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       Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 
        

 HUYỆN TIỂU CẦN 21 NĂM KHÁNG CHIẾN  

CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ (1954-1975) 

2- Từ đầu năm 1946 đến tháng 12 năm 1949: 

Trong lĩnh vực kinh tế vấn đề quan tâm hàng đầu của nông dân Tiểu 

Cần từ bao đời nay là vấn đề ruộng đất. Trong những năm kháng chiến 

chống Pháp chính quyền cách mạng đã nỗ lực thực hiện nhiều đợt tạm giao, 

tạm cấp ruộng đất cho dân cày, bước đầu giải quyết vấn đề người cày có 

ruộng và tạo ra luồng sinh khí mới trong đời sống nông thôn. Tiếp đó, ngay 

sau khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp và Hiệp định 

Geneve được ký kết, Đảng bộ huyện Tiểu Cần vừa gấp rút giải quyết nhiều 

công việc trong thời gian ngắn phục vụ cho việc chuyển quân tập kết, vừa nỗ 

lực, triển khai các công tác khác nhằm ổn định đời sống của đồng bào, bảo 

vệ những lợi ích của nông dân, bảo vệ thành quả của cách mạng tháng Tám 

và kháng chiến chống Pháp,… Trong đó, có việc tiếp tục thực hiện chính 

sách tạm giao, tạm cấp ruộng đất cho nông dân nghèo. Chỉ riêng ở các xã: 

Long Thới, Tân Hoà, Tập Ngãi, Tiểu Cần đã điều chỉnh và cấp thêm 2.000 

ha ruộng cho các gia đình đồng bào Khmer và đồng bào Thiên chúa giáo. 

Nhưng sau đó, Mỹ nguỵ đã thi hành hàng loạt chính sách về ruộng đất đi 

ngược lại lợi ích của tuyệt đại đa số nông dân, ra sức phá hoại và phủ nhận 

những thành tựu của cách mạng. Với việc thực hiện các chỉ dụ (như Chỉ dụ 

số 2 ngày 08 tháng 01 năm 1955; Chỉ dụ số 7 ngày 03 tháng 02 năm 1955, 

v.v…) và việc triển khai các chương trình (như chương trình “cải cách điền 

đệ” chương trình “cải tổ nông thôn”, v.v…), chính quyền địch đã làm cho 

tình hình đất ở nông thôn Tiểu Cần bị xáo động. Phần lớn ruộng đất mà cách 

mạng cấp cho tá điền đã bị quân thù lấy lại, địa chủ nhân cơ hội này ngóc 

đầu dậy và bành trướng thế lực, mức tô thuế mà người nông dân phải gánh 

chịu ngày một nặng nề hơn, v.v… Hơn thế nữa, do tình hình chiến sự ác liệt, 

nhiều cánh đồng ở địa bàn tranh chấp trở nên hoang hoá, thậm chí biến thành 

“vùng tử địa”, luôn đe doạ tính mạng của con người, v.v… 

Song song với hệ thống kinh tế bị chi phối bởi chính sách phản động 

của chính quyền địch, là hệ thống kinh tế dưới sự điều khiển của cách mạng. 

Ở đây nổi bật lên phong trào thi đua sản xuất, thực hành tiết kiệm và tinh 
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thần đoàn kết, tương trợ trong nhân dân ở vùng giải phóng và các căn cứ 

kháng chiến. Mục tiêu chính của hệ thống kinh tế này tập trung giải quyết 

vấn đề hậu cần tại chỗ, chống phong toả của địch và phục vụ một cách có 

hiệu quả cho cuộc chiến tranh giải phóng. 

