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Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 
        

 HUYỆN TIỂU CẦN 21 NĂM KHÁNG CHIẾN  

CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ (1954-1975) 

 

 

1- Bối cảnh lịch sử và đặc điểm kinh tế, văn hoá – xã hội 

Mùa thu năm 1954 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân 

dân Việt Nam kết thúc thắng lợi; Hiệp định Geneve được ký kết, hoà bình 

lập lại trên toàn cõi Đông Dương; lệnh đình chiến được thi hành trên địa bàn 

tỉnh Trà Vinh từ ngày 11 tháng 8 năm 1954, ngay lúc đó, đế quốc Mỹ đã lộ 

rõ ý đồ quyết thôn tính miền Nam Việt Nam bằng chủ nghĩa thực dân mới. 

Về phía ta sau khi kháng chiến thành công, tỉnh Vĩnh Trà lại được tách 

ra thành hai tỉnh (Trà Vinh và Vĩnh Long) đồng thời huyện Càng Long cũng 

được tách ra thành hai huyện (Tiểu Cần và Càng Long), huyện Tiểu Cần lúc 

này được phân chia thành 5 xã (Tiểu Cần, Long Thới, Tân Hoà, Hùng Hoà, 

Tập Ngãi). Từ đây, Uỷ ban kháng chiến hành chánh các cấp được giải thể. 

Ta tạm thời không thiết lập chính quyền ở các địa phương. Cho đến năm 

1960 sau đồng khởi, với sự ra đời của Uỷ ban Mặt trận Dân tộc giải phóng 

các cấp, Uỷ ban tự quản được thành lập ở các xã vùng giải phóng đảm 

đương nhiệm vụ của chính quyền nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng 

Cộng sản. Đảng bộ Tiểu Cần được củng cố lại ngay sau khi huyện Tiểu Cần 

tách ra khỏi Càng Long với số đảng viên là 250 người, Ban chấp hành 

Huyện uỷ có 7 thành viên, do đồng chí Lê Văn Bông (Ba Bông) làm Bí thư. 

Các tổ chức Đảng Cộng sản ở đây kịp thời triển khai các công tác chuyển 

quân tập kết và điều hành các hoạt động kinh tế - văn hoá – xã hội trên địa 

bàn. Vào năm 1957, huyện Tiểu Cần và huyện Cầu Kè sáp nhập làm một lấy 

tên là huyện Cầu Kè. Đến năm 1963, xã Tiểu Cần được tách ra thành hai đơn 

vị gọi là xã Tiểu Cần và huyện lỵ Tiểu Cần. Sang năm 1968, xã Tập Ngãi 

(thuộc huyện Tiểu Cần cũ) được tách ra khỏi huyện Cầu Kè lại tách thành 

hai huyện (Tiểu Cần và Cầu Kè). Huyện Tiểu Cần lúc này gồm 5 xã và một 

huyện lỵ có tổng số 63 ấp, cụ thể là: 
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- Huyện lỵ Tiểu Cần có 6 ấp: Châu Thành A, Châu Thành B, Cây Hẹ, 

Thầy Linh, Bà Liếp, Xóm Vó. 

- Xã Tiểu Cần có 10 ấp: Sóc Tre, Cầu Tre, Đại Mong, Đại Trường, Phú 

Thọ, Ô Ét, Ô Đùng, Tân Đại, Tân Trung Giồng, Lò Ngò. 

- Xã Tập Ngãi có 15 ấp: Thánh Đường, Ngãi Trung, Ông Xây, Giồng 

Tranh, Chánh Hội A, Chánh Hội B, Ngãi Phú, Ngãi Thuận, Ngãi Hoà, Cây 

Ổi, Đại Sư, Ô Trôm, Ô Trao, Ngãi Hưng, Ngã Tư. 

- Xã Hùng Hoà có 14 ấp: Ấp Nhứt, Ấp Sáu, Ấp Nhì, Trà Mềm, Phụng 

Sa, Te Te, Hoà Trinh, Từ Ô, Ông Rùm, Sóc Tràm, Sóc Sáp, Sóc Cầu, Ấp 

Kinh, Rạch Dung. 

- Xã Tân Hoà có 10 ấp: Tân Thành Đông, Tân Thành Tây, An Cư, 

Nhơn Hoà, Cần Tiêu, Ấp Trẹm, Sóc Dừa, Sóc Tràm, Cây Chăng, Cao Một. 

- Xã Long Thới có 08 ấp: Định Tấn, Định An, Định Quới A, Định Quới 

B, Định Phú A, Định Phú B, Trinh Phụ, Cầu Tre. 

Các đơn vị hành chính này ổn định cho đến năm 1975. 

Về phía đối phương, sau khi lệnh đình chiến được công bố, một hệ 

thống tổ chức bộ máy chính quyền thân Mỹ được thiết lập. Ơ cấp tỉnh, Đốc 

phủ sứ Trần Văn Ninh được cử làm Tỉnh trưởng Trà Vinh. Tại Tiểu Cần, Lý 

Quý Phát quay lại làm Quận trưởng. Đồng thời, hội đồng xã cũng được 

thành lập ở từng xã trên cơ sở nhân sự của ban hội tề cử. Tiếp đó các ban trị 

sự ấp cũng được lập ra theo từng ấp. Đứng đầu hội đồng xã là xã trưởng; 

đứng đầu ban trị sự ấp là trưởng ấp. Đế quốc Mỹ đã đầu tư cho hệ thống tổ 

chức bộ máy chính quyền này ngay từ khi nó mới thành lập. Chỉ 18 ngày sau 

khi Hiệp định Geneve được ký kết, Tổng thống Mỹ Ai Xen Hao chủ trì 

phiên hợp Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ đã quyết định: Mỹ trực tiếp viện 

trợ cho chính quyền Sài Gòn…, Mỹ trực tiếp chỉ huy và huấn luyện quân đội 

Sài Gòn… Ngày 11 tháng 11 năm 1954, Ngoại trưởng Mỹ Đelet cũng tuyên 

bố: Miền Nam Việt Nam cần có một chính phủ dựa vào lực lượng cảnh sát 

mới có hiệu quả để loại trừ những phần tử gây rối,… Tiếp đó ngày 07 tháng 

7 năm 1955, Ngô Đình Diệm đã dựa vào đế quốc Mỹ, ngang nhiên đứng ra 

thành lập một nội các mới gồm 17 thành viên tại Sài Gòn và tự xưng là thủ 

tướng. Nội các này tiến hành ngay từ cải tổ và điều chỉnh địa giới hành chính 
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của Nam bộ. Vơi Sắc lệnh số 16-NV ngày 9 tháng 02 năm 1956, chính 

quyền Diệm tách hai quận Cầu Kè, Tiểu Cần của tỉnh Trà Vinh cùng với hai 

quận Trà Ôn và Tam Bình của tỉnh Vĩnh Long để thành lập một tỉnh mới gọi 

là Tam Cần. Với Sắc lệnh số 143-NV ngày 22 tháng 10 năm 1956, chính 

quyền Diệm đặt tên mới cho tỉnh Trà Vinh, gọi là Vĩnh Bình. Với Nghị định 

số 3 ngày 03 tháng 01 năm 1957, chính quyền Diệm lại giải thể tỉnh Tam 

Cần và sáp nhập ba quận (Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Ôn) của tỉnh này vào tỉnh 

Vĩnh Bình. Quận Tiểu Cần lúc này có 37 ấp thuộc 5 xã (Tiểu Cần, Tập Ngãi, 

Hùng Hoà, Tân Hoà, Long Thới). Đến năm 1965, chính quyền địch tách xã 

Tiểu Cần thành hai xã (Tiểu Cần và Hiếu Tử). Xã Tiểu Cần mới còn lại các 

ấp: Châu Thành, Cây Hẹ, Sóc Tre, Thầy Linh, Cầu Tre, Đại Mong, Bà Liếp, 

Đại Trường, Phú Thọ, Ô Ét, Xóm Vó. Xã Hiếu Tử gồm các ấp: Ô Đùng, Tân 

Đại, Ô Trôm, Ô Trao, Lò Ngò, Tân Trung Giồng. Các cấp hành chính từ 

năm 1957 ngày càng đậm nét quân sự hoá. Ở cấp quận có quận trưởng (hành 

chính) kiêm chi khu trưởng (quân sự). Toàn quận là một chi khu, trong đó 

phân chia thành những cụm, gọi là phân chi khu, đứng đầu là phân chi khu 

trưởng. Ở cấp xã, chính quyền gồm nhiều thành viên: xã trưởng, xã phó đặc 

trách hành chính; xã phó đặc trách an ninh; uỷ viên canh nông; uỷ viên thuế 

vụ; uỷ viên kinh tài, uỷ viên thư ký. Ở cấp ấp có: Ban trị sự ấp, thành phần 

gồm: trưởng ấp, ấp phó đặc trách hành chính; ấp phó đặc trách an ninh.   

 

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo) 
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VẪN TRÒ “VƠ ĐŨA CẢ NẮM” 

----- 

Sau việc Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật Ban 

Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y và 12 quân nhân có vi phạm, những 

kẻ đội lốt “dân chủ” lại lợi dụng quy chụp, thổi phồng, “vơ đũa cả nắm”... 

rêu rao rằng: “Tham nhũng xảy ra ở toàn quân...”(!) 

Đây thực ra vẫn là trò cũ soạn lại của các đối tượng chống phá, chỉ 

khác mức độ, tần suất được các trang mạng phản động đưa tin, giật tít nhằm 

thu hút sự chú ý của dư luận, tác động xấu tới tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ 

và nhân dân, hòng làm suy giảm uy tín, vai trò của quân đội, tiến tới thúc 

đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ với mưu đồ “phi chính trị 

hóa” quân đội. 

Thực tế cho thấy, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn 

quân đều quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực; Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thường xuyên 

chỉ đạo, triển khai, kiểm tra, giám sát... công tác phòng, chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn quân và quyết liệt xử lý 

nghiêm minh các trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệnh, quy định 

của quân đội. Vì thế, Đảng bộ Quân đội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

đánh giá là trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ được 

nhân dân trân trọng, tin yêu. 

Tuy nhiên, dưới tác động của mặt trái kinh tế thị trường, một số ít 

quân nhân, trong đó có cả sĩ quan cao cấp, người chỉ huy đơn vị sa vào chủ 

nghĩa cá nhân, tham nhũng, suy thoái phẩm chất đạo đức, lối sống... Những 

quân nhân vi phạm pháp luật đều được điều tra, xử lý nghiêm minh. Công 

tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống 

chính trị tiếp tục thực hiện ngày càng quyết liệt ở tất cả các cấp, các ngành 

với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “không có hạ cánh 

an toàn” và đã đạt được những kết quả rõ rệt; được nhân dân đồng tình, ủng 

hộ. 

https://www.qdnd.vn/giao-duc-khoa-hoc/cac-van-de/nhieu-fanpage-chong-pha-dang-nha-nuoc-bi-doi-ten-dung-nen-gan-ghep-suy-dien-675869
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Từ những vấn đề trên cho thấy, sai phạm của một số quân nhân trong 

thời gian qua liên quan đến tham nhũng chỉ là hiện tượng cá biệt, không phải 

là hiện tượng phổ biến, càng không phải là bản chất của quân đội như một số 

đối tượng thù địch, bất mãn, cơ hội chính trị cố tình lợi dụng để xuyên tạc, 

thổi phồng, quy chụp kiểu “vơ đũa cả nắm”. Do đó, mỗi chúng ta trong quá 

trình tiếp nhận thông tin cần phải hết sức cảnh giác, biết lựa chọn, sàng lọc 

và xem xét khách quan, toàn diện để tránh mắc mưu của kẻ xấu. 

                                                                                    Chí Thịnh 

 

GIỮ VỮNG RƯỜNG CỘT NƯỚC NHÀ 

----- 

Tuổi trẻ cả nước đang tổ chức đại hội đoàn các cấp, hướng tới Đại hội 

đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ 

XII, nhiệm kỳ 2022-2027. 

Trong lúc đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) cả nước, với vai trò, vị thế là 

cánh tay đắc lực, đội dự bị tin cậy của Đảng, là rường cột của nước nhà, 

đang bước vào đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, thì các thế lực thù 

địch cũng nhân cơ hội này đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền, xuyên tạc, 

chống phá... 

Ngụy biện thông tin, lèo lái dư luận 

Giới trẻ nói chung, ĐVTN nói riêng vừa là mục tiêu, đối tượng, vừa là 

công cụ được các thế lực thù địch triệt để khai thác, lợi dụng, tập trung 

chống phá. Các chiến dịch tuyên truyền, chống phá của các thế lực thù địch 

từ trước đến nay đều đặt giới trẻ ở vị trí trung tâm, trọng tâm. Mục tiêu của 

chúng là hủy hoại “cánh tay đắc lực của Đảng”, làm tan rã “đội dự bị tin 

cậy”, phá vỡ “rường cột” đất nước. Chúng muốn thanh niên Việt Nam bị mất 

phương hướng, bị kích động, quay lưng, phai nhạt lý tưởng của Đảng, đi 

theo con đường phản nước, hại dân...  

Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” xuyên suốt ấy, chúng thường 

bám vào các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và diễn biến đời sống 

kinh tế, văn hóa, xã hội theo dòng thời sự chủ lưu để tạo cớ đào rộng, khoét 

https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bi-thu-thu-nhat-trung-uong-doan-doi-thoai-voi-doan-vien-thanh-nien-688255
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sâu, ngụy tạo chứng cứ gây nhiễu thông tin, nội công ngoại kích, lèo lái dư 

luận theo ý đồ, kịch bản đã được vạch sẵn. Bám vào đại hội đoàn các cấp, 

tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII và kỷ niệm 

91 năm truyền thống của Đoàn để đẩy mạnh chiến dịch công kích, xuyên tạc, 

chống phá là hoạt động nằm trong chuỗi chiến lược ấy. Bình tĩnh, sáng suốt 

nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn để có phương án đấu tranh, ngăn chặn, làm 

thất bại âm mưu của các thế lực thù địch là trách nhiệm, bổn phận trước hết 

của mỗi tổ chức đoàn, mỗi ĐVTN yêu nước. 

Theo dõi tình hình, chúng ta thấy rõ, sau những chiến dịch truyền 

thông dồn dập trên không gian mạng chống phá Đại hội XIII của Đảng, cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp, xuyên tạc công tác 

phòng, chống dịch Covid-19... chiến dịch công kích, chống phá của các thế 

lực thù địch hiện nay đang chĩa mũi nhọn vào tuổi trẻ Việt Nam, vào tổ chức 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 

Cụ thể những ngày gần đây, bám vào tình hình thời sự nóng bỏng từ 

cuộc xung đột vũ trang Nga-Ukraine, tình hình phức tạp trên Biển Đông và 

những vụ án, vụ việc tiêu cực trong nước... chúng lồng ghép thông tin, bình 

luận, ngụy biện, lèo lái dư luận xã hội nhằm phủ nhận vai trò của Đoàn đối 

với tuổi trẻ đất nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Bằng các hình 

thức “tọa đàm”, phỏng vấn, lấy ý kiến thế hệ trẻ Việt Nam, chúng sắp xếp 

sẵn những đối tượng thanh niên là người Việt Nam ở nước ngoài có tư tưởng 

chống đối Đảng, Nhà nước để gieo rắc, truyền tải tư tưởng phản động. Từ ý 

kiến cá nhân trên một số diễn đàn, chúng đòi xóa bỏ Huy hiệu Đoàn, kêu gọi 

tuổi trẻ tẩy chay tổ chức đoàn và các phong trào thanh niên. 

Từ việc ngụy biện cho rằng, Đoàn chỉ còn là “cái vỏ hình thức”, 

không còn phù hợp với tuổi trẻ thời hội nhập quốc tế, chúng kêu gọi thanh 

niên, trí thức trẻ đi theo trào lưu “cấp tiến”, tư tưởng “tự do”, “dân chủ”, 

tung hô những bạn trẻ lầm đường lạc lối là những “anh hùng”. Nhiều 

phương tiện truyền thông hải ngoại phát tiếng Việt gọi những đối tượng này 

bằng những danh xưng lộng ngôn, ngoa ngôn, kiểu như: “Nhà hoạt động dân 

chủ”, “nhà đấu tranh nhân quyền”, “nhà hoạt động xã hội”, “nhà bất đồng 

chính kiến”, “nhà phản biện xã hội” v.v.., cổ xúy trào lưu lợi dụng tự do 

ngôn luận để “phản biện”, lôi kéo thanh niên rời xa Đảng. Thời gian qua, có 
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không ít đối tượng núp bóng một số tổ chức phi chính phủ, lợi dụng các hoạt 

động từ thiện, bảo vệ môi trường để tập hợp, lôi kéo thanh niên tham gia các 

khóa đào tạo ở nước ngoài nhằm “tẩy não”, gieo rắc tư tưởng cực đoan, 

chống đối Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. 

Trên thực tế, không ít bạn trẻ non kém bản lĩnh, nhẹ dạ cả tin, ăn phải 

thứ “bánh vẽ” ảo tưởng, đã tha hóa về nhân cách, trở thành công cụ đắc lực 

cho các thế lực thù địch lợi dụng. Có thể thấy, chiến lược, thủ đoạn của các  

thế lực thù địch nhằm “tẩy não” giới trẻ Việt Nam đã và đang được điều 

chỉnh, thay đổi ngày càng tinh vi nhằm chuyển hóa tư tưởng, thúc đẩy quá 

trình “tự diễn biến” ở thế hệ rường cột nước nhà. Thực tế đó đòi hỏi chúng ta 

phải luôn tỉnh táo, chú trọng các hình thức, giải pháp củng cố trận địa tư 

tưởng trong thanh niên, nhất là thanh niên giới trí thức và công nhân, người 

lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, giữ vững lực lượng rường 

cột nước nhà. 

Khắc phục “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” 

Phát biểu tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, 

bên cạnh khẳng định thành tích của tuổi trẻ Việt Nam và Đoàn là rất to lớn 

và đáng tự hào, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ trách nhiệm của 

Đoàn trong định hướng giáo dục thanh niên là “tránh nhạt Đảng, khô Đoàn, 

xa rời chính trị”. Sự chỉ đạo, lời căn dặn của người lãnh đạo cao nhất Đảng 

ta rất súc tích, vừa mang tính khái quát cao, vừa cụ thể. 

Tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” xuất phát từ thực tế 

công tác Đoàn và phong trào thanh niên còn nhiều hạn chế, chậm đổi mới. 

Một số hoạt động của Đoàn còn nặng về bề nổi, dàn trải, hình thức, kết quả 

thiếu bền vững. Một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý 

tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc... 

Sau 5 năm nhìn lại, với tinh thần khách quan, thẳng thắn, nghiêm túc, 

chúng ta thấy rằng, nhiều mặt hạn chế, bất cập trong công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên vẫn chậm được khắc phục. Tại các hội nghị góp ý xây 

dựng Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII do Trung ương Đoàn tổ 

chức, nhiều đại biểu đã kiến nghị các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng 

“nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị” trong một bộ phận thanh niên hiện 

nay. 
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Đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2022-

2027 là đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan 

trọng đối với thanh niên cả nước. Đây cũng là giai đoạn thanh niên Việt 

Nam thể hiện sứ mệnh là lực lượng chủ lực của cuộc Cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư, trọng tâm là công cuộc chuyển đổi số, thúc đẩy quá trình 

hội nhập quốc tế của đất nước ngày càng sâu rộng. Với phương châm “lấy 

xây để chống”, việc củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong thanh niên 

phải được coi trọng, đặt lên hàng đầu. Nghiên cứu, tìm kiếm các mô hình tập 

hợp, giáo dục thanh, thiếu niên phù hợp với nguyện vọng, mục tiêu phấn đấu 

của tuổi trẻ, tích cực, mạnh dạn, quyết liệt đổi mới để công tác Đoàn và 

phong trào thanh niên thực sự hấp dẫn, thu hút thanh niên, là những vấn đề 

đã và đang được Trung ương Đoàn lấy ý kiến rộng rãi. 

Với tư cách là “Đội dự bị tin cậy của Ðảng, thường xuyên bổ sung lực 

lượng trẻ cho Ðảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Ðảng và Chủ 

tịch Hồ Chí Minh”, thanh niên Việt Nam phải luôn là lực lượng nòng cốt, đi 

đầu trong nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm, khuynh hướng chính trị 

sai trái, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Để mỗi ĐVTN thực 

sự là một chiến sĩ trên mặt trận đấu tranh phức tạp, nhiều thách thức này, tổ 

chức đoàn các cấp phải khắc phục tình trạng hình thức, hời hợt, thiếu bền 

vững trong các phong trào, chương trình hành động. 

Biến quy trình giáo dục thành tự giáo dục để ĐVTN có ý thức tự giác, 

tự chủ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao ý thức, thái độ, kỹ 

năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc của các 

thế lực thù địch trên không gian mạng là những mục tiêu, giải pháp tổ chức 

đoàn các cấp dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn cần có các mô hình thực 

hiện một cách bài bản, kiên trì, hiệu quả. 

Thanh niên vừa là chủ thể, vừa là đối tượng của không gian mạng. Khi 

ĐVTN được giáo dục, trang bị đầy đủ lý luận chính trị, được tập hợp, thống 

nhất dưới ngọn cờ Đoàn, sẽ tạo nên sức đề kháng mạnh mẽ, là bức tường 

thành vững chắc của trận địa tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi các khuynh hướng 

lệch lạc, giữ vững rường cột nước nhà. Giáo dục, vận động ĐVTN về thái độ 

sử dụng mạng xã hội, về văn hóa ứng xử trên không gian mạng để ngày hội 

lớn của tuổi trẻ cả nước trở thành sắc màu, nội dung chủ đạo trên các tài 
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khoản cá nhân và các trang, nhóm trên mạng xã hội là điều cần làm của tổ 

chức đoàn các cấp trong giai đoạn hiện nay. Đó cũng là cách lấy xây để 

chống, ngăn chặn sự xâm nhập của các thông tin độc hại, phản động mà các 

thế lực thù địch đang hướng vào thanh niên. 

                                                                          Thanh Kim Tùng 

 

TRÀ VINH:THÀNH TỰU 30 NĂM  

VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 

Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với nguyện vọng của Nhân 

dân các dân tộc trong tỉnh. Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa VIII, đã ra 

Nghị quyết tách tỉnh Cửu Long thành 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh. Tỉnh 

Trà Vinh được tái lập và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 5/1992. 

Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu sự khởi đầu mới, mở ra một trang sử 

mới trong lịch sử của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà. 

Trải qua 30 năm, với 7 nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, mỗi nhiệm kỳ 

đều có những thuận lợi, sự phát triển, tiến bộ mới, song cũng đối mặt với rất 

nhiều khó khăn, thách thức. Trong bộn bề khó khăn của những ngày đầu tái 

lập, tỉnh gặp nhiều khó khăn, cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, ngành 

công nghiệp và dịch vụ chưa phát triển, cơ sở hạ tầng thấp kém, số lượng 

doanh nghiệp ít và hầu hết năng suất và hiệu quả kinh tế thấp… Với quyết 

tâm cao và niềm tin vững chắc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Trà 

Vinh đã phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, 

nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành 

tựu rất quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng với tốc độ 

cao, bình quân đạt 11,5%/năm. 

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng 

giá trị nông - lâm - ngư nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch 

vụ. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2021 đạt 63,15 triệu 

đồng/người, tăng 60% so với 5 năm trước và tăng hơn 86 lần so năm 1992 

(khoảng 730.000 đồng/người/năm).  
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 Năng suất, sản lượng, chất lượng và hiệu quả sản xuất nông - thủy sản 

tăng trưởng vượt bật. Giá trị sản phẩm thu được trên diện tích đất trồng trọt từ  

4,5 triệu đồng/ha năm 1992 tăng lên 140 triệu đồng/ha năm 2021 và trên diện 

tích đất mặt nước nuôi trồng thủy sản từ 27 triệu đồng/ha năm 1992 tăng lên 

325 triệu đồng/ha năm 2021. Đặc biệt, sau 12 năm triển khai thực hiện 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn tỉnh đã có 77 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, 21 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 06 huyện, thị xã, 

thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Hệ thống đường giao thông nông thôn, thủy lợi, điện, trường học, 

trạm y tế, bưu điện... ở các xã đã được xây dựng cơ bản: hệ thống giao thông 

đường bộ phát triển nhanh, từ chỗ toàn tỉnh chỉ có 02 tuyến Quốc lộ 53 và 60 

với chiều dài 37km; có 04 tỉnh lộ với tổng chiều dài 126km, trong đó chỉ có 

21km đường nhựa, Trà Vinh gần như nằm trong thế độc đạo. Đến nay, toàn 

tỉnh có 04 tuyến Quốc lộ với tổng chiều dài trên 271km, 05 Tỉnh lộ với tổng 

chiều dài trên 225km, 42 Hương lộ với tổng chiều dài trên 481km, 100% các 

tuyến Tỉnh lộ, Hương lộ đều đã được nhựa hóa; các tuyến đường trục xã, 

liên xã được nhựa hóa trên 97%; đường trục ấp, liên ấp được nhựa hóa, bê 

tông hóa trên 66%; hệ thống đường giao thông nông thôn có bước phát triển 

đột phá, toàn tỉnh có trên 5.545km đường giao thông nông thôn, đường trục 

chính nội đồng được cứng hóa trên 59%, trên 96% tổng số xã đạt tiêu chí về 

giao thông nông thôn. Đầu tư nhiều công trình mới như: Cầu Cổ Chiên, 

Luồng cho tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu, cầu Long Toàn, cầu Láng 

Chim, cầu Long Bình 2, Cầu Long Bình 3, Đường tránh Quốc lộ 60, Đường 

tỉnh 915, 915B … góp phần kết nối hệ thống giao thông thuận tiện rút ngắn 

khoảng cách với thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu 

Long. Các công trình đã đầu tư phát huy tác dụng tốt, tạo thêm năng lực sản 

xuất mới và tăng đáng kể kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội; hạ tầng lưới điện phát triển nhanh, đưa vào vận hành và khai thác Trung 

tâm Điện lực Duyên Hải với công suất 4.490 MW cùng với các công trình 

điện gió, điện mặt trời, nâng tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt trên 99,25% năm 2021 

(năm 1992 tỷ lệ hộ sử dụng điện chỉ chiếm khoảng 8% dân số, chủ yếu ở thị 

xã Trà Vinh và các thị trấn huyện lỵ). Năm 1992, người dân chủ yếu sử dụng 

nước sông, nước kênh rạch, nước giếng, đến nay trên 73% hộ nông thôn sử 
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dụng nước sạch, trên 99% hộ nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh và trên 

99% hộ thành thị sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. 

Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng; thương mại, dịch vụ có sự phát 

triển vượt bậc. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng 

liên tục năm 1992 đạt 270 tỷ đồng, năm 2021 tổng giá trị sản xuất đạt 32.015 

tỷ đồng. Tổng huy động vốn đầu tư  xây dựng và đầu tư cho xây dựng và 

phát triển kết cấu hạ tầng đến năm 2021 là 31.515 tỷ đồng, đạt 29.544.000 tỷ 

đồng. Thương mại - dịch vụ, du lịch đã phát triển đa dạng hơn, đáp ứng ngày 

càng tốt hơn nhu cầu của sản xuất và đời sống, toàn tỉnh hiện có 116 chợ, 02 

Trung tâm thương mại, 07 siêu thị, 25 cửa hàng tiện lợi cùng hệ thống cửa 

hàng phân phối, bán lẻ rộng khắp từ thành thị đến nông thôn. Tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 1992 chỉ đạt 702 tỷ đồng, 

đến năm 2021 đạt 31.910 tỷ đồng, tăng gấp hơn 45 lần so với năm 1992. Các 

dịch vụ giao thông vận tải, bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo 

hiểm... có bước phát triển theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 

của người dân. 

Trong thu hút đầu tư, tỉnh đã rất tích cực cải thiện môi trường sản 

xuất, kinh doanh, thu hút mạnh mẽ nguồn vốn từ các tập đoàn, tổng công ty 

vào các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Toàn tỉnh có 01 khu kinh tế; 03 

khu công nghiệp, 04 cụm công nghiệp; phát triển 13 làng nghề công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp. Tính đến nay, tỉnh có 385 dự án đầu tư, trong đó 42 dự 

án FDI, vốn đăng ký 3,1 tỷ USD và 343 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 

đăng ký hơn 122.200 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 56.402 lao động... 

Công tác đối ngoại phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh, chủ động mở rộng quan hệ giao lưu, hợp tác với các tỉnh, 

thành trong và ngoài nước, huy động được nhiều dự án đầu tư ODA, FDI 

từ các nước như Canada, Nhật bản, Hàn quốc..., các tổ chức IMF, các 

NGO và các nhà đầu tư từ các tỉnh, thành đến đăng ký kinh doanh và đầu 

tư trên địa bàn tỉnh. Đến nay, có 25 tổ chức phi Chính phủ nước ngoài 

đăng ký hoạt động tại tỉnh, riêng năm 2021 có 07/25 tổ chức cam kết tài 

trợ thực hiện 21 chương trình, dự án với số vốn giải ngân là 16,2 tỷ đồng.  

Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có sự phát triển vượt bậc. Giáo dục đào 

tạo có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống trường lớp được quan tâm đầu tư, 
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xây dựng. Chất lượng dạy và học không ngừng nâng lên (năm 1992 toàn tỉnh có 

hơn 20.000 người mù chữ trong độ tuổi từ 15 - 35, tỷ lệ bỏ học chung các cấp 

hơn 6,5%, tỷ lệ tốt nghiệp thấp, đến cuối năm 2021, tỷ lệ học sinh đi học trong 

độ tuổi tiểu học đạt 99,9%, trung học cơ sở đạt 98,6%). Công tác chăm sóc sức 

khỏe cho nhân dân được tốt hơn, năm 1992 có 91 cơ sở y tế công lập, với 960 

giường bệnh, đạt 10,61 giường bệnh/vạn dân, đến cuối năm 2021 có 100% số xã 

trong tỉnh đã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã, 100% trạm y tế xã có bác sĩ. Thực 

hiện có hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, chính sách 

đối với người có công và bảo trợ xã hội, năm 1992 có gần 20% hộ đói, 40% hộ 

nghèo, năm 2021 không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo tiêu chuẩn cũ còn 

0,56%, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc Khmer giảm còn 0,89%. Hoạt động văn hóa - văn 

nghệ, thể dục - thể thao, báo chí, phát thanh - truyền hình không ngừng phát 

triển, đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin, hưởng thụ văn hóa của Nhân dân và 

phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh 

thần cho Nhân dân, Báo Trà Vinh (Báo in và báo điện tử), Đài Phát thanh và 

Truyền hình, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Trà Vinh, Tạp chí Văn học 

Nghệ thuật  - Hội Văn học Nghệ thuật; có Cổng thông tin điện tử của tỉnh, các 

đài truyền thanh cấp huyện, trạm truyền thanh cấp xã. 

Cùng với thành tựu về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng được tăng cường. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 

(khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai quyết liệt. 

Công tác cán bộ luôn được chú trọng; thường xuyên kiện toàn cấp ủy, tổ 

chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Công tác nội 

chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp có chuyển biến 

tích cực.  Bộ máy chính quyền các cấp được củng cố và kiện toàn theo 

hướng tinh gọn, giảm đầu mối, giảm cấp phó, cơ cấu lại theo tiêu chuẩn 

chức danh, vị trí việc làm. Đội ngũ cán bộ, công chức được bổ sung, đào tạo 

và đào tạo lại nâng lên về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách 

nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên. Hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước không ngừng được nâng cao. Năm 1992, chỉ có 

gần 1.800 cán bộ, công chức có trình độ đại học, cao đẳng trở lên. Trong 30 

năm, đã đưa đi đào tạo, bồi dưỡng 141.038 lượt cán bộ, có 88 cán bộ được 

đưa đi đào tạo ở nước ngoài, đến năm 2021, có 18.600 cán bộ, công chức, 
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viên chức có trình độ đại học, cao đẳng trở lên; trong đó, có 73 tiến sỹ, 1.459 

thạc sỹ. 

Đạt được thành tựu đó, là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo sâu sắc của 

Trung ương, sự giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương, sự ủng hộ của 

các tỉnh, thành bạn, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân đối với  tỉnh Trà 

Vinh. Đặc biệt là sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, dân và 

quân trong tỉnh, trong đó vai trò lãnh đạo của Đảng mà trực tiếp là Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ luôn là nhân tố quyết định mọi 

thắng lợi. 

Chặng đường 30 năm chưa phải là dài, nhưng đối với một tỉnh có xuất 

phát điểm thấp và địa chính trị phức tạp như tỉnh Trà Vinh, thì những thành tựu 

đạt được qua các năm, của từng giai đoạn khác nhau đều rất nổi bật, ấn tượng, có 

tính đột phá trong từng lĩnh vực cụ thể, được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, 

để đến hôm nay, có một Trà Vinh với diện mạo đổi thay và khởi sắc trên tất cả 

các lĩnh vực. 

Để tận dụng, phát huy tốt nhất thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, 

thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, quyết tâm 

thực hiện thắng lợi mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2020-2025. Trong đó,  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các 

nhiệm vụ trọng tâm, tạo bứt phá để Trà Vinh đạt chuẩn Nông thôn mới trước 

năm 2025, là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long trước năm 2030, cụ thể: 

Một là, tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, 

nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở đủ phẩm chất, đạo đức, 

năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân; ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 

hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy dân chủ xã hội chủ 

nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng 

vươn lên của con người Trà Vinh. 

Hai là, tập trung huy động các nguồn lực, khai thác tốt các tiềm 

năng, tận dụng lợi thế để Trà Vinh trở thành một trong những tỉnh trọng 

điểm phát triển kinh tế biển của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tập trung 
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tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp 

hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao, tập trung vào cây, con giống có chất 

lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, khả năng cạnh tranh trên thị 

trường. Phấn đấu Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới vào trước năm 2025. 

Ba là, tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là 

nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị, nguồn nhân lực khoa học - công 

nghệ, nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đổi mới và 

hội nhập quốc tế. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 35% trong 

tổng lao động xã hội; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 70%; tỷ lệ thất nghiệp 

dưới 2%.  

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, 

ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, nhất là thành tựu của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, tạo động lực mới cho kinh tế phát triển nhanh 

và bền vững.  

 Năm là, phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm quốc phòng - an ninh; 

giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội để nhân dân, doanh nghiệp an 

tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh. Tập trung củng cố thế trận quốc phòng - an 

ninh vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, giải quyết 

có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, không 

để xảy ra “điểm nóng”. 

Nhiệm vụ trong thời gian tới là rất nặng nề, còn nhiều khó khăn, 

thách thức, song, với truyền thống đoàn kết cùng với những kinh nghiệm 

quý báu đã được rút ra từ thực tiễn cách mạng, khí thế và quyết tâm chính 

trị cao, toàn Đảng bộ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đoàn  kết một 

lòng, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động 

sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI đảng bộ 

tỉnh đã đề ra để sớm đưa tỉnh Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong 

nhóm đầu của khu vực đồng bằng Sông Cửu Long. 

           Nguồn:Trang thông tin  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh 
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ĐOÀN CÔNG TÁC TỈNH ỦY KIỂM TRA 

 CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ 

 
 

Ngày 01/4/2022, Đoàn công tác 

của Thường trực Tỉnh ủy do đồng 

chí Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư 

Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng 

đoàn đến kiểm tra công tác xây 

dựng Đảng, xây dựng hệ thống 

chính trị tại Huyện ủy Tiểu Cần. 

Báo cáo với đoàn công tác của Tỉnh ủy, lãnh đạo Huyện ủy Tiểu Cần 

cho biết: Trong quý I/2022, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo 

tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với phương châm hành 

động của Tỉnh ủy: “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành động, Sáng tạo, Đột phá, 

Phát triển”. Theo đó, Đảng bộ huyện đã hoàn thành việc triển khai Nghị 

quyết năm 2022 của Tỉnh ủy, Huyện ủy và triển khai chuyên đề toàn khóa 

nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng cho trên 98% đảng viên; đánh giá xếp loại 

tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2021; kết nạp đảng viên đạt 11% so 

Nghị quyết; thực hiện quy trình điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ, bổ 

sung cấp ủy 17 đồng chí; thống nhất sắp xếp công tác cán bộ 02 đồng chí; 

mở 01 lớp đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2022 và 01 lớp sơ cấp lý luận 

chính trị; chỉ đạo xây dựng chương trình kiểm tra giám sát năm 2022. Ngoài 

ra, còn thực hiện tốt công tác Dân vận và phong trào thi đua “Dân vận 

khéo”; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện, 

Đoàn TNCS cấp cơ sở, Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 

2027; thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid – 19; công tác an sinh xã hội; công tác tuyển chọn gọi công 

dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao; xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 

số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế 

xã hội và dự toán ngân sách năm 2022; kiểm tra đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

thi công các công trình xây dựng cơ bản, công tác giải phóng mặt 

bằng…. Tuy nhiên, trong quý I, năm 2022 vẫn còn một số mặt hạn chế như: 

dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi vẫn còn xảy ra, tỷ lệ tiêm phòng trên đàn 

gia súc, gia cầm đạt thấp so với tổng đàn; công tác triển khai kế hoạch đầu tư 

công của một số chủ đầu tư còn chậm; công tác giải quyết khiếu nại tố cáo 
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của công dân có tập trung chỉ đạo nhưng vẫn còn một số vụ việc giải quyết 

còn chậm so với yêu cầu. 

 Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm 

Minh Đằng đề nghị trong thời gian tới tiếp tục nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, 

bám sát phương châm hành động của Tỉnh ủy “Đoàn kết, Kỷ cương, Hành 

động, Sáng tạo, Đột phá, Phát triển”; triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản 

của Trung ương, tỉnh; tập trung rà soát lại đội ngũ cán bộ hiện có để điều 

động bố trí cho phù hợp với năng lực vị trí công tác; quan tâm công tác đào 

tạo nguồn, phát triển đảng viên và rà soát đưa các đảng viên không còn đủ tư 

cách ra khỏi Đảng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền định hướng dư luận, kịp 

thời phản bác những thông tin xấu độc, không chính thống trên mạng xã hội. 

Ngoài ra, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng; làm 

tốt công tác dân vận mặt trận, dân vận chính quyền, quan tâm xây dựng kế 

hoạch, chuẩn bị văn kiện tiến hành Đại hội chi bộ cấp cơ sở./. 

                                                                     Ngọc Diễm 
 

CÁN BỘ CHỦ CHỐT HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT  

KẾT LUẬN, QUY ĐỊNH HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4, KHÓA XIII 
 

 
 

Trong tháng 3/2022, Huyện ủy 

Tiểu Cần tổ chức hội nghị cán bộ 

chủ chốt quán triệt các Kết luận, 

Quy định của Hội nghị lần thứ 4, 

Ban chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XIII.  

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Cần nhấn mạnh: Thực hiện Kế 

hoạch số 51 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt 

và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4, khóa 

XIII; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị. 

Do đó các cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu tốt 

những nội dung cơ bản, những vấn đề mới, cốt lõi; đồng thời tập trung 

nghiên cứu kỹ các vấn đề trọng tâm để viết thu hoạch đạt hiệu quả tốt nhất. 

Đây cũng là yêu cầu then chốt trong việc tổ chức triển khai thực hiện Kết 
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luận, Quy định của Trung ương; Kế hoạch hành động của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy và Huyện ủy trong thời gian tới. 

Tiếp đó, các đại biểu được giới thiệu các nội dung: Kết luận Hội nghị 

Trung ương 4 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2021 – 2022; kết quả 5 năm 

thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị Trung ương 4, 

khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; 

kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về 

chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Bên 

cạnh đó, các đại biểu còn học tập, nghiên cứu Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 

25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về những điều 

đảng viên không được làm”. Quy định này vẫn giữ nguyên 19 điều như Quy 

định số 47 trước đó và kế thừa những nội dung cơ bản còn phù hợp, bổ sung 

một số nội dung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng trong tình hình mới. Cụ thể như Quy định số 37 bổ sung một số 

hành vi nghiêm cấm, đó là “Không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ, 

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

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

Hay việc “lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, 

sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham 

nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước”. 

