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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 

Như vậy, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, địa bàn Tiểu Cần bị chi 

phối bởi hai hệ thống quyền lực đối lập nhau. Một bên là hệ thống quyền lực 

tay sai Mỹ, thật sự là bộ máy đàn áp to lớn phục vụ cho chính sách xâm lược 

của đế quốc Mỹ đi ngược lại quyền lợi của đồng bào các dân tộc trong 

huyện. Một bên là chính quyền tự quản của dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo, 

biết dựa vào dân và phục vụ cho cuộc chiến tranh giải phóng. Hai hệ thống 

quyền lực này luôn đấu tranh quyết liệt với nhau trong mọi lĩnh vực của đời 

sống, đặc biệt là sử dụng triệt để các công cụ bạo lực trên mặt trận giành 

dân, giành đất. Trong bối cảnh như vậy, những hoạt động kinh tế và văn hoá 

- xã hội đã diễn ra một cách rất phức tạp và luôn bị xáo động. 

Về mặt kinh tế, đây là thời kỳ nguồn nhân lực của Tiểu Cần bị huy 

động tới mức cao nhất cho chiến tranh, bởi vì cuộc chiến tranh này có quy 

mô, cường độ cùng tính chất khóc liệt ngày một gia tăng và đạt tới cao độ 

chưa từng có. Hoạt động kinh tế nói chung bị hạn chế nhiều mặt và thu hẹp 

trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, buôn bán nhỏ và nghề thủ công gia 

đình. Trong lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi, chính quyền địch đã đưa vào 

Tiểu Cần một số kỹ thuật mới và thay thế một số tập quán cũ. Những giống 

lúa cũ có thời gian sinh trưởng dài và năng suất thấp bọ loại bỏ dần, sau này 

chỉ còn giữ lại bốn bộ giống lúa cổ truyền là lúa sớm (gieo mạ vào cuối 

tháng 6 đầu tháng 7, cấy vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, thu hoạch vào tháng 

11 âm lịch), lúa mùa (gieo mạ vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, cấy vào tháng 8 

đầu tháng 9, thu hoạch vào cuối tháng chạp đầu tháng chạp âm lịch), lúa lỡ 

(gieo mạ vào đầu tháng 7, cấy vào đầu tháng 8, thu hoạch vào cuối tháng 

11đầu tháng chạp âm lịch), lúa nếp (gieo mạ vào cuối tháng 6 đầu tháng 7, 

cấy vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, gặt vào dịp trước tết Nguyên đán). Các 

giống lúa này có năng suất từ 1,6 tấn đến 1,8 tấn/ha đồng thời những giống 

lúa mới có thời gian sinh trưởng ngắn mà đem lại năng suất cao được đưa 

vào đồng ruộng Tiểu Cần, điển hình là giống lúa thần nông (gieo mạ vào 
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tháng 6, cấy vào đầu tháng 7, thu hoạch vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 âm 

lịch) đã được nông dân các dân tộc Tiểu Cần gieo cấy từ năm 1957, đưa lại 

năng suất cao hơn hai lần năng suất của giống lúa cũ (trên dưới 4 tấn mỗi 

ha). Vào năm 1973, diện tích canh tác lúa toàn huyện Tiểu Cần là 17.008 ha 

trong đó: Có 2.743 ha lúa thần nông. Bên cạnh việc đổi mới cây trồng (trong 

đó chủ yếu là cây lúa) quá trình đổi mới vật nuôi cũng được thực hiện ở Tiểu 

Cần. Và đạt được một số kết quả nhất định như: Du nhập các giống trâu, 

heo, gà,… trong kỹ thuật làm đất và tưới tiêu, bước đầu có những biến 

chuyển theo hướng cơ giới hoá. Địa chủ và một số hộ nông dân khá giả ở 

Tiểu Cần đã sử dụng các loại máy bơm, máy cày, máy xới,… trên đồng 

ruộng. Trong quá trình một bộ phận nông dân Tiểu Cần đã quen dần việc sử 

dụng thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, phân hoá học, thuốc kích thích tăng 

trưởng,… Song song với việc áp dụng các biện pháp tiêm phòng dịch bệnh 

và các biện pháp phối giống, tăng trọng,… trong chăn nuôi. Những biện 

pháp nêu trên tuy có làm cho năng suất cây trồng và vật nuôi được nâng cao, 

sức lao động dành cho sản xuất nông nghiệp không đòi hỏi nhiều như trước, 

nhưng vẫn không làm cho sản lượng lương thực, thực phẩm tăng lên và 

không nâng cao mức sống của nông dân vì hoàn cảnh chiến tranh liên miên, 

sản xuất thường bị đình đốn và tàn phá, đặc biệt là vào những lúc cao điểm 

của chiến tranh, người nông dân phải bỏ hoang ruộng vườn hoặc phải đào 

hầm hào trên ruộng vườn và tranh thủ sản xuất vào ban đêm,… hơn thế nữa 

Mỹ nguỵ còn cho pháo kích và dùng máy bay rải bom, rải chất độc hoá 

học,… làm huỷ diệt hàng trăm ha ruộng vườn trong một thời gian dài (điển 

hình là địa bàn các xã: Hùng Hoà, Tập Ngãi,… đó là chưa kể đến các cuộc 

hành quân càng quét liên miên của bộ binh địch, có máy bay và xe bọc thép 

yểm trợ phá hoại hàng loạt diện tích hoa màu tiêu diệt và bắt đi hàng loạt gia 

súc gia cầm,… đồng thời nền sản xuất này vẫn còn phụ thuộc nhiều vào điều 

kiện thời tiết, một khi thời tiết thuận lợi như vào cuối năm 1954 đầu năm 

1955 thì Tiểu Cần được mùa lớn đời sống nông dân đỡ vất vả, một khi thời 

tiết xấu như vào giữa năm 1956 (mưa bão lớn) thì thất thu và đời sống nông 

dân Tiểu Cần rất cơ cực, nhiều người phải đi đào đuông, mò cua, bắt tép 

kiếm sống qua ngày,… 

Viện trợ của đế quốc Mỹ trong thời kỳ lịch sử này đã có những tác 

động nhất định đến nông thôn Tiểu Cần. Nó làm giảm bớt những khó khăn 
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nhất thời của một bộ phận dân cư và làm gia tăng chủng loại cũng như số 

lượng dùng sinh hoạt trong đời sống nông dân, nó cũng làm gia tăng các 

hoạt động buôn bán nhỏ trong nông thôn Tiểu Cần cùng một một số dịch vụ 

nhỏ ở những cụm dân cư ven lộ lớn, đặc biệt là ở khu vực Cầu Quan và quận 

lỵ Tiểu Cần. Tuy nhiên những viện trợ ấy kèm theo những điều kiện chính 

trị nhằm tăng cường biện pháp khống chế và kềm kẹp nhân dân lao động. 

Hơn thế nữa những viện trợ ấy thường mang tính “Cứu trợ” bằng những 

hàng tiêu dùng, do vậy nó không kích thích các nghề thủ công truyền thống 

của đồng bào các dân tộc ở đây, như nghề dệt, nghề đan đát,…và nói chung 

những nghề thủ công ở đây bị mai một dần trong thời kỳ lịch sử này hoặc chỉ 

còn được duy trì theo quy mô gia đình mang tính chất tự cấp tự túc. Mặt 

khác một thực trạng về mạng lưới đồn bót và trạm kiểm soát mà Mỹ nguỵ 

thiết lập dọc theo những tuyến đường bộ và đường thuỷ trên địa bàn này làm 

cản trở lớn đến việc vận chuyển và trao đổi sản phẩm tự do trong nội địa 

cũng như giao lưu với hàng hoá bên ngoài. 

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo) 

 

ĐẢNG BỘ TỈNH TRÀ VINH 

HUYỆN UỶ TIỂU CẦN 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Tiểu Cần, ngày 12 tháng 4 năm 2022 

 

CHƯƠNG TRÌNH  

Công tác Quí II/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

----- 

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác tuyên truyền, vận 

động thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của 

Tỉnh ủy, Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Bộ Y tế về 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, nhất là thực hiện tốt việc quản 

lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe những người cách ly điều trị Covid-19 tại 

nhà (F0), (F1) trên địa bàn huyện. Tiếp tục rà soát thực hiện tiêm Vắc xin 

phòng Covid-19 cho Nhân dân đảm bảo thời gian đúng theo kế hoạch. 

2. Tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội, nhất là các lĩnh vực trọng tâm, đột phá đã xác định trong 

Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy đề 
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ra; thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi sản xuất, quản lý sản xuất 

theo quy hoạch, liên kết tạo đầu ra cho sản phẩm, triển khai, thực hiện tốt 

các chính sách trong nông nghiệp; tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện nạo 

vét kênh thủy lợi nội đồng và các giải pháp phòng, chống hạn, mặn; chuẩn bị 

các điều kiện và khuyến cáo Nhân dân xuống giống vụ lúa Hè – Thu năm 

2022 đúng lịch thời vụ; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi, xử lý kịp thời dịch bệnh phát sinh lây lan; hướng dẫn 

người dân chăm sóc, chuẩn bị các điều kiện để có phương án tái đàn. Tạo 

điều kiện cho các hợp tác xã tiếp cận các chính sách hỗ trợ, tổ chức Đại hội 

thường niên; tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh phát triển lên 

doanh nghiệp. 

3. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch nâng cấp đô thị theo tinh thần 

Nghị quyết số 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 

2025”; triển khai Chương trình hành động của Huyện ủy 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”; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công 

các công trình xây dựng cơ bản; chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch của Ủy ban 

nhân dân huyện về xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn huyện; tăng 

cường công tác kêu gọi đầu tư, tranh thủ mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển 

cơ sở hạ tầng; tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động thương mại; đẩy 

mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 

triển khai tốt công tác phối hợp giữa các ngành, tăng cường tổ chức kiểm tra 

an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

4. Tăng cường thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 28/12/2016 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường công tác quản lý trật tự xây 

dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt động sản 

xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; thường xuyên ra quân 

vệ sinh cảnh quan môi trường, trồng và chăm sóc các tuyến đường cây xanh, 

tuyến đường hoa; thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đất đai; thường 

xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.  
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5. Tăng cường chỉ đạo thực hiện Kế hoạch về xây dựng Chương trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, nhất là xây dựng xã nông thôn 

mới nâng cao và xã, ấp nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; nâng chất các 

tiêu chí văn hóa nông thôn mới đối với các xã; thực hiện tốt cuộc vận động 

toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị; tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn; duy trì, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo; tăng cường công tác xây dựng trường 

đạt chuẩn quốc gia, chuẩn nông thôn mới; tăng cường vận động Nhân dân 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện (vận dụng bằng nhiều 

giải pháp) và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y 

tế. 

6. Thực hiện tốt chính sách xã hội, an sinh xã hội nhất là chính sách 

nhà ở đối với gia đình chính sách, người có công cách mạng và hộ nghèo; 

quan tâm công tác đào tạo nghề, giới thiệu giải quyết việc làm cho người lao 

động và công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. 

7. Tiếp tục phát huy vai trò người có uy tín và các chức sắc tôn giáo 

trong tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, đường lối của của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và các phong trào hành động cách 

mạng ở địa phương; chỉ đạo tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết 

kịp thời những vấn đề có liên quan đến dân tộc, tôn giáo. Tổ chức thăm hỏi 

các cơ sở thờ tự, gia đình chính sách, người có uy tín trong đồng bào Khmer 

nhân dịp tết cổ truyền Chôl - Chnam - Thmây năm 2022 và các nhà thờ, nhà 

nguyện trên địa bàn nhân dịp lễ Phục Sinh năm 2022.  

8. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để 

nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật. Thực hiện tốt 

việc tiếp xúc đối thoại với công dân. Tiếp tục nâng chất lượng hoạt động của 

lực lượng Quân sự, Công an vững mạnh; chủ động trong công tác nắm tình 

hình, quản lý địa bàn, đối tượng, tình hình an ninh nông thôn; ngăn chặn, xử 

lý kịp thời việc khai thác khoáng sản (lớp đất mặt) trái phép. Duy trì tuần tra, 

trực sẵn sàng chiến đấu; giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh từ 

cơ sở; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn. Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Hội thi Trung đội trưởng dân quân cơ động; 

công tác diễn tập phòng thủ trên địa bàn huyện theo kế hoạch; chỉ đạo thực 
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hiện nghiêm việc xử lý trường hợp thanh niên không chấp hành luật nghĩa vụ 

quân sự đúng quy định. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; làm tốt việc 

tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn 

đọng kéo dài, các vụ việc được cấp trên quan tâm; tăng cường phối hợp trong 

công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. 