Về mặt văn hoá - xã hội: trên cơ sở nền văn hoá truyền thống đa sắc 

thái của các dân tộc Tiểu Cần, trong thời kỳ lịch sử từ năm 1954 đến năm 

1975, ở địa bàn này đã bộc lộ khá rõ nét hai mảng văn hoá - xã hội. Một 

mảng là văn hoá - xã hội cách mạng, được phát động và chịu sự lãnh đạo của 

tổ chức Đảng Cộng sản. Một mảng là văn hoá – xã hội thực dân mới bị áp 

đặt bởi chính quyền tay sai. Tuy nhiên cả hai mảng văn hoá - xã hội này đều 

vận động trong bối cảnh của một vùng nông thôn nghèo nàn và trong khung 

cảnh chiến tranh ác liệt. Ở đây, suốt 21 năm (1954-1975) số cơ sở giáo dục 

và đào tạo gia tăng chậm chạp. Trong vùng tạm chiếm, chính quyền địch chỉ 

xây dựng thêm một trường trung học tại quận lỵ Tiểu Cần và một số cơ sở 

tiểu học ở các xã. Trường trung học Tiểu Cần được xây dựng vào năm 1964 

với qui mô nhỏ bé (01 phòng học và 55 học sinh), đến năm 1973 được mở 

rộng thêm thành 12 phòng với 850 học sinh và 14 giáo viên, trong đó không 

có lớp 12. Đến năm 1973, có tổng số 26 cơ sở tiểu học ở các xã, chương 

trình bậc tiểu học ở các cơ sở này có 17 môn học: Tập viết, tập làm văn, tập 

đọc, học thuộc lòng, viết chính tả, văn phạm, ngữ vựng, quốc ngữ, quốc sử, 

đức dục, địa lý, khoa học, vệ sinh toán, vẽ, thủ công, thể dục, nữ công. 

Trong khi đó, ở vùng giải phóng các lớp học cấp I cũng được thiết lập và tổ 

chức đào tạo trong điều kiện đánh phá quyết liệt của quân thù. Ngoài các lớp 

học này, nhiều loại hình đào tạo và bồi dưỡng kiến thức ngắn ngày càng 

cũng được tổ chức dành cho các tầng lớp nhân dân. Chương trình đào tạo ở 

đây được chọn lọc và chặt chẽ hơn, đồng thời với việc truyền thụ những kiến 

thức phổ thông, cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật, là việc chú 

trọng cung cấp những kiến thức khoa học xã hội, đặc biệt là trí thức về lịch 

sử và cách mạng, nhằm không ngừng giáo dục, phát huy tốt truyền thống 

yêu nước và đoàn kết của đồng bào các dân tộc trong huyện; khơi dậy và 

huy động tiềm năng cách mạng của các tầng lớp dân cư vào quá trình củng 

cố và phát triển thế trận chiến tranh nhân dân, đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm 

lược và tay sai bán nước.  

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo) 
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      MỐI NGUY HẠI TỪ VIỆC XEM NHẸ MỘT CĂN BỆNH NẶNG 

    

Chủ nghĩa cá nhân (CNCN) là căn bệnh đặc biệt nguy hại, thế nhưng 

hiện nay, không ít cán bộ, đảng viên vẫn còn biểu hiện xem nhẹ, thiếu ý thức 

trách nhiệm trong phòng vệ, đấu tranh. Thậm chí, nhiều nơi vẫn còn biểu 

hiện xô lệch và sai lệch trong nhận thức, tổ chức thực thi nhiệm vụ “đánh 

giặc từ bên trong” như chỉ lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. 

Tự cho mình là tốt, là hay? 

CNCN có nguồn gốc từ mỗi con người cụ thể. Với cán bộ, đảng viên 

cũng vậy. CNCN manh nha, hình thành, trỗi dậy từ chính lòng tham, sự vị 

kỷ, cùng với lối nghĩ cực đoan mang xu hướng “tự tôn”, tự sùng bái bản 

thân; thể hiện thông qua tâm trạng, thái độ, hành vi thường nhật, mà dấu hiệu 

dễ nhận biết là sự ham muốn quyền bính, lợi ích cá nhân (cá thể). Những 

người rơi vào CNCN thường quan niệm và tuân theo những “triết lý” tự đúc 

rút; thể hiện sự bảo thủ cao độ, không hạn chế mục đích và ham muốn bản 

thân. Họ “phản đối” và bất chấp sự can thiệp từ bên ngoài lên sự lựa chọn cá 

nhân, dù sự can thiệp đó là của xã hội, nhà nước, hoặc bất kỳ một cộng 

đồng, một tập thể hay một thể chế nào khác. Họ là nhất-hơn tất cả và chỉ lao 

động hoặc sáng tạo vì lợi ích của riêng họ mà bất chấp bỏ qua những mối 

liên hệ, mối quan hệ xung quanh trong đời sống xã hội. Những dấu hiệu này 

đã sớm được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc rút, chỉ rõ: CNCN là “miễn là mình 

béo, mặc thiên hạ gầy”; là việc gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích riêng của mình 

trước hết; chỉ biết “mọi người vì mình” mà không lo “mình vì mọi người”. 

