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HUYỆN TIỂU CẦN 21 NĂM KHÁNG CHIẾN  

CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ (1954-1975) 

 

        2- Diễn biến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 

b) Giai đoạn từ năm 1961 đến giữa năm 1965 

Đồng  khởi năm 1960 của quân dân Tiểu Cần đã giáng cho địch một 

đòn choáng váng và làm tê liệt sức chiến đấu lực lượng dân vệ, phòng vệ. 

Tuy nhiên, các đơn vị bảo an chủ lực của địch không bị thiệt hại nhiều nên 

từ giữa năm 1961 chúng ra sức củng cố lực lượng triển khai chiến lược chiến 

tranh đặc biệt, tìm cách phản kích lại ta. Chi khu Tiểu Cần được chúng xây 

dựng thành một trong những trọng điểm của tỉnh Vĩnh Bình thuộc khu chiến 

thuật 4/16, vùng chiến thuật 4. Chúng tổ chức lực lượng liên quan (quân chủ 

lực, bảo an, dân vệ, mật vụ thám báo,...) tiến hành những cuộc hành quân“ 

tảo thanh” nhằm lấn chiếm vùng giải phóng, truy bắt những đảng viên cộng 

sản, tìm và tiêu diệt các lực lượng vũ trang còn non trẻ của ta, chiếm đất, tát 

dân, đôn quân, bắt lính, và triển khai các thủ đoạn nhằm thực hiện “Quốc 

sách ấp chiến lược”. Mục tiêu càn quét hàng đầu của địch ở Tiểu Cần là 

vùng đồng bào Khmer. Tháng 5/1961, quân ngụy đánh chiếm Ấp Nhì và sau 

đó tiếp tục đánh chiếm Ấp Sáu, Phụng Sa, Sóc Tràm (thuộc xã Hùng Hòa). 

Từ đó đến cuối năm 1961 chúng tiếp tục đánh chiếm thêm Sóc Dừa, ấp 

Trẹm (thuộc xã Tân Hòa), ấp Phú Thọ (thuộc xã Tiểu Cần). Từ đó đến cuối 

năm 1961 chúng tiếp tục đánh chiếm thêm Sóc Dừa, ấp Trẹm (thuộc xã Tân 

Hòa), ấp Phú Thọ (thuộc xã Tiểu Cần), các ấp Đại Sư, Giồng Tranh, Ngãi 

Hùng (thuộc xã Tập Ngãi), v.v,... Đánh chiếm đến đâu, chúng lập tề, dựng 

đồn bót đến đó và khuyến khích những phần tử phản động, bất hảo trong 

vùng đồng bào Khmer ra quấy phá vùng đồng bào Việt, khủng bố cán bộ, 

chiến sĩ cách mạng. Đồng thời chúng tiếp tục dựa vào những phần tử phản 

động trong giới chức sắc đạo Thiên chúa tại Cầu Quan, Tân Hòa, Tập Ngãi 

để triển khai các hoạt động chống phá cách mạng ở vùng này. Tại Tân Hòa 

linh mục Diên đã tiếp tay cho thám báo ngụy bắt giết đồng chí Ba Trầm rồi 

cắt đầu bêu trước nhà thờ Tân Thành để khủng bố đồng bào. Tại Tập Ngãi, 

Tân Hòa, linh mục Tý và linh mục Diên đã hỗ trợ cho địch thành lập ở mỗi 

xã 01 trung đội lính nhà thờ, có trang bị vũ khí bộ binh và hỏa lực mạnh gồm 
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cả súng cối, súng trung liên,... Ở đây, nhà thờ đồng thời là cứ điểm quân sự, 

nơi tập kết và xuất phát của binh lính địch đi càn quét các địa phương. Trước 

tình hình ấy, Huyện ủy chỉ đạo và phân công cho cán bộ đảng viên bám đất, 

bám dân và phát động phong trào nhân dân du kích chiến tranh. Lực lượng 

du kích ở các xã được củng cố, phong trào tự tạo vũ khí đánh địch được dấy 

lên. Nổi bật là ấp Ngãi Hưng (xã Tập Ngãi) tháng 3/1961 lò rèn chế tạo súng 

được thành lập do đồng chí Ba Chong phụ trách. Lò rèn chế tạo súng này đã 

được đồng bào trong vùng nhiệt tình giúp đỡ và che chở. Mọi người tích cực 

thu nhặt hóa chất rơi vãi và kim loại phế liệu (như diêm sinh, đầu đạn lép, vỏ 

đạn, ghế sắt và xe đạp hư,...) cung cấp cho lò rèn làm nguyên liệu sản xuất 

súng, chông cùng nhiều loại vũ khí bén,... Tháng 4/1961 lò rèn Ngãi Hưng 

(Tập Ngãi) đã cho ra đời 04 khẩu súng trường tự tạo, đưa ra bắn thử đạt kết 

quả tốt. Trong năm 1961, lò rèn này không chỉ sản xuất súng trường đủ trang 

bị cho du kích Tập Ngãi mà còn cung cấp cho du kích Hùng Hòa hàng chục 

khẩu súng, kịp thời khắc phục tình trạng thiếu vũ khí của ta lúc đó, góp phần 

khích lệ các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia tranh đấu làm tiêu hao sinh 

lực địch, bảo vệ lực lượng. Cuối tháng 4 năm 1961, tốp thiếu nhi chăn trâu ở 

xã Tập Ngãi đã mưu trí giải thoát đồng chí Mười Đức bị quân thù phát hiện 

và đuổi bắt. Tiếp đó đồng bào Tập Ngãi đã kiên trì đấu tranh nhiều ngày 

buộc địch phải bồi thường và truy tố tên ác ôn Hai Thưởng vì hắn đã bắn 

chết ông Hai Phước và anh Mười Ích ở Chánh Hội. Vào tháng 11/1961 du 

kích xã Tập Ngãi đã phục kích 01 trung đội địch, diệt 04 tên lính bảo an tại 

nhà dựa Loran; Đồng thời, du kích Tiểu Cần chặn đánh một tốp địch tại Ô 

Chát diệt một số tên và thu 01 khẩu súng,... 

Sau một năm triển khai chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ-Diệm 

không ngăn cản được sức phát triển phong trào cách mạng của đồng bào ta. 

Từ năm 1962, chúng điên cuồng hơn trong việc kiểm soát vùng tạm chiếm 

và đánh phá vùng giải phóng nhằm thực hiện cho kỳ được chương trình“ 

Bình định cấp tốc” . 

Đầu năm 1962, chúng liên tiếp mở các cuộc hành quân cấp tiểu đoàn 

đánh vào vùng căn cứ của ta ở Hùng Hòa, Tân Hòa, Tập Ngãi, Tiểu Cần làm 

cho lực lượng ta bị tổn thất lớn. Tháng 3/1962 chúng lập ấp chiến lược Ngã 

Tư (Tập Ngãi), sau đó tiếp tục đánh chiếm và lập các ấp chiến lược Giồng 

Tranh, Ô Trao, Ô Trôm, Ngãi Trung, Ngãi Hòa, Đại Sư, Ông Xây, Cây Ổi, 
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Ngãi Thuận, Chánh Hội A, Chánh Hội B, Ngãi Hưng (xã Tập Ngãi); Ấp 

Nhì, Ấp Sáu, Phụng Sa, Ông Rùm, Hòa Trinh, Cây Da, Sóc Tràm (xã Hùng 

Hòa), Ấp Trẹm, Sóc Dừa, Nhơn Hòa, Cao Một, An Cư, Cần Tiêu (xã Tân 

Hòa); Phú Thọ, Tân Trung Kinh (xã Tiểu Cần); Rạch Lợp, Trà Mềm (xã 

Hùng Hòa). 

Trước tình hình khó khăn phức tạp mới, các đảng viên, cán bộ lực 

lượng vũ trang đã khắc phục nhiều hy sinh gian khổ để bám đất, bám dân và 

chỉ đạo giữ vững phong trào, giữ thế chủ động đánh địch. Lúc này, công tác 

binh vận trở thành mũi nhọn xung kích hỗ trợ tích cực cho các hoạt động vũ 

trang đột nhập vào các ấp chiến lược, gầy dựng cơ sở rồi đưa lực lượng từ 

ngoài vào kết hợp với nổi dậy của quần chúng bên trong để phá ấp chiến 

lược, giải phóng dân. Tháng 4/1962 xưởng rèn vũ khí ở Ngãi Hưng (Tập 

Ngãi) được chuyển về Từ Ô (Hùng Hòa) và mở rộng qui mô hoạt động, tình 

hình 01 công trường sản xuất vũ khí liên xã, có khả năng chế tạo súng 

trường, sửa chữa súng trung liên, sản xuất lựu đạn, lôi chông, đáp ứng kịp 

thời cho các hoạt động vũ trang diệt ác, phá kềm, bảo vệ vùng căn cứ, phá 

vỡ ấp chiến lược,... 

Ngày 17/4/1962, du kích hai xã Hùng Hòa và Tập Ngãi phối hợp với 

du kích Thanh Mỹ (Châu Thành) đột nhập vào Ấp Nhì, đốt phá ấp chiến 

lược này và bắt sống 17 lính địch. Ngày 16/5/1962, du kích xã Tập Ngãi kết 

hợp với cơ sở binh vận mưu trí dũng cảm hóa trang dân chơi bài bạc, dùng 

dao găm khống chế tên lính gác đánh chiếm đồn Đại Sư, diệt một tên địch và 

thu 02 khẩu súng trường. Tiếp đó du kích tiếp tục được sự hỗ trợ của các cơ 

sở binh vận đánh chiếm các đồn và ấp chiến lược như: Cầu Tre (Tiểu Cần); 

Ngãi Tư, Ông Xây, Cây Ổi, Giồng Tranh (Tập Ngãi),... Tiêu diệt 07 lính bảo 

an thu trên 57 khẩu súng các loại, giải tán nhiều trung đội “Thanh niên chiến 

đấu” của địch. Ngày 06/7/1962, du kích Hùng Hòa đánh vào Phụng Sa phá 

ấp chiến lược này, bắt sống 05 lính địch. 