Không được “có hành vi chạy chức chạy quyền”, “tham ô” hay “thờ ơ, vô 

cảm với các hành vi sai trái trong xã hội”...  

                                                              An Oanh 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN  

NGHỊ QUYẾT 15 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 
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Ngày 23/3/2022 Huyện ủy 

Tiểu Cần tổ chức hội nghị chuyên 

đề về đánh giá tình hình thực hiện 

Nghị quyết 15-NQ/TU ngày 

21/8/2017 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy “về xây dựng thị trấn Tiểu 

Cần đạt tiêu chí đô thị loại IV vào 

năm 2020, định hướng phát triển  

huyện Tiểu Cần thành thị xã trực thuộc tỉnh sau năm 2020”. Đồng chí 

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

chủ trì hội nghị. Báo cáo của Phòng Kinh tế và Hạ tầng cho biết: Qua rà 

soát, đối chiếu với phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 1210 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội khóa 13 thì Đô thị Tiểu Cần đã đạt 5/5 tiêu chí, với 

56/59 tiêu chuẩn; tăng thêm 03 tiêu chuẩn so với thời điểm thị trấn Tiểu Cần 

mở rộng được Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn Đô thị loại IV vào năm 

2020. Hiện tại, đô thị Tiểu Cần còn 03/59 tiêu chuẩn (tiêu chí 5) chưa đạt 

mức tối thiểu theo quy định, đó là: Tiêu chuẩn 39 về tỷ lệ nước thải đô thị 

được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật; tiêu chuẩn 45 về diện tích đất trồng cây 

xanh toàn đô thị và tiêu chuẩn 46 về diện tích đất cây xanh công cộng khu 

vực nội thành, nội thị. 

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 27/12/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về xây dựng huyện Tiểu Cần đạt chuẩn đô thị loại 

IV và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh năm 2025” (thay thế, bổ sung Nghị 

quyết 15-NQ/TU ngày 21/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy); qua rà soát, 

đối chiếu với 5 tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành 

chính thị xã theo Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 

13 thì huyện Tiểu Cần đã cơ bản đủ điều kiện cần thiết để thành lập thị xã. 

Tuy nhiên, đối với tiêu chuẩn số 5 còn 3/6 chỉ tiêu chưa đảm bảo (chưa đạt) 

theo quy định của thị xã, cụ thể là chỉ tiêu về mức tăng trưởng kinh tế trung 

bình 3 năm gần nhất; chỉ tiêu về tỷ trọng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ 

trong cơ cấu kinh tế và chỉ tiêu về tỷ lệ lao động phi nông nghiệp. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần yêu cầu lãnh 

đạo UBND huyện, phòng Kinh tế - Hạ tầng và các phòng, ban ngành huyện 
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có liên quan tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tỉnh trong việc hỗ trợ lập 

Chương trình phát triển đô thị, Quy hoạch xây dựng tổng thể - chi tiết, xây 

dựng Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, Đề án thành lập thị xã Tiểu Cần và 

Quy hoạch các khu vực dự kiến phát triển với định hướng Khu vực ngoại thị 

bao gồm 5 xã: Tập Ngãi, Hiếu Trung, Ngãi Hùng, Tân Hòa, Long Thới và 

Khu vực nội thị bao gồm 5 phường: Hiếu Tử, Tiểu Cần, Phú Cần, Hùng 

Hòa, Cầu Quan (giảm một đơn vị xã Tân Hùng). Bên canh đó, Bí thư Huyện 

ủy Tiểu Cần cũng đề nghị các ban, phòng ngành huyện căn cứ theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương rà soát lại các tiêu chí thuộc ngành 

phụ trách để điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch, quy hoạch cho phù hợp với 

nhu cầu phát triển; đồng thời tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp có 

tính khả thi, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng hoàn thiện các tiêu chí, 

tiêu chuẩn theo quy định để huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh 

vào năm 2025 theo Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. 

                                                                      Thanh Quang 

 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN XÂY DỰNG XÃ NÔNG THÔN 

MỚI NÂNG CAO, XÃ NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 

 

 
 

Huyện ủy Tiểu Cần vừa tổ chức 

cuộc họp chuyên đề nghe báo cáo 

tình hình thực hiện xây dựng xã 

nông thôn mới nâng cao, xã nông 

thôn mới kiểu mẫu đối với các xã: 

Tập Ngãi, Ngãi Hùng, Hiếu Trung, 

Phú Cần và Tân Hùng.  

Đến thời điểm này xã  Hiếu Trung đã  thực hiện đạt 18/20 tiêu chí nông 

thôn mới nâng cao; còn 02 tiêu chí chưa đạt là tổ chức sản xuất và y tế. Xã 

Ngãi Hùng đạt 15/20 tiêu chí; còn 5 tiêu chí chưa đạt là giao thông, tổ chức 

sản xuất, y tế, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp 

cận pháp luật. Xã Tập Ngãi cũng thực hiện đạt 15/20 tiêu chí; còn 5 tiêu chí 

chưa đạt là thu nhập, tổ chức sản xuất, y tế, môi trường và an toàn thực 

phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 
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Đối với 02 xã xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (Phú Cần, Tân Hùng); 

Qua rà soát đánh giá kết quả 2 xã tương đối giống nhau; cụ thể như thực hiện 

tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu theo Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 

27/5/2019 của UBND tỉnh Trà Vinh đến nay xã Phú Cần và Tân Hùng có kết 

quả như sau: Tại Mục I xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao. Hiện tại 02 xã tự đánh giá đều rớt 02 tiêu chí về tỷ lệ người dân tham 

gia BHYT và tiêu chí về Đảng bộ xã đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; 

Tại Mục II còn 2 tiêu chí chưa đạt là sản xuất - thu nhập - hộ nghèo và giáo 

dục - y tế - văn hóa; Mục III, cả 02 xã đều chọn kiểu mẫu về hạ tầng – phát 

triển sản xuất – thu nhập – hộ nghèo, đến nay 02 xã đều đạt 7/8 nội dung còn 

1 nội dung chưa đạt về thu nhập bình quân đầu người.  

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

thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các xã tiếp tục củng cố nâng 

cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; đồng thời phải xây dựng kế hoạch, giải 

pháp cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đạt các tiêu chí chưa 

đạt như: sản xuất - thu nhập - hộ nghèo, giáo dục - y tế - văn hóa, hệ thống 

chính trị và tiếp cận pháp luật... Bên cạnh đó, cần nhân rộng các mô hình 

trồng hoa, cây xanh, cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp trên địa 

bàn. Phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu theo kế hoạch đã đề ra. 

                                                                       Ngọc Diễm 

 

KIỂM TRA CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI ĐIỂM  

ĐOÀN TNCS HCM CẤP HUYỆN, NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

 
 

 

 
 

Nhằm chuẩn bị tốt các điều 

kiện cho Đại hội điểm Đoàn TNCS 

HCM cấp huyện nhiệm kỳ 2022 – 

2027; lãnh đạo Tỉnh Đoàn và 

Huyện ủy Tiểu Cần vừa có buổi 

kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội 

đại biểu Đoàn TNCS HCM huyện 

Tiểu Cần nhiệm kỳ 2022 – 2027. 

Theo kế hoạch, Tỉnh Đoàn Trà Vinh chọn Huyện Đoàn Tiểu Cần làm 

điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp huyện, 
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nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đến thời điểm này Huyện Đoàn Tiểu Cần đã cơ bản 

hoàn tất công tác nhân sự, văn kiện, kịch bản và các phần việc liên quan đến 

công tác phục vụ đại hội. Theo đó, khẩu hiệu hành động xuyên suốt của Đại 

hội nhiệm kỳ 2022 – 2027 là “Khát vọng – Đoàn kết – Tiên phong – Sáng 

tạo – Phát triển” bao gồm 11 chỉ tiêu trọng tâm, gắn với 03 phong trào lớn 

của đoàn là: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung 

kích bảo vệ Tổ quốc” và 03 chương trình hành động “Đồng hành với thanh 

niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập 

nghiệp” “Đồng hành với thanh niên trong rèn luyện – phát triển kỹ năng 

trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”. 

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo Tỉnh Đoàn và Huyện ủy Tiểu Cần 

cơ bản thống nhất và đánh giá cao công tác chuẩn bị về nhân sự, nội dung 

văn kiện kịch và kịch bản phục vụ Đại hội của Huyện Đoàn Tiểu Cần; đồng 

thời cũng lưu ý Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tiểu Cần tiếp tục rà soát lại lần 

cuối về cơ cấu, tiêu chuẩn nhân sự; điều chỉnh, bổ sung hệ thống các chỉ 

tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 - 2027 cho phù hợp với điều 

kiện thực tế địa phương và xu hướng phát triển chung của tổ chức Đoàn, 

Hội, Đội trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt là 

chủ động thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các giải pháp về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo cho Đại hội đại biểu Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiểu Cần lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn 

ra an toàn, hiệu quả theo kế hoạch đề ra. 

                                                              Quang Minh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRƯNG BÀY  

“MÓN NGON CHẾ BIẾN TỪ GẠO, NẾP VIỆT NAM” 
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Nhân kỷ niệm 112 năm ngày 

Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm 

Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Hội Phụ 

nữ huyện tổ chức Hội thi trưng bày 

“Món ngon chế biến từ gạo – nếp 

Việt Nam”, gắn với giao lưu “Hái 

hoa dân chủ” tìm hiểu Nghị quyết  

Đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp. Hơn 60 đại biểu là cán 

bộ, hội viên phụ nữ các xã, thị trấn tham dự. Mỗi đơn vị tự lựa chọn và 

thực hành chế biến, trang trí những món ăn làm từ gạo – nếp, như: bánh ngọt 

- mặn các loại, chè, xôi mặn, cơm chiên và tráng miệng…, đảm bảo dinh 

dưỡng và thẩm mỹ. Qua đó, ban tổ chức, ban giám khảo đã trao 04 giải 

thưởng cho 04 đơn vị có phần trình bày đẹp nhất. Trong đó, giải nhất thuộc 

về Hội Phụ nữ xã Tân Hùng. Sau phần giao lưu ẩm thực, Hội còn giao lưu 

“Hái hoa dân chủ” tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị 

quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh, huyện; các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam 

thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa; các tiêu chuẩn phong trào thi đua do 

Hội LHPN Việt Nam phát động. 

Bên cạnh đó, các đại biểu còn tham gia buổi họp mặt, ôn lại truyền 

thống hào hùng và những thành tích đáng tự hào của Phụ nữ Việt Nam nói 

chung, Hội phụ nữ huyện Tiểu Cần nói riêng trong 2 cuộc đấu tranh giành 

độc lập tự do cho dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã 

hội. Điển hình như đến thời điểm này, huyện đã xây dựng, củng cố hoạt 

động của hơn 600 tổ, nhóm, câu lạc bộ phụ nữ, thu hút hàng chục ngàn lượt 

cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia; huy động các nguồn vốn hỗ trợ cho nhiều hộ 

phụ nữ nghèo, cận nghèo vay phát triển sản xuất kinh doanh... Nhờ đó, mà đến 

nay huyện Tiểu Cần có thêm nhiều hộ phụ nữ thoát nghèo vươn lên ổn định 

cuộc sống, góp phần cho huyện Tiểu Cần hoàn thành mục tiêu xây dựng 

thành công huyện nông thôn mới và nhiều xã nông thôn mới nâng cao, ấp 

nông thôn mới kiểu mẫu… 

Phát huy thành tích đã đạt được, năm 2022 các cấp Hội phụ nữ của 

huyện Tiểu Cần tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua và nhiệm 

vụ trọng tâm của Hội. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng 
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tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính 

quyền, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây 

dựng gia đình hạnh phúc” và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất, đạo đức: 

Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang”. Chỉ đạo 100% Hội cơ sở 

thường xuyên tổ chức kiểm tra việc quản lý, sử dụng vốn do Hội quản lý; 

vốn ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội đảm bảo đúng quy định; nợ 

quá hạn không tăng so với năm 2020. Nhân rộng mô hình Chi hội 5 không, 3 

sạch, xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình 

gia đình hạnh phúc; câu lạc bộ đền ơn đáp nghĩa, tổ hùn vốn xoay vòng, tổ 

nuôi heo đất tiết kiệm. Duy trì và nhân rộng mô hình xây dựng Chi hội tiên 

tiến; mô hình xã có 100% Chi hội trưởng là đảng viên. Duy trì phong trào 

xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho cán bộ, hội viên phụ nữ có hoàn 

cảnh khó khăn. Triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đến năm 

2025; chỉ đạo 100% Hội cơ sở vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và người 

dân tham gia thực hiện mô hình Tiết kiệm tín dụng làng xã, góp phần nâng 

cao ý thức tiết kiệm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho chị em phụ nữ ở địa 

phương. 