CNCN hoàn toàn khác với sự cá tính. Dễ nhận thấy, cá tính là phẩm chất 

có nhiều mặt tích cực, trong khi CNCN là hoàn toàn tiêu cực. Cá tính là cái 

cần thiết, có thể gọi là “cái tôi” theo nghĩa nào đó để khẳng định “tôi là tôi”-

điều đó tạo ra bản sắc và giá trị riêng của mỗi con người. Điều đó khác hoàn 

toàn với triết lý “tôi là nhất” của CNCN. 

Khác nhau là vậy, nhưng ranh giới giữa cá tính và CNCN rất mong 

manh. Nếu quá đề cao cá tính một cách thái quá, hoặc đến độ bảo thủ, cực 

đoan vì lợi ích của bản thân thì bấy giờ cá tính đã trở thành CNCN. Ví như 

cán bộ có sự quyết đoán là tốt (đó là cá tính đáng quý), nhưng nếu anh quyết 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 6/2022 

 

5 

 

đoán thái quá, bất chấp nguyên tắc, vi phạm dân chủ thì vô hình trung đã rơi 

vào độc đoán-đấy cũng là lúc cán bộ trượt chân ngã vào CNCN. Hay như khi 

cán bộ nêu cao tinh thần thực hành phê bình là tốt, nhưng nếu lạm dụng việc 

phê bình để bôi nhọ, hạ bệ đồng đội, anh em để tự suy tôn, ngợi ca mình... 

thì đó là biểu hiện của CNCN. Hay giản đơn hơn là việc phê bình không 

đúng nơi, đúng chỗ, biến nội dung phê bình thành “câu chuyện làm quà” thì 

khi ấy mầm mống ban đầu của CNCN cũng đã trỗi dậy... 

 Ngược lại, CNCN thường được “ngụy trang” trong dáng dấp của cá 

tính. Nhiều người vẫn nhầm tưởng, thậm chí là bày tỏ sự tôn trọng bởi một 

số cán bộ, đảng viên dám sống đúng với cá tính của mình; thế nhưng, nếu 

không biết phân tường đúng đắn thì phía sau cá tính đáng quý ấy của một ai 

đó rất có thể là một bức tranh đen đặc CNCN. 

Điều đáng lo ngại hiện nay là không ít cán bộ, đảng viên có tâm lý tự 

ngợi ca mình, hài lòng với chính mình, không tự nhận ra những khuyết thiếu, 

tồn tại của bản thân để xác định mục tiêu, trách nhiệm, thái độ, động lực, 

động cơ và phương hướng để không ngừng rèn luyện, hoàn thiện nhân cách, 

nhân phẩm làm người và hướng đến các giá trị đạo đức cách mạng của người 

đảng viên, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, mực thước. Thế nhưng, đáng 

buồn là nhiều cán bộ tự phong cho mình sự hoàn hảo, rồi bỏ ngoài tai tất cả 

những góp ý chân tình, đúng đắn của tập thể, đồng đội và quần chúng. 

Cùng với đó, hiện nay tâm lý tập thể, tâm lý cộng đồng ở nhiều nơi, kể 

cả trong nội bộ tổ chức đảng, vẫn còn nặng biểu hiện “dĩ hòa vi quý”. Cả 

trong cuộc sống, công tác, cả ở hội nghị, hay những dịp đánh giá cán bộ theo 

định kỳ hoặc đột xuất, mọi người vẫn thường xem nhẹ việc chỉ trích và phê 

bình, hầu như chỉ bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ, bỏ qua cho nhau những sai 

lệch, yếu khuyết từ nhỏ, thậm chí không nhỏ. Thành thử, đến cuối năm, cán 

bộ nào cũng tốt, đảng viên nào cũng hoàn thành nhiệm vụ và những yếu kém 

dần bị xem nhẹ, được “bỏ qua” một cách hiển nhiên theo kiểu: “Biến to 

thành nhỏ, biến nhỏ thành không”. Đó là một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến 

việc tích tụ các khuyết điểm nhỏ thành sai lầm lớn rồi hình thành, kết nên 

CNCN ở cán bộ, đảng viên. 

Thực tế cho thấy, trong hàng loạt cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật buộc 

phải xử lý, trong số rất nhiều vụ đại án tham nhũng, tiêu cực, thì nguyên 
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nhân sơ khai ban đầu đều xuất phát từ căn bệnh CNCN ở một bộ phận cán 

bộ, đảng viên. Thậm chí, hiện nay căn bệnh này đang diễn tiến phức tạp, quy 

mô ngày càng lớn, mức độ nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng. Ấy thế 

nhưng, công bằng mà nói, ở nhiều nơi, việc chống CNCN chỉ dừng lại ở 

khẩu hiệu hô hào, nặng hình thức, kết quả thiếu thực chất và chưa đạt như 

mong muốn. 