9. Tập trung thực hiện những nội dung nêu gương theo Quy định số 

2766-QĐ/HU, ngày 17/5/2019 của Huyện ủy “về trách nhiệm nêu gương 

của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các 

ngành trong huyện Tiểu Cần”. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình cấp ủy 

phụ trách địa bàn, đảng viên phụ trách hộ gia đình nơi cư trú để kịp thời chỉ 

đạo, hỗ trợ giải quyết vướng mắc và gắn bó mật thiết, sâu sát với Nhân dân. 

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám 

sát đã đề ra. 

10. Lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức sinh hoạt đảm bảo 

chương trình, nội dung, tính chất đúng Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU, ngày 

12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Quy định số 784-QĐ/TU, ngày 

10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  “về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân 

vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và 

ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”; tiếp tục 

thực hiện tốt kế hoạch về hội nghị giao ban Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy 

xã, thị trấn; hội nghị giao ban các đoàn thể. Tiếp tục thực hiện công tác luân 

chuyển, điều động cán bộ; phát triển đảng viên mới theo chỉ tiêu nghị quyết.   

11. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt Công văn số 377-

CV/HU, ngày 25/2/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về lãnh đạo đại hội 

chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025” và việc lãnh đạo bầu 

cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2025 kết hợp bầu thành 

viên ban thanh tra nhân dân xã, thị trấn. Tiếp tục triển khai, lồng ghép tuyên 

truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và của Huyện ủy, 

nhất là Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh 

xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tập trung lãnh, chỉ đạo đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền những thành tựu về kinh tế - xã hội năm 2021; 
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Nghị quyết năm 2022 của Tỉnh ủy, Huyện ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2022 của các cấp; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ngày giải 

phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5; 

kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh (5/1992 – 5/2022), ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022),…; hoàn thành việc mở các lớp Bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức cho đối tượng theo kế hoạch,… Sơ, tổng kết các 

chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp đảm bảo đạt yêu cầu nhất là sơ kết 05 

năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 29/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy; thường xuyên kiểm tra, uốn nắn việc tổ chức thực hiện, đồng thời tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt các chỉ tiêu 

nghị quyết đề ra. 

12. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, 

nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức Đảng 

và đảng viên; kiểm tra công vụ nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, 

công chức trong thực thi công vụ. Thực hiện cải cách thủ tục hành chính; nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương; quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo thực hiện công tác cải cách tư pháp trên địa bàn huyện. Tổ chức các cuộc 

tiếp xúc cử tri theo quy định; chỉ đạo chuẩn bị các nội dung tổ chức kỳ họp 

Hội đồng nhân dân giữa năm 2022. 

13. Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích 

cực thực hiện các hoạt động theo kế hoạch đã đề ra; tăng cường công tác 

triển khai, cụ thể hóa, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính 

sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến đoàn viên, 

hội viên, đến đồng bào dân tộc Khmer, tôn giáo; có kế hoạch xây dựng các 

mô hình hoạt động mang lại hiệu quả, làm tốt việc cập nhật số liệu đoàn 

viên, hội viên. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Cựu chiến binh 

cấp cơ sở và cấp huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tổ chức Đại hội Đại 

biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Tiểu Cần lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 

2027. Liên đoàn Lao động huyện tăng cường công tác tham gia, phối hợp 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật lao động, chế độ, chính sách tại các 

doanh nghiệp; tiếp tục nâng chất việc thương lượng, ký kết thỏa ước lao 

động tập thể và nâng cao chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động, …                                                          
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        T/M BAN THƯỜNG VỤ 

                    PHÓ BÍ THƯ 

                         (Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Ngọc Bích 

                                                           

BÀI 1: KHI “KIM CHỈ NAM” BỊ CẤT TRONG TỦ KÍNH 

 

                                                         Nguồn từ báo quân đội nhân dân 

“Nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập 

lý luận chính trị (LLCT); lười học tập Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 

Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước”. Trước bối cảnh thời cuộc, nhiệm vụ thời kỳ mới, đòi hỏi cán 

bộ, đảng viên (CB, ĐV) cần xác định thái độ, động cơ đúng đắn để việc học 

tập LLCT trở thành nhu cầu thiết thân. 

Tình trạng lười học LLCT diễn ra ở không ít CB, ĐV, trong chính một 

số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Có những người coi thường lý luận, cho đó 

là lý thuyết suông, là giáo điều, rằng lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí 

Minh đã lỗi thời, không còn sức sống. Họ đã hiểu được gì từ lý luận? 

Cách giải thích ngụy biện 

Chúng tôi đã làm một trắc nghiệm nhỏ dành cho một số đảng viên, đó 

là trả lời câu hỏi: “Nền tảng tư tưởng của Đảng ta là gì?”. Khá bất ngờ khi 

nhiều đảng viên không trả lời đúng câu hỏi này. Thậm chí, một số đảng viên 

"không có khái niệm" thế nào là nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công 

nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục 

đích, lý tưởng của Đảng... Một trong những nhiệm vụ quan trọng của đảng 

viên là: “Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của 

Đảng...”. Với vai trò cốt yếu đã được xác định, vậy nhưng chính một số đảng 

viên lại không hiểu, không rõ về nền tảng tư tưởng của Đảng thì họ sẽ bảo vệ 

Đảng ra sao? Đảng viên lãnh đạo quần chúng thực hiện xây dựng nước Việt 

Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn 

người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là 

chủ nghĩa cộng sản bằng cách nào? Phải chăng họ chỉ lãnh đạo bằng mệnh 
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lệnh mà thiếu hẳn sự thuyết phục; bằng chủ nghĩa kinh nghiệm mà không có 

đường lối, không có mục tiêu, lý tưởng? Thực trạng này có chung một 

nguyên nhân, đó là do CB, ĐV lười học LLCT, lười học Chủ nghĩa Mác-

Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng, lười đọc sách lý luận, 

lười đọc báo Đảng... 

Nhiều người đổ lỗi cho khách quan, rằng nhiều việc chuyên môn, do 

các mối quan hệ chi phối khiến họ không có thời gian cho việc học LLCT. 

Sự giải thích đó không thuyết phục. Việc học LLCT nếu là nhu cầu tự thân 

thì có thể học, tìm hiểu mọi lúc, mọi nơi, tận dụng những khoảng thời gian 

trong chính công việc chuyên môn của mình. Trong quá trình đấu tranh cách 

mạng, chính Các Mác, Lênin, Hồ Chí Minh, các nhà cách mạng Việt Nam đã 

tận dụng mọi cơ hội, dù trong tù ngục hay ở những thời khắc "ngàn cân treo 

sợi tóc", bị các thế lực truy lùng bắt bớ, những lúc công việc bộn bề, họ vẫn 

dành thời gian để học tập, nghiên cứu, phát triển và vận dụng lý luận vào 

thực tiễn đấu tranh cách mạng. Thậm chí trước họng súng kẻ thù, những 

chiến sĩ cách mạng kiên trung vẫn nhìn thấy "mặt trời chân lý", vẫn tin 

tưởng tuyệt đối vào lý tưởng chủ nghĩa xã hội, cách mạng sẽ thành công bởi 

hành trang lý luận họ được học, được trang bị. Và cuối cùng, họ đã đúng. 

Cách mạng đã thành công. Bởi thế, nếu ai đó giải thích vì công việc chuyên 

môn khiến họ không có thời gian học LLCT thì chỉ là một sự ngụy biện. 

Tình trạng một số CB, ĐV nhận thức chưa đúng đắn vị trí, vai trò, tầm 

quan trọng của học tập LLCT đang là một thực tế. Trong khi lười học lý luận 

nhưng một số người lại rất cơ hội, quá khích khi tiếp cận các thông tin được 

coi là độc, lạ trên mạng xã hội. Và do không có thế giới quan, phương pháp 

luận khoa học nên một số người dễ nhìn nhận vấn đề sai lệch, dễ bị sa vào 

bẫy “diễn biến hòa bình” mà các thế lực thù địch chống phá chế độ cài vào. 

Có kẻ đã hùa theo việc "quay xe" công kích hệ tư tưởng Mác-Lênin, cho 

rằng đó là một viễn cảnh không có hồi kết. Cũng có người đã lợi dụng vị trí 

của mình trong công tác tuyên truyền, phổ biến LLCT để phê phán, tỏ thái 

độ bất mãn, chê bai lý luận, chê bai xã hội, chê bai chế độ trong khi mình là 

người đang ăn cơm, mặc áo của chế độ. Một số CB, ĐV phát ngôn văng 

mạng trên internet, không chỉ vi phạm những điều đảng viên không được 

làm mà còn vi phạm pháp luật. Hiện tượng mà Đảng đã cảnh báo, đó là chủ 

nghĩa cơ hội đang xuất hiện. Những người này bề ngoài thì nói theo Chủ 
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nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng thực chất là lợi dụng để 

chui sâu, leo cao vào Đảng để thăng quan tiến chức, để trục lợi. 

Chính do thiếu kiến thức lý luận mà một số CB, ĐV có biểu hiện coi 

thường LLCT. Bởi thế, ngay cả khi được cử đi đào tạo thì cũng có người chỉ 

học đối phó, miễn cưỡng, "đánh trống ghi tên" cho đủ tiêu chí để được đề 

bạt, bổ nhiệm. Hiện tượng CB, ĐV học không đi đôi với hành, học lý luận 

nhưng không áp dụng vào thực tiễn, không vận dụng kiến thức được học vào 

giải quyết các vấn đề thực tiễn, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm 

một nẻo không hiếm. 

Ngày 5-5 cũng là ngày sinh của Các Mác. Trong cuộc đời mình, ông đã 

để lại cho nhân loại một kho tàng tri thức lý luận đồ sộ và phong phú trên 

nhiều lĩnh vực. Dù ra đời từ thế kỷ 19, những tác phẩm lý luận của Mác đến 

nay vẫn là những cuốn sách gối đầu giường của các đảng viên các đảng cộng 

sản, các nước xã hội chủ nghĩa và vẫn luôn khẳng định ảnh hưởng to lớn 

trong lòng xã hội tư bản, điển hình là “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” và bộ 

"Tư bản” do Mác lao tâm khổ tứ để viết nên. 

Gốc có vững, cây mới bền 

Có nhiều lăng kính để lý giải về tình trạng lười học, ngại học LLCT của 

CB, ĐV. Nguyên nhân từ phía người học chưa có nhận thức, động cơ đúng 

dẫn đến ngại học, học đối phó; từ phía một bộ phận người truyền thụ (người 

dạy) chưa thực sự nhiệt huyết, phương pháp còn khô cứng, đơn điệu; chương 

trình học tập LLCT còn một số bất cập... Trong khi đó, tác động từ khủng 

hoảng của chủ nghĩa xã hội trên thế giới sau sự sụp đổ của Liên Xô và các 

nước Đông Âu; những khó khăn, thách thức của các nước đi theo con đường 

xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh quốc tế hiện nay; nhiều vấn đề mới, phức 

tạp phát sinh từ thực tiễn nhưng chưa được lý giải và xử lý kịp thời, hiệu quả 

cũng ảnh hưởng đến thái độ, động cơ của người học. 