                                                                Huỳnh Sáu 

 
 

TUỔI TRẺ TIỂU CẦN PHÁT HUY TINH THẦN 
 “KHÁT VỌNG - ĐOÀN KẾT - TIÊN PHONG - SÁNG TẠO - PHÁT TRIỂN” 

 
 

 
 

 

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh chỉ rõ: “Đoàn thanh niên là 

đội dự bị, là cánh tay đắc lực của 

Đảng”, “Nước nhà thịnh hay suy, 

yếu hay mạnh một phần lớn là do 

các thanh niên”. Phát huy tinh thần 

đó, trong những năm qua ĐVTN 

huyện Tiểu Cần đã phát huy mạnh  

mẽ tinh thần tiên phong, tình nguyện, xung kích, năng động, sáng tạo trên 

các lĩnh vực và đã gặt hái được nhiều thành tích đáng ghi nhận. Toàn 

huyện có 19 cơ sở Đoàn trực thuộc; trong đó có 11 cơ sở Đoàn cấp xã, thị 

trấn, 05 Đoàn trường; 03 Chi đoàn ngành; với tổng số hơn 3.200 đoàn viên 
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và 4.914 hội viên Hội LHTNVN. Đây là lực lượng nồng cốt và năng động, 

nhạy bén trong việc kế thừa tinh hoa truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp 

thu những thành tựu của khoa học hiện đại. 05 năm qua, các cấp Đoàn trong 

huyện đặc biệt quan tâm, tổ chức được hơn 1.200 cuộc tuyên truyền, giáo dục 

chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cách mạng, đạo đức lối sống cho gần 

58.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đồng thời phát động 6.215 lượt 

đoàn viên tham gia các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử của Đảng, của Đoàn, lịch 

sử hình thành tỉnh Trà Vinh, gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Tiểu Cần học 

tập và làm theo lời Bác”; duy trì chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi 

tuần một câu chuyện đẹp”, tổ chức nhiều cuộc hành trình về chiến khu xưa, 

thăm các địa danh lịch sử, cùng các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”, “uống 

nước nhớ nguồn”; chung tay phòng chống dịch Covid-19, quyên góp giúp đỡ 

các gia đình có hoàn cảnh khó khăn...  

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; các cơ sở Đoàn trong 

huyện cũng đã phát huy khá tốt thế mạnh, tinh thần xung kích, tình nguyện của 

từng đối tượng, từng nhóm thanh niên trong việc thực hiện “mục tiêu kép” 

của Chính phủ là vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phát triển 

kinh tế - xã hội; vì sức khỏe cộng đồng và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa 

phương. Nổi bật là hoạt động “Tuổi trẻ Tiểu Cần chung tay phòng chống dịch 

Covid-19; chung tay nâng chất nông thôn mới nâng cao”, tham gia xây dựng 

13 tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp – an toàn”; củng cố 12 đội hình 

thanh niên tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, xây dựng nếp 

sống văn minh đô thị, phòng chống tệ nạn xã hội; đồng thời nâng cấp, sửa 

chữa hơn 21km đường giao thông nông thôn, xây dựng mới 05 cầu giao 

thông, xây dựng – sửa chữa 54 căn nhà ở cho hộ nghèo, xây dựng 04 điểm 

vui chơi cho thiếu nhi; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp 1.579 suất thuốc 

miễn phí; tặng 9.666 phần quà, 60 bồn chứa nước, 4 xe lăn cho người khuyết 

tật; hỗ trợ vật tư điện thực hiện công trình thắp sáng đường quê cho 95 hộ có 

hoàn cảnh khó khăn; thực hiện mô hình “Bữa cơm yêu thương”, Chương trình 

“Xuân yêu thương, tết sum vầy” cho 516 cụ già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn; 

với tổng số tiền hơn 7,3 tỷ đồng. Đáng chú ý là đoàn viên thanh niên trong 

huyện còn tham gia hiến được 1.361 đơn vị máu. 

Đối với phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, 05 năm qua huyện Tiểu Cần có 

1.220 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên được đăng tải trên Cổng thông tin 
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Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, cùng 07 dự án và 46 ý 

tưởng sáng tạo khởi nghiệp tham gia cuộc thi “ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp” 

tỉnh Trà Vinh; trong đó có 01 ý tưởng đạt giải ba và 07 ý tưởng, sáng kiến được 

hỗ trợ hiện thực hóa, ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống với số tiền 450 triệu 

đồng, góp phần nâng cao đời sống kinh tế cho đoàn viên, thanh niên. Không 

những vậy, đoàn viên thanh niên huyện Tiểu Cần cũng luôn thể hiện rõ vai 

trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đối với nhiệm 

vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện có 540 

đoàn viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ. Ở hậu phương, các cơ sở 

đoàn cũng tổ chức nhiều hoạt động hướng về biên giới, biển đảo; thăm, tặng 

quà cho gia đình chính sách, gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó 

khăn để các tân binh yên tâm làm tròn sứ mệnh thiêng liêng của mình đối 

với Tổ quốc. 

Song song với việc triển khai thực hiện tốt “3 phong trào hành động 

cách mạng”, các cơ sở Đoàn trong huyện còn đẩy mạnh triển khai thực hiện 

tốt các chương trình đồng hành cùng thanh niên với nhiều hoạt động thiết 

thực, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, lợi ích chính đáng, thúc đẩy cho sự 

phát triển toàn diện của thanh thiếu niên. Tiêu biểu như: hỗ trợ 842 suất học 

bổng, 506 xe đạp, 216 góc học tập, xây dựng 05 căn nhà khăn quàng đỏ, nhận 

đỡ đầu và tặng trên 6.300 phần quà cho học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó 

khăn; với tổng trị giá hơn 2,8 tỷ đồng, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để 

thanh thiếu niên tiếp cận cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học để phát triển tài 

năng. Đồng thời các cơ sở đoàn trong huyện còn thực hiện có hiệu quả Đề án 

“Tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh thiếu niên”; Đề án 

Thanh niên khởi nghiệp, gắn với 85 hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, thu hút 

10.564 lượt đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia; qua đó có 4.253 thanh 

niên được giới thiệu việc làm trong, ngoài nước. 

Không dừng lại ở đó, các cấp đoàn trong huyện còn đẩy mạnh các hoạt 

động tập huấn, dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 2.776 

lượt đoàn viên thanh niên; phối hợp với Ngân hàng CSXH lập dự án giải 

ngân, hỗ trợ cho hàng trăm đoàn viên, thanh niên vay vốn phát triển kinh tế 

gia đình. Nâng tổng dư nợ các nguồn vốn do Đoàn, Hội quản lý đến nay lên 

hơn 15,8 tỷ đồng. Thông qua phong trào này, hàng năm huyện Tiểu Cần còn 

có từ 15 - 20 đoàn viên, thanh niên, hội viên ưu tú được vinh danh và tuyên 
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dương về những thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, lao động sản 

xuất, đóng góp trực tiếp cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa phương. 

Nếu như phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp; xung kích tình 

nguyện vì cuộc sống cộng đồng được xem là nhiệm vụ trọng tâm thì công 

tác xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh cũng đặc biệt được quan tâm. Trong 

nhiệm kỳ qua, các cơ sở Đoàn đã phát triển được 6.068  đoàn viên mới; trong 

đó có nhiều đối tượng thuộc “Lớp đoàn viên 50 năm thực hiện Di chúc Chủ 

tịch Hồ Chí Minh”, “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam”, “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Đáng 

chú ý là qua các phong trào hành động cách mạng đã xuất hiện ngày càng 

nhiều nhân tố điển hình tiên tiến, được các tổ chức đoàn bồi dưỡng, giới 

thiệu 580 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét. Kết quả có 388 đoàn viên, hội 

viên được chuẩn y kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiểu Cần lần thứ XI, 

nhiệm kỳ 2022 – 2027 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát 

triển mới của tổ chức Đoàn TNCS HCM huyện nhà trong năm 2022; đây cũng 

là năm bản lề thực hiện Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “về 

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

thuộc tỉnh vào năm 2025”. Do đó, với vai trò là đội dự bị, là cánh tay đắc lực 

của Đảng – Chúng ta tin chắc rằng, ĐVTN huyện Tiểu Cần sẽ phát huy tốt 

tinh thần: “Khát vọng - Đoàn kết - Tiên phong - Sáng tạo - Phát triển” và tiếp 

tục giương cao ngọn cờ vinh quang của Đoàn, tiếp bước truyền thống của 

quê hương Tiểu Cần anh hùng, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu 

cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ cho diện mạo nông thôn 

mới, tầm vóc đô thị văn minh để huyện Tiểu Cần xứng tầm là thị xã trực 

thuộc tỉnh và là Trung tâm kinh tế thuộc cụm đô thị phía Tây - Tây Bắc của 

tỉnh Trà Vinh vào năm 2025, đúng theo tinh thần Nghị quyết 07 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra. 

                                                                   Thanh Quang 

 

NÔNG DÂN NGUYỄN CHÁNH THỨC 

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ BAY PHUN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 
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Xuất phát từ việc giúp bản thân 

và nông dân trong vùng đỡ phần 

cực nhọc, đồng thời giảm chi phí và 

đảm bảo được sức khỏe trong việc 

phun xịt các loại  thuốc bảo vệ thực 

vật (BVTV) trên cây trồng; anh 

Nguyễn Chánh Thức, ở ấp Cây Hẹ 

xã Phú Cần đã quyết định đầu tư  

mua một dụng cụ thiết bị bay để phun thuốc; hiệu quả bước đầu được 

nhiều nông dân đánh giá cao. Anh Nguyễn Chánh Thức chia sẻ, gia đình 

đã từng sản xuất khoảng 03 ha lúa, nên mỗi vụ phải xịt thuốc bón phân nhiều 

lần rất vất vả. Thông qua việc tìm hiểu và học hỏi được việc sử dụng thiết bị 

bay để phun thuốc BVTV ở các nơi khác rất hiệu quả, đầu vụ lúa Đông 

Xuân 2021 – 2022 anh bàn với gia đình và đi đến quyết định đầu tư 500 triệu 

đồng để mua máy phun thuốc điều khiển từ xa. Dụng cụ này được nhiều 

nông dân gọi nom na là máy bay phun thuốc. Chiếc máy này được anh Thức 

mua tại một công ty sản xuất ở tỉnh Đồng Tháp.  

Chiếc máy phun thuốc được sử dụng thiết bị bay có thiết kế gồm một 

động cơ chạy bằng pin điện, 01 bình chứa nước 20 lít, 04 cánh quạt để nâng 

máy bay lên, 02 vòi phun thuốc và bộ điều khiển từ xa được kết nối với điện 

thoại thông minh.  

Tổng trọng lượng của máy là 47kg. Trước khi cho máy hoạt động, 

người sử dụng phải lập trình định vị khuôn viên mẫu ruộng, đường bay cần 

phun thuốc cho máy. Nước và thuốc được pha hỗn hợp cho vào bình theo 

yêu cầu của người sử dụng. Khi khởi động bay, máy sẽ di chuyển theo 

đường bay đã được định vị trước và khi hết thuốc sẽ trở lại đúng vị trí ban 

đầu nơi xuất phát. Máy bay ở độ cao hay thấp là do người sử dụng bộ điều 

khiển. Anh Nguyễn Chánh Thức, cho biết công suất hoạt động tối đa của 

máy là có thể phun xịt 10.000m2 đất lúa trong vòng từ 10- 15 phút.  

Từ khi đầu tư chiếc máy này ngoài mục đích là phục vụ cho việc sản 

xuất của gia đình, anh Thức còn sử dụng máy phun thuốc thuê cho một số 

nông dân có nhu cầu phun ruộng lúa ở các xã trên địa bàn huyện với giá 

thành là 20.000đ/1.000m2 (tức 01 công). Mới đây khi chứng kiến thực tế 
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máy phun thuốc tại một số diện tích lúa ở cánh đồng ấp Đại Trường xã Phú 

Cần, nhiều nông dân rất tâm đắc về chiếc máy này vì nó mang lại nhiều lợi 

ích cho bà con nông dân trong quá trình sản xuất. Anh Thạch Phụ, nông dân 

ấp Đại Trường nhẫm tính “Nếu như mướn xịt tay mỗi bình 20 ngàn đồng, 

bình quân xịt 03 bình thì 01 công 60 ngàn; còn mướn máy bay xịt là một 

công có 20 ngàn, mình lời được 40 ngàn/công. Xịt máy nó bám sát tới đất, 

tới gốc lúa, còn mình xịt tay thì nó ở lớp trên. Nếu mà ruộng có rầy thì mình 

xịt máy nó chắc ăn hơn xịt tay. Xịt bằng máy bay này mình đâu có đi tới lui, 

đứng trên bờ nhìn thôi không có ảnh hưởng tới sức khỏe”. 

Ông Lê Thanh Bình - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiểu Cần thì nhận 

định:“Qua mô hình xịt thuốc bằng máy bay tôi thấy được nhiều cái lợi cho 

người nông dân: Thứ nhất, tiết kiệm được chi phí so với xịt bằng thủ công 

trước đây về cái chi phí. Thứ hai, không có hại đến sức khỏe, vì trước đây xịt 

thủ công thì nông dân trực tiếp có thể thuốc sẽ bám làm ảnh hưởng, còn bây 

giờ cái này thì nông dân đứng rất xa chỉ điều khiển cho nên không ảnh 

hưởng đến sức khỏe. Qua mô hình này tôi cũng khuyến cáo người nông dân 

nên thuê công nghệ bay này để phun thuốc BVTV cho ruộng của mình”. 

Ngoài việc phun xịt thuốc BVTV cho lúa, cây ăn trái, thiết bị bay này 

còn có thêm 02 chức năng khác là gieo hạt giống và bón phân cho lúa. Khi 

đó 02 vòi phun thuốc sẽ được tháo ra và lắp vào 02 thiết bị chuyên dụng 

khác để gieo hạt và bón phân. Tuy nhiên cũng cần lưu ý, khi mua và sử dụng 

thiết bị bay này, người chủ sở hữu phải đến đăng ký với cơ quan quân sự địa 

phương để được cấp giấy phép hoạt động. 