Cần nhớ rằng, CNCN là đặc biệt nguy hại. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 

từng sớm chỉ rõ CNCN là một thứ gian xảo, xảo quyệt, nó khéo dỗ người ta 

đi xuống dốc, nó là một thứ vi trùng rất độc đẻ ra hàng trăm thứ bệnh nguy 

hiểm... Nó phá từ trong phá ra, là bạn đồng minh của chủ nghĩa đế quốc và 

thói quen truyền thống lạc hậu, nguy hiểm hơn kẻ thù bên ngoài. Đảng ta 

qua các giai đoạn cách mạng cũng nhất quán cho rằng, CNCN là một trở 

ngại lớn trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cho nên thắng lợi của chủ 

nghĩa xã hội không thể tách rời thắng lợi của cuộc đấu tranh trừ bỏ CNCN. 

Tiếp cận như vậy để thấy, CNCN-một căn bệnh hết sức nguy hại, đang 

diễn ra phổ biến, hậu quả và hệ lụy khó lường, nhưng đội ngũ cán bộ, đảng 

viên ở một số nơi lại hồn nhiên xem nhẹ, chưa thật sự đề cao trách nhiệm và 

quyết tâm chính trị trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi. Biểu hiện rõ nét nhất 

là sức chiến đấu của tổ chức đảng còn nhiều vấn đề đáng bàn; việc thực hành 

nguyên tắc tự phê bình và phê bình bị xem nhẹ, thiếu thực chất. 

Việc không phải của mình! 

Vì không nhận thức rõ nguồn gốc, bản chất, mức độ nguy hại của 

CNCN; lại tự cho rằng bản thân mình luôn cố gắng học tập, rèn luyện nên 

tuyệt nhiên đã trở thành người tốt, có nhân cách hoàn thiện, nhiều cán bộ, 

đảng viên thường sinh ra tâm lý mặc nhiên, bàng quan, vô cảm trước vấn 

nạn đang hiện hữu nhãn tiền. Nhiều cán bộ, đảng viên không nhận thấy trách 

nhiệm bản thân mà phiến diện cho rằng việc chống CNCN là việc của cấp 

ủy, chính quyền, của cơ quan chức năng và những người có trách nhiệm. Ở 

nhiều nơi, khi CNCN xuất hiện phổ biến, gây hậu quả nghiêm trọng thì mới 

“phất cờ” tuyên chiến, đấu tranh theo lối thụ động, vuốt đuôi. 

Lại không ít cán bộ cho rằng, CNCN là bệnh của một cá nhân (cá thể) cụ 

thể nên rất dễ dàng nhận diện, đấu tranh, triệt tiêu được ngay... Thế nhưng, 
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tất cả những nhận thức ấy hoặc là rơi vào sai lầm, hoặc phiến diện một 

chiều, hoặc mang nặng sự áp đặt chủ quan. 

Nên nhớ, CNCN chỉ hình thành, tồn tại và “ký sinh” như ung nhọt trong 

cơ thể, nhân phẩm mỗi con người cụ thể. Do đó, chống CNCN trước hết 

thuộc trách nhiệm của mỗi cá nhân, giống như mỗi người phải có trách 

nhiệm chăm lo sức khỏe bản thân, làm cho đời sống tinh thần trở nên sạch 

sẽ, lành mạnh. 

Để làm được điều đó, đòi hỏi qua từng ngày, từng tuần, từng việc làm, 

hoạt động cụ thể, mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức rõ trách nhiệm “tự 

soi” lại mình để nghiêm khắc, kiên trì “tự sửa” như đánh răng, rửa mặt hằng 

ngày. Đừng một ai tự cho mình là hoàn hảo; đừng bất chấp thực hành những 

việc chỉ có lợi cho mình, lại có hại cho người khác hoặc tổ chức. Mỗi cán 

bộ, đảng viên cần biết cách "định vị lại", "cấu trúc lại" và thường xuyên điều 

chỉnh cách sống, cách làm theo hệ giá trị chuẩn mực đạo đức cách mạng. Bất 

cứ khi nào có chuyện khác biệt, rơi vào tình huống có vấn đề, từng người 

không nên cố gắng tìm những lý do bên ngoài. Thay vào đó, hãy cố gắng tìm 

trong bản thân xem mình làm điều đó đúng hay sai; có gây tổn hại gì đến 

người khác không? Có làm điều gì đó trái với luân thường, đạo lý hay 

không? Có tuân theo các nguyên tắc phổ quát về chân, thiện, mỹ? Một khi, 

mỗi cán bộ, đảng viên đều nhất quán quyết tâm tự làm mới, tự hoàn thiện 

bản thân bằng thực tiễn cách mạng thì chắc chắn CNCN sẽ được ngăn chặn, 

đẩy lùi. 