Cuối năm 1962, địch ráo riết tiến hành “Chiến tranh đặc biệt”. Đây là 
loại hình chiến tranh thực dân mới của Mỹ. Chúng coi việc lập ấp chiến lược 

là xương sống, là quốc sách của chiến lược chiến tranh đặc biệt. Chúng đẩy 

mạnh việc hành quân càn quét gom dân, lập ấp chiến lược và áp dụng chiến 

thuật mới của Mỹ mà chúng gọi là “bủa lưới phóng lao”, “phượng hoàng vồ 

mồi” nhằm tiêu diệt các đơn vị bộ đội địa phương, du kích và cán bộ của ta. 
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Đứng trước tình hình trên, sau trận đánh phá ấp chiến lược Ấp Nhì của dân 

quân du kích xã Hùng Hòa, ta đã có những kinh nghiệm nhất định. Cuối năm 

1962, du kích xã Tân Hòa phối hợp với địa phương quân huyện do đồng chí 

Mười Vĩ chỉ huy đã đánh tan một trung đội dân vệ. Ngay loạt súng đầu tiên 

ta đã diệt tên trung đội trưởng Duyên. Bị đánh bất ngờ bọn địch điều một đại 

đội lính bảo an thuộc chi khi Tiểu Cần xuống chi viện cho lực lượng ở đồn 

Sóc Dừa, Sóc Tràm. Bộ đội địa phương và du kích xã đã nhanh chóng bố trí 

lực lượng chia cắt địch ra thành từng cụm nhỏ, căng địch mà đánh, buộc địch 

phải tháo chạy về chi khu Tiểu Cần. Kết quả trong trận này ta tiêu diệt tại 

chỗ 19 tên, có 01 tên cảnh sát trưởng, làm bị thương 12 tên khác, bắt sống 03 

tên: Tiến Cao, Tỵ, Ngọ, thu 16 súng các loại và 01 máy HT.01. 

Đây là một trong những trận đánh điển hình phá vỡ ấp chiến lược của 

Mỹ - ngụy giải phóng cho nhân dân 02 ấp Sóc Tràm, Sóc Dừa tiến đến đánh 

bại chiến tranh đặc biệt cảu Mỹ - ngụy trên địa bàn huyện Tiểu Cần. 

Tại Chánh Hội, du kích Tập Ngãi chặn đánh 01 trung đội địch đi càn, 

tiêu diệt 03 tên. Tiếp đó, trừng trị 02 tên ác ôn tại chùa Dơi ấp Ngãi Hòa khi 

chúng đi nhũng nhiễu nhân dân. Tại Tiểu Cần, bằng binh vận và hoạt động 

du kích kết hợp với nội ứng (anh Lý) ta tấn công đồn Cầu Tre, diệt 03 tên 

địch thu 07 súng... 

Hỗ trợ cho các hoạt động vũ trang và binh vận là phong trào đáu tranh 

chính trị của quần chúng ngày một cao, đặc biệt là “đội quân tóc dài” dũng 

cảm xông vào huyện lỵ, đòi địch phải bồi thường nhân mạng và ngừng bắn 

phá bừa bãi... Ở đây đã xuất hiện những bà mẹ điển hình như: Má Bảy, má 

Sáu Lạc (Hùng Hòa), má Hai Dậu, má Ba Tý (Tân Hòa), má Hai Phước (Tập 

Ngãi)... Phong trào nhân dân du kích chiến tranh phát triển tạo điều kiện cho 

bộ đội tỉnh và bộ đội chủ lực về tác chiến trên địa bàn Tiểu Cần, là điều kiện 

để phối hợp ba mũi giáp công, ba thứ quân đánh địch,... Tháng 5/1963, bộ 

đội tỉnh Trà Vinh phối hợp với du kích địa phương đánh vào các ấp chiến 

lược: Phụng Sa, Ấp Nhì, diệt hàng chục lính địch và thu nhiều vũ khí. Tại 

Tập Ngãi tháng 8/1963 bộ đội địa phương huyện và du kích xã kết hợp nội 

ứng (Chín Danh và một số thanh niên) dưới sự chỉ huy của đồng chí Sáu Cò 

(Mạch Long Thơi) đột nhập và phá bung ấp chiến lược Ngãi Trung, thu trên 

20 súng các loại. 

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo) 
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THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ HỘI NGHỊ TW6  

CHO CÁN BỘ CHỦ CHỐT 

 

 

Huyện ủy Tiểu Cần vừa tổ 

chức thông báo nhanh kết quả Hội 

nghị lần thứ 6 Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XIII cho 

cán bộ chủ chốt, các ban, phòng, 

ngành huyện và các xã – thị trấn. 

Theo đó, các cán bộ chủ chốt được nghe thông báo nhanh 08 vấn đề cơ 

bản của Hội nghị TW6 (khóa XIII) đó là: Tình hình kinh tế - xã hội, Ngân 

sách Nhà nước năm 2022, dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm  

2023, Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2023 – 2025; phương 

án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp, trợ cấp BHXH và trợ cấp ưu 

đãi người có công trong năm 2023. Định hướng quy hoạch tổng thể quốc 

thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục đẩy mạnh công 

nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

giai đoạn mới. Kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) 

về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính 

trị. Những công việc quan trọng đã được Bộ Chính trị giải quyết từ sau Hội 

nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và nhiệm vụ trọng tâm từ 

Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khóa XIII. Công tác tài 

chính Đảng năm 2021 và một số nội dung về công tác cán bộ… Bên cạnh 

đó, đồng chí Nguyễn Minh Thành – UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên 

giáo đồng thời Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện tiếp tục triển khai Nghị 

quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về Quy hoạch xây dựng, quản lý, phát 

triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 

Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa 

chất, khoáng sản, công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 

2045. 

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần cũng yêu cầu lãnh đạo các 

đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các ban phòng ngành huyện, xã – thị trấn tiếp tục 
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lựa chọn những điểm trọng tâm trong 02 Nghị quyết của Bộ Chính trị và các 

vấn đề, nội dung cơ bản của Hội nghị Trung ương 6 để lồng ghép, triển khai 

cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập và thực hiện. 

                                                             

   Thanh Quang – Chí Hẹn 

 

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA BAN DÂN TỘC - HĐND TỈNH 

LÀM VIỆC TẠI HUYỆN TIỂU CẦN 
 

 
Đoàn giám sát thuộc Ban Dân 

tộc – HĐND tỉnh có buổi giám sát 

việc dạy và học tiếng nói, chữ viết 

dân tộc Khmer năm học 2020 – 2021 

và năm học 2021 – 2022 trên địa 

bàn huyện. Lãnh đạo các Ban 

HĐND, UBND huyện, các ngành 

liên quan tiếp và làm việc với đoàn. 

Báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo UBND huyện Tiểu Cần cho biết: 

Năm học 2020 – 2021 toàn huyện có 11 trường (10 trường tiểu học, 01 

trường THCS), với 96 lớp có tổ chức giảng dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc 

Khmer 04 tiết/tuần. Trong đó có 1.975 học sinh tiểu học và 105 học sinh 

THCS tham gia học nói, viết chữ Khmer; tỷ lệ học sinh dân tộc là 100%. Kết 

quả xếp loại cấp tiểu học có 42,9% học sinh hoàn thành tốt chương trình và 

57,1% hoàn thành chương trình tiếng dân tộc (Cấp THCS không tổ chức 

đánh giá). Riêng năm học 2021 – 2022 toàn huyện có 15 trường (10 trường 

tiểu học, 05 trường THCS), với 128 lớp tiếp tục dạy và học tiếng nói, chữ 

viết dân tộc Khmer. Trong đó có 2.480 học sinh tiểu học và 237 học sinh 

THCS. Đối với lớp 1 và lớp 2 được học 02 tiết/tuần; từ lớp 3 đến lớp 6 dạy 

và học đủ 04 tiết/tuần. Kết quả xếp loại học tập của cấp tiểu học có 39,35% 

học sinh hoàn thành tốt chương trình và 60,65% học sinh hoàn thành chương 

trình tiếng dân tộc Khmer. Đối với cấp THCS có 34,15% học sinh đạt loại 
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giỏi, 50,63% đạt loại khá và 15,19% học sinh đạt loại trung bình. Cũng trong 

năm học 2021 – 2022 trên địa bàn huyện Tiểu Cần còn có 15 chùa Khmer, 

với 86 người trực tiếp tham gia giảng dạy bổ túc văn hóa tiếng nói, chữ viết 

dân tộc Khmer cho 2.314 em. Về các chế độ chính sách đối với giáo viên, 

người tham gia giảng dạy và học sinh học tiếng nói, chữ viết dân tộc Khmer 

được thực hiện theo đúng qui định.  

Tuy nhiên, trong quá trình giảng dạy, học tập tiếng nói, chữ viết dân tộc 

Khmer cũng gặp phải một số hạn chế như: Tài liệu sách giáo khoa dành cho 

dạy tăng cường tiếng Việt và dạy ngữ văn Khmer; đồ dùng dạy học môn ngữ 

văn Khmer chưa đáp ứng đủ nhu cầu của giáo viên và học sinh. Việc sinh 

hoạt chuyên môn của giáo viên dạy chữ dân tộc còn hạn chế. Hầu hết đội 

ngũ tham gia giảng dạy tiếng dân tộc ở các điểm chùa thiếu chứng chỉ bồi 

dưỡng. Một số gia đình học sinh và bản thân các em học sinh chưa thật sự 

quan tâm nhiều đến việc học chữ dân tộc. Do đó, huyện Tiểu Cần cũng đề 

nghị HĐND tỉnh xem xét, có chính sách ưu đãi cho giáo viên dạy tiếng 

Khmer; đề Sở Giáo dục – Đào tạo mở các lớp nâng cao chuyên môn, nghiệp 

vụ giảng dạy cho giáo viên dạy tiếng Khmer và bồi dưỡng cho người dạy bổ 

túc văn hóa Khmer ở các điểm chùa; đồng thời sớm có kế hoạch bổ sung tài 

liệu, đồ dùng dạy học, sách giáo khoa tiếng Khmer cho giáo viên, học sinh. 

Phát biểu tại buổi giám sát, ông Thạch Giàu – Trưởng Ban Dân tộc 

HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn đánh giá cao kết quả dạy và học 

tiếng nói, chữ viết dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc Khmer của huyện 

Tiểu Cần trong 02 năm học vừa qua; đồng thời cũng lưu ý lãnh đạo huyện 

Tiểu Cần và các ngành chuyên môn tích cực tham mưu, đề xuất các giải 

pháp khả thi để sớm khắc phục những hạn chế đã nêu và tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục dân tộc theo Nghị định số 

82/2010/NĐ-CP của Chính phủ. 