Nhìn nhận từ góc độ chủ quan của chính CB, ĐV cho thấy, sự mất gốc, 

hổng kiến thức LLCT ngay từ nền tảng ban đầu là một trong những nguyên 

nhân khiến CB, ĐV nhận thức chưa đúng về việc học tập LLCT. Theo một 

trình tự logic, đảng viên phải bắt đầu được bồi dưỡng LLCT từ khi là đoàn 

viên, là sinh viên chứ không chờ đến lúc là đảng viên mới bồi dưỡng. Đoàn 

Thanh niên là cánh tay đắc lực, là đội hậu bị của Đảng. Bởi thế, việc giáo 

dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, nuôi hoài bão, 
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khát vọng... phải được quan tâm từ sớm. Trong khi thực tế nhiều tổ chức 

đoàn chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này. Qua khảo sát của nhóm phóng 

viên Báo Quân đội nhân dân (Đức Tuấn-Huyền Trang) đầu năm 2022: Ở 

nhiều cơ sở đoàn, thanh niên cứ đến tuổi là được cho đi học lớp tìm hiểu về 

Đoàn Thanh niên ít buổi, sau đó được yêu cầu viết bài thu hoạch mang tính 

hình thức và tiến hành kết nạp. Trong khi đó, hình thức đào tạo khô khan, 

cứng nhắc, nội dung học tập chỉ dừng ở việc nêu định nghĩa tổ chức đoàn mà 

thiếu đi cơ sở thực tiễn nên không cuốn hút, không giúp thanh niên nắm 

được những vấn đề cơ bản như mục tiêu, lý tưởng, trách nhiệm khi tham gia 

tổ chức đoàn. Thậm chí khi được hỏi, một đoàn viên ở Bắc Ninh cho biết: 

“Tôi được kết nạp vào Đoàn Thanh niên đã 5 năm. Lúc đó, tôi học lớp 9 hay 

lớp 10 gì đó. Vì không còn ai nên tôi được huy động vào Đoàn”. Nhiều bạn 

trẻ khi được hỏi, họ không hiểu mục tiêu, lý tưởng vào Đoàn để làm gì. Cho 

nên khi trở thành đảng viên, họ đã bước đầu hổng kiến thức lý luận.  

Ở bậc đại học, độ tuổi được đánh giá là quan trọng nhất, ngấm, thấm 

nhất những kiến thức được trang bị của người học, những chương trình đào 

tạo trong nước đều đã đưa vào các môn LLCT nhằm đặt nền móng cho việc 

xây dựng lập trường, bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng cho sinh viên, 

đoàn viên, thanh niên. Tuy vậy, do nhiều nguyên nhân, có cả việc chưa coi 

trọng các môn lý luận nên chương trình đào tạo dành cho các môn lý luận 

Mác-Lênin như: Triết học, Kinh tế-chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh có nhiều sự thay 

đổi, cắt xén nội dung, chương trình, lý luận bị mất tính logic, trở nên khô 

cứng, khiến sinh viên không hứng thú và có tư tưởng coi nhẹ việc học các 

môn này. Hậu quả là họ hổng kiến thức, thậm chí mất gốc dẫn tới ngại học, 

lười học. Tháng 12-2021, nhóm phóng viên Báo Quân đội nhân dân (Hoàng 

Hoàng-Thu Hà) đã tiến hành khảo sát với 3.020 sinh viên trên cả nước. Trả 

lời câu hỏi về lợi ích của các môn LLCT, hầu hết sinh viên sau khi học xong 

đều thể hiện nhận thức tích cực về lợi ích của các môn học đối với bản thân. 

Song, nghịch lý là khi được hỏi về mức độ yêu thích với từng môn học cụ 

thể, câu trả lời “Bình thường” chiếm tỷ lệ hơn 50%. Điều này cũng đặt ra 

vấn đề rất đáng suy nghĩ về thái độ, động cơ học tập LLCT của người học và 

phương pháp truyền thụ của người dạy. 
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Đất nước mở cửa, hội nhập mạnh mẽ. Tuy vậy, sự tác động của kinh tế 

thị trường, lối sống tư bản, quá đề cao lợi ích vật chất, hưởng thụ khiến 

nhiều CB, ĐV không còn quan tâm đến yếu tố chính trị tinh thần, lợi ích 

cộng đồng, giá trị tốt đẹp trong xã hội. Một số CB, ĐV xa lạ với mục tiêu, lý 

tưởng xã hội chủ nghĩa, xóa nhòa vấn đề giai cấp, dân tộc. Có những đảng 

viên không quan tâm đến đời sống chính trị của đất nước, dẫn tới không 

quan tâm đến việc học tập, nâng cao trình độ LLCT. Họ chỉ coi đó là tiêu chí 

bổ sung, hợp thức để được thăng tiến. Nhận thức như vậy khiến CB, ĐV trở 

nên bàng quan, thờ ơ với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; không quan tâm 

đến phát triển, bổ sung, tổng kết lý luận, vận dụng lý luận vào thực tiễn như 

bản chất của lý luận đã chỉ ra. 

 

NGƯỜI CHIẾN SĨ CỘNG SẢN TIÊU BIỂU  

VỚI TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC 

                                                                 

                                                         Nguồn từ báo quân đội nhân dân 

 
Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Phan Đăng Lưu là tấm 

gương đạo đức sáng ngời của một con người tận trung với nước, tận hiếu với 

dân, không màng danh lợi. Với 39 năm tuổi đời, 16 năm hoạt động cách 

mạng liên tục, trong đó có hơn 7 năm bị giam cầm trong lao tù đế quốc, 

đồng chí luôn có niềm tin tuyệt đối với Đảng, niềm tin mãnh liệt vào thắng 

lợi tất yếu của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và lãnh tụ Nguyễn Ái 

Quốc. 
Đồng chí Phan Đăng Lưu sinh ngày 5-5-1902 trong một gia đình nhà 

Nho, có truyền thống yêu nước ở thôn Đông, xã Tràng Thành (nay là xã Hoa 

Thành), huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Thuở nhỏ, vốn thông minh, ham 

học, Phan Đăng Lưu theo học chữ Hán, sau học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp. 

Giai đoạn 1923-1924, sau khi tốt nghiệp Trường Canh nông thực hành ở 

Tuyên Quang, Phan Đăng Lưu được nhận vào làm viên chức của Sở Canh 

nông Bắc Kỳ rồi chuyển sang Sở Canh nông Trung Kỳ. Đồng chí đã sớm 

nhận ra rằng, một công chức dưới chế độ thực dân không dễ gì làm lợi cho 

dân, cho nước; đồng chí quyết định chuyển hướng tập trung vào nghiên cứu 
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các môn khoa học chính trị-xã hội, coi đó là khởi điểm cho con đường đi 

mới của mình. 
Từ một công chức, đồng chí đã trở thành nhà hoạt động cách mạng tràn 

đầy nhiệt huyết, tham gia hoạch định đường lối, phát triển tổ chức, đào tạo 

cán bộ và đặc biệt là góp phần quan trọng vào việc định hướng phát triển 

Đảng Tân Việt theo đường lối của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên do 

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập năm 1925. Đồng chí tham gia lập lại Xứ 

ủy Trung Kỳ, được cử vào ban lãnh đạo Xứ ủy và tham gia chỉ đạo cuộc đấu 

tranh đòi các quyền dân sinh, dân chủ ở Trung Kỳ, trực tiếp chỉ đạo cuộc 

tuyển cử vào Viện Dân biểu Trung Kỳ (đầu năm 1937). Tháng 9-1937, đồng 

chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tiếp tục tham gia lãnh 

đạo Xứ ủy Trung Kỳ; tháng 9-1939, được Trung ương phân công phụ trách 

phong trào các tỉnh Nam Kỳ. Sau khi tham gia Hội nghị Trung ương lần thứ 

bảy của Đảng (tháng 11-1940) tại làng Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh), khi 

vừa về đến Sài Gòn, đồng chí Phan Đăng Lưu bị mật thám Pháp bắt; ngày 3-

3-1941, đồng chí bị tòa án binh của chính quyền thực dân Pháp kết án tử 

hình. 
Trong quá trình hoạt động cách mạng, với tầm nhìn chiến lược, đồng 

chí Phan Đăng Lưu luôn tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, 

thuyết phục, vận động, tổ chức quần chúng giác ngộ cách mạng, lý tưởng 

của Đảng, thể hiện rõ là: Cuối năm 1927, đầu năm 1928, trên cương vị là Ủy 

viên Thường vụ Đảng Tân Việt phụ trách tuyên truyền, đồng chí đã dịch và 

biên soạn nhiều tư liệu quý như "A.B.C Chủ nghĩa Mác", "Dân chủ mới"; 

dịch các cuốn "Xã hội luận", "Lịch sử các học thuyết kinh tế"... Các cuốn 

sách và bài viết của đồng chí đã góp phần thiết thực thức tỉnh nhiều trí thức, 

thanh niên, học sinh và thấm dần vào các tầng lớp nhân dân lao động. Trong 

chốn lao tù, nhận thấy lính gác ngục người dân tộc Ê Đê vừa không biết 

tiếng Kinh, vừa bị kích động hằn thù dân tộc, chia rẽ Kinh-Thượng, đồng chí 

Phan Đăng Lưu đã kết hợp với một số anh em tù chính trị bí mật ra tờ báo 

“Doãn Đê tù báo”. Tờ báo được bí mật viết tay, lưu truyền trong nội bộ nhà 

tù, báo ra hằng tuần, đọc xong rồi hủy đi, vừa là công cụ giác ngộ lính người 

dân tộc Ê Đê, vừa là công cụ tuyên truyền của Đảng. 
Lãnh đạo Xứ ủy Trung Kỳ, đồng chí đã chỉ đạo cuộc đấu tranh cải tổ 

Viện Dân biểu Trung Kỳ kết hợp với các cuộc đấu tranh của quần chúng 

https://www.qdnd.vn/tag/giao-duc-chinh-tri-516.html
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giành thắng lợi to lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là đồng chí Phan 

Đăng Lưu, cuộc đấu tranh đã biến Viện Dân biểu thành diễn đàn đấu tranh 

công khai của Đảng hướng tới các mục tiêu đòi các quyền tự do, dân chủ: 

Tập hợp nhân dân đấu tranh đòi giảm thuế, tăng thêm quyền cho Viện Dân 

biểu, đòi tự do báo chí, thả tù chính trị, tự do nghiệp đoàn, chống bọn phản 

động thuộc địa, vạch mặt bọn tham quan ô lại lợi dụng chức quyền bán 

nước, hại dân... 
Sau khi được Trung ương phân công phụ trách phong trào các tỉnh Nam 

Kỳ (tháng 9-1939), cùng với Xứ ủy Nam Kỳ, đồng chí Phan Đăng Lưu đã có 

nhiều đóng góp quan trọng, đưa phong trào cách mạng Nam Kỳ phát triển 

lên một bước mới. Nhiều chỉ thị của đồng chí được thi hành nhằm vận dụng 

thời cơ, siết chặt kỷ luật, củng cố tổ chức đi vào hoạt động bí mật và vận 

dụng sáng tạo các phương pháp, hình thức đấu tranh phù hợp trên tinh thần 

đặt yêu cầu “dân tộc giải phóng” lên hàng đầu, đặc biệt là chuẩn bị xây dựng 

và phát triển lực lượng vũ trang theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung 

ương lần thứ sáu của Đảng (tháng 11-1939). 
Với tầm nhìn chiến lược, tại Hội nghị Trung ương lần thứ bảy, đồng chí 

Phan Đăng Lưu nhận thấy thời cơ khởi nghĩa chưa chín muồi, nếu chưa 

chuẩn bị kỹ lưỡng, thống nhất trên toàn quốc đã tiến hành khởi nghĩa riêng 

lẻ sẽ dẫn đến thất bại. Tình hình lúc đó đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo 

thật sáng suốt, kịp thời của Bộ chỉ huy tối cao của Đảng. Tinh thần đó được 

Trung ương tiếp thu nghiêm túc và có chủ trương, quyết sách phù hợp với 

tình hình thực tiễn cách mạng; đóng góp to lớn của đồng chí Phan Đăng Lưu 

góp phần tích cực, quan trọng tạo nên thành công của Hội nghị Trung ương 

lần thứ bảy. 
Quá trình cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của 

Đảng và dân tộc, đồng chí Phan Đăng Lưu luôn thể hiện rõ lòng yêu nước và 

tình thương yêu nhân dân; đồng chí luôn quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ 

có nhiệt huyết, đạo đức cánh mạng, đồng chí đã đặt công tác đào tạo, xây 

dựng, phát triển đội ngũ cán bộ cho Đảng lên hàng đầu. Quan điểm đào tạo 

cán bộ của đồng chí rất linh hoạt, toàn diện: Dạy chữ Quốc ngữ, khoa học, 

văn học, báo chí đến lý luận Mác-Lênin, đường lối, chủ trương của Đảng và 

phương pháp hoạt động cách mạng... tùy trình độ của mỗi lớp, mỗi người mà 

có chương trình, cách thức phù hợp. Những cống hiến to lớn của đồng 
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chí Phan Đăng Lưu cho Đảng, cho cách mạng là kết quả tất yếu của việc cần 

kiệm tích lũy vốn hiểu biết sâu rộng trên cơ sở miệt mài học tập, lao động và 

hoạt động cách mạng. Ở đồng chí Phan Đăng Lưu, tấm gương đạo đức cần, 

kiệm, liêm, chính, chí công vô tư luôn thống nhất và là sự biểu hiện toàn 

diện, cụ thể của tấm gương đạo đức tận trung với nước, tận hiếu với dân. 
Cuộc đời hoạt động cách mạng oanh liệt của đồng chí Phan Đăng Lưu 

cùng những đóng góp của đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và 

dân tộc là rất quan trọng và to lớn, thể hiện rõ là người chiến sĩ cộng sản 

kiên cường, mẫu mực, có lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, một nhà lãnh 

đạo cách mạng có tầm nhìn xa trông rộng, đầy mưu lược, khôn khéo, dũng 

cảm, kiên cường; cống hiến và hy sinh trọn đời cho sự nghiệp cách mạng 

của Đảng và dân tộc, trở thành nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và 

cách mạng Việt Nam. 