Đối với tổ chức, ở mọi cấp, mọi ngành cần nhất quán quyết tâm chính trị 

rất cao để nhận diện, đẩy lùi CNCN trong nội bộ. Tất nhiên, nhận diện 

CNCN không phải chuyện giản đơn, do đó, các cấp cần có chủ trương phát 

huy tinh thần tự giác, đề cao trách nhiệm của từng thành viên trong tập thể; 

đồng thời phải có cơ chế để giám sát, có chế tài để xử phạt, xử lý một cách 

nghiêm khắc, triệt để. 

Với tinh thần đó, từng cán bộ, đảng viên phải có thái độ tích cực, quyết 

liệt, không khoan nhượng trong nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các dấu 

hiệu, biểu hiện CNCN của đồng chí, đồng nghiệp, nhất là người đứng đầu. 

Việc nhận diện CNCN cần được vận hành trên cả 5 thành tố: Tư tưởng, 

chính trị, tổ chức, đạo đức, cán bộ; nhận diện trên mọi lĩnh vực đời sống xã 
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hội, trước hết là các khu vực liên quan đến lợi ích kinh tế, tài chính, cán bộ 

và chính sách; trên cả phẩm chất, năng lực cán bộ, mà trước hết là khí chất, 

tính cách, tư cách, lối sống, cách sống của cán bộ, đảng viên. 

Bàn về giải pháp đẩy lùi CNCN, trong bài nói “Phát huy chủ nghĩa tập 

thể, tiếp tục chống CNCN”, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nguyên Ủy viên 

Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị từng quan niệm, cho 

rằng cuộc đấu tranh giữa CNCN và chủ nghĩa tập thể luôn diễn ra hằng 

ngày, hằng giờ. CNCN tuy rất nguy hiểm và ngoan cố, nhưng nó kỵ chủ 

nghĩa tập thể như lửa kỵ nước. Chỉ cần mỗi cán bộ, đảng viên có dũng khí 

đứng lên phất cao ngọn cờ chủ nghĩa tập thể, nói nhiều về chủ nghĩa tập thể, 

nghĩ nhiều đến chủ nghĩa tập thể, gây một phong trào làm việc nhiều cho tập 

thể, tổ chức đông đảo quần chúng hành động theo khẩu hiệu “ta vì mọi 

người, mọi người vì ta”, nhất định chúng ta sẽ thắng lợi. 

Nguồn báo Quân đội nhân dân 

 

PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ CÔNG 

TÁC ĐẤU TRANH PHÕNG, CHỐNG THAM NHŨNG Ở VIỆT NAM 

 

                                                                

Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị 

trong và ngoài nước ra sức tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc những 

thành quả cách mạng của Việt Nam. Một trong những vấn đề được các thế 

lực thù địch tập trung chống phá, xuyên tạc nhiều nhất trên các phương tiện 

truyền thông đại chúng, nhất là mạng xã hội về công tác đấu tranh phòng, 

chống tham nhũng của Đảng ta. 

Nhận diện 

Những năm gần đây, trước tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, 

đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là 

tình trạng tham nhũng vẫn còn khá nghiêm trọng; các thế lực thù địch, cơ hội 

chính trị đã ra sức tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. Những luận điệu đó tập trung 

chủ yếu vào những vấn đề sau: 
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Thứ nhất, các thế lực thù địch cho rằng tình trạng tham nhũng ở Việt 

Nam là một “quốc nạn không có thuốc chữa”. Họ cho rằng tình trạng đó bắt 

nguồn từ nguyên nhân tất yếu là chế độ một đảng duy nhất ở Việt Nam hay 

tham nhũng là “căn bệnh nan y, kinh niên của chế độ độc đảng cầm 

quyền”[1]. Do đó, “Đảng Cộng sản Việt Nam không thể đấu tranh chống 

tham nhũng, suy thoái thành công vì Đảng cũng suy thoái, tham nhũng”[2]. 