                                                                     An Oanh – Huỳnh Hiển 
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KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ XÃ TIỂU CẦN TRỰC THUỘC TỈNH 

 
 

Chiều ngày 22/11/2022 Sở Nội 

vụ có buổi làm việc tại huyện Tiểu 

Cần để thông báo Kết luận của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

thành lập thị xã Tiểu Cần trực 

thuộc tỉnh.  

Trước khi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ, đơn vị Tư vấn và lãnh đạo 

huyện Tiểu Cần đã đi khảo sát thực tế địa giới hành chính của 02 ấp An Cư 

xã Tân Hòa và ấp Hòa Trinh của xã Hùng Hòa. Bởi, theo một trong hai 

phương án của huyện sẽ chia tách và sáp nhập 02 ấp này vào các xã lân cận 

khi thành lập thị xã Tiểu Cần. Tiếp đó, lãnh đạo Sở Nội vụ đã thông qua 

Thông báo số 1370-TB/VPTU, ngày 04/11/2022 của Văn phòng Tỉnh ủy về 

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập thị xã Tiểu Cần trực 

thuộc tỉnh. Theo đó Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến như sau: giữ nguyên hiện 

trạng địa giới hành chính huyện Tiểu Cần để nâng cấp thành thị xã Tiểu Cần 

trực thuộc tỉnh; thành lập 06 phường nâng lên từ 06 đơn vị gồm thị trấn Tiểu 

Cần, thị trấn Cầu Quan, xã Long Thới, xã Phú Cần, xã Hiếu Tử, xã Tân 

Hùng. Đồng thời giữ nguyên 05 xã gồm: Hiếu Trung, Tập Ngãi, Ngãi Hùng, 

Hùng Hòa và Tân Hòa. Trong quá trình thực hiện nâng cấp các phường cần 

nghiên cứu có thể điều chỉnh một số ấp lân cận còn quá khó khăn vào một số 

xã liền kề để thuận lợi trong việc xây dựng tiêu chí phường. Giao Ban cán sự 

đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan và 

huyện Tiểu Cần rà soát, đánh giá thật kỹ theo quy định các tiêu chí mới của 

thị xã để tập trung đầu tư. Đối với 02 thị trấn chỉ đầu tư những hạng mục để 

vừa đủ điều kiện công nhận phường. 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tiểu Cần cũng nêu ra 

phương án của huyện về việc thành lập các phường. Theo đó để vừa tạo hình 

thể địa giới hành chính đẹp vừa đảm bảo tiêu chí của các phường thì huyện 

dự kiến phương án sẽ chia tách, sáp nhập một số ấp lân cận các phường 
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trong tương lai. Do đó đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh để trình Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy xem xét cho ý kiến chỉ đạo xử lý một số khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện thành lập các phường, nhằm giúp 

huyện hoàn thành việc xây dựng thị xã Tiểu Cần trực thuộc tỉnh vào năm 

2025 theo Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

Ông Bùi Thành Thương – Giám đốc Sở Nội vụ ghi nhận các ý kiến đề 

xuất của địa phương. Tuy nhiên về phía huyện phải sớm hoàn thành báo cáo 

vấn đề này để Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy cho ý kiến. 

                                                                                          Khắc Phú 

 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐẢNG CHO BÍ THƯ 

CHI BỘ VÀ CẤP ỦY THUỘC ĐẢNG BỘ CƠ SỞ 

 
 

Nhằm nâng cao năng lực lãnh 

đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ 

sở đảng, nhất là ở Chi bộ ấp – 

khóm; Từ ngày 09 - 11/11/2022 

huyện Tiểu Cần tổ chức khóa bồi 

dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho 

Bí thư chi bộ và cấp ủy viên thuộc 

Đảng bộ cơ sở năm 2022.  

Phát biểu khai giảng khóa bồi dưỡng; đồng chí Nguyễn Minh Thành - 

UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời Giám đốc 

Trung tâm Chính trị huyện nhấn mạnh: Tổ chức đảng ở cơ sở có vững mạnh 

hay không phụ thuộc rất nhiều vào vai trò lãnh chỉ đạo của Bí thư chi bộ và 

cấp ủy viên. Bởi, Bí thư chi bộ và cấp ủy viên là những người trực tiếp lãnh 

đạo, triển khai thực hiện công tác đảng ở cơ sở và tổ chức thực hiện các chủ 

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

Theo đó, với 03 ngày học tập, các học viên được nghiên cứu nhiều nội 

dung quan trọng về: Công tác tổ chức và nhiệm vụ chính trị của các loại hình 

tổ chức cơ sở đảng; Nhiệm vụ của Chi ủy, Bí thư chi bộ về nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi bộ; Công tác Dân vận của tổ chức cơ sở đảng; Công tác 

kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; 
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Công tác tư tưởng; Công tác phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở và thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 

6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Bên cạnh đó, Bí thư chi bộ 

và cấp ủy viên cơ sở còn được bồi dưỡng thêm một số kiến thức, nghiệp vụ 

cơ bản về quy trình công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ cơ sở, Chi bộ trực 

thuộc Đảng ủy cơ sở; Quy trình tiếp nhận, giải quyết tố cáo đối với tổ chức 

đảng và đảng viên; thẩm quyền và nguyên tắc trong giải quyết khiếu nại kỷ 

luật đảng; Kỷ luật của Đảng và việc thi hành kỷ luật trong Đảng, góp phần 

ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ 

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

viên theo tiêu chí “4 tốt” (Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh 

hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) theo tinh thần Nghị 

quyết số 21-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 

XIII. 

                                                                          Chí Bảo – Chí Hẹn 

 

HƠN 3 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ HỘ KHÓ KHĂN  

NHÂN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC 

 
 

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày 

thành lập Mặt trận dân tộc thống 

nhất Việt Nam (18/11/1930 - 

18/11/2022); UBMTTQVN huyện, 

xã – thị trấn tổ chức Ngày hội Đại 

đoàn kết toàn dân tộc tại 80/80 ấp, 

khóm trên địa bàn huyện; có gần 

10.000 lượt đại biểu tham dự. 

Tại đây, các đại biểu được nghe ôn lại truyền thống của Mặt trận dân 

tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc; đồng thời báo cáo lại kết quả hoạt động của phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; phong trào “Chung tay xây 

dựng nông thôn mới”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và các phong 

trào thi đua khác tại địa phương. Qua đó, các địa phương cũng biểu dương, 
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khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân tích cực, tiêu biểu trong việc tham gia 

thực hiện tốt các  phong trào, cuộc vận động tại địa phương…  

Trong thời gian diễn ra ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối 

hợp các tổ chức thành viên vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo 

tâm trao tặng 17 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn 

về nhà ở tại các xã: Phú Cần, Hiếu Trung, Tân Hùng, Tập Ngãi, Ngãi Hùng 

và Tân Hòa và gần 2.200 phần quà cho gia đình chính sách, người có uy tín, 

cán bộ lão thành cách mạng, các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện 

với tổng trị giá trên 1,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, từ nguồn Quỹ “An sinh xã 

hội” của tỉnh; huyện Tiểu Cần được hỗ trợ thêm 30 căn nhà đại đoàn kết cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở và 30 phần quà cho gia đình 

chính sách, người có uy tín, cán bộ lão thành cách mạng và hộ nghèo, hộ cận 

nghèo trên địa bàn xã Tân Hùng với tổng trị giá hơn 1,3 triệu đồng. Nâng 

tổng số các phần quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tương có 

hoàn cảnh khó khăn trị giá hơn 3 tỷ đồng…Với những đóng góp đó, tại ngày 

hội ở 80 ấp - khóm, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, UBND huyện, 

UBND các xã - thị trấn đã khen thưởng cho 56 tập thể và 278 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.. 

                                                                                     Kiều Diễm 

 

MỪNG CÔNG ĐỘI GHE NGO THAM GIA  

THI ĐẤU TẠI LỄ HỘI OK OM BOK TỈNH TRÀ VINH 2022 
 
 

 
 

Ngày 19/11/2022 (tại Chùa 

Prek Tung) huyện Tiểu Cần tổ chức 

mừng công và trao thưởng cho Đội 

ghe Ngo vừa đạt thành tích trong 

đợt tranh tài với các đơn vị bạn tại 

Tuần lễ Văn hóa, Du lịch – Liên 

hoan ẩm thực Nam bộ gắn với Lễ 

hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh 2022.  

Theo lãnh đạo Trung tâm Văn hóa – Thông tin và thể thao huyện Tiểu 

Cần: Nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện; cùng với 

sự động viên của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện và tinh thần hăng hái 
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tập luyện của các vận động viên nên trong đợt tranh tài tại Lễ hội Ok Om 

Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022, Đội ghe Ngo huyện Tiểu Cần đã đạt 02 huy 

chương bạc ở cự ly 800 mét và 600 mét Nam; 01 huy chương đồng ở cự ly 

700 mét Nam – Nữ phối hợp; với tiền thưởng là 34,2 triệu đồng.  

Bên cạnh đó, huyện Tiểu Cần còn tham gia đầy đủ các hoạt động như: 

Lắp đặt gian hàng (Ngôi nhà chung) triển lãm trưng bày các sản phẩm văn 

hóa tiêu biểu, đặc trưng của đồng bào dân tộc Khmer; Lắp đặt 01 gian hàng 

trưng bày triển lãm sách, với hơn 500 quyển sách thuộc các lĩnh vực khoa 

học, văn học - nghệ thuật, sách cổ, sách thiếu nhi, tạp chí các loại bằng 2 thứ 

tiếng Kinh – Khmer. Tham dự Hội diễn Múa không chuyên dân tộc Khmer 

với 04 tiết mục; kết quả đạt 01 giải B; 02 giải C; 01 giải khuyến khích tiết 

mục; 01 giải khuyến khích Chương trình. Tham gia các hoạt động thể thao, 

trò chơi dân gian và diễu hành, thả hoa đăng, đèn nước trong đêm Lễ hội Ok 

Om Bok tại Ao Bà Om… Với thành tích đó, Chủ tịch UBND huyện Tiểu 

Cần đã tặng giấy khen cho 04 tập thể, cá nhân Đội ghe Ngo của huyện; đồng 

thời trao giấy cảm tạ, tặng quà lưu niệm cho các mạnh thường quân có nhiều 

đóng góp, động viên Đội ghe Ngo huyện Tiểu Cần tham gia thi đấu tại lễ hội 

Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

                                                                             An Oanh – Hải Nam 

 

ĐĂNG CAI TỔNG KẾT THI ĐUA KHỐI 

VĂN HÓA – THÔNG TIN 09 HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 

 

 

Ngày 22/11/2022, huyện Tiểu 

Cần đăng cai tổ chức tổng kết công 

tác thi đua ngành Văn hóa – Thông 

tin 09 huyện, thị xã, thành phố 

trong tỉnh năm 2022 và ký kết giao 

ước thi đua năm 2023.  