 

CÔNG BỐ VÀ TRAO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG CÁN BỘ 

 

 
 

Ngày 20/4/2022, đồng chí 

Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Thường 

vụ Tỉnh ủy - Trưởng Ban Tổ chức 

Tỉnh ủy Trà Vinh đến Huyện ủy 

Tiểu Cần để công bố và trao Quyết 

định điều động, luân chuyển cán bộ. 

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - 

Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy trao Quyết định số 1378-QĐ/TU, ngày 

18/04/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Nguyễn 

Văn Diệp – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần đến công 

tác tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh, để UBND tỉnh bổ nhiệm giữ chức vụ 

Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng công bố Quyết định 

số 1377-QĐ/TU, ngày 18/04/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc luân 

chuyển đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh đến 
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công tác tại Huyện ủy Tiểu Cần, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần, nhiệm kỳ 2020 – 

2025; đồng thời giới thiệu để Hội đồng nhân dân huyện bầu giữ chức vụ Chủ 

tịch UBND huyện Tiểu Cần, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Phát biểu chúc mừng 02 đồng chí vừa nhận nhiệm vụ mới, đồng chí 

Nguyễn Văn Hiếu, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp trong quá trình 

công tác của 02 đồng chí được điều động và luân chuyển lần này. Đồng thời, 

khẳng định công tác luân chuyển, điều động cán bộ là việc làm thường 

xuyên của Đảng. Thường trực Tỉnh ủy thống nhất quan điểm, luân chuyển là 

đào tạo, để cán bộ được rèn luyện, tăng cường về kiến thức, cũng như kinh 

nghiệm công tác thực tiễn ở cơ sở để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà 

nước và Nhân dân giao phó. Đồng chí Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy cũng 

mong muốn các đồng chí được luân chuyển, điều động đảm đương vị trí mới 

phải luôn giữ vững lập trường tư tưởng, nỗ lực rèn luyện, tâm huyết, trách 

nhiệm với công việc được giao; là đầu tàu gương mẫu, là trung tâm đoàn kết, 

luôn điều hành công việc theo đúng quy chế… để hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ, nhận được sự tin tưởng của đồng chí, đồng nghiệp và sự tin yêu của 

Nhân dân. 

                                                                                      An Oanh 

 

SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 24-CT/TU 
 

 
 

Ngày 25/4/2022, Huyện ủy Tiểu 

Cần sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 

24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ 

thông tin trên mạng xã hội đối với 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên trên địa bàn tỉnh” và triển khai 

công tác quy hoạch cán bộ.  

Trên cơ sở báo cáo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tiểu Cần qua 05 năm 

thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đồng chí Dương 

Mỹ Pha – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện Tiểu Cần tiếp 

tục quan tâm lãnh chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt Nghị quyết số 35 

của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu 
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tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới; đồng 

thời phát huy vai trò Ban chỉ đạo 35 và thường xuyên kiện toàn mạng lưới 

tác chiến, điều hành thực thi nhiệm vụ 35 đảm bảo đồng bộ, thống suốt; kịp 

thời nhắc nhở, uốn nắn, chấn chỉnh những phát ngôn, nhận thức lệch lạc do 

những mâu thuẫn nội bộ hoặc bức xúc cá nhân, không để nảy sinh khuynh 

hướng, quan điểm trái chiều để các thế lực thù địch có thể lợi dụng, kích 

động, lôi kéo chống phá. Đặc biệt là tiếp tục duy trì và phát huy các trang 

fanpage, zalo, Facebook của các ngành đoàn thể, các nhóm mạng xã hội tích 

cực tại địa phương để kịp thời cung cấp các thông tin chính thống và chia sẻ, 

lan tỏa thông tin tích cực, góp phần định hướng dư luận trước luận điệu 

xuyên tạc, xấu độc của các thế lực thì địch. 

Cùng với việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy; Huyện uỷ Tiểu Cần còn triển khai Kế hoạch số 78-KH/HU của Ban 

Thường vụ Huyện ủy thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về “Đổi mới công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh Trà Vinh trong 

tình hình mới”; Kế hoạch số 79-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về 

xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Trên làm gương mẫu mực, dưới 

tích cực làm theo”; Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 

về xây dựng quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản 

lý; Quy định số 868-QĐ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quy 

hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030 trên địa bàn huyện. 

Dịp này, huyện Tiểu Cần có 05 tập thể và 06 cá nhân được Ban Thường 

vụ Huyện ủy khen thưởng thành tích xuất qua 05 năm triển khai thực hiện 

Chỉ thị 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ 

thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 

trên địa bàn tỉnh”. 

                                                                                 Thanh Quang  
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HUYỆN ỦY TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUÍ II/2022 
 

 
 

  

 

Huyện ủy Tiểu Cần vừa triển 

khai chương trình công tác quí 

II/2022. Đồng chí Dương Thị Ngọc 

Thơ – UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

HĐND tỉnh đến dự.  

Trong quí I/2022 tình hình kinh tế - xã hội, đời sống một bộ phận Nhân 

dân trong huyện còn gặp nhiều khó khăn; ý thức về phòng ngừa dịch bệnh 

Covid-19 chưa cao. Việc tái đầu tư phát triển kinh tế của người dân còn hạn 

chế; tỷ lệ tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm đạt còn thấp. Công tác triển 

khai kế hoạch đầu tư công và giải phóng mặt bằng còn chậm so với yêu cầu. 

Hoạt động của một số hợp tác xã hiệu quả chưa cao, lợi nhuận thấp. Công 

tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân được tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo nhưng một số vụ việc giải quyết còn chậm so với yêu cầu, nhất 

là các vụ việc được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy quan 

tâm theo dõi và các vụ việc phát sinh trên địa bàn. Tỷ lệ phát triển đảng viên 

mới còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu. Việc triển khai học tập các kết luận, 

Quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đến đảng viên, đoàn viên, 

hội viên và công tác mở các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đối tượng 

4 còn chậm so kế hoạch. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân của một số ngành, Khối Dân vận xã, thị trấn vẫn còn hạn 

chế, chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ đề ra; thiếu tính sáng tạo, chưa 

thu hút được nhiều đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia vào các phong 

trào; việc triển khai, nhân rộng các phong trào, mô hình còn chậm. Công tác 

phối hợp giữa các ngành và xã, thị trấn có lúc chưa đồng bộ dẫn đến chất 

lượng, hiệu quả công việc chưa cao, có chỉ tiêu đạt còn thấp... 

Theo kế hoạch, trong quí II/2022 Huyện ủy Tiểu Cần tiếp tục tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; rà 

soát thực hiện tiêm Vắc xin phòng Covid-19 cho Nhân dân kịp thời đúng 

theo kế hoạch. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế 

- xã hội, nhất là các lĩnh vực trọng tâm, đột phá đã xác định trong Nghị quyết 

nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết năm 2022 của Huyện ủy đề ra; thực hiện 
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có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi sản xuất, quản lý sản xuất theo quy hoạch, 

liên kết tạo đầu ra cho sản phẩm, triển khai, thực hiện tốt các chính sách 

trong nông nghiệp; tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện nạo vét kênh thủy 

lợi nội đồng và các giải pháp phòng, chống hạn, mặn; chuẩn bị các điều kiện 

và khuyến cáo Nhân dân xuống giống vụ lúa Hè – Thu năm 2022 đúng lịch 

thời vụ; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật 

nuôi, xử lý kịp thời dịch bệnh phát sinh lây lan; hướng dẫn người dân chăm 

sóc, chuẩn bị các điều kiện để có phương án tái đàn.  

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

ủy, Chủ tịch HĐND huyện còn yêu cầu các ngành, địa phương quan tâm 

triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Huyện ủy về thực hiện 

Nghị quyết số 07 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”; 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 

xây dựng cơ bản; tăng cường công tác kêu gọi đầu tư, tranh thủ mọi nguồn 

lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Đẩy mạnh việc thực hiện tốt 

Chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy“về tăng cường công tác quản lý 

trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường tại các đô thị, khu dân cư, trong hoạt 

động sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”; thực hiện tốt 

các quy định của pháp luật về đất đai; xử lý nghiêm những trường hợp vi 

phạm. Tăng cường chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 

và xã, ấp nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022; nâng chất các tiêu chí văn hóa 

nông thôn mới, văn minh đô thị; vận động Nhân dân tham gia bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế tự nguyện và thực hiện có hiệu quả các chương trình mục 

tiêu quốc gia về y tế. Thực hiện tốt chính sách xã hội, an sinh xã hội nhất là 

chính sách nhà ở đối với gia đình chính sách, người có công cách mạng và 

hộ nghèo; quan tâm công tác đào tạo nghề, giới thiệu giải quyết việc làm cho 

người lao động và công tác đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước 

ngoài. Quan tâm phát huy vai trò người có uy tín và các chức sắc tôn giáo 

trong tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, đường lối của của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo và các phong trào hành động cách 

mạng ở địa phương. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc tồn đọng kéo dài. Tập trung thực 

hiện Quy định số 2766 của Huyện ủy “về trách nhiệm nêu gương của cán 
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bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành 

Đảng bộ huyện, cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong 

huyện Tiểu Cần”; Quy định số 784 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc cấp 

ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể các cấp tham dự 

sinh hoạt định kỳ và ngày sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ 

hội, phân hội”; Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực hiện tốt đại hội chi bộ trực 

thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 và việc lãnh đạo bầu cử Trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết hợp bầu thành viên ban 

thanh tra nhân dân xã, thị trấn theo quy định. 

                                                                                      Tố Uyên 

 

BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO CÁN BỘ  

LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ (ĐỐI TƯỢNG 4) 

 

Từ ngày 19/4/2022 đến ngày 

29/4/2022 Huyện ủy Tiểu Cần tổ 

chức 02 đợt bồi dưỡng, cập nhật 

kiến thức cho 188 cán bộ lãnh đạo, 

quản lý (đối tượng 4) trên địa bàn 

huyện Tiểu Cần. 

Mỗi khóa học được diễn ra trong 04 ngày; các học viên được nghe 

giảng viên và báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản có tính chất 

chuyên sâu của 7 chuyên đề về tư duy, tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo quản lý 

trong phát triển địa phương; Những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác-

Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; Đổi mới mô hình 

tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi 

mới sáng tạo; Cải cách hành chính ở địa phương theo tinh thần xây dựng nhà 

nước kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân; Chiến 

lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam trong giai đoạn mới và chuyên đề hệ thống chính trị ở 

cơ sở với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác 

các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Qua đây nhằm trang bị 

cho cán bộ lãnh đạo, quản lý (đối tượng 4) cập nhật và hệ thống những kiến 

thức cơ bản để áp dụng vào thực tiễn công tác của địa phương và đơn vị. 
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Trước đó (trong 4/2022) Huyện ủy Tiểu Cần cũng đã mở 13 lớp bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức cho 3.108 cán bộ, đảng viên (thuộc đối tượng 5) 

trong toàn huyện. 