Có thể nói từ thành quả của công nghệ 4.0, nông nghiệp, nông dân cũng 

được hưởng lợi rất nhiều. Nhiều khâu, nhiều công đoạn trong quá trình làm 

ra sản phẩm nông nghiệp đã được áp dụng thành tựu của khoa học và công 

nghệ. Điển hình như việc sử dụng hệ thống tưới nước ngập - khô xen kẻ cho 

cây lúa có kết nối từ bộ cảm biến đến điện thoại thông minh để điều khiển từ 

xa đã được thực hiện tại ấp Cầu Tre, xã Phú Cần và đến nay là phun thuốc 

bằng thiết bị bay…Từ những thành tựu này không chỉ giúp người nông dân 

giải phóng được sức lao động, giảm chi phí trong sản xuất, tăng lợi nhuận 

mà còn đảm bảo được sức khỏe về lâu dài vì hạn chế đến mức thấp nhất việc 

tiếp xúc với quá nhiều loại phân bón, thuốc BVTV như trước đây. 

                                                                                            Khắc Phú 
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VỤ LÚA ĐÔNG XUÂN  

NÔNG DÂN KÉM VUI VÌ THU NHẬP THẤP 
 

 
 

Hiện nay bà con nông dân 

đang bước vào thu hoạch rộ vụ lúa 

Đông Xuân năm 2021 - 2022. Năng 

suất ở mức tương đương với vụ 

Đông Xuân năm trước. Tuy nhiên, 

với hàng loạt chi phí về phân bón, 

thuốc bảo vệ thực vật tăng cao nên 

bà con nông dân có lợi nhuận thấp. 

Ông Võ Quang Cường - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tiểu 

Cần cho biết: Vụ lúa Đông Xuân này, nông dân trên địa bàn huyện xuống 

giống được 11.279ha, đạt 100,26% kế hoạch đề ra. Nông dân chủ yếu sử 

dụng các giống lúa chủ lực, kháng sâu bệnh như: OM 4900, OM 5451, Đài 

Thơm 8. Bên cạnh đó, một số nông dân còn sử dụng các giống khác như 

VNR 20, OM 18. Năng suất vụ lúa Đông Xuân được đánh giá đạt bình quân 

khoảng 6,22 tấn/ha; cá biệt một số diện tích đạt năng suất khoảng 6,5 - 7 

tấn/ha. Hiện tại thương lái thu mua lúa tươi tại ruộng với giống lúa OM 4900 

có giá từ 5.800 - 5.900 đồng/kg, giống lúa OM 5451 dao động ở mức 5.600 - 

5.950 đồng/kg, còn giống lúa Đài Thơm 8 dao động ở mức 5.700 - 6.000 

đồng/kg. Được mùa, được giá nhưng người nông dân lại kém vui, bởi với 

hàng loạt chi phí đầu vào như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng, dầu… 

tăng cao nên vụ lúa này bà con có lợi nhuận thấp, không như mong đợi! 

Ông Lâm Văn Trúng - người dân ấp Lò Ngò vừa thu hoạch 4ha lúa của 

gia đình cho biết: Vụ lúa Đông Xuân này, gia đình gieo sạ giống lúa OM 

4900, bán lúa tươi tại ruộng với giá bán 5.700 đồng/kg, trừ đi các khoản chi 

phí mỗi công chỉ lợi nhuận khoảng 2,5 triệu đồng, giảm khoảng 01 triệu 

đồng so với vụ Đông Xuân năm trước. Tương tự, ông Nguyễn Văn Bơi - 

người dân ấp Lò Ngò cũng cho biết: Vụ lúa Đông Xuân này, gia đình gieo sạ 

5ha giống lúa VNR20; hiện tại đã thu hoạch và bán lúa tươi tại ruộng với giá 

bán 5.500 đồng/kg. Theo ông giống lúa VNR20 là giống lúa mới, ít người 

gieo sạ, giá bán lúa tươi của giống lúa này giảm 1.000 đồng so với vụ Đông 

Xuân năm trước, trong khi vụ này giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giá 
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xăng, dầu đều tăng cao, trừ chi phí mỗi công chỉ lợi nhuận khoảng 2,5 triệu 

đồng, lợi nhuận giảm khoảng 01 triệu đồng so với vụ Đông Xuân trước. 

Dự báo trong sản xuất vụ lúa Hè Thu 2022 sẽ gặp nhiều khó khăn do 

tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nắng xen kẽ, sâu bệnh sẽ phát 

sinh nhiều, bà con nông dân tốn nhiều chi phí trong phòng, trị sâu, bệnh hơn 

so với các vụ khác trong năm. Mặt khác trong bối cảnh giá vật tư nông 

nghiệp vẫn đang ở mức cao, để đảm bảo sản xuất lúa vụ Hè Thu đạt thắng 

lợi, ông Võ Quang Cường - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện khuyến 

cáo bà con cần thực hiện tốt công tác vệ sinh đồng ruộng trước khi xuống 

giống ít nhất 02 tuần nhằm cải tạo đất, giúp đất tơi xốp, hạn chế được ngộ 

độc phèn, ngộ độc hữu cơ và cắt đứt nguồn bệnh. Các địa phương chỉ đạo 

xuống giống tuân thủ theo đúng lịch thời vụ và đồng loạt, dứt điểm trên từng 

cánh đồng, không tự ý xuống giống ở những diện tích nằm ngoài quy hoạch. 

Sử dụng giống lúa chất lượng cao, phù hợp nhu cầu thị trường, thích hợp 

điều kiện đất đai từng khu vực như giống: OM 4900, OM 5451, Đài thơm 

8,... người dân nên áp dụng các biện pháp sạ hàng, sạ thưa, lượng giống sử 

dụng từ 120 - 150kg/ha; thường xuyên thăm đồng, bón phân cân đối giữa N-

P-K, tăng cường sử dụng phân bón hữu cơ, hữu cơ vi sinh, ưu tiên sử dụng 

các loại phân bón có nguồn gốc sinh học,... kết hợp bổ sung thêm phân bón 

qua lá giúp cây lúa đẻ nhánh tốt, tăng cường sức đề kháng cho cây lúa ngay 

từ đầu vụ. Khuyến khích nông dân mạnh dạn áp dụng quy trình canh tác lúa 

theo phương pháp “1 phải, 5 giảm” và kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”; tận dụng 

phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ bón cho lúa để phát triển bền vững, 

ổn định; phun thuốc bảo vệ thực vật khi thật sự cần thiết và tuân thủ theo 

nguyên tắc “4 đúng”… Ngoài ra, bà con nông dân cũng cần quản lý tốt chế 

độ nước tưới phù hợp cho từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây lúa, 

nhằm giảm chi phí trong sản xuất, tăng năng suất, chất lượng và mang lại lợi 

nhuận cao. 

                                                                         Kiều Diễm 

 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC NĂM 2021 
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Ban chỉ đạo phổ cập huyện 

Tiểu Cần vừa tổng kết công tác phổ 

cập giáo dục - xóa mù chữ Phổ cập 

giáo dục Trung học năm 2021 và 

định hướng hoạt động công tác phổ 

cập năm 2022 trên địa bàn huyện. 

Trong năm qua tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình mầm non, tiểu 

học, tốt nghiệp THCS, THPT ở mức cao, tiêu biểu như: bậc mần non đạt 

100%. Riêng xã Hiếu Trung phổ cập tiểu học đạt 97%; THCS thị trấn Tiểu 

Cần đạt trên 99%, THPT Tiểu Cần đạt 95%... Đáng chú ý là năm 2021 

huyện Tiểu Cần được UBND tỉnh Trà Vinh công nhận đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục, xóa mù chữ năm 2021, đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, phổ cập giáo dục THCS 

mức độ 3, phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 2.  

 Theo kế hoạch, năm 2022 Ban chỉ đạo PCGD huyện Tiểu Cần đặt ra 

mục tiêu: Đối với bậc phổ cập mầm non đăng ký đạt chuẩn phổ cập mầm 

non cho trẻ 4 tuổi tại đơn vị thị trấn Tiểu Cần và thị trấn Cầu Quan. Phổ cập 

giáo dục Tiểu học huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 100%, tỷ lệ trẻ 

đi học đúng độ tuổi đạt từ 99,5% trở lên, trẻ 6 tuổi ra lớp 1 đạt 100%; duy trì 

đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 và nâng chất đối tượng xóa mù chữ độ tuổi 

15-60 đạt từ 96% trở lên; Phổ cập giáo dục THCS huy động trẻ trong độ tuổi 

đi học đạt 99% trở lên, tổng số thanh thiếu niên từ 15 -18 tuổi tốt nghiệp 

THCS đạt 97% trở lên; phổ cập giáo dục trung học: huyện phấn đấu đạt 

chuẩn phổ cập giáo dục trung học năm 2022; thực hiện tốt Nghị định số 20 

của Chính phủ về phổ cập giáo dục và xóa mù chữ và Thông tư số 

07/2016/TT-BGDĐT, ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung quy trình, thủ tục kiểm tra 

công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; phấn đấu được tỉnh 

công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học năm 2022; xây dựng và 

nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phổ cập trung 

học gắn liền với kế hoạch xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 

Đồng thời, kiện toàn Ban chỉ đạo các xã, thị trấn và xây dựng kế hoạch hoạt 
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động năm phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, phấn đấu hoàn thành các 

mục tiêu phổ cập giáo dục năm 2022 theo kế hoạch đề ra. 

                                                                           Quang Minh 

 

ĐẠI HỘI BAN ĐOÀN KẾT CÔNG GIÁO HUYỆN  

NHIỆM KỲ 2022 – 2027 
 

 
 

 

 

 

Ban Đoàn kết Công giáo huyện 

Tiểu Cần vừa tổ chức Đại hội đại 

biểu người công giáo xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ 2022 – 

2027, với chủ đề “Đoàn kết – Đồng 

hành – Phục vụ - Chia sẻ”.  

Hiện nay trên địa bàn huyện có 05 Họ đạo (Mặc Bắc, Rạch Vồn, Tân 

Thành, Rạch Lợp, Tiểu Cần), với 11 nhà thờ, 02 nhà nguyện, 13 linh mục, 

39 nữ tu, 369 chức việc và hơn 26.750 giáo dân tham gia sinh hoạt tôn giáo. 

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Đoàn kết Công giáo và đồng bào giáo dân trong 

huyện đã phát huy khá tốt tinh thần kính chúa, yêu nước, đồng hành cùng 

dân tộc trên bước đường phát triển kinh tế - xã hội. Tiêu biểu như thông qua 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư 

– sống tốt đời đẹp đạo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn 

minh đô thị”, đồng bào giáo dân các xã, thị trấn trong huyện đã đạt được 

nhiều thành tích đáng phấn khởi; nhiều ấp, khóm có đông đồng bào công 

giáo đạt danh hiệu ấp văn hóa, nông thôn mới, ấp nông thôn mới kiểu mẫu, 

khóm văn hóa, xã văn hóa – nông thôn mới nâng cao, thị trấn văn minh đô 

thị; tích cực tham gia công tác xã hội hóa giáo dục như: hỗ trợ 453 suất học 

bổng cho học sinh, sinh viên; 223 xe đạp; nhận đở đầu 91 học sinh, sinh viên 

và tặng 5.729 phần quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, với 

tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng. Đồng thời tham gia đóng góp cho phong trào từ 

thiện, đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ 

có hoàn cảnh khó khăn; hộ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 và xây 

dựng 24 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở với tổng số tiền gần 

4,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, Ban Đoàn kết Công giáo và người Công giáo huyện 

cũng phát huy khá tốt 4 phong trào, 10 nội dung của cuộc vận động thực 

hiện 7 tốt đời, 3 đẹp đạo, góp phần rất lớn trong việc xây dựng khối đại đoàn 
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kết toàn dân tộc và nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc 

phòng, an ninh ở địa phương… 

Phát huy tinh thần kính Chúa, yêu nước, yêu người của đồng bào công 

giáo; trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Ban Đoàn kết Công giáo huyện Tiểu Cần 

tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản có liên quan đến công 

tác tôn giáo, đời sống xã hội; vận động giáo dân “sống tốt đời, đẹp đạo”; tích 

cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phong trào nhân đạo, từ thiện, 

bác ái, đền ơn đáp nghĩa; phòng chống dịch bệnh Covid-19; phong trào 

“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt 

động của các câu lạc bộ tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa đối tượng vi phạm 

pháp luật tại cơ sở tôn giáo của Ban Quới chức các họ đạo; tích cực phối hợp 

với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và cơ quan chức năng ghi nhận và 

giải quyết kịp thời những yêu cầu bức xúc của người dân ở địa phương. 

Đại hội cũng đã tiến hành bầu 15 thành viên vào Ban Đoàn kết Công 

giáo huyện. Linh mục Lâm Quang Thi – Chánh sở họ đạo Rạch Vồn được 

bầu làm Trưởng ban Ban Đoàn kết Công giáo huyện Tiểu Cần nhiệm kỳ 

2022 – 2027. 
 

                                                                     Chí Thanh 

 

ĐẠI HỘI ĐIỂM HỘI CỰU CHIẾN BINH XÃ TẬP NGÃI 

NHIỆM KỲ 2022 – 2027 

 

Hội Cựu Chiến binh huyện 

Tiểu Cần vừa chọn Hội Cựu Chiến 

binh xã Tập Ngãi làm điểm chỉ đạo 

tổ chức Đại hội đại biểu Hội Cựu 

chiến binh cấp xã – thị trấn nhiệm 

kỳ 2022 – 2027.  