Báo cáo tại hội nghị cho biết, năm 2022 Phòng Văn hóa và Thông tin; 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố đã 

triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; đồng thời tham mưu và thực 

hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Thể 

thao, Du lịch, Truyền thông, Gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
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dựng đời sống văn hóa” của địa phương. Hầu hết các đơn vị trong khối đều 

thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Nổi bật 

như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Phòng trào 

Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao đạt nhiều thành tích cao qua các lần 

hội thi, hội diễn cấp huyện và tỉnh. Các phong trào thi đua có những đổi mới 

tích cực cả về nội dung và hình thức, tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng 

tham gia nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị.  

Chất lượng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể được nâng lên đáng kể; 

Chi bộ và Công đoàn 09 đơn vị đều xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên, không có trường hợp cán bộ, đảng viên vi phạm nội qui, qui chế làm 

việc cơ quan và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà 

nước. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống 

tham ô lãng phí, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chế độ chính 

sách đối với công chức, viên chức cũng được quan tâm thực hiện đạt yêu cầu 

theo các tiêu chí thi đua, với kết quả xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 

2022. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Cao Quốc Dũng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa 

– Thể thao và Du lịch bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong 

năm 2022 của Khối thi đua. Toàn Khối đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ chính 

trị của từng lĩnh vực, từng đơn vị, từ việc thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước đến nhiệm vụ xây dựng Ðảng, các đoàn thể, nội bộ, nhất là công tác thi 

đua - khen thưởng. Đồng thời cũng lưu ý các đơn vị trong Khối xác định thi 

đua là động lực để phát triển; quan tâm đến những điểm hạn chế, khó khăn 

của mình để tác động bằng các phong trào thi đua nhằm tạo sự chuyển biến 

tích cực hơn nữa trong năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Dịp này, các đơn vị Khối Văn hóa – Thông tin cũng ký kết giao ước thi 

đua năm 2023 và công nhận Cụm trưởng, Cụm phó Khối thi đua 09 huyện, 

thị xã, thành phố năm 2023 cho đơn vị 02 đơn vị: huyện Cầu Ngang và 

huyện Duyện Hải. 

                                                                    Đông Nhi – Quang Minh 
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SƠ KẾT CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
 

 
Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 tỉnh vừa hội nghị 

trực tuyến với các huyện, thị xã, 

thành phố trong tỉnh. Tại huyện 

Tiểu Cần, ông Nguyễn Văn Hùng – 

Chỉ tịch UBND huyện và các thành 

viên BCĐ phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 của huyện cùng tham dự. 

Thông tin tại hội nghị, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 

của tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến giữa tháng 11/2022 toàn tỉnh đã ghi nhận 

44.477 ca mắc mới Covid-19 (trong đó có 189 ca tử vong); nâng tổng số ca 

mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến nay lên 65.793 ca (Nhập cảnh 55 ca, 

ngoài tỉnh 380 ca, trong tỉnh: 65.358 ca); trong đó có 65.455 ca đã điều trị 

khỏi và 328 ca tử vong; đang điều trị 10 ca. Đáng chú ý là tỉnh Trà Vinh 

cũng đã ghi nhận 26 ca biến thể phụ BA.5; 33 ca biến thể phụ BA.2 và 01 ca 

Delta. Về công tác tiếp nhận và tiêm vắc xin phòng Covid-19; từ ngày 

27/4/2021 đến ngày 10/11/2022 tỉnh Trà Vinh đã nhận từ Bộ Y tế phân bổ 

2.630.881 liều vắc xin các loại (AstraZeneca, Pfizer, Sputnik…). Qua đó, 

các địa phương đã triển khai tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 2.286.193 

mũi;  Trẻ em từ 12 - 17 tuổi là 266.504 mũi và Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi 

là 183.703 mũi. 

Chỉ tính riêng huyện Tiểu Cần, thời gian gần đây đã phát hiện thêm 82 

trường hợp mắc Covid-19; trong đó có 01 trường hợp tử vong ở xã Hùng 

Hòa. Đối với công tác tiêm phòng đến ngày 05/11/2022 đã tổ chức tiêm vắc 

xin ngừa Covid-19 được 56 đợt, với tổng số 286.418 mũi. Trong đó, tiêm 

cho người từ 18 tuổi trở lên là 237.219 mũi (Mũi 1 được 71.448, đạt 

88,41%; Mũi 2 được 70.107, đạt 86,75%; Mũi 3 được 62.896 đạt 77,83%; 
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Mũi 4 được 32.768 đạt 40,55%). Trẻ em từ  Từ 12 -17 tuổi là 29.174 mũi 

(Mũi 1 được 10.792 đạt 91,05%; Mũi 2 được 10.387 đạt 87,63%; Mũi 3 

được 7.995 đạt 67,45%). Trẻ em từ 5 -11 tuổi được 20.025 mũi (Mũi 1 được 

11.230 đạt 87,49%; Mũi 2 được 8.795 đạt 68,52%). Ngoài ra, huyện Tiểu 

Cần cũng đã ghi nhận 143 trường hợp mắc bệnh Sốt xuất huyết; 43 trường 

hợp bệnh tay chân miệng và 13 trường hợp Viêm Gan B. 

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh 

thì hiện nay tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến khá phức tạp; ô nhiễm 

môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, lụt bão; đô thị hóa và di dân là điều 

kiện thuận lợi để dịch bệnh bùng phát; làm tăng nguy cơ dịch chồng dịch; sự 

xuất hiện, tiến hóa của các biến chủng mới dẫn đến miễn dịch giảm theo thời 

gian, xu hướng dịch bệnh khó dự báo. Thế nhưng, vẫn còn nhiều địa phương 

có tâm lý chủ quan, lơ là trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch. Công tác tiêm vắc xin còn gặp khó khăn do người dân không chịu tiêm 

và một số phụ huynh không đồng ý tiêm vắc xin cho trẻ em. Theo đó, Ban 

chỉ đạo tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục thực 

hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chủ động và 

quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, với các nội dung như: Thực hiện có hiệu 

quả Nghị quyết 38/NQ-CP của Chính phủ; sẵn sàng đáp ứng các tình huống 

dịch có thể xảy ra, không để bất ngờ, bị động. Quán triệt và thực hiện 

nghiêm những giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo công thức “2K 

(khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức 

người dân và các biện pháp khác” với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều 

trị. Theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện 

các biến thể mới; thường xuyên đánh giá cấp độ dịch để kịp thời điều chỉnh 

các biện pháp phòng, chống dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP; tăng cường 

giám sát phát hiện sớm, điều trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hạn chế 

các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong; đặc biệt là các nhóm nguy cơ 

cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh mạn tính, người già và trẻ em. Tập 

trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, hoàn thành 

sớm nhất kế hoạch đề ra; nhất là việc tiêm vắc xin mũi 3, mũi 4 cho từng 

nhóm đối tượng, tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế và không để vắc xin không được sử dụng kịp thời, gây lãng 

phí. Đẩy mạnh công tác truyền thông, không để người dân có tâm lý chủ 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 12/2022 

17 

 

quan, lơ là, mất cảnh giác và chủ động thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng 

dịch như đeo khẩu trang, khử khuẩn, vệ sinh môi trường để phòng, chống 

dịch bệnh, nhất dịch Covid-19 và các biến thể mới. 

                                                                     Trường Vũ – Đăng Khôi 

 

 

46 TRƯỜNG ĐỒNG LOẠT HỌP MẶT KỶ NIỆM  

NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 

 

Trong 02 ngày 19 và 

20/11/2022, tất cả 46 trường từ bậc 

học Mầm non đến Trung học phổ 

thông trên địa bàn huyện Tiểu Cần 

đồng loạt tổ chức kỷ niệm 40 năm 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 – 20/11/2022).  

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

huyện dự họp mặt tại Trường THCS Ngãi Hùng; bà Nguyễn Thị Ngọc Bích 

– Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự họp mặt tại Trường PTDT Nội trú 

THCS – THPT Tiểu Cần và Trường THPT Tiểu Cần; ông Nguyễn Văn 

Hùng – Chủ tịch UBND huyện dự họp mặt tại trường THCS Hiếu Trung. 

Đồng thời Huyện ủy – UBND huyện còn chỉ đạo và phân công lãnh đạo các 

ban, phòng ngành huyện và xã, thị trấn trực tiếp đến dự họp mặt và chia vui 

với thầy, cô giáo tại các trường trên địa bàn huyện.  

Tại buổi họp mặt của các trường, các đại biểu, các thầy cô giáo và các 

em học sinh đã được nghe thư chúc mừng của Tỉnh ủy – HĐND – UBND – 

UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh gửi đến toàn thể cán bộ, quản lý, giáo viên, các 

cựu giáo chức ngành giáo dục và các em học sinh, sinh viên toàn tỉnh nhân 

kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; đồng thời được nghe ôn lại 

truyền thống của nghề dạy học qua các thời kỳ và sự phát triển của đội ngũ 

nhà giáo trong 40 năm qua. Qua đó nhằm tôn vinh những giá trị cao đẹp của 

nghề dạy học và sự đóng góp tích cực của các thầy giáo, cô giáo cho sự 

nghiệp giáo dục và sự phát triển chung của đất nước. 

Hiện nay toàn huyện Tiểu Cần có gần 1.500 cán bộ quản lý, giáo viên. 