                                                                                   Hồng Quân 

 

CÔNG NHẬN THÊM 03 XÃ 

ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2021 

 
 

Ngày 13, 20 và 21/4/2022 BCĐ 

các Chương trình MTQG và xây 

dựng nông thôn mới huyện Tiểu 

Cần tổ chức lễ Công bố 03 quyết 

định của UBND tỉnh về việc công 

nhận xã Hiếu Tử, Hùng Hòa, Long 

Thới đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao năm 2021. 

Báo cáo cho biết, Hiếu Tử được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới 

vào cuối năm 2016. Phát huy kết quả đã đạt được, từ năm 2017 đến năm 

2021, Hiếu Tử đã huy động tổng nguồn vốn trên 124 tỷ đồng để đầu tư xây 

dựng NTM nâng cao, trong đó nhân dân đóng góp gần 34 tỷ đồng. Đến nay, 

hệ thống giao thông trên địa bàn xã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, tỷ lệ 

đường liên xã được nhựa hóa đạt 100%; tỷ lệ đường liên ấp được nhựa hóa 

đạt trên 82%; các tuyến đường ngõ xóm được cứng hóa và đảm bảo sạch 

đẹp, không lầy lội vào mùa mưa. Cơ sở vật chất trường, lớp học được xây 

dựng ngày càng khang trang, Hiếu Tử có 4/4 trường đạt chuẩn quốc gia về 

cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu 

tư, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao. Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn trên địa bàn 

xã đạt 100% và tỷ lệ hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng đạt trên 94%. Cuối 

năm 2021 thu nhập bình quân đầu người đạt 61,25 triệu đồng/người/năm, tỷ 

lệ hộ nghèo giảm còn 0,55% so số hộ chung toàn xã. 

Đối với xã Hùng Hòa, được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới vào 

năm 2016. Đến nay diện mạo nông thôn mới của xã Hùng Hòa ngày càng 

khởi sắc, 100% đường liên xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện 

được cứng hóa và đạt chuẩn theo quy định; tỷ lệ đường liên ấp được cứng 
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hóa đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm đạt trên 87%; tỷ lệ đường ngõ 

xóm được cứng hóa và đảm bảo sạch, không lầy lội vào mùa mưa đạt trên 

90%; tỷ lệ đường trục chính nội đồng đạt chuẩn theo quy định đạt trên 71%; 

tỷ lệ đường liên xã, liên ấp có hệ thống đèn chiếu sáng đạt trên 50%. 100% 

trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; 100% hộ 

dân sử dụng điện thường xuyên và an toàn, trên 88% hộ có nhà ở đạt chuẩn 

Bộ Xây dựng. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 61,25 triệu 

đồng/người/năm (tăng 24,05 triệu đồng so năm 2017); xã chỉ còn 05 hộ 

nghèo, chiếm tỷ lệ 0,26% so số hộ chung toàn xã; Tỷ lệ người dân tham gia 

bảo hiểm y tế đạt trên 93%; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được đảm bảo. 

Riêng Long Thới được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối 

năm 2016. Đến nay diện mạo nông thôn mới của xã có nhiều khởi sắc, đời 

sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định; hệ thống chính trị 

không ngừng được củng cố, kiện toàn, vững mạnh về mọi mặt. Đặc biệt xây 

dựng nông thôn mới nâng cao đã được đông đảo Nhân dân nhiệt tình hưởng 

ứng, tích cực tham gia và trở thành phong trào quần chúng sôi nổi, mạnh mẽ, 

rộng khắp trên toàn địa bàn xã. Đến cuối năm 2021 thu nhập bình quân đầu 

người trên địa bàn xã đạt 65,15 triệu đồng/người/năm; xã còn 14 hộ nghèo, 

chiếm 0,41% so số hộ chung toàn xã. 

Như vậy, đến nay huyện Tiểu Cần có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao (Tân Hùng, Phú Cần, Tân Hòa, Hùng Hòa, Hiếu Tử, Long Thới). 

Phấn đấu trong năm 2022 huyện tiếp tục xây dựng 03 xã còn lại: Hiếu 

Trung, Tập Ngãi và Ngãi Hùng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để huyện 

có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; hướng đến xây dựng thành 

công huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025 và xây dựng huyện 

Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025 theo Nghị quyết 07 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đề ra. 

                                                                                      Kiều Diễm 
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HỌP MẶT MỪNG CHÔLCHNAMTHMÂY NĂM 2022 
 

 

Ngày 12/4/2022 huyện Tiểu 

Cần tổ chức buổi họp mặt mừng tết 

cổ truyền ChôlChnamThmây năm 

2022 của đồng bào dân tộc Khmer. 

Nguyên lãnh đạo các Bộ, ngành 

Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; 

lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, các đại 

biểu là chức sắc tôn giáo, gia đình

chính sách tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức người dân tộc Khmer 

và người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện Tiểu 

Cần tham dự. Tại buổi họp mặt, các đại biểu được nghe thư của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh gửi cán bộ, chiến sĩ và đồng 

bào Khmer nhân dịp tết cổ truyền ChôlChnamThmây năm 2022; đồng thời 

nghe lãnh đạo Phòng Dân tộc báo cáo lại một số thành tựu nổi bật đã đạt 

được trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và công tác đầu tư 

phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn huyện. Trong 

đó, đáng chú ý là việc tiếp nhận, sử dụng các nguồn vốn xây dựng cơ sở hạ 

tầng, hỗ trợ đời sống và các chính sách ưu đãi đối với đồng bào dân tộc 

Khmer trên địa bàn huyện. Nhờ đó đã góp phần kéo giảm đáng kể tỷ lệ hộ 

nghèo trong vùng đồng bào Khmer xuống còn 1,20%. 

Công tác giáo dục – đào tạo cũng được cấp ủy Đảng, chính quyền đặc 

biệt quan tâm; tỷ lệ học sinh Khmer hoàn thành chương trình tiểu học đạt 

99,8%; THCS đạt 97,3% và THPT đạt gần 90%. Đặc biệt, huyện Tiểu Cần 

có 01 Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS – THPT với gần 400 học 

sinh theo học, được Nhà nước cấp học bổng với mức 70% so với mức lương 

cơ sở. Đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân ngày càng được nâng 

lên; mạng lưới y tế cơ sở luôn được củng cố và hoàn thiện; Số giường bệnh 

đạt 20 giường/10.000 dân, số bác sĩ đạt 5,2 người/10.000 dân; 100% trạm y 

tế có bác sĩ và 90% nữ hộ sinh trong biên chế của trạm. Đáng chú ý là huyện 

Tiểu Cần có hơn 1.050 đảng viên là người dân tộc Khmer, chiếm gần 30% 

so với đảng viên toàn huyện. Các ấp, khóm có đông đồng bào dân tộc Khmer 

đều có đảng viên là người Khmer. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 

19.608 đoàn viên, hội viên là người dân tộc Khmer… 
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Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Phương cũng kêu gọi 

cán bộ, công chức, viên chức, chức sắc tôn giáo và Nhân dân trong huyện 

tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết 03 dân tộc Kinh – Khmer – Hoa; nêu 

cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch gây 

chia rẻ đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua 

yêu nước, nhất là tích cực tham gia tạo cảnh quan, giữ vệ sinh môi trường, 

xây dựng nông thôn mới nâng cao, văn minh đô thị; xây dựng đời sống văn 

hóa ở khu dân cư; hưởng ứng mạnh mẽ công tác đền ơn đáp nghĩa đối với 

người có công với nước; phát huy tốt ý chí tự lực, tự cường, tự vươn lên xây 

dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc; góp phần cùng với Đảng bộ, 

chính quyền và Nhân dân trong huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 

2022, tạo đà để huyện Tiểu Cần sớm đạt chuẩn đô thị loại IV và trở thành thị 

xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025. 

                                                                                        Minh Đăng 

 

LÃNH ĐẠO HUYỆN THĂM, TẶNG QUÀ CHÙA KHMER 

DỊP CHÔLCHNAMTHMÂY NĂM 2022 
 

 

Nhân dịp tết cổ truyền 

ChôlChnamThmây năm 2022 của 

đồng bào Khmer; đồng chí Nguyễn 

Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng 

lãnh đạo các ban, phòng ngành 

huyện đến thăm, tặng quà một số 

chùa Nam tông và gia đình chính 

sách tiêu biểu trong huyện. 

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà tại ÔvengThmây, ấp Sóc Dừa xã 

Tân Hòa; Chùa Arunrăngsây ChacAKrôn, ấp Đại Trường, xã Phú Cần. Tại 

nơi đến, Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần và các thành viên trong đoàn đã ân cần 

thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Thượng tọa, đại đức, tăng và bà con 

phật tử; đồng thời mong rằng đồng bào Khmer luôn giữ gìn và phát huy tốt 

tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo trên địa bàn dân cư; kiên quyết 

đấu tranh ngăn chặn những phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để 

xuyên tạc, chống phá thành quả cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 5/2022 

 

26 

 

dân ta. Qua đây, Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần cũng thông tin thêm một số kết 

quả nổi bật về kinh tế, xã hội, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần 

cho đồng bào Khmer; cũng như các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia 

về y tế, giáo dục, giảm nghèo bền vững đã và đang được tỉnh, huyện triển 

khai thực hiện năm 2022 và những năm tiếp theo…Trước sự quan tâm của 

lãnh đạo huyện; các Thượng tọa, đại đức và ban quản trị các chùa cũng đã 

bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước sự quan tâm sâu sắc của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, đoàn thể đối với đồng bào Khmer. Qua đây, thượng tọa, 

đại đức các chùa cũng chuyển lời chúc đến quí lãnh đạo tỉnh, huyện luôn 

hưởng trọn 4 pháp: “Sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh”. 

Cùng thời gian này Huyện ủy Tiểu Cần còn chỉ đạo các ban, phòng, 

ngành huyện phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức nhiều đoàn đến thăm, tặng 

quà tại 15 chùa Phật giáo Nam tông, người có uy tín và một số gia đình 

chính sách Khmer tiêu biểu trên địa bàn huyện; đồng thời chuyển lời chúc 

của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN đến toàn thể đồng bào Khmer 

trong huyện đón mừng ChôlChnamThmây năm 2022 đoàn kết, vui tươi, an 

toàn và tiết kiệm. 

                                                                                       An Oanh 

 

15 ĐOÀN ĐẾN THĂM, TẶNG QUÀ NHÀ THỜ,  

NHÀ NGUYỆN, ĐIỂM NHÓM TIN LÀNH NHÂN LỄ  

PHỤC SINH NĂM 2022 

 
 

Từ ngày 11 - 14/4/2022, huyện 

Tiểu Cần thành lập 15 đoàn đến 

thăm, tặng quà tại 10 Nhà thờ, 03 

Nhà nguyện và 02 Điểm nhóm Tin 

lành trên địa bàn huyện nhân lễ 

Phục sinh năm 2022. 

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

chuyển các phần quà tặng của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN 

huyện Tiểu Cần cho các vị Linh mục, Mục sư, Ban quới chức; đồng thời 

chuyển lời chúc mừng lễ Phục sinh vui tươi, an lành, hạnh phúc đến toàn thể 

giáo dân các họ đạo Công giáo và tín hữu các nhóm Tin lành trên địa bàn 

huyện. Qua đây, lãnh đạo huyện cũng đã thông tin với các Linh mục, Mục 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 5/2022 

 

27 

 

sư, Ban quới chức về những kết quả nổi bật của huyện nhà trên các lĩnh vực 

kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trong năm 2021 và những 

tháng đầu năm 2022. Đáng chú ý là trong thành tựu chung của huyện có sự 

đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành trong huyện.  

Tiếp đó, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tiểu Cần còn thông tin về 

một số dự án, công trình trọng điểm và nhiệm vụ trọng tâm sẽ được triển 

khai thực hiện trong năm 2022 và những năm tiếp theo, tạo đà vững chắc để 

huyện Tiểu Cần đạt chuẩn đô thị loại IV và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh 

năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra.  

