị diễn ra hằng ngày, đó là việc kiên quyết không nhận quà 

biếu. 

Có thể kể ra rất nhiều dẫn chứng, như lần về thăm Thái Bình, Người 

kiên quyết không nhận gạo do Tỉnh uỷ biếu; hay tới thăm Xí nghiệp May 10, 

xí nghiệp biếu Bác bộ quần áo kaki, Bác nhận và sau đó gửi lại để làm phần 

thương thi đua…Người thường tìm mọi lý do để không nhận quà biếu, nếu 

trong trường hợp “bất khả kháng”, thì Người có nhiều cách xử lý rất tinh tế, 
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nhân văn: khi thì biếu lại người khác, như là một sự chia sẻ, khi mang nhờ 

các tổ chức chính trị - xã hội đấu giá để sung vào công quỹ, khi mời nhiều 

người cùng thưởng thức, khi thì nhân cớ đó, phát động một phong trào sản 

xuất – mà câu chuyện sau đây là một trong những tình huống đó:  

Các cụ phụ lão ở một thôn của tỉnh Hưng Yên sau khi đón Bác Hồ về 

thăm, nghe theo lới khuyên của Người đã dọn sạch khu ao tù, nước đọng 

thành ao nuôi cá. Đợt thu hoạch đầu tiên, các cụ chọn ba con cá trắm to và 

ngon nhất làm quà biếu Bác Hồ, với ý thức là báo cáo kết quả sản xuất. Các 

cụ chu đáo tẩm rượu vào mang cá, gói cá trong các bẹ chuối tươi để giữ cho 

cá tươi lâu, mượn ô tô của lãnh đạo tỉnh để tới Phủ Chủ tịch từ sáng sớm. 

Hôm đó là ngày chủ nhật, Bác nghỉ ở nhà. Khi được đồng chí Vũ Kỳ báo cáo 

sự việc, Bác đã tới phòng khách gặp các cụ phụ lão. Sau khi nghe cụ trưởng 

đoàn trình bày, Bác vui vẻ nói: “Tôi rất mong các cụ tiếp tục nhân rộng mô 

hình nuôi cá và cũng rất cảm ơn tấm lòng thơm thảo của các cụ. Nhưng tôi 

không có công nuôi cá, mà tôi lại nhận cá của các cụ thì hoá ra tôi tham ô à? 

Vậy xin các cụ thế này: Coi như tôi đã nhận cá của các cụ rồi, giờ xin biếu 

lại các cụ, nhờ các cụ mang về thôn, thêm gạo nấu cháo để liên hoan, nếu 3 

con chưa đủ thì các chú cán bộ thôn cho đánh thêm cá để tất cả các cụ trong 

thôn đều được ăn cháo cá. Tôi nói thế, các cụ và các chú có đồng ý không?. 

Tất nhiên cả đoàn đều nghe theo ý kiến của Bác và trưa hôm đó ở thôn đã có 

bữa cháo cá đậm đà tình làng, nghĩa xóm. Sau ngày Bác qua đời, Viện Bảo 

tàng Hồ Chí Minh đã cùng Bộ Thuỷ sản phát động phong trào “Ao cá Bác 

Hồ” rộng khắp cả nước. 

Đoàn đại biểu các nước đến thăm Việt Nam hay Bác đi thăm nước 

ngoài, thường biếu Bác đồ lưu niệm. Những tặng phẩm đó, Bác đều chuyển 

cho Văn phòng vào sổ và bảo quản. Chính vì vậy, sau ngày Bác Hồ qua đời, 

Văn phòng Phủ Chủ tịch đã bàn giao cho Bảo tàng Hồ Chí Minh hàng nghìn 

hiện vật là đồ tặng phẩm của Bác Hồ. 

Năm 1959, Bác đi công tác Liên Xô, trước ngày về nước, Người đã viết 

thư và gửi trả lại 5.000 rúp do Đảng nước bạn tặng Bác và đồng chí thư ký 

Vũ Kỳ. Thực ra, đây không phải đặc quyền của riêng Bác Hồ, mà theo thông 

lệ hợp tác giữa các nước xã hội chủ nghĩa anh em, khi đón đoàn nước bạn 

đến thăm, nước chủ nhà ngoài việc lo liệu phương tiện đi lại, kinh phí ăn ở, 

lễ tân, thì thường có thêm một khoản nhỏ gọi là “tiền tiêu vặt” cho các vị 
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khách. Tất nhiên mức tiền khác nhau tuỳ theo từng chức vụ và thời gian lưu 

trú. Song, ngay cả với số tiền thông lệ này, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từ 

chối nhận. Bởi với Người, việc không nhận quà biếu đã trở thành một 

nguyên tắc sống. 