Những năm qua Huyện ủy, UBND huyện Tiểu Cần luôn quan tâm chỉ đạo 
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ngành giáo dục đặc biệt chăm lo đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ và 

phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, nhằm nâng cao 

chất lượng giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Đến nay tỷ lệ 

giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn trình độ đào tạo trên 98%, đảng viên 

chiếm gần 65% và có 03 nhà giáo ưu tú. Năm học 2022 – 2023 huyện Tiểu 

Cần tiếp tục chỉ đạo ngành giáo dục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Giáo dục – Đào tạo và của tỉnh về 

công tác giáo dục và đào tạo. Trong đó trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 

29 –NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa 

XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu 

công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng 

xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ 

thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 

2022 – 2023 và chủ đề năm học, gắn với 12 nhiệm vụ cùng với việc phòng 

ngừa dịch bệnh Covid 19. Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng 

cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng lực chuyên môn cho cán 

bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, đáp ứng tốt yêu cầu của nhiệm vụ giáo dục – 

đào tạo trong giai đoạn hiện nay. 

Trước đó, năm học 2021 – 2022 diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt 

do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, ngành giáo dục phải đối mặt với rất 

nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp 

ủy Đảng, chính quyền và sự sự phối hợp, giúp đỡ của các tổ chức chính trị - 

xã hội và toàn xã hội; đặc biệt là sự nỗ lực khắc phục khó khăn của đội ngũ 

cán bộ quản lý, giáo viên đã góp phần đưa công tác giáo dục – đào tạo của 

huyện hoàn thành chương trình, các nhiệm vụ đề ra và đạt được nhiều kết 

quả quan trọng. Vì vậy nhân  buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo 

Việt Nam năm nay đã có rất nhiều tập thể, cá nhân của các trường đã được 

khen thưởng danh hiệu lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua cơ sở. Ngoài ra 

các thầy giáo, cô giáo còn nhận được nhiều đóa hoa tươi thắm từ học trò của 

mình. Đây là sự tôn vinh và ghi nhận về những đóng góp cuả quý thầy giáo, 

cô giáo cho sự nghiệp giáo dục, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực 

và bồi dưỡng nhân tài của địa phương. 

                                                                            Phú Minh Hẹn 
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TRƯỜNG THPT HIẾU TỬ KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP 

 

 

Ngày 13/11/2022, Trường 

THPT Hiếu Tử long trọng tổ chức 

lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo 

Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022) 

và 15 năm thành lập trường (2007 - 

2022). 

 Trường THPT Hiếu Tử thành lập theo Quyết định số 1365 ngày 

18/9/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh. Trường ra đời thỏa nguyện 

mơ ước của nhân dân, phụ huynh và học sinh xã Hiếu Tử, Hiếu Trung và các 

xã lân cận, đó cũng là tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển nguồn nhân lực 

trong thời kì đổi mới. Khi mới thành lập trường chỉ có 05 phòng học với 08 

lớp, 265 học sinh, 19 thầy cô và 01 lãnh đạo cùng đồng hành vượt qua khó 

khăn, thử thách để thi đua dạy tốt, học tốt. Hàng năm số học sinh của trường 

đều tăng, chất lượng giáo dục được nâng lên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tăng 

lên rõ rệt. Tính riêng trong năm học 2021 - 2022, tỷ lệ học sinh Trường 

THPT Hiếu Tử xếp loại hạnh kiểm khá, tốt đạt trên 98%; chất lượng học 

sinh khá, giỏi đạt trên 57%; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp đạt trên 99%. Công 

tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục có sự tiến bộ, năm học 2021 - 2022, nhà 

trường đạt 07 giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 01 

giải nhất, 02 giải ba, 04 giải khuyến khích. Hiện nay Trường THPT Hiếu Tử 

được xây dựng khá khang trang với 16 lớp, 600 học sinh và 39 giáo viên đều 

đạt chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ. 

Trong chặng đường 15 năm qua trường đã có 14 thế hệ với hàng ngàn 

học sinh ra trường và có nhiều em thành đạt, có vị trí cao trong xã hội, là tấm 

gương sáng cho các em học sinh thế hệ tiếp theo. Trong thời gian tới, tập thể 

giáo viên Trường THPT Hiếu Tử sẽ tiếp nối truyền thống nhà trường 15 năm 
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qua, sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây 

dựng Trường THPT Hiếu Tử thành một địa chỉ tin cậy, một điểm sáng về 

giáo dục của huyện. Trong đó, trường sẽ tranh thủ các nguồn vốn quan tâm 

cải tạo đáng kể về cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, phấn đấu xây dựng 

trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào năm 2023. 

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần ghi nhận, biểu dương và chúc 

mừng những thành tích mà giáo viên và học sinh của Trường THPT Hiếu Tử 

đã đạt được trong chặn đường 15 năm qua. Đồng thời đề nghị các ngành, các 

cấp, tập thể thầy cô và các em học sinh Trường THPT Hiếu Tử tiếp tục nỗ 

lực, cố gắng hơn nữa, tích cực tham gia các phong trào hành động cách 

mạng ở địa phương; rèn luyện, trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách 

nhiệm đối với nghề dạy học, ngày càng hoàn thiện về phong cách và trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng chất các tiêu 

chí để Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, góp phần xây dựng huyện Tiểu 

Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2024. Riêng các em học 

sinh phải biết tri ân, đền đáp công lao dạy dỗ của quý thầy cô giáo bằng cách 

cố gắng học tập, rèn luyện, trau dồi đạo đức, tôn trọng thầy cô và tự vươn 

lên để lập nghiệp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và 

hội phụ huynh tiếp tục quan tâm, chung sức tạo động lực, phối hợp cùng với 

nhà trường thực hiện tốt chủ trương “phát triển giáo dục và đào tạo là quốc 

sách hàng đầu”, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quốc. 

Tại buổi lễ, Ban Giám hiệu trường trao tặng 15 suất học bổng, mỗi suất 

trị giá 1,5 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nguồn 

kinh phí do trường vận động từ các mạnh thường quân và cựu học sinh của 

trường đóng góp. Dịp này, Ban Giám hiệu trường cũng đã khen thưởng cho 

05 giáo viên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 09 giáo viên có thành tích 

cao trong ôn thi học sinh giỏi; khen thưởng cho 07 em đạt học sinh giỏi vòng 

tỉnh và 10 em có bài viết hay về thầy cô, mái trường chào mừng ngày Nhà 

giáo Việt Nam 20/11/2022. 

                                                                     Kiều Diễm - Chí Hiển 
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PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG 

GIỚI VÀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI 
 

 

 
 

Ban Vì STBPN huyện vừa phát 

động Tháng hành động vì bình đẳng 

giới và phòng, chống bạo lực trên cơ 

sở giới năm 2022, với chủ đề “Đảm 

bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng 

và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em 

gái nhằm thực hiện bình đẳng giới 

và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.  

Phát biểu tại lễ phát động, ông Sơn Sô Phonl – Phó Chủ tịch UBND 

huyện Tiểu Cần khẳng định: Bình đẳng giới là chìa khoá để xoá bỏ bạo lực 

đối với phụ nữ và trẻ em. Thông điệp này đã được sử dụng xuyên suốt trong 

những năm qua như định hướng chính cho công tác truyền thông về phòng, 

chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em, nhằm huy động sự tham gia vào 

cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân; 

đặc biệt là nam giới trong công tác phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và 

trẻ em gái. Mục tiêu đó sẽ trở thành hiện thực nếu chúng ta cùng hành động, 

cùng chung tay thực hiện bằng trách nhiệm, sự nỗ lực của các cấp, các ngành 

và toàn xã hội…  Phó Chủ tịch UBND huyện còn yêu cầu các cấp, các 

ngành tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt những hoạt động trọng tâm như: 

Tăng cường tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng 

hành động bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng; 

Tuyên truyền các chính sách đảm bảo an sinh xã hội cho người dân nói 

chung và phụ nữ, trẻ em nói riêng; vai trò của việc tăng cường quyền năng 

cho phụ nữ và trẻ em gái trong việc thúc đẩy bình đẳng giới; tổ chức các 

cuộc thi về chủ đề bình đẳng giới và bạo lực trên cơ sở giới. Tăng cường xã 

hội hóa các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn 

nhân bị xâm hại. Khuyến khích sự tham gia của nam giới trong các hoạt 
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động bình đẳng giới. Đặc biệt là các tầng lớp Nhân dân trong huyện hãy tích 

cực hưởng ứng thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia 

đình; phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; đồng thời lên 

tiếng tố giác hoặc hành động cụ thể để ngăn chặn kịp thời các hành vi bạo 

lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em có thể xảy ra; góp phần xây dựng gia đình, xã 

hội ngày càng phát triển theo hướng văn minh hơn. 

                                                                                  Thanh Thanh  

 

SÀNG LỌC BỆNH TIM BẨM SINH CHO 151 TRẺ EM 

 
 

Hội Bảo trợ Người khuyết tật 

và Nạn nhân chất độc Da 

cam/Diôxin tỉnh kết hợp Trung tâm 

Y tế huyện Tiểu Cần và Bệnh viện 

tim Tâm Đức Tp.HCM vừa tổ chức 

khám sàng lọc bệnh tim cho những 

trẻ em có dấu hiệu bệnh tim. 

Tại đây đã có 151 trẻ được cha mẹ đưa đến khám sàng lọc bệnh tim 

bẩm sinh. Theo đó, các bác sĩ Bệnh viện tim Tâm Đức Tp.Hồ Chí Minh đã 

khám, siêu âm để phát hiện các bệnh về tim cho trẻ nhằm giúp các gia đình 

có hướng điều trị kịp thời. Qua khám sàng lọc đã có 03 trẻ mắc bệnh tim 

nặng được các bác sĩ chỉ định gia đình cần phải chuyển trẻ lên Bệnh viện tim 

Tâm Đức để phẫu thuật càng sớm càng tốt. Các bác sĩ cũng cho biết, 03 cas 

cần phẫu thuật đợt này có chi phí thấp nhất là từ hơn 80 triệu đồng đến 124 

triệu đồng. Theo Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc Da 

cam/Diôxin huyện Tiểu Cần, đối với các cas bệnh được chỉ định phẫu thuật 

sẽ được miễn phí hoàn toàn, trong đó gồm nguồn chi từ Bảo hiểm y tế theo 

quy đinh, phần còn lại sẽ được nhà tài trợ là Công ty HSBC ở Thành phố Hồ 

Chí Minh hỗ trợ.  