Qua đó, các vị Linh mục, Mục sư đã chia sẻ về ý nghĩa của ngày lễ 

Phục sinh đối với đồng bào Công giáo, đồng bào theo đạo Tin Lành và trân 

trọng cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo các cấp trong huyện đã dành cho 

các họ đạo, đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành nhân dịp Lễ Phục sinh 

2022; đồng thời bày tỏ tinh thần tích cực trong việc vận động đồng bào Công 

giáo, tín hữu Tin lành thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước; không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết dân 

tộc, đoàn kết tôn giáo; sống “tốt đời, đẹp đạo”; đồng hành với cấp ủy Đảng, 

chính quyền trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng 

nông thôn mới nâng cao, đô thị văn minh, hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn 

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

                                                                                         Chí Bảo 

 

LÃNH ĐẠO TỈNH, HUYỆN THĂM GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH 

NHÂN DỊP 30/4; 01/5 VÀ 30 TÁI LẬP TỈNH 
 

 

Ngày 26/4/2022, đồng chí 

Dương Thị Ngọc Thơ - UVTV Tỉnh 

ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng 

chí Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Bí 

thư Thường trực Huyện ủy cùng 

lãnh đạo các ngành huyện; xã – thị 

trấn tổ chức đoàn đến thăm, tặng 

quà các đối tượng, gia đình chính 
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sách nhân kỷ niệm 47 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng thống 

nhất đất nước; 136 năm ngày Quốc tế lao động và 30 năm tái lập tỉnh Trà 

Vinh. Theo đó, đoàn đã đến thăm - tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang 

nhân dân (Trang Thị Láng), các bà mẹ Việt Nam anh hùng; gia đình liệt sĩ 

và các đối tượng là thương bệnh binh nặng; người bị nhiễm chất độc da 

cam/diocin; gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại các xã, thị trấn 

trong huyện. Tại các nơi đến, lãnh đạo tỉnh, huyện ân cần thăm hỏi sức khỏe, 

đời sống các đối tượng và gia đình chính sách; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn 

của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân đối với những đóng góp to lớn của 

các gia đình cho quê hương Trà Vinh nói chung, huyện Tiểu Cần nói riêng 

trong những năm kháng chiến, cũng như trong quá trình xây dựng, phát triển 

kinh tế, xã hội ở địa phương.  

Cùng thời gian này, huyện Tiểu Cần cũng thành lập nhiều đoàn đến 

thăm, tặng quà cho 93 đối tượng, gia đình chính sách (01 Anh hùng 

LLVTND, 13 Mẹ VNAH, 06 thương binh nặng, 02 người nhiễm chất độc da 

cam/diocin, 14 đối tượng và gia đình có người thân hy sinh, thương tật dịp 

30/4/1975 và 57 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn). Riêng Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh cũng chuyển tặng 38 phần quà 

cho các đối tượng, gia đình chính sách tiêu biểu ở các xã, thị trấn trong 

huyện. Ước tính tổng các phần quà gần 100 triệu đồng. 

Hiện nay, huyện Tiểu Cần có 1.892 liệt sĩ; gần 1.100 thương bệnh binh; 

292 bà mẹ được phong tặng, truy tặng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; 04 cá 

nhân được nhà nước truy tặng, phong tặng “Anh hùng lực lượng vũ trang 

Nhân dân” cùng hàng ngàn gia đình, đối tượng có công được khen thưởng 

thành tích trong kháng chiến. Những cống hiến to lớn đó đã được Đảng, Nhà 

nước ghi nhận và tuyên dương danh hiệu anh hùng cho 4 đơn vị là: Tập 

Ngãi, Hùng Hoà, Tân Hoà và thị trấn Tiểu Cần. Riêng Đảng bộ, quân, dân 

huyện Tiểu Cần cũng được Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quí “Anh 

hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.  

                                                                                     Trường Vũ 
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HỘI NGHỊ GIAO BAN VỚI BÍ THƯ CHI BỘ  

TRỰC THUỘC ĐẢNG ỦY CƠ SỞ 

 

 

Tại xã Tập Ngãi vừa diễn ra 

hội nghị giao ban giữa Thường trực 

Huyện ủy với Bí thư các Chi bộ trực 

thuộc Đảng bộ xã, thị trấn cụm 2, 

gồm các xã Tập Ngãi, Ngãi Hùng, 

Tân Hùng, Hùng Hòa và Tân Hòa. 

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Tập Ngãi (Cụm trưởng cụm 2) báo cáo 

về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quí I năm 2022 của 05 xã trong 

cụm. Trong đó nêu bật, trong quí I năm 2022 các Đảng ủy chỉ đạo triển khai 

thực hiện tốt Quy định 4842 - QĐ/TU, ngày 30/7/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy “về trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu các cấp, các 

ngành trong quán triệt, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII 

và Chỉ hị 05 – CT/TW của bộ chính trị”. Riêng đối với công tác xây dựng 

củng cố tổ chức đảng và đảng viên, ngay từ đầu năm các Đảng bộ đã kịp thời 

xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để triển khai thực 

hiện, từ đó chất lượng sinh hoạt lệ ngày càng được nâng lên đảm bảo nội 

dung và tính chất; việc phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên được các 

đảng bộ quan tâm chỉ đạo thực hiện, qua đó có 1.391 đảng viên được phân 

công nhiệm vụ. Còn thực hiện Quy định 784-QĐ/TU, ngày 10/5/2026 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh “về việc cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, 

Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ ở các loại 

hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội” và phân công cấp ủy tham dự sinh hoạt 

chi bộ, chi, tổ hội, phân hội, kết quả có 330 lượt đồng chí là ủy viên ban 

chấp hành đảng bộ xã và các đồng chí ở các đoàn thể xã tham dự; có 8.931 

lượt đoàn viên, hội viên dự, đạt khoảng 70%. Thực hiện Hướng dẫn số 13 -

HĐ/BTCTU, ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đảng ủy chỉ đạo 

các chi bộ trực thuộc tổ chức họp lệ đúng theo quy chế và hướng dẫn của 

trên, tỷ lệ đảng viên dự và phát biểu ý kiến đạt tỷ lệ theo quy định.  

Tại hội nghị có nhiều bài tham luận về mô hình hay của các chi bộ về 

công tác xây dựng đảng, xây dựng chi bộ được nêu ra để các chi bộ khác 

trong cụm học tập kinh nghiệm như: mô hình xây dựng đảng của chi bộ ấp 
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Cây Gáo, xã Tập Ngãi; giải pháp về nâng cao chất lượng chi bộ của chi bộ 

ấp An Cư, xã Tân Hòa; hiệu quả trong công tác phát triển đảng viên mới của 

chi bộ ấp Từ Ô, xã Hùng Hòa; chi bộ chỉ đạo thực hiện xây dựng tuyến 

đường hoa góp phần xây dựng ấp nông thôn mới kiểu mẫu của chi bộ ấp 

Nhứt xã Tân Hùng; phương pháp điều hành trong sinh hoạt lệ chi bộ của chi 

bộ ấp Ngãi Phú, xã Ngãi Hùng… 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó 

Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị các chi bộ trong thời gian tới thường 

xuyên theo dõi, hướng dẫn thực hiện tốt công tác nâng chất lượng sinh hoạt 

chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là khắc phục tình trạng đảng 

viên tham gia sinh hoạt chi bộ ấp, khóm không đảm bảo tỷ lệ theo quy định. 

Bí thư, cấp ủy, thủ trưởng cơ quan quan tâm chỉ đạo tổ chức sinh hoạt chi 

bộ, họp cơ quan hàng tháng gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid 

19 phù hợp với tình hình thực tế của huyện. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất 

lượng sinh hoạt chi, tổ hội các đoàn thể đảm bảo nội dung, thời gian và tỷ lệ 

tham dự theo Quy định số 784 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngành chuyên 

môn, các đảng ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Công 

văn 377-CV/HU, ngày 25/2/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy “Về việc 

lãnh đạo Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025” và 

công tác bầu cử Trưởng Ban Nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2025 kết 

hợp bầu thành viên Ban thanh tra Nhân dân xã, thị trấn đúng quy định. 

                                                                               Nguyễn Đại 

 

TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG TRỪ 

SÂU ĐẦU ĐEN TRÊN CÂY DỪA 
 

 
 

Sâu đầu đen là loài sâu hại khá 

phổ biến, lây lan rất nhanh và gây 

hại nghiêm trọng trên cây dừa. Tại 

huyện Tiểu Cần, sâu đầu đen xuất 

hiện vào khoảng tháng 9/2021 đến 

nay với diện tích bị thiệt hại khoảng 

20ha, chủ yếu tại địa bàn 02 xã Tân 

Hòa và Long Thới. 
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Ông Trần Văn Quân – Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

Tiểu Cần cho biết: Hiện tại, sâu đầu đen hại dừa chỉ mới xuất hiện nhiều tại 

ấp Cao Một, xã Tân Hòa và ấp Trinh Phụ, xã Long Thới; nhưng dự báo mức 

độ thiệt hại là rất nghiêm trọng. Qua khảo sát thực tế tại ấp Cao Một (xã Tân 

Hòa) có 18 hộ với diện tích 8,4ha dừa trong giai đoạn sinh trưởng và đang 

cho trái bị sâu đầu đen tấn công với mức độ thiệt hại dưới 30% là 1,2ha; từ 

30 - 70% là 4,5ha và thiệt hại trên 70% là 2,7ha. Còn tại ấp Trinh Phụ, xã 

Long Thới cũng có gần 20 hộ trồng dừa bị sâu đầu đen gây hại với diện tích 

11,2ha; trong đó, mức độ thiệt hại dưới 30% là 5,9ha, từ 30 - 70% là 4,15ha 

và thiệt hại trên 70% là 1,15ha… Sâu đầu đen thường tấn công từ mặt dưới 

của tàu lá dừa, sau đó ăn dần lên bên trên tàu lá, rồi di chuyển đến các tàu lá 

non, làm cho tàu lá bị khô héo. Sâu đầu đen còn tấn công cả biểu bì và vỏ 

trái dừa non. Tuy nhiên, khi bị động sâu đầu đen nhanh chống chui vào tổ 

hoặc thả tơ xuống đất để ẩn nấp; chính vì vậy việc phun thuốc phòng trừ loài 

sâu này gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như cây dừa đang cho trái bị sâu đầu 

đen gây hại thì năng suất có thể giảm từ 50 - 70% do sự sụt giảm về số lượng 

cụm hoa, tăng rụng trái non, thân cây bị co thắt lại và chậm phát triển.  

Để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn sâu đầu đen lây lan, tấn công, 

gây hại trên cây dừa; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tiểu Cần khuyến 

cáo người trồng dừa thực hiện tốt một số giải pháp như: Thường xuyên thăm 

vườn và quan sát thật kỹ các tàu lá có dấu hiệu bị cháy khô để kịp thời phát 

hiện và thực hiện biện pháp phòng ngừa. Khi phát hiện tàu lá có ấu trùng 

(sâu non) thì nên cắt tỉa phần lá bị sâu gây hại, sau đó đem đi đốt hoặc vùi 

xuống nước nhằm làm giảm mật số sâu hại, vừa an toàn cho người và môi 

trường; đồng thời bón phân cho cây với liều lượng cân đối, nhiều lần trong 

năm, để bổ sung thêm dưỡng chất, giúp cây sớm phục hồi và phát triển. Bên 

cạnh đó, bà con có thể sử dụng một số chế phẩm sinh học như: Bt (Bacillus) 

với liều lượng từ 80 đến 100 ml pha với 20 lít nước, phun đều trên lá; phun 

định kỳ từ 7 – 10 ngày/lần. Bà con cũng có thể sử dụng chế phẩm sinh học 

Nấm xanh với liều lượng 100gram pha với 50 lít nước, phun ướt đều trên lá 

và phun định kỳ từ 7 – 10 ngày/lần. Cả 02 chế phẩm sinh học Bt (Bacillus) 

và Nấm xanh rất có hiệu quả khi phát hiện cây dừa mới bị sâu đầu đen tấn 

công và gây hại, vừa an toàn đối với người và môi trường xung quanh. 