Báo cáo của Hội Cựu Chiến binh xã Tập Ngãi cho biết: Đến thời điểm 

này toàn xã có 389 cán bộ, hội viên Cựu chiến binh và 134 Cựu quân nhân 

tham gia sinh hoạt tại các chi, tổ hội và câu lạc bộ trên địa bàn xã. Qua 05 

năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Cựu chiến binh lần thứ VI (nhiệm kỳ 

2017 – 2022) tập thể Hội Cựu chiến binh, Cựu quân nhân xã Tập Ngãi tiếp 

tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trên các lĩnh vực và 
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đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tiêu biểu như thực hiện có hiệu quả 

nhiệm vụ tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ 

XHCN, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội ở địa 

phương. Chủ động thực hiện tốt các phong trào Cựu chiến binh giúp nhau 

phát triển kinh tế gia đình, thoát nghèo bền vững. Tích cực tham gia và phát 

huy tốt vai trò gương mẫu, tiên phong của người lính Cụ Hồ trong xây dựng 

nông thôn mới, bảo vệ môi trường… Thông qua các phong trào đó, có nhiều 

tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được cấp ủy Đảng, chính quyền và 

Hội Cựu chiến binh các cấp biểu dương khen thưởng. 

Phát huy những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2022 – 2027 Hội Cựu 

chiến binh xã Tập Ngãi tiếp tục vận động các thế hệ Cựu chiến binh phát 

huy tốt truyền thống bộ đội cụ Hồ, trung thành – đoàn kết – gương mẫu – 

đổi mới, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

được giao. Trong đó tập trung vào 08 nhóm chỉ tiêu trọng tâm đó là; Phấn 

đấu có 100% hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, tư tưởng; 100% cán 

bộ Hội được tập huấn, bồi dưỡng theo phân cấp; bồi dưỡng, phát triển 90% 

đối tượng đủ điều kiện vào tổ chức Hội; phấn đấu ít nhất 75% Cựu quân 

nhân tham gia sinh hoạt câu lạc bộ; hàng năm có 90% trở lên chi hội đạt 

trong sạch, vững mạnh, 95% hội viên đạt chuẩn “Hội viên gương mẫu”, 98% 

gia đình Cựu chiến binh đạt “Gia đình văn hóa, nông thôn mới, đô thị văn 

minh”; Giữ vững tiêu chí không có hộ Cựu chiến binh nghèo, tái nghèo; 

hoàn thành nhiệm vụ xóa nhà tạm bợ cho Cựu chiến binh; vận động từ 1 – 2 

quân nhân xuất ngũ về địa phương tham gia xuất khẩu lao động, làm việc có 

thời hạn ở nước ngoài. 

Đại hội cũng đã bầu 15 thành viên vào Ban chấp hành khóa mới; bầu 

đoàn đại biểu tham dự Đại hội Cựu Chiến binh cấp huyện gồm 10 đại biểu 

chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Vạn - tiếp tục 

được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Tập 

Ngãi nhiệm kỳ 2022 – 2027. Dự kiến Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh 

cấp xã, thị trấn sẽ tổ chức xong trước ngày 30/4/2022. 

                                                                                         Chí Bảo 
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BÀI TOÁN CHI PHÍ SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ  

TRONG SẢN XUẤT LÚA 

 

Cân đối, bổ sung lượng phân 

bón trong sản xuất lúa là một trong 

những yếu tố làm giảm chi phí đầu 

vào, giá thành sản phẩm, bảo vệ môi 

trường, hệ sinh thái đồng ruộng, 

góp phần mang lại hiệu quả kinh tế, 

nâng cao thu nhập cho nông dân. 

 Thực tế hiện nay, trong quá trình sản xuất lúa nông dân đã sử dụng 

phân bón vô cơ, liên tục kéo dài đã làm cho nguồn dinh dưỡng trong đất cạn 

kiệt dần do không bổ sung phân bón hữu cơ, gia tăng sự mẫn cảm của cây 

trồng với các loại nấm bệnh, diệt các loài vi sinh vật có lợi, làm nhiều diện 

tích đất trồng trọt bị suy giảm độ phì nhiêu, mất cân đối dinh dưỡng trong 

đất, làm đất chai cứng, giảm năng suất cây trồng và gia tăng các chi phí sản 

xuất, đồng thời ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của con người. Vì 

vậy, việc áp dụng quy trình sản xuất theo hướng bổ sung phân hữu cơ sẽ làm 

tăng độ phì nhiêu của đất, tăng chất khoáng và vi sinh vật hữu hiệu cho đất, 

tác dụng cải tạo đất rất tốt, nhất là đối với các loại đất đã và đang bị suy 

thoái, nâng cao khả năng chống chịu sâu bệnh của cây lúa tốt hơn; nhất là 

trong thời kỳ lúa trổ, ruộng sẽ ít nhiễm rầy, khô vằn, cho bông dài, lúa sạch 

sâu bệnh, gạo trong, cơm mềm dẻo và có mùi thơm đặc trưng. 

Anh Trương Văn Hải - Nông dân ấp Ông Rùm xã Hùng Hòa cho biết, 

bản thân đã tìm hiểu nhiều trên sách, báo, đài, internet,….được sự hướng dẫn 

từ cán bộ kỹ thuật ở huyện, tỉnh về lợi ích của việc cân đối trong sử dụng, bổ 

sung thêm phân hữu cơ trong quá trình sản xuất lúa ở các địa phương khác 

đã mang lại hiệu quả tích cực. Chính vì vậy mà ngay từ vụ Đông Xuân 2018 

- 2019 anh đã mạnh dạn thay đổi quy trình sử dụng phân bón cho tổng diện 

tích 1,5ha đất lúa của gia đình, đến nay đã canh tác được 09 vụ, anh chia sẽ 

vụ đầu tiên nhất sử dụng 40% phân hữu cơ, tương đương 320kg/ha và được 

bón lót vào đầu vụ; 60% lượng phân vô cơ cho các giai đoạn tiếp sau đó, kết 

quả năng suất lúa đạt 9,3 tấn/ha (lúa tươi), với giá bán 6.200 đồng/kg, tổng 

số tiền thu được 57,66 triệu đồng/ha, sau khi trừ các khoảng chi phí, lợi 

nhuận mang lại hơn 30 triệu đồng/ha. 
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Gần đây nhất, vụ lúa Đông Xuân 2021 - 2022, trên diện tích 1,5ha của 

mình anh đã sử dụng lượng phân bón theo tỷ lệ 50% hữu cơ, tương đương 

400kg/ha; 50% vô cơ, cùng phương thức sạ lan và gieo sạ giống OM 5451, 

lượng giống là 170kg/ ha. Ngoài ra anh cho biết, hiện nay thị trường giá bán 

của phân vô cơ là 19.600 đồng/kg, một ha sử dụng 400kg phân vô cơ, tương 

đương với số tiền 7.840.000 đồng/ha, trong khi đó phân hữu cơ chỉ ở mức 

7.750 đồng/kg, tương đương 3.100.000 đồng/ha. Kết quả năng suất thu 

hoạch vụ lúa Đông Xuân này đạt 8,25 tấn/ha (lúa tươi), với giá bán 5.800 

đồng/kg, tổng thu được 47,85 triệu đồng/ha. Sau khi trừ chi phí đã mang lại 

lợi nhuận cho gia đình hơn 25 triệu đồng/ha. 

Ông Võ Quang Cường - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Tiểu 

Cần cho biết, hiện nay giá cả phân bón hóa học đang tăng cao, diễn biến của 

biến đổi khí hậu,… và kết quả tích cực từ năng suất mang lại từ việc sử dụng 

tỷ lệ phân hữu cơ hợp lý trong quá trình canh tác lúa của một số nông dân đã 

thực hiện thì trong thời gian tới ngành nông nghiệp sẽ có kế hoạch phối hợp 

các cơ quan chuyên môn thông qua các lớp tập huấn lồng ghép, tuyên truyền 

khuyến cáo rộng rãi giúp nông dân hiểu được vai trò của phân hữu cơ trong 

sản xuất nông nghiệp, khuyến khích, hướng dẫn nông dân mạnh dạn sử dụng 

phân bón đảm bảo phù hợp, cân đối và hiệu quả, giảm đáng kể lượng phân 

bón vô cơ, giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập và cải 

tạo bảo vệ đất trồng. 

 Đồng thời liên kết tổ chức thực hiện mô hình sử dụng phân bón hữu 

cơ, mô hình sản xuất phân bón tái sử dụng phụ phẩm trong trồng trọt, chăn 

nuôi,… ở các khu vực khác nhau và hướng dẫn một số giải pháp sử dụng 

hiệu quả, tiết kiệm, cân đối phân bón hóa học, tăng cường sử dụng phân hữu 

cơ, giới thiệu nhân rộng các mô hình sử dụng phân hữu cơ đem lại hiệu quả 

kinh tế. Phối hợp với các ngành đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động, 

định hướng, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối hơn để 

mang lại hiệu quả tối ưu cho thành viên các Tổ hợp tác, Hợp tác xã, từng 

bước chuyển dần sang sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ hướng tới nền 

nông nghiệp bền vững, tăng cường đa dạng sinh thái tạo ra các sản phẩm 

chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng thân thiện, bảo vệ môi 

trường và hệ sinh thái trên đồng ruộng./. 

                                                             Phú Thành 
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KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG  

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI 

 

Ban đại diện HĐQT Ngân hàng 

chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh 

vừa có buổi làm việc kiểm tra, giám 

sát tổ chức hoạt động của Phòng 

giao dịch Ngân hàng CSXH huyện 

Tiểu Cần tại xã Hiếu Trung trong 

03 tháng đầu năm 2022. 

Theo báo cáo của UBND xã Hiếu Trung, trong 03 tháng đầu năm 2022 

NHCSXH huyện đã phân bổ nguồn vốn đầu tư cho vay đối với các hộ 

nghèo, hộ mới thoát nghèo, đầu tư các chương trình nước sạch và vệ sinh 

môi trường nông thôn và giải quyết việc làm là 576 triệu đồng, tăng 2%, đến 

nay địa phương đã giải ngân 100%. Về tăng trưởng dư nợ qua 4 hội đoàn thể 

nhận ủy thác gồm: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Đoàn 

thanh niên với tổng số 27 tổ, 1.065 hộ, tổng dư nợ 29 tỷ 399 triệu đồng, tăng 

440 triệu đồng so với đầu năm. Về tình hình nợ quá hạn của 04 hội đoàn thể 

nhận ủy thác là 77 triệu đồng, tăng 04 triệu đồng so với đầu năm; khoanh nợ 

104 triệu đồng. Tình hình huy động tiết kiệm thông qua các tổ vay vốn là 3 

tỷ 532 triệu đồng. Về chất lượng hoạt động của 27 tổ tiết kiệm và vay vốn có 

22 tổ đạt loại tốt, chiếm tỷ lệ 81,48%, 03 tổ đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 11,11%; 

02 tổ đạt loại trung bình, chiếm tỷ lệ 7,41%, không có tổ hoạt động yếu kém. 

Ông Nguyễn Ngọc Giao – Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Trà 

Vinh, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh đã đánh giá 

cao việc giải ngân các nguồn vốn thực hiện các chương trình cho vay của 

NHCSXH huyện Tiểu Cần trên địa bàn xã Hiếu Trung và trên địa bàn 

huyện. Vốn được đầu tư đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích. Tuy 

nhiên trên địa bàn vẫn còn tình trạng nợ quá hạn, nợ khoanh và lãi tồn đọng 

chưa được xử lý dứt điểm. Để phát huy hiệu quả các nguồn vốn của 

NHCSXH, ông Nguyễn Ngọc Giao đề nghị địa phương nên rà soát kỷ các hộ 

trước đây đi làm ăn xa nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nay trở 

về địa phương và muốn ở lại sinh sống nhưng đang gặp khó khăn, điểm giao 

dịch xã cần làm tham mưu cho NHCSXH huyện để phân bổ nguồn vốn hỗ 

trợ giúp các hộ này có vốn sản xuất phát triển kinh tế gia đình. NHCSXH 
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huyện và địa phương kiểm tra, rà soát lại tất cả các tổ vay vốn có chất lượng 

hoạt động ở mức trung bình, yếu để xử lý tình trạng nợ quá hạn, tồn lãi 

nhiều, xử lý nợ khoanh, nợ rủi ro; đồng thời tập trung rà soát nhu cầu vay 

vốn của hội viên các đoàn thể để đề nghị NHCSXH tỉnh phân bổ nguồn vốn; 

thực hiện tốt các chương trình cho vay đối với học sinh, sinh viên, vốn giải 

quyết việc làm, nhà ở, hộ nghèo…Dịp này đoàn kiểm tra còn đi khảo sát 

thực tế việc vay vốn và sử dụng vốn của một số hộ đã được NHCSXH đầu tư 

vốn trước đây trên địa bàn xã Hiếu Trung. Nhìn chung qua kiểm tra cho 

thấy, cơ bản các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích và làm ăn có 

hiệu quả. 

                                                                                       Nguyễn Đại 

 

 

BÀN GIAO 76 CĂN NHÀ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN  

CHO CNVCLĐ KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở  
 

 
 

LĐLĐ tỉnh, huyện và Công 

đoàn cơ sở Phòng Văn hóa – Thông 

tin và Đài Truyền thanh vừa tổ chức 

lễ bàn giao căn nhà Mái ấm Công 

đoàn cho đoàn viên Nguyễn Thị 

Kim Cho – Viên chức Trung tâm 

Văn hóa – Thông tin và Thể thao 

huyện Tiểu Cần. 