Ngoài các cas được chỉ định phẫu thuật, đối với các trẻ được khám sàng 

lọc tim lần này, các bác sĩ còn tư vấn, hướng dẫn cho phụ huynh cách chăm 

sóc sức khỏe cho các trẻ như chế độ dinh dưỡng cho trẻ, hướng dẫn trẻ đi 

đứng, chơi đùa sao cho không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe… Chi phí cho 

mỗi cas khám sàng lọc gần 01 triệu đồng; đồng thời các trẻ đến khám còn 

được hỗ trợ uống sữa, ăn bánh ngọt, chơi trò chơi miễn phí. Tất cả nguồn 
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kinh phí trên do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc Da 

cam/Diôxin tỉnh Trà Vinh vận động Công ty HSBC Tp.Hồ Chí Minh hỗ trợ. 

Đây là hoạt động đầy ý nghĩa và nhân văn sâu sắc, giúp trẻ em có trái tim 

khỏe mạnh, sống vui vẻ, hạnh phúc và góp phần làm giảm gánh nặng cho 

các gia đình có con em bị bệnh tim bẩm sinh. 

                                                                                        Bảo Nhi 

 

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI THI  

“TIẾNG HÁT KARAOKE” LẦN THỨ I/2022 

 

Từ ngày 18 – 23/11/2022, 

Trung tâm VH-TT&TT, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện phối 

hợp tổ chức thành công Hội thi 

“Tiếng hát Karaoke” lần thứ I 

năm 2022, nhân kỷ niệm 40 năm 

Ngày nhà Giáo Việt Nam. 

Đến với hội thi lần này có 107 thí sinh là cán bộ, công chức, viên chức, 

giáo viên, học sinh, thành viên các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử, Tụ điểm hát với 

nhau và quần chúng nhân dân yêu thích văn nghệ trên địa bàn huyện Tiểu 

Cần đăng ký tham gia. Hội thi “Tiếng hát Karaoke” gồm có 2 thể loại: Tân 

nhạc và Cổ nhạc. Mỗi thể loại được tổ chức 2 vòng thi. Thí sinh được tham 

gia cả 02 thể loại với những bài hát theo danh mục do Ban tổ chức tuyển 

chọn và đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho phép lưu hành, có 

trong danh mục Karaoke. Ưu tiên những bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, 

truyền thống cách mạng, tình yêu quê hương đất nước và lao động sản 

xuất… Nhìn chung các thí sinh đều có sự chuẩn bị rất chu đáo bài hát dự thi 

và chấp hành đúng các qui định của Ban tổ chức; do đó nhiều thí sinh đã thể 

hiện khá thành công phần dự thi của mình, được khán giả, người hâm mộ cổ 

vũ nồng nhiệt. Tuy nhiên, vẫn còn một vài thí sinh chưa có sự đầu tư thời 

gian tập luyện cả nội dung và phong cách diễn đạt hoặc lựa chọn bài hát 

chưa phù hợp với chất giọng, chưa nắm vững nội dung của bài hát nên hát 

sai lời, sai nhịp, dẫn đến kết quả chưa tốt như mong muốn.  

Qua 02 vòng thi của 02 thể loại Tân nhạc và Cổ nhạc, Ban tổ chức đã 

trao thưởng 22 giấy khen cho các thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại hội thi. 
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Trong đó có 02 giải nhất, 02 giải nhì, 04 giải ba, 12 giải giải khuyết khích 

cho 02 thể loại Tân nhạc, Cổ nhạc và 02 giải đặc biệt cho 02 thí sinh nhỏ 

tuổi nhất, lớn tuổi nhất. Thí sinh Nguyễn Thị Thảo Ngân – Trường tiểu học 

Long Thới A đạt giải nhất thể loại Tân nhạc và thí sinh Lý Kim Phượng – 

đơn vị xã Phú Cần đạt giải nhất thể loại Cổ nhạc.  

                                                                     Thúy Vân – Chí Hẹn 

 

NGƯỜI DÂN KHÓM 5 (TTTC) VUI MÙA LỄ HỘI  

OK OM BOK NĂM 2022 
 

 
 

Sau gần 2 năm không tổ chức 

được các lễ, hội do ảnh hưởng dịch 

bệnh Covid 19, năm 2022 này bà 

con dân tộc Khmer ở khóm 5 thị 

trấn Tiểu Cần nói riêng và huyện 

Tiểu Cần nói chung đã được hưởng 

một mùa Lễ hội Ok Om Bok vui vẻ 

và thắm tình đoàn kết. 

Khóm 5 là một trong những khóm có đông đồng bào dân tộc Khmer 

của thị trấn Tiểu Cần. Toàn khóm có 353 hộ, với 1.447 nhân khẩu, trong đó 

dân tộc Khmer chiếm 38,35%. Ông Kim Bê – Người có uy tín trong đồng 

bào dân tộc Khmer ở khóm 5 cho biết, thay vì đi nơi khác chơi hoặc tổ chức 

tiệc tùng trong những ngày diễn ra Lễ hội Ok Om Bok như những năm trước 

thì năm nay nhiều người dân, đặc biệt là các thanh niên dân tộc Khmer ở đây 

đã đề xuất tổ chức các trò chơi dân gian ngay tại địa phương. Được sự thống 

nhất của chính quyền địa phương, ngày 08/11/2022 tại Nhà Văn hóa cộng 

đồng khóm 5 đã diễn ra nhiều hoạt động trò chơi dân gian, tạo nên sinh khí 

cho mùa Lễ hội Ok Om Bok thêm phần nhộn nhịp, vui vẻ. Các trò chơi được 

tổ chức trong ngày hội gồm kéo co, nhảy bao, đập nồi, ngậm nước đổ vào 

chai và đua ghe truyền thống. Đặc biệt trong đó có 02 trò chơi đã gây được 

ấn tượng nhất đó là trò chơi đập bọc nước, được mô phỏng theo trò chơi đập 

nồi và trò chơi đua nghe truyền thống, được mô phỏng theo môn đua ghe 

Ngo. Dù là những trò chơi dân gian, nhưng các hoạt động này đã thu hút 
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đông đảo người dân trên địa bàn với đủ mọi thành phần, mọi lứa tuổi đến 

tham gia và cổ vũ, trên tinh thần vui tươi, lành mạnh. 

Nổi bật nhất là môn đua ghe truyền thống, được sử dụng từ những chiếc 

ghe với chất liệu Compsic, chiều dài đường đua trên 100m, được bố trí tại 

kênh Bà Liếp thuộc địa bàn khóm 5. Đây là một môn thi đấu lần đầu tiên 

được tổ chức tại huyện Tiểu Cần nên đã được đông đảo vận động viên đăng 

ký tham gia và rất đông khán giả đến xem, cổ vũ rất nhiệt tình. Dù bận bịu 

nhiều công việc gia đình, nhưng chị Thạch Thị Mỹ Lệ, người dân khóm 5 

cũng tranh thủ thời gian cùng với mẹ già của mình đến xem và chia vui với 

mọi người về trò chơi thú vị này. Hai mẹ con chị Lệ đều rất phấn khởi và 

nhiệt tình cổ vũ cho các vận động viên. Chị Lệ nói, năm nay em được 38 

tuổi mà lần đầu tiên ở quê em có tổ chức đua ghe như thế này em rất mừng, 

phấn khởi. Hy vọng là từ đây về sau, hoạt động này tiếp tục được tổ chức 

như vậy nữa cho mùa Ok Om Bok ở địa phương náo nhiệt hơn. Bà con ở đây 

rất phấn khởi đã đến hai bên bờ kinh cổ vũ tấp nập. Không khí Ok Om Ok ở 

khóm 5 năm nay vui hơn mọi năm. Tiếp lời con mình, bà Nguyễn Thị Lùng 

chia sẻ thêm:“Tui năm nay 69 tuổi rồi, tui mới thấy đua ghe lần đầu tiên tại 

Tiểu Cần. Hồi đó tới giờ hỏng có được đi Trà Vinh xem đua ghe Ngo, hôm 

nay khóm 5 có tổ chức đua ghe truyền thống, tui đi coi thấy vui quá. Hy 

vọng rằng năm sau còn tiếp tục tổ chức nữa”. 

Có thể nói các hoạt động này không chỉ tạo thêm sinh khí vui tươi, 

phấn khởi nhân mùa lễ hội Ok Om Bok của người dân địa phương, mà còn 

tạo ra sân chơi lành mạnh, bỗ ích cho thanh niên trên địa bàn; đồng thời góp 

phần bảo tồn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer nên đã được 

nhiều thanh niên dân tộc Khmer ở khóm 5 thị trấn Tiểu Cần hưởng ứng tích 

cực. Trong tâm trạng phấn khởi, anh Thạch Sô Va Ni – một thanh niên 

Khóm 5 hồ hởi nói, để mừng Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc 

Khmer năm nay, toàn bộ thanh niên khóm 5 đều tham gia các hoạt động, các 

trò chơi. Buổi sáng có trò chơi dân gian, buổi chiều Ban tổ chức có tổ chức 

giải đua ghe truyền thống. Mỗi ghe có 02 vận động viên. Bà con ở đây rất 

vui và nhiệt tình hưởng ứng, đồng thời còn hỗ trợ kinh phí để trao thưởng 

khuyến khích tinh thần các vận động viên tham gia.  

Ông Kim Bê, người có uy tín ở khóm 5 thị trấn Tiểu Cần cho biết thêm 

năm nay là năm đầu tiên hết Covid, địa phương tổ chức các hoạt động này 
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nhằm tạo bầu không khí cho người dân trong mùa Lễ hội Ok Om Bok. Tuy 

là được tổ chức đầu tiên nhưng cũng thu hút đông đảo vận động viên là 

thanh niên tại địa phương và ở các khóm khác tham gia. Nếu năm nay tổ 

chức thành công, năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện, đồng thời nếu có 

nhà tài trợ thì chúng tôi sẽ phát triển thêm các trò chơi. 