Ngoài ra, bà con còn có thể dẫn dụ hoặc thả thêm kiến vàng, bọ đuôi kìm 
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vàng để tiêu diệt sâu đầu đen. Đây là 02 loại thiên địch có hiệu quả cao trong 

việc khống chế mật số sâu đầu đen, nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan sang 

các vườn lân cận. 

Cùng với biện pháp sinh học để phòng ngừa, tiêu diệt sâu đầu đen; bà 

con có thể sử dụng thuốc Takumi 20WG, với liều lượng 02 gói 8gram/bình 

25 lít để phun xịt khi thấy sâu đầu đen vừa xuất hiện trên cây dừa. Tuy 

nhiên, do diện tích trồng dừa phân bố rải rác tại các khu dân cư nên việc sử 

dụng thuốc hóa học sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi 

trường. Do đó, để quản lý, phòng trị sâu đầu đen hại dừa một cách hiệu quả 

nhất thì bà con nên ưu tiên sử dụng các loại thuốc sinh học hoặc thuốc có 

chứa hoạt chất ít độc cho môi trường để bảo vệ thiên địch, hạn chế ô nhiễm 

môi trường, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và người tiêu dùng, tạo ra 

sản phẩm an toàn đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Hiện nay huyện Tiểu Cần có khoảng 5.500 ha đất trồng dừa; trong đó 

trồng tập trung hơn 4.000ha và trồng phân tán khoảng 1.500 ha. Đáng chú ý 

là huyện đã xây dựng được mô hình dừa hữu cơ ở xã Tân Hòa, với diện tích 

hơn 221 ha, có 202 lượt hộ dân tham gia; đồng thời đang nhân rộng mô hình 

ra các xã Tập Ngãi, Tân Hùng và Ngãi Hùng, với diện tích hơn 245 ha, có 

479 hộ tham gia. Hiện tại, cây dừa được xem là nguồn thu nhập chính của rất 

nhiều hộ gia đình ở nông thôn và đã góp phần rất lớn vào tổng giá trị kinh tế 

hàng năm của địa phương. Do đó, các hộ trồng dừa cần chủ động phối hợp 

với ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương trong việc triển khai đồng 

bộ các giải pháp phòng trừ sâu đầu đen gây hại trên cây dừa, tránh để lây lan 

ra diện rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề sinh kế và thu nhập của bà 

con trong những năm tiếp theo. 

                                                                                 Thanh Quang 
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HỘI THẢO TƯ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM  

TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC 

 
 

Để tạo điều kiện cho người lao 

động nắm được chủ trương, chính 

sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước về 

hỗ trợ việc làm; huyện Tiểu Cần 

vừa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Trà Vinh tổ chức hội thảo, 

tư vấn việc làm cho gần 300 lao 

động tại 03 xã: Long Thới, Tân Hòa 

và thị trấn Cầu Quan. 

Tại hội thảo, ông Trịnh Minh Hùng - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh Trà Vinh thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động (nam – nữ) từ 

18 – 45 tuổi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với 

các ngành nghề như: nhân viên văn phòng, điện tử, điện gia dụng, may - 

thêu công nghiệp, may giày da, sản xuất giày thể thao, sản xuất đồ nội thất 

xuất khẩu, chế biến thủy sản, chế biến – đóng gói thực phẩm... với mức thu 

nhập ổn định, được hưởng đầy đủ chế độ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ phúc lợi về trợ cấp tăng ca, thưởng lễ, 

tết… Tiếp đó, Công ty TNHH May mặc LEADER Việt Nam cũng thông tin 

về nhu cầu tuyển dụng 1.500 lao động từ 18 – 40 tuổi làm việc tại Khu Công 

nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, với mức lương từ 5,5 – 

11triệu đồng/tháng. Riêng Công ty TNHH Nhật Huy Khang – Tp.HCM 

thông báo nhu cầu tuyển dụng Thực tập sinh, Kỹ sư (nam - nữ) có tuổi đời từ 

19 – 35 tuổi làm việc tại Nhật bản, thời gian từ 01 đến 03 năm thuộc các 

ngành nghề: May mặc, xây dựng, in ấn, thực phẩm - thủy sản, nông nghiệp, 

cơ khí, điện tử, điều dưỡng, hộ lý, với mức lương từ 35 – 60 triệu 

đồng/tháng. Nếu lao động có nhu cầu tiếp tục ở lại làm việc thì được gia hạn 

hợp đồng… Tại hội thảo, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh và các công ty 

tuyển dụng còn giải đáp những thắc mắc của người lao động xoay quanh các 

vấn đề về tiêu chuẩn tuyển dụng, thủ tục xin việc, hỗ trợ học nghề, đăng ký 

nộp hồ sơ xin việc, chế độ cho vay vốn ưu đãi của Nhà nước để các người 

lao động có sự lựa chọn phù hợp với điều kiện và khả năng làm việc, góp 
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phần tạo thêm thu nhập, nâng cao mức sống của bản thân và gia đình trong 

thời gian tới. 

                                                                                     Thúy Vân 

 

HỌP MẶT “ PHỤ NỮ TIỂU CẦN - MỘT THỜI ĐÁNG NHỚ” 

 

Nhân kỷ niệm 47 năm ngày 

miền Nam hoàn toàn giải phóng, 

thống nhất đất nước; Ngày 

26/4/2022 Hội Phụ nữ huyện Tiểu 

Cần tổ chức họp mặt “Phụ nữ Tiểu 

Cần – Một thời đáng nhớ” 

nhằm ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của quân và dân ta trong 

cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trong đó có sự tham gia của lực 

lượng phụ nữ Tiểu Cần. Với chủ đề “Phụ nữ Tiểu Cần – Một thời đáng 

nhớ”, tại buổi họp mặt bà Lê Thị Kim Loan – Chủ tịch hội LHPN huyện 

Tiểu Cần đã ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng và tri ân, tôn vinh tinh 

thần kiên cường bất khuất của các mẹ, các chị đã không ngại gian khổ, hiểm 

nguy để nuôi chứa, che chở, bảo vệ cán bộ, chiến sĩ cách mạng, đồng thời 

xông pha ra trận tuyến cùng toàn quân, toàn dân tham gia đánh giặc, góp 

phần làm nên chiến thắng lịch sử ngày 30/4/1975, miền Nam hoàn toàn giải 

phóng, thống nhất đất nước. Lịch sử mãi mãi khắc ghi những chiến công vẻ 

vang, những hành động anh hùng quả cảm của những người phụ nữ huyện 

Tiểu Cần trong những năm tháng chiến tranh. Các mẹ, các chị luôn xứng 

đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ Việt Nam “Anh 

hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Được biết toàn huyện có 294 bà mẹ 

được nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu cao quý bà Mẹ Việt Nam 

anh hùng, hiện còn sống 13 mẹ và đã được các ngành, các tổ chức nhận 

phụng dưỡng đến cuối đời; đồng thời có một phụ nữ được phong tặng danh 

hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”…  

Nối tiếp truyền thống vẻ vang của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam, ngày 

nay phụ nữ huyện Tiểu Cần tiếp tục đóng góp nhiều công sức vào sự nghiệp 

cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước. Những năm qua các cấp hội 

phụ nữ trong huyện đã bám sát định hướng chỉ đạo của hội cấp trên và 

nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của 
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hội, ngày càng thể hiện rõ vai trò chăm lo đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ. Các hoạt động của hội luôn hướng mạnh 

về cơ sở với phương châm “Nơi nào có phụ nữ, nơi đó có hoạt động hội”. 

Hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng công tác 

xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động chi, 

tổ hội. Từ đó phong trào phụ nữ huyện Tiểu Cần nhiều năm liền đạt danh 

hiệu xuất sắc. 

Dịp này hội Liên hiệp phụ nữ huyện Tiểu Cần đã trao tặng 10 suất hỗ 

trợ cho các mẹ, các chị có hoàn cảnh khó khăn và thường xuyên bị bệnh, 

mỗi suất 01 triệu đồng; đồng thời tặng 100 phần quà cho đại biểu dự họp mặt 

và gởi những lời chúc đến các mẹ, các chị sức khỏe, hạnh phúc, sống lâu và 

luôn là tấm gương sáng để con cháu noi theo về truyền thống anh hùng cách 

mạng của quê hương. 

                                                                                      Khắc Phú 

                                                                   

 GIAO LƯU ĐỜN CA TÀI TỬ CHÀO MỪNG KỶ NIỆM  

30 NĂM TÁI LẬP TỈNH TRÀ VINH 

 
 

Phòng Văn hóa và Thông tin 

vừa phối hợp với Trung tâm VH-

TT&TT huyện tổ chức đêm Giao 

lưu Đờn ca tài tử chào mừng kỷ 

niệm 47 năm ngày giải phóng miền 

Nam thống nhất đất nước; 132 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. 

Đêm giao lưu thu hút 12 câu lạc bộ Đờn ca tài tử tham gia, trong đó có 

09 Câu lạc bộ đến từ các xã, thị trấn trong huyện và Câu lạc bộ xã Huyền 

Hội - huyện Càng Long, Câu lạc bộ xã Long Đức - Thành phố Trà Vinh, 

Câu lạc bộ huyện Cù Lao Dung - tỉnh Sóc Trăng; với gần 30 tài tử ca đăng 

ký tham gia biểu diễn 23 tiết mục thuộc các thể loại đơn ca, song ca trong 20 

bài tổ. Nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, về quê 

hương Trà Vinh… Đêm giao lưu nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho các nghệ 

nhân, tài tử ca của các Câu lạc bộ Đờn ca tài tử trong và ngoài huyện có dịp 

giao lưu, trao đổi học hỏi kinh nghiệm, vui chơi giải trí góp phần nâng cao 
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đời sống văn hóa tinh thần của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng 

loại hình nghệ thuật văn hóa phi vật thể của dân tộc. 

Được biết toàn huyện Tiểu Cần có 12 Câu lạc bộ đờn ca tài tử. Trong 

đó 07 Câu lạc bộ do xã trực tiếp quản lý và 05 Câu lạc bộ do ấp quản lý với 

tổng số 231 thành viên (74 thành viên là nữ). Đáng chú ý trong số này có 39 

nghệ nhân đàn và sáng tác bài vọng cổ; 09 người là hội viên Chi hội Văn học 

nghệ thuật của huyện Tiểu Cần. 

                                                                                    Kiều Diễm 

  

HỌP MẶT NHÂN NGÀY NGƯỜI KHUYẾT TẬT VIỆT NAM 
 

 

Ngày 18/4/2022 Hội Bảo trợ 

NKT và NNCĐ da cam/dioxin huyện 

phối hợp với Hội Luật gia huyện và 

Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh chọn xã Tập Ngãi làm 

điểm tổ chức buổi họp mặt nhân kỷ 

niệm 42 năm ngày Người khuyết tật 

Việt Nam (18/4/1980 – 18/4/2022).  

Hiện nay toàn huyện có 4.453 người đang hưởng chính sách bảo trợ xã 

hội; trong đó có hơn 2.200 người khuyết tật, người nhiễm chất độc da 

cam/dioxin. Bình quân mỗi năm các đối tượng này được Nhà nước chi trả và 

hỗ trợ khoảng 30 tỷ đồng. Hầu hết người khuyết tật được người thân chăm 

sóc tại gia đình; đồng thời được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương 

quan tâm, giúp đỡ thường xuyên. Bên cạnh đó, từ tháng 4/2021 đến tháng 

4/2022 huyện Tiểu Cần còn vận động các tổ chức, cá nhân, các mạnh thường 

xuyên trong và ngoài nước đóng góp tiền và hiện vật hơn 02 tỷ đồng để hỗ 

trợ khó khăn cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong 

huyện. Tuy nhiên, do đặc thù kinh tế nông nghiệp, nông thôn nên đời sống 

của một số đối tượng người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và bệnh 

nhân nghèo vẫn chưa được cải thiện tốt, do đó họ rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ 

của cộng đồng. 