BÀI HỌC 

Trong cuộc sống đời thường, việc tặng quà cho nhau là quan hệ bình 

thường giữa người với người, nhưng quà của cấp dưới biếu cấp trên, có khi 

bao hàm nhiều ý nghĩa. Để giữ mình minh bạch và làm gương cho cấp dưới, 

Bác luôn từ chối nhận quà và nếu không thể từ chối, Bác đều tìm cách công 

khai hoá số quà đó. Học Bác cách ứng xử này càng có ý nghĩa thời sự hơn 

khi hiện nay việc tặng quà chưa được “luật hoá” và việc tặng quà đang bị 

biến tướng, khó kiểm soát. 
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Trong số này: 
      

 1. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

2. Phai nhạt lý tưởng cách mạng – con đường dẫn đến “Tự triệt tiêu mình” 

3. Sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng năm 2022 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ huyện. 

4. Hoàn thành việc triển khai Nghị quyết TW5 (khóa XIII) và Tác phẩm của 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng  

5. Đăng cai tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với các 

Ban HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thị xã, thành phố  

6. Rà soát các tiêu chí xã, huyện NTM và NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí 

Quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 

7. Giao ban giữa Thường trực Huyện ủy với Bí thư Chi bộ thuộc Đảng bộ xã 

– thị trấn (Cụm 2) 

8. Lãnh đạo tỉnh, huyện thăm tặng quà các chùa, đối tượng chính sách, hộ 

nghèo dịp Sêne Đôlta năm 2022 

9. Triển khai Kế hoạch tham gia Tuần lễ Văn hóa, Du lịch – Liên hoan ẩm 

thực Nam bộ gắn với Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

10. Lấy ý kiến cán bộ hưu về điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị 

xã Tiểu Cần 

11. Triển khai, hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ 

khá - giàu năm 2022. 

12. Nỗ lực chăm lo đồng bào dân tộc Khmer 

13. Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội Người cao tuổi 03 huyện Tiểu Cần, 

Cầu Kè, Trà Cú 

14. Hội thi cán bộ Hội Phụ nữ giỏi cấp huyện năm 2022. 

15. Ban liên lạc Hội đồng hương Tp.HCM tặng quà học sinh, hộ nghèo 

Khmer nghèo dịp Sêne Đôlta 

16. Ra quân trồng cây xanh, hoa kiểng ven tuyến Quốc lộ 54 

17. Tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động năm 2022. 

18. Ra mắt CLB phụ nữ Khmer tuyên truyền bảo vệ môi trường và Mô hình 

“1+1” về BHXH tự nguyện 

19. Biểu dương Người cao tuổi điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 – 2021 

20. Xét xử sở thẩm hình sự vụ “Buôn bán hàng cấm” 

21. 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: 

ĐINH VĂN TRƯỜNG 

 

Biên tập - Kỹ thuật 

TRẦN THANH QUANG 

 

Trình bày: 

MẠCH THỊ TIẾP 

 

Sửa bản in: 

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Giấy phép xuất bản số……/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền 

thông Trà Vinh cấp ngày……/……/…..Số lượng in: 545 cuốn, khổ: 

14,5x20cm, tại Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Trà Vinh. In xong và 

nộp lưu chiểu tháng ….. năm …. 
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BÌA SAU 
 

  
 

* Ảnh 1: Thường trực HĐND huyện Tiểu Cần trao cờ đăng cai hội nghị giao 

ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố lần thứ 3 cho thị 

xã Duyên Hải 

* Ảnh 2: Đồng chí Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện phát biểu chỉ đạo về việc học tập NQTW 5 và Tác phẩm của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng. 

 

  
 

* Ảnh 3: Đồng chí Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện thăm, tặng quà các Chùa Phật giáo Nam tông dịp Sêne Đôlta năm 2022. 

* Ảnh 4: Lãnh đạo tỉnh, huyện và Ban liên lạc Hội đồng hương trao tặng xe đạp 

cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 
 

 

                                                Bìa & minh họa: Quang – Minh - Hẹn  

                                                    (Xuất bản phẩm không bán) 