Được biết với đặc thù là địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer, 

khóm 5 cũng là địa phương đầu tiên ở huyện Tiểu Cần tổ chức vận động và 

xây dựng được nhà sinh hoạt cộng đồng gắn liền với Trụ sở Ban nhân dân 

khóm. Đây vừa là nơi để tổ chức sinh hoạt của bà con dân tộc Khmer vào 

các dịp lễ, hội hàng năm và cũng là nơi để họp dân khi chính quyền địa 

phương có yêu cầu. 

Theo thông lệ, mùa Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào dân tộc Khmer 

thường cận kề với ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 hàng năm tại 

các ấp, khóm ở địa phương. Những năm gần đây Mặt trận Tổ quốc các cấp 

đều chủ trương tổ chức ngày hội này gồm có cả “phần lễ” và “phần hội”. Vì 

vậy với việc khóm 5 thị trấn Tiểu Cần tổ chức các hoạt động lần này, các ấp, 

khóm trong huyện có thể tham khảo để vận dụng sáng tạo trong việc tổ chức 

“phần hội” của ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương mình sắp 

tới, góp phần tạo thêm sinh khí vui tươi, phấn khởi và thắm tình đoàn kết. 

                                                                     Khắc Phú - Chí Hẹn 
                                                                                                                                                                                                         
TUYÊN TRUYỀN “TIẾT KIỆM ĐIỆN TRONG TRƯỜNG HỌC” 

 

 
 

Điện lực Tiểu Cần vừa kết hợp 

với phòng Giáo dục và Đào tạo, 

Trường THPT Tiểu Cần tổ chức 

tuyên truyền “Tiết kiệm điện trong 

trường học” năm 2022, thông qua 

hoạt động ngoại khóa với chủ đề 

“Chung tay tiết kiệm điện, hành 

động nhỏ, ý nghĩa lớn”.  

Chương trình tuyên truyền “Tiết kiệm điện trong trường học” năm 2022 

nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Điện lực Trà Vinh và Sở Giáo dục – Đào 

tạo nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh 
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các trường học về sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm, nhất là việc sử 

dụng tiết kiệm điện trong các trường học.  

Trong chương trình tuyên truyền “Tiết kiệm điện trong trường học” tại 

Trường THPT Tiểu Cần, các đại biểu được xem các tiết mục văn nghệ và 

tiểu phẩm do các em học sinh của trường thực hiện với nội dung sử dụng 

điện an toàn, tiết kiệm. Ngoài ra nhân viên của Điện lực Tiểu Cần còn phát 

tờ rơi và trực tiếp tuyên truyền các kiến thức có liên quan đến vấn đề tiết 

kiệm điện. Cụ thể để tiết kiệm điện, các gia đình nên sử dụng đèn Led, đèn 

Compact; một số phương pháp dùng đồ điện trong nhà như thế nào để tiết 

kiệm điện năng như tivi, tủ lạnh, máy giặt, bàn ủi, máy điều hòa nhiệt độ, nồi 

cơm điện, quạt điện; đồng thời khuyến cáo các biện pháp để đề phòng tai 

nạn liên quan đến việc sử dụng điện. Bên cạnh đó trong chương trình, nhân 

viên Điện lực Tiểu Cần còn tổ chức trò chơi đố vui có thưởng thông qua 

hình thức đặt câu hỏi liên quan đến việc sử dụng điện an toàn, hiệu quả và 

tiết kiệm. Qua đó đã trao 40 phần quà cho các em học sinh tham gia trả lời 

đúng câu hỏi do ban tổ chức đặt ra. Dịp này Công ty Điện lực Trà Vinh còn 

trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn 

của trường THPT Tiểu Cần. 

                                                                                       Nguyễn Đại 

 

KIÊN QUYẾT TẤN CÔNG, TRẤN ÁP TỘI PHẠM 
 

 
 

Hàng năm, cứ vào dịp cuối 

năm tình hình tội phạm luôn có 

chiều hướng gia tăng, nhất là thời 

điểm gần tết Nguyên đán. Cũng như 

mọi năm vào thời điểm này, Công 

an huyện Tiểu Cần đã ra quân thực 

hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp 

tội phạm nhằm bảo đảm tình hình 

ANTT - ATGT tại địa phương.  

Theo thống kê của Công an huyện Tiểu Cần, trong năm 2022 trên địa 

bàn huyện đã xảy ra chung 79 vụ vi phạm về trật tự xã hội. Trong đó tội 

phạm về trật tự xã hội xảy ra 19 vụ, thiệt hại tài sản khoảng 90 triệu đồng; tệ 

nạn xã hội phát hiện và triệt xóa 40 vụ, gồm 237 đối tượng đánh bạc dưới 
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các hình thức ăn thua bằng tiền; phát hiện 10 vụ với 19 đối tượng trộm cắp 

vặt. Riêng tội phạm về kinh tế, phát hiện 02 vụ, 02 đối tượng mua bán hàng 

cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Tội phạm về ma túy, phát hiện và bắt quả tang 

08 vụ, 08 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy… 

Thượng tá Trần Văn Kỳ - Trưởng Công an huyện Tiểu Cần cho biết, từ 

đầu năm đến nay lực lượng Công an từ huyện đến xã, thị trấn đã tập trung 

triển khai, thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp công tác đảm bảo an ninh 

trật tự (ANTT). Nhờ đó trong năm tỷ lệ điều tra, khám phá án, triệt xóa tội 

phạm đạt trên 90%, đặc biệt lực lượng công an đã điều tra, khám phá nhanh 

nhiều vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, qua đó được các ngành, các cấp 

và nhân dân đánh giá cao. Ngoài ra trong năm tai nạn giao thông trên địa bàn 

cũng được kéo giảm cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị 

thương. Bên cạnh thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về cấp căn cước công 

dân cũng được Công an huyện triển khai thực hiện đúng lộ trình, đảm bảo 

phục vụ tốt công tác quản lý xã hội và phòng, chống tội phạm, góp phần tạo 

môi trường lành mạnh, ổn định đời sống nhân dân và phát triển kinh tế, xã 

hội của địa phương.  

Tuy nhiên vào thời điểm gần tết Nguyên đán hàng năm, lượng người 

lao động từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương rất nhiều, cùng với các 

hoạt động mua bán, đi lại của người dân sẽ tăng lên, kéo theo đó là tình hình 

ANTT thường sẽ có những diễn biến phức tạp hơn. Vì vậy Ban lãnh đạo 

Công an huyện đã chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện và xây dựng 

kế hoạch tổ chức đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm nhằm ngăn ngừa và 

hạn chế đến mức thấp nhất tình hình tội phạm diễn ra trên địa bàn huyện. 

Theo đó thời gian thực hiện đợt cao điểm đã được bắt đầu từ ngày 

15/11/2022 và kéo dài đến ngày 05/02/2023. Ban lãnh đạo Công an huyện 

chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy và Công 

an các xã - thị trấn tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt 

số đối tượng có tiền án, tiền sự, số thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập thành 

băng, nhóm hoạt động phạm tội để phòng ngừa các hành vi phạm tội. Tổ 

chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm trật tự xã hội, nhất là các 

loại tội phạm thường xảy ra trong dịp tết như trộm cắp tài sản, cướp giật, lừa 

đảo; cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em, cờ bạc, cá độ bóng đá và 

các tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. 
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Thượng tá Trần Văn Kỳ - Trưởng Công an huyện Tiểu Cần còn chỉ đạo các 

lực lượng cần tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo khép kín, không để trống 

địa bàn, tuyến được phân công, phân cấp quản lý. Đối với lực lượng cảnh sát 

hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường tổ chức ra quân triệt xóa các vụ án lớn, 

phức tạp, dư luận quan tâm; vô hiệu hóa, khống chế, xử lý các đối tượng có 

biểu hiện tụ tập thành nhóm thực hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp 

luật, không để hoạt động lộng hành, phức tạp. Công an huyện sẽ phân công 

lực lượng thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, giải quyết kịp thời các kiến 

nghị, phản ánh, tin báo, tố giác tội phạm của người dân, cơ quan, tổ chức. 

Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm xảy ra từ nay 

đến những ngày trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 là 

quyết tâm của toàn lực lượng Công an huyện Tiểu Cần.  

Đại diện cho lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm, thiếu tá Lâm 

Thanh Thuyền – Phó đội trưởng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - 

kinh tế và ma túy hạ quyết tâm trước Ban lãnh đạo Công an huyện là sẽ chủ 

động nắm chắc tình hình, tấn công quyết liệt, phấn đấu kéo giảm số vụ phạm 

tội về hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường; đấu tranh xử lý kịp thời các 

nhóm đối tượng không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động trên địa 

bàn; triệt xóa nhanh các điểm, tụ điểm tệ nạn xã hội không để hình thành 

điểm nóng gây bức xúc dư luận trong quần chúng nhân dân. Tất cả cán bộ, 

chiến sĩ ra quân thực hiện đợt cao điểm với tinh thần hăng hái thi đua lập 

thành tích xuất sắc; kiên quyết, quyết liệt đấu tranh với các loại tội phạm. 

Phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong đợt cao điểm này. 

Theo dự báo, vào dịp tết Nguyên đán hàng năm tình hình trật tự an toàn 

giao thông cũng có những diễn biến phức tạp. Vì vậy Ban lãnh đạo Công an 

huyện còn chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông – trật tự và Công an các xã, thị 

trấn tổ chức cao điểm tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý vi phạm về trật 

tự an toàn giao thông, nhất là các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra 

tai nạn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy khi 

điều khiển phương tiện. Phấn đấu phòng ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông, 

không để xảy ra ùn tắc giao thông nhất là tại các điểm vui chơi, giải trí của 

nhân dân và khu vực chợ hoa, chợ tết; đồng thời kịp thời phát hiện, ngăn 

chặn và xử lý hành vi đua xe trái phép. 
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Tuy nhiên để góp phần ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, mỗi 

người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt 

động của các loại tội phạm; tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham 

gia phòng chống tội phạm trong việc phát hiện, tố giác và vây bắt tội phạm, 

góp phần giữ vững tình tình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.  

                                                                                         Khắc Phú 

 

ĐẠI HỘI THI ĐUA QUYẾT THẮNG LLVT  

GIAI ĐOẠN 2017 – 2022 

 

 

Ngày 15/11/2022, Đảng ủy - 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiểu 

Cần tổ chức Đại hội thi đua quyết 

thắng trong lực lượng vũ trang giai 

đoạn 2017 – 2022.  