Dịp này, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Nạn nhân chất độc da 

cam/dioxin huyện cũng trao tặng 200 phần quà cho các đối tượng khuyết tật, 

nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người gia neo đơn có hoàn cảnh khó khăn 
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ở xã Tập Ngãi (110 phần) và Ngãi Hùng (90 phần). Mỗi phần quà gồm có 

nhu yếu phẩm và tiền mặt, trị giá 500.000 đồng. Ước tính tổng các phần quà 

hơn 100 triệu đồng. Nguồn kinh phí do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 

huyện đóng góp hỗ trợ, góp phần giúp các đối tượng có thêm niềm vui và 

nghị lực vượt qua khó khăn, bệnh tật, vươn lên hòa nhập với cuộc sống cộng 

đồng. 

                                                                                        Nhật Huy 

 

242 NGƯỜI THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO 

ĐỢT 1/2022 

 

 Ngày 27/4/2022 Ban chỉ đạo 

cuộc vận động hiến máu nhân đạo 

huyện Tiểu Cần phối hợp với Bệnh 

viện huyết học - Truyền máu Cần 

Thơ tổ chức tiếp nhận máu thuộc 

Chương trình hiến máu tình nguyện 

đợt 1 năm 2022. 

 Trong đợt này, Ban chỉ đạo huyện đã phân bổ và giao chỉ tiêu cho 56  

ban, phòng, ngành đoàn thể huyện, các trường phổ thông và các xã - thị trấn 

vận động 710 người tham gia hiến máu tình nguyện. Qua vận động có gần 

300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và Nhân 

dân ở các xã, thị trấn trong huyện đăng ký hiến máu tình nguyện. Sau khi 

kiểm tra huyết áp, tim mạch, tình trạng sức khỏe của người đăng ký hiến 

máu tình nguyện; các nhân viên Bệnh viện huyết học – Truyền máu Cần Thơ 

đã tiến hành tiếp nhận máu của 242 người đủ điều kiện hiến với số lượng 

khoảng 70.000ml máu. Mỗi người hiến với chỉ số thấp nhất là 250ml và cao 

nhất là 350ml máu. Trong số này có nhiều cán bộ, công chức, viên chức, lực 

lượng vũ trang tham gia hiến máu tình nguyện từ 20 lần trở lên. Số người 

còn lại phần lớn là do huyết áp cao, sức khỏe không đảm bảo cho việc hiến 

máu và một số ít không đến tham gia hiến máu theo danh sách đăng ký. 

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp và nhân văn, rất cần sự quan 

tâm, đôn đốc của lãnh đạo các ngành, địa phương trong công tác tuyên 

truyền, vận động để mọi người có điều kiện cùng tham gia vào việc làm 
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nhân đạo “Một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, góp phần tô thắm thêm 

truyền thống tốt đẹp “thương người như thể thương thân” của dân tộc ta. 

                                                                                   Đông Nhi 

 

RA MẮT MÔ HÌNH “GIA ĐÌNH GIÁO DÂN ĐOÀN KẾT,  

GƯƠNG MẪU GIỮ GÌN AN NINH TRẬT TỰ VÀ PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19” 
 

 
 

Công an huyện Tiểu Cần phối 

hợp với cấp ủy, chính quyền và 

Công an địa phương tổ chức lễ ra 

mắt mô hình “Gia đình giáo dân 

đoàn kết, gương mẫu giữ gìn an 

ninh trật tự và phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19” tại Khóm 2, thị trấn 

Cầu Quan.  

Ban Chủ nhiệm mô hình “Gia đình giáo dân đoàn kết, gương mẫu giữ 

gìn an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19” gồm có 07 thành 

viên. Nhiệm vụ của Ban Chủ nhiệm mô hình là tuyên truyền, vận động các 

gia đình giáo dân và nhân dân trên địa bàn dân cư nâng cao nhận thức, chấp 

hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực 

tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành tốt quy định về tín 

ngưỡng tôn giáo và các quy định của địa phương; đồng thời xây dựng và 

phát huy tốt tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái giữa các gia đình giáo 

dân; quan tâm giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, Ban 

Chủ nhiệm còn có nhiệm vụ quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng có 

hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, giúp họ sửa chữa sai trái, lầm lỡ để 

trở thành người có ích cho cộng đồng, xã hội. Chủ động nắm bắt tình hình 

người từ địa phương khác về địa bàn dân cư để vận động khai báo y tế, giám 

sát F0 và vận động người dân thực hiện tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 

Như vậy, đến thời điểm này Công an huyện Tiểu Cần cùng với các xã, 

thị trấn và các đoàn thể địa phương phối hợp tổ chức ra mắt được 102 câu 

lạc bộ phòng chống tội phạm thuộc 14 loại mô hình tự quản về an ninh trật 

tự. Nhìn chung, các câu lạc bộ đều hoạt động có hiệu quả, nhất là trong công 

tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và các loại tệ nạn xã 
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hội, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ở 

địa phương.  

                                                                                     Tấn Xuyên 

 

 

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

 

CÒN SỐNG CÒN PHẢI HỌC VÀ RÈN LUYỆN 

 

 

Năm 1961, nói chuyện với các lão đồng chí đã tham gia phong trào Xô 

viết Nghệ - Tĩnh năm 1930 và các đảng viên hoạt động lâu năm nhân dịp về 

thăm quê hương Nghệ - Tĩnh, Bác nói: 

- Tôi năm nay đã 71 tuổi, ngày nào tôi cũng phải học. Công việc thì cứ 

tiến mãi, không học thì không theo kịp, công việc nó sẽ gạt mình lại phía 

sau. 

Năm năm sau, tháng 5/1966 trong buổi nói chuyện với lớp đảng viên 

mới được kết nạp tại Hà Nội, Bác lại nói: “Bác thường nghe nói có đồng chí 

mới 40 tuổi mà đã cho mình là già cho nên ít chịu học tập. Nghĩ như vậy là 

không đúng, 40 tuổi chưa phải là già. Bác đã 76 tuổi nhưng vẫn cố gắng học 

thêm. Chúng ta phải học và hoạt động cách mạng suốt đời. Còn sống thì còn 

phải học, còn phải hoạt động cách mạng. 

Đồng chí thư ký của Bác kể lại: cho đến những ngày cuối cùng của 

cuộc đời, Bác vẫn giữ nền nếp đọc sách báo theo đúng quy định do Người đề 

ra. Người theo dõi trên báo chí về nhiều mặt kể cả những thành tựu khoa học 

mới nhất. Điều gì không hiểu Bác mời các nhà khoa học đến giải thích. Đọc 

báo của nước ngoài, gặp chữ không hiểu Bác tra từ điển để học thêm. Một 

trong những cuốn sách mà Bác đã đọc trong những tháng cuối cùng của cuộc 

đời là cuốn Vấn đề cải tiến chữ quốc ngữ. Gặp tư liệu cần thiết, Bác ghi lại 

hoặc đánh dấu để dễ tìm. 

Cùng với việc học tập và việc rèn luyện, những năm cuối đời, theo quy 

luật, sức khoẻ Bác giảm sút, có lúc tiếng nói yếu và khản đi. 
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Bộ Chính trị cử những bác sĩ chuyên khoa giỏi đến chữa cho Bác. Thấy 

bác sĩ lo lắng cho bệnh tình Bác, Bác đã động viên thầy thuốc để thầy thuốc 

yên tâm. 

Bác hỏi bác sĩ về phương pháp tự chữa bệnh và khi được sự đồng ý của 

chuyên môn, Bác kiên trì tập luyện. Một trong những phương pháp tự chữa 

để hồi phục tiếng nói, là tập phát âm các âm tiết trong tiếng Việt. 

Bác nhờ anh em phục vụ đứng đằng xa nghe tiếng nói của Bác. Bác còn 

bảo đồng chí phục vụ đứng xa Bác một khoảng cách nhất định, đọc một câu 

thơ, thường là lấy trong Truyện Kiều để Bác kiểm tra khả năng nghe của tai. 

Sau đó Bác nhắc lại câu nói để kiểm tra phát âm có rõ không. Nhiều cô chú 

phục vụ thấy Bác tuổi đã cao, sức đã yếu lại phải khổ luyện như vậy, thương 

Bác vất vả cho nên cố ý đọc to câu thơ Kiều hoặc nghe Bác phát âm một đôi 

lần cho là tốt rồi. Bác nghiêm khắc phê bình ngay. Bác nói đại ý: Các chú 

phải thấy rằng con người Bác hoàn toàn thuộc về Đảng và Nhân dân. Nếu 

như sự luyện tập của Bác có vất vả chút ít là vì lợi ích của Đảng, của dân. 

Hàng chục triệu đồng bào cả nước, đặc biệt là quân dân miền Nam ruột thịt 

dốc lòng, dốc sức đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào sẽ không khỏi lo 

lắng khi nghe giọng nói của Bác yếu đi. Bác khoẻ, đồng bào và chiến sĩ đánh 

Mỹ khoẻ, phấn khởi, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng. 

Sự rèn luyện gian khổ của Bác để chiến thắng bệnh tật đã đem lại thành 

công rất tốt đẹp. Đêm 30 Tết Kỷ Dậu năm 1969, đúng giây phút Giao thừa, 

trên làn sóng điện của Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn âm vang giọng thơ chúc 

Tết mạch lạc, đầm ấm, đầy tin tưởng của Bác. Lúc thu thanh, Bác yêu cầu 

thu đi thu lại cho kỳ đạt yêu cầu mới thôi. 

Tháng 9 năm ấy Bác đã vĩnh biệt chúng ta nhưng hình tượng cha già vĩ 

đại, Bác Hồ kính yêu đã học tập và rèn luyện cho đến những ngày cuối cùng 

của cuộc đời sẽ luôn sống mãi trong lòng nhân dân Việt Nam. 

 
                                                                Theo Bác Hồ - Người Việt Nam đẹp nhất, 

                                                                Nxb, Giáo dục, Hà Nội, 1987   
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Trong số này: 

 

1. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

2. Chương trình Công tác Quí II/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện 

3. Bài 1: Khi “Kim chỉ nam” bị cất trong tủ kính 

4. Người chiến sĩ cộng sản tiêu biểu với tầm nhìn chiến lược 

5. Công bố và trao Quyết định điều động cán bộ 

6. Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Tỉnh ủy và triển 

khai công tác tư tưởng, quy hoạch cán bộ 

7. Huyện ủy triển khai công tác quí II/2022. 

8. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 

9. Công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. 

10. Họp mặt mừng ChôlChnamThmây năm 2022. 

11. Thăm, tặng quà Chùa Khmer dịp ChôlChnamThmây năm 2022. 

12. Tổ chức 15 đoàn đến thăm, tặng quà Nhà thờ, Nhà nguyện, Điểm 

nhóm Tin lành nhân dịp lễ Phục sinh năm 2022 

13. Lãnh đạo tỉnh, huyện thăm tặng quà đối tượng, gia đình chính 

sách nhân dịp 30/4; 01/5 và 30 tái lập tỉnh  

14. Hội nghị giao ban với Bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở 

15. Tăng cường các giải pháp phòng trừ sâu đầu đen trên cây dừa 

16. Tổ chức hội thảo tư vấn, giới thiệu việc làm trong và ngoài nước 

17. Họp mặt “ Phụ nữ Tiểu Cần – Một thời đáng nhớ” 

18. Giao lưu Đờn ca tài tử chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 

19. Họp mặt nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam  

20. 242 người tham gia hiến máu nhân đạo đợt 1/2022 

21. Ra mắt mô hình “Gia đình giáo dân đoàn kết, gương mẫu giữ gìn 

an ninh trật tự và phòng, chống dịch bệnh Covid-19” 

22. 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, nội dung: 

NGUYỄN MINH THÀNH 

 

 

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 1,2: Lãnh đạo Huyện ủy thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng 

Công nhận xã Hiếu Tử và Hùng Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 
 

  
* Ảnh 3: Lãnh đạo tỉnh, huyện trao Bằng Công nhận và tặng hoa chúc mừng xã 

Long Thới đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021 

* Ảnh 4: BTC trao cờ lưu niệm cho các CLB trong và ngoài huyện tham gia đêm 

giao lưu Đờn ca tài tử chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh 

 

 

 

                                                Bìa & minh họa: Quang - Minh - Hẹn  
                                                    (Xuất bản phẩm không bán) 