Căn nhà có diện tích sử dụng gần 100m2, xây tường, mái tol, nền lót 

gạch men. Tổng giá trị xây dựng căn nhà hơn 190 triệu đồng; trong đó, Liên 

đoàn lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đoàn viên 

Kim Cho đóng góp xây dựng.  Tại lễ bàn giao, Liên đoàn lao động tỉnh, Liên 

đoàn lao động huyện, Công đoàn cơ sở Phòng Văn hóa – Thông tin và Đài 

Truyền thanh; cán bộ, nhân viên Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao 

huyện, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tập Ngãi cũng tặng nhiều 

phần quà lưu niệm cho gia đình; đồng thời mong rằng đoàn viên Nguyễn Thị 

Kim Cho tiếp tục phấn đấu trong học tập, công tác để hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao. 
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Được biết, từ năm 2018 đến nay huyện Tiểu Cần đã bàn giao được 23 

căn nhà Mái ấm công đoàn cho công nhân viên chức lao động trên địa bàn 

huyện; nâng tổng số đến nay toàn huyện có 76 căn nhà Mái ấm công đoàn, 

trong đó có 69 căn do Liên đoàn lao động tỉnh phân bổ và 07 căn do Liên 

đoàn lao động huyện vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong, 

ngoài huyện đóng góp xây dựng. 

                                                                                       Tố Uyên 

                                                                     

CHƯƠNG TRÌNH “MẸ ĐỠ ĐẦU”  

HỖ TRỢ TRẺ EM MỒ CÔI DO DỊCH COVID-19 
 

 
 

Thực hiện Chương trình “Mẹ 

đỡ đầu” hỗ trợ trẻ em mồ côi do tác 

động của dịch Covid-19 do Trung 

ương Hội LHPNVN; Ngày 

29/3/2022 Hội Phụ nữ huyện Tiểu 

Cần nhận đỡ đầu 02 trẻ em mồ côi 

cha trong một gia đình tại ấp Hòa 

Thành, xã Hùng Hòa. 

Theo đó 02 trẻ được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhận đỡ đầu là em 

Thạch Thị Hồng Dân, sinh năm 2006 (xã Hùng Hòa) đang là học sinh lớp 

10A10 Trường THPT Tập Sơn, huyện Trà Cú và em Thạch Thị Hồng Diễm, 

sinh năm 2010, học sinh lớp 6/2 trường THCS Hùng Hòa, huyện Tiểu Cần 

mồ côi cha vì dịch Covid-19 kể từ tháng 12 năm 2021. Hội Phụ nữ huyện 

thống nhất hỗ trợ tiền mặt 500.000 đồng/tháng/em. Ngoài ra, còn hỗ trợ 

thêm tập sách, đồ dùng học tập,… nhằm tiếp thêm động lực để 02 em vượt 

qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập để sau này trở thành người 

có ích cho xã hội. Thời gian thực hiện hỗ trợ bắt đầu từ tháng 3 năm 2022 

đến khi cả 02 em đều đủ 18 tuổi. Đây là việc làm rất thiết thực mang ý nghĩa 

nhân văn nhằm tạo điều kiện để trẻ mồ côi có điều kiện học tập, phát triển và 

trưởng thành, đồng thời cũng san sẻ một phần gánh nặng với gia đình. 

Hiện tại, huyện Tiểu Cần có 08 trẻ em mồ côi vì dịch Covid-19 (05 trẻ 

mồ côi cha, 02 trẻ mồ côi mẹ); trong đó có 01 trẻ mồ côi mẹ khi mới tròn 10 

ngày tuổi và 01 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Hiện tại cả 08 trẻ đều được các 

ngành, đoàn thể huyện nhận đỡ đầu, chăm sóc, nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi. 
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Trong đó Hội Phụ nữ huyện nhận đỡ đầu 02 trẻ, Ngân hàng Chính sách xã 

hội nhận đỡ đầu 01 trẻ và 05 trẻ được Đoàn thanh niên các cấp nhận đỡ đầu. 

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và các đơn vị nhận đỡ đầu 

tiếp tục vận động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện hỗ trợ thêm 

nguồn lực để chăm sóc, nuôi dưỡng 08 trẻ mồ côi vì Covid-19 trên địa bàn, 

tạo điều kiện để các em được phát triển toàn diện trong môi trường gia đình 

và cộng đồng. 

                                                            Kiều Diễm 
 

 

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

 

NHƯ THẤY CẢ MIỀN NAM 

----- 

 

Năm 1965, có một đoàn anh hùng, dũng sĩ miền Nam ra miền Bắc, 

được vào Phủ Chủ tịch thăm Bác Hồ. Lòng mọi người rộn lên niềm vui khó 

tả. Ai nấy đều nhớ lại buổi sáng lên đường, bà con cô bác đưa tiễn như gửi 

gắm tất cả tấm lòng mình ra với Bác Hồ, với đồng bào ngoài Bắc. Suốt bao 

nhiêu năm gian lao, đồng bào miền Nam đã kiên cường chiến đấu không chỉ 

để hoàn thành sứ mệnh bảo vệ quê hương, Tổ quốc, giành lại cuộc đời tự do, 

mà còn nỗ lực để đất nước mau chóng thống nhất, được gặp Bác Hồ. 

- Bác! 

Chị Mười Lý và mọi người cùng reo lên khi Bác Hồ từ trong nhà bước 

ra. Tất cả chạy ùa lại với Bác. Sung sướng, nghẹn ngào, nhiều người khóc, 

mắt đỏ hoe. Quá xúc động, anh hùng Tạ Thị Kiều và anh hùng Vai cứ ôm 

chặt lấy Bác. Các anh khác cũng ùa lại ôm lấy Bác. Bác cháu quấn quýt. Các 

anh hùng, dũng sĩ miền Nam đầm đìa nước mắt. Ai cũng muốn được ôm Bác 

thật lâu, vì trong mỗi người còn có cả niềm nhớ mong của miền Nam, của cả 

dân tộc. Anh hùng Vai định nói gì đó với Bác, nhưng còn đang xúc động thì 

chị Mười Lý đã cất tiếng trước: 

- Bác ơi! Chúng cháu nhớ Bác quá! 

Đồng bào miền Nam dạo chơi trong vườn. Bác cháu nắm tay nhau 

thành một hàng ngang, vừa đi vừa trò chuyện. Anh hùng Vai và Mười Lý 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 4/2022 

 

42 

 

được Bác khoác tay, đi sát bên Bác. Đến một dãy bàn đã bày sẵn bánh kẹo, 

hoa quả, Bác thân mật nói: 

- Bây giờ, Bác cháu ta ngồi đây nói chuyện. Các cháu ăn kẹo đi. 

Bác quay lại hỏi Mười Lý: 

- Cháu có khoẻ không? Mỗi bữa cháu ăn được mấy chén? 

- Dạ thưa Bác, cháu khoẻ ạ. Bình thường cháu ăn mỗi bữa được hai 

chén, gặp hôm mệt, cháu ăn được một chén. 

 Bác nói: 

- Cháu ăn thế thôi à? Cháu phải ăn khoẻ để đánh thắng giặc Mỹ chứ! – 

Và ngoảnh sang chị Hồ Thị Bi, Bác nhắc: 

- Cô Bi phải trông nom các cô, các chú ấy ăn ngủ cho tốt nhé. 

Chị Hồ Thị Bi đứng dậy: 

- Thưa Bác, vâng ạ. 

Bác hỏi lại Mười Lý: 

- Cô Út Tịch có khoẻ không? 

- Dạ, chị Út vẫn khoẻ ạ! Cháu xin thưa với Bác: Chị Ba Định, chị Út 

Tịch và tất cả các cô, các bác, anh chị trong Mặt trận và bộ đội giải phóng 

cùng đồng bào quê hương cháu đều kính chúc Bác mạnh khoẻ, sống lâu. 

Bác vui vẻ hỏi: 

- Vậy các cháu xem Bác có khoẻ không? 

Các anh hùng dũng sĩ miền Nam đều ngước nhìn Bác. Thấy Bác hồng 

hào khoẻ mạnh, ai nấy đều mừng và mong Bác cứ khoẻ mãi như thế để nay 

mai đánh đuổi giặc Mỹ xong, nước nhà thống nhất, Bác sẽ vào miền Nam 

cho đồng bào được gặp. Chị Mười Lý thưa: 

- Dạ, được gặp Bác và thấy Bác mạnh khoẻ, chúng cháu mừng lắm. 

Trong Nam, bà con nghe Đài Hà Nội chỉ mong hoài: Được nghe tiếng Bác 

nói, nhất là vào đêm giao thừa hằng năm, để theo dõi sức khoẻ của Bác, ai 

cũng chỉ mong Bác khoẻ. 

Bác cười: 

- Mỗi năm thêm một tuổi, Bác cháu ta càng mạnh. Các cô, các chú càng 

đánh thắng giặc Mỹ, Bác càng mạnh khoẻ, không lo! 

Giọng Bác ấm áp, trìu mến hỏi anh hùng Vai: 

- Cháu người dân tộc Pa - co phải không? 

Anh hùng Vai toan đứng dậy, nhưng Bác bảo cứ ngồi xuống. Anh thưa: 
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- Báo cáo với Bác, cháu người Pa - co, thuộc nhóm Tà - ôi. 

- Đời sống của gia đình và quê cháu bây giờ thế nào? 

- Dạ, thưa Bác, ngày còn dưới ách đế quốc Mỹ và tay sai, người dân 

quê cháu sống rất cực. Từ khi có Mặt trận lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu 

tranh công khai chống lại kẻ thù thì đời sống bà con và gia đình cháu đã 

khác trước. Ai cũng có cơm ăn, áo mặc, không phải ăn củ rừng và đóng khố 

bằng vỏ cây như xưa… 

Anh hùng Vai dừng lại, Bác hỏi tiếp: 

- Đồng bào dân tộc ở quê cháu có nói được tiếng Kinh như cháu 

không? 

- Dạ, từ ngày có cán bộ về, đồng bào đã có chữ phổ thông, lại có cả chữ 

dân tộc và nhiều người đã nói được tiếng Kinh. 

- Thế cháu có giỏi chữ dân tộc không? 

- Dạ, cháu thạo lắm. Chữ dân tộc ít dấu, dễ học, dễ viết lắm ạ. 

- Thế là rất tốt! 

Bác quay sang hỏi chuyện các anh hùng dũng sĩ khác. Hôm đó Người 

rất vui. Vì qua những người con anh dũng, Người như thấy cả miền Nam. 

 
                                                                                Theo Bác Hồ kính yêu, 

                                                                                Nxb. Kim Đồng, Hà Nội, 1975. 
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Trong số này: 

 

 

1. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

2. Vai trò “Vơ đũa cả nắm” 

3. Giữ vững rường cột nước nhà 

4. Trà Vinh: Thành tựu 30 năm và những định hướng phát triển 

5. Đoàn công tác Tỉnh ủy kiểm tra công tác xây dựng Đảng và hệ 

thống chính trị tại Huyện ủy Tiểu Cần  

6. Cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Kết luận, Quy định hội nghị 

Trung ương 4, Khóa XIII 

7. Đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết 15 của BTV Tỉnh ủy 

8. Đánh giá tình hình xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu 

9. Kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội điểm Đoàn TNCS HCM cấp 

huyện, nhiệm kỳ 2022 – 2027 

10. Trưng bày “Món ngon chế biến từ gạo, nếp Việt Nam”  

11. Tuổi trẻ Tiểu Cần phát huy tinh thần “Khát Vọng - Đoàn Kết - 

Tiên Phong - Sáng Tạo - Phát Triển” 

12. Nông dân Nguyễn Chánh Thức ứng dụng thiết bị bay phun thuốc 

bảo vệ thực vật 

13. Vụ lúa Đông Xuân, nông dân kém vui vì thu nhập thấp 

14. Tổng kết công tác PCGD - XMC, PCGD Trung học năm 2021 

15. Đại hội Ban Đoàn kết Công giáo huyện nhiệm kỳ 2022 – 2027 

16. Đại hội điểm Hội CCB xã Tập Ngãi nhiệm kỳ 2022 – 2027 

17. Bài toán chí phí sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất lúa 

18. Kiểm tra, giám sát tổ chức hoạt động của Ngân hàng CSXH 

19. Bàn giao 76 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho CNVCLĐ 

20.Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ em mồ côi do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 

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: 

VÕ TRỌNG CÁT 

 

Biên tập - Kỹ thuật 

TRẦN THANH QUANG 

 

Trình bày: 

MẠCH THỊ TIẾP 

 

Sửa bản in: 

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Giấy phép xuất bản số……/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền 

thông Trà Vinh cấp ngày……/……/…..Số lượng in: 545 cuốn, khổ: 

14,5x20cm, tại Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Trà Vinh. In xong và 

nộp lưu chiểu tháng ….. năm …. 
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BÌA SAU 

 

  
 

* Ảnh 1: Các đồng chí dự Hội nghị quán triệt các Kết luận, Quy định của Hội 

nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  

* Ảnh 2: Đại biểu và thành viên BCH khóa mới Hội Cựu Chiến binh xã Tập 

Ngãi, nhiệm kỳ 2022 - 2027 

 

  
 

* Ảnh 3: Lãnh đạo Huyện ủy – UBND huyện và các ngành tại Hội thi trưng bày 

“Món ngon làm từ gạo – nếp Việt Nam”. 

* Ảnh 4: Liên đoàn lao động huyện bàn giao nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn 

viên công đoàn khó khăn về nhà ở. 

 

 

                                                Bìa & minh họa: Quang Minh Hẹn  

                                                    (Xuất bản phẩm không bán) 