Trong giai đoạn 2017 – 2022, Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Tiểu Cần đã lãnh chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt các phong trào thi 

đua của lực lượng vũ trang. Cụ thể như hàng năm, Đảng ủy – Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện luôn quán triệt, tổ chức học tập đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, 

Nghị quyết của Đảng các cấp cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang 

huyện, đạt 100% quân số. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang 

huyện có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng kiên định vững vàng, nêu 

cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác, rèn luyện nâng cao năng 

lực, trình độ về mọi mặt, nâng cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn “Diễn 

biến hòa bình” của các thế lực thù địch, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi 

nhiệm vụ được giao. Đối với công tác giáo dục chính trị, huấn luyện cho cán 

bội sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên 

hàng năm đều đạt 100% nội dung, chương trình theo kế hoạch; mỗi lực lượng 

có ít nhất 75% đạt khá, giỏi; vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.  

Đảng ủy - Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn thường xuyên tham mưu 

cho Ban chỉ đạo 35 cấp huyện chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện có 

hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Làm tốt công tác phối 

hợp giữa lực lượng 47 với lực lượng 35 của địa phương xây dựng mạng lưới 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 12/2022 

31 

 

tuyên truyền rộng khắp trên địa bàn huyện, qua đó góp phần nâng cao nhận 

thức chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng 

đối với quân đội cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện. 

Thường xuyên phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt 

phong trào “Lực lượng vũ trang huyện chung sức xây dựng nông thôn mới”; 

tiên phong trên tuyến đầu chống dịch Covid -19, góp phần tô điểm thêm hình 

ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Quan tâm đẩy mạnh việc 

triển khai thực hiện tốt các mô hình dân vận khéo “Mỗi tuần một việc làm có ý 

nghĩa”, “Hỗ trợ vốn cho Lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên phát triển 

kinh tế gia đình”, “Lực lượng vũ trang huyện xây dựng phong trào bảo vệ Tổ 

quốc, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân 

trên địa bàn huyện”; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, 

thăm, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ hưu trí; xây dựng nhà đồng 

đội, nhà đại đoàn kết, nhà tình đồng đội cho các gia đình có hoàn cảnh khó 

khăn. Tiếp nhận, thẩm định, xét duyệt và báo cáo về trên 16 hồ sơ thương 

binh; cấp tiền trợ cấp một lần cho 478 đối tượng được hưởng theo Quyết định 

290, 188, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ…  

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2017 đến nay Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện Tiểu Cần đã xây dựng và nhân rộng mô hình của 05 tập thể và 08 

cá nhân điển hình tiên tiến, thực sự là lực lượng nòng cốt thúc đẩy phong trào thi 

đua quyết thắng của LLVT huyện. Cũng chính từ phong trào này đã xuất hiện 

nhiều nhân tố tích cực được khen thưởng thành tích. Trong đó có 06 tập thể 

được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng; 36 lượt cán bộ chiến sĩ được tặng 

danh hiệu Chiến sĩ thi đua và 161 tập thể, 586 cá nhân được Bộ Quốc phòng, 

Quân khu 9, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND huyện, Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện tặng bằng khen, giấy khen. Riêng tập thể Ban Chỉ huy 

quân sự huyện, từ năm 2017 đến nay được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng danh 

hiệu “Đơn vị quyết thắng”, tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong 

trào thi đua quyết thắng” và “Đơn vị vững mạnh toàn diện”.... Những thành 

tích đó đã và đang góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ 

trang huyện Tiểu Cần tiếp tục phấn đấu để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ 

được giao trong những năm tiếp theo. 

Đến dự và chỉ đạo đại hội, Đại tá Lê Văn Thống – Phó Chính ủy Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh yêu cầu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiểu Cần 
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tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, tư tưởng 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đồng thời bám sát mục tiêu thi 

đua của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch 

vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực 

lượng vũ trang huyện có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, 

không ngại khó khăn gian khổ trong thực hiện nhiệm vụ; không ngừng nâng 

cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, chấp 

hành kỷ luật, giúp đỡ Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; chăm lo đời sống 

vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang huyện; gắn 

phong trào thi đua quyết thắng với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các Cuộc vận động “Phát huy truyền 

thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Quản lý khai thác vũ 

khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; tập 

trung thực hiện có hiệu quả 03 khâu đột phá, sẵn sàng nhận và hoàn thành 

xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

                                                                       An Oanh – Chí Hẹn 

 
              Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

HƯỚNG TỚI MỘT NỀN GIÁO DỤC TRUNG THỰC 

 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục. 

Người chỉ rõ:  

“ Từ tiểu học, trung học cho đến đại học, là nơi rèn luyện nhi đồng và 

thanh niên. Óc những người tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng. 

Nhuộm xanh thì nó sẽ xanh. Nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ. Vì vậy sự học tập ở 

trong trường có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên, và tương lai 

của thanh niên tức là tương lai của nước nhà. 

Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kể: 

Một buổi sáng chủ nhật, Bác Hồ đi dạo trong vườn Phủ Chủ tịch, tới 

gần cổng đỏ, thấy có tiếng ồn ào phía ngoài cổng vọng vào, hóa ra đang có 

tranh luận giữa đồng chí cảng vệ với cô giáo mẫu giáo. Chuyện bắt đầu từ 

việc cô giáo đưa các cháu đi tham quan quảng trường Ba Đình, đi qua cổng 

đỏ, cô giới thiệu: “Bác Hồ ở trong này”, vậy là các cháu nhao nhao đòi vào 

thăm Bác. 
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Chiều các cháu, cô giáo đưa các cháu tới trình bày với đồng chí cảnh 

vệ. Tất nhiên cảnh vệ không giải quyết cho vào, đúng lúc ấy thì Bác đi dạo 

tới. Bác bảo đồng chí Vũ Kỳ: “Sáng nay Bác đang rảnh, chú ra nói chú cảnh 

vệ cho các cháu vào chơi với Bác”. Được đồng chí Vũ Kỳ thông báo, cả 

đồng chí cảnh vệ và cô giáo đều vui mừng. Còn các cháu, khi thấy cánh 

cổng vừa mở ra đã chạy ào vào ôm lấy Bác đang tươi cười chào đón. Trong 

lúc chạy, một bé bị bạn xô ngã, vừa bò dậy vừa thút thít khóc. Cô giáo vội 

chạy lại đỡ cháu, vừa phủi quần áo cho cháu, cô vừa nựng: “Con mau nín đi, 

lát nữa vào nhà Bác, cô sẽ cho con xem thỏ”. Tình cờ nghe được lời cô giáo 

dỗ cháu bé, Bác đi nhanh tới hàng cây hoa hồng trồng ven đường, lựa ngắt 

lấy một bông hoa nhỏ. Người cẩn thận bẻ hết mấy cái gai ở cành hoa, rồi ân 

cần đưa cháu bé: “Bác tặng cháu bông hồng này, nhà Bác không nuôi thỏ 

đâu”. Quay sang cô giáo đang đứng bên cạnh, Bác ôn tồn nói: “Cô có biết 

nhà Bác nuôi thỏ hay không mà hứa với cháu bé. Tâm hồn các cháu như tờ 

giấy trắng, điều đầu tiên người lớn phải dạy các cháu là tính trung thực cháu 

ạ”. 

Lời nhắc nhở của Bác thật nhẹ nhàng nhưng vô cùng sâu sắc. Đối với 

trẻ nhỏ phải trung thực, thầy cô giáo không chỉ truyền dạy tri thức, học vấn 

cho các em mà còn phải dạy cho các em đức tính trung thực. Một nền giáo 

dục trung thực chính là một nền giáo dục Bác Hồ quan tâm và hướng đến. 

BÀI HỌC 

Trung thực là nét đạo đức vô cùng đáng quý, vốn được coi như một tiêu 

chí khi xem xét, đánh giá nhân cách của mỗi người. Tính trung thực được 

hình thành và nuôi dưỡng từ môi trường gia đình, trường học. Trong đó, 

việc giáo dục đức tính thật thà trong trường học là rất quan trọng. 
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Trong số này: 

 

1. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

2. Thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW6 cho cán bộ chủ chốt 

3. Đoàn giám sát của Ban Dân tộc - HĐND tỉnh làm việc tại huyện 

Tiểu Cần 

4. Sở Nội vụ thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

thành lập thị xã Tiểu Cần trực thuộc tỉnh 

5. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy 

thuộc Đảng bộ cơ sở 

6. Hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn nhân ngày  hội Đại 

đoàn kết toàn dân tộc 

7. Mừng công Đội ghe Ngo tham gia thi đấu tại lễ hội ok om bok tỉnh 

trà vinh 2022 

8. Đăng cai tổng kết công tác thi đua khối Văn hóa – Thông tin 09 

huyện, thị xã, thành phố năm 2022. 

9. Sơ kết công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

10. Đồng loạt họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 

11. Trường THPT Hiếu Tử kỷ niệm 15 năm thành lập 

12. Phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, 

chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. 
13. Khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho 151 trẻ em 

14. Tổ chức thành công Hội thi “Tiếng hát Karaoke” lần thứ I/2022. 

15. Người dân khóm 5 (TTTC) vui mùa lễ hội OkOmBok 2022 

16. Tuyên truyền “tiết kiệm điện trong trường học” 

17. Kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm 

18. Đại hội thi đua quyết thắng LLVT huyện giai đoạn 2017 - 2022 

19. 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: Đồng chí Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện và CBGV Trường THCS Ngãi Hùng tại buổi họp mặt kỷ niệm 40 năm 

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11  

* Ảnh 2: Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

trao tặng nhà Đại đoàn kết cho hộ khó khăn về nhà ở (Tập Ngãi) 

 

  
* Ảnh 3: Ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND huyện trao bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh cho cán bộ, giáo viên Trường THCS Hiếu Trung 

* Ảnh 4: Ông Sơn Sô Phonl - Phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các ngành 

trao thưởng cho thí sinh đạt thành tích xuất sắc tại Hội thi “Tiếng hát Karaoke” huyện 

Tiểu Cần lần thứ I năm 2022. 

                                                Bìa & minh họa: Quang – Minh - Hẹn  

                                                    (Xuất bản phẩm không bán) 