Từ đó, các thế lực thù địch ra sức bài xích chế độ một đảng của Việt Nam, 

lên tiếng kêu gọi Việt Nam phải đi theo con đường đa đảng, tam quyền phân 

lập vì “Chỉ có thể chống tham nhũng khi thực hiện thể chế “tam quyền phân 

lập” để kiểm soát quyền lực”[3]. Thực chất của luận điểm này một mặt là để 

hạ thấp, phủ nhận vai trò của Đảng ta trong việc lãnh đạo công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng; mặt khác là nhằm kêu gọi nhân dân ta cổ xúy cho 

chế độ đa đảng, tam quyền phân lập. Đây tiếp tục là trò “rượu cũ bình mới” 

mà các thế lực thù địch tìm mọi cách tấn công vào Đảng, vào chế độ ta. 

Thứ hai, từ một số vụ, việc tham nhũng trong thời gian gần đây, nhất là 

những vụ liên quan đến một số lãnh đạo cấp cao, các thế lực thù địch, cơ hội 

chính trị trong và ngoài nước đã quy chụp, cường điệu hóa, suy diễn một 

cách vô căn cứ, đồng nhất toàn bộ Đảng Cộng sản Việt Nam với một số 

đảng viên, cán bộ tham nhũng, thoái hóa, biến chất. Họ rêu rao rằng “Đảng 

không còn là Đảng do Hồ Chí Minh sáng lập, Đảng không còn mang bản 

chất cách mạng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của dân 

tộc”[4]. Tinh vi hơn, với chiêu bài “tung hô thần tượng”, các phần tử cơ hội 

chính trị đã lấy tấm gương đạo đức, nhân cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh để 

so sánh với tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, 

đảng viên, từ đó chỉ trích Đảng đã “dung túng”, “bao che” cho cán bộ, đảng 

viên dẫn đến tình trạng cán bộ thoái hóa, biến chất, tham nhũng. 

Thứ ba, cố tình xuyên tạc, phủ nhận những nỗ lực của Đảng trong công 

tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng thời gian qua. Theo họ, đó chỉ là 

những cách Đảng “che mắt thế gian theo kiểu đánh ai và ai đánh?”, “ta đánh 

mình, mình đánh ta”, “cộng sản chỉ nói chứ không dám làm”, hay “chỉ dám 

http://www.xaydungdang.org.vn/#_ftn1
http://www.xaydungdang.org.vn/#_ftn2
http://www.xaydungdang.org.vn/#_ftn3
http://www.xaydungdang.org.vn/#_ftn4
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đánh con tôm, con tép thôi”[5]… Có ý kiến còn cho rằng việc Đảng và Nhà 

nước nhiều lần phát động đấu tranh phòng, chống tham nhũng thực chất chỉ 

là “trò đánh trống khua chiêng nhằm che mắt thế gian”, thực chất là “đấu đá 

nội bộ” hay “thanh trừng phe phái”[6]... Đây là những luận điệu hết sức 

thâm độc hòng gây mất lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân ta đối với 

sự lãnh đạo của Đảng. 

Những luận điệu sai trái, thù địch trên được tung ra khắp nơi, đặc biệt 

là trên các trang mạng xã hội. Theo thống kê, trong giai đoạn Đảng ta chuẩn 

bị tiến hành tổ chức Đại hội lần thứ XIII có khoảng 36% các thông tin sai 

trái, thù địch liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta[7]. 

Đây là kiểu “đến hẹn lại lên” của các phần tử cơ hội chính trị nhằm phủ nhận 

quyết tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta trong công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng nói riêng và trong đấu tranh chống những biểu 

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên 

nói chung. 

Những luận điệu đó còn nhằm gieo rắc tâm lý hoài nghi, dao động, mất 

niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; gây mất đoàn kết nội bộ, 

kích động xu hướng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của một bộ 

phận cán bộ, đảng viên có lập trường tư tưởng không vững vàng, có tâm lý 

bất mãn. Do đó, cần tỉnh táo nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế 

lực thù địch qua các luận điệu đó; đồng thời có luận cứ xác thực, có tính 

thuyết phục để đấu tranh phản bác. 

Luận cứ đấu tranh phản bác 

Trên cơ sở nhận diện những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực 

thù địch về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta, cần phải kiên 

quyết đấu tranh phản bác bằng những lập luận xác thực, vừa đảm bảo tính lý 

luận, vừa bám sát thực tiễn. 

Có thể hiểu “tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn 

đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vụ lợi”[8]. Tham nhũng là một 

hiện tượng xã hội tiêu cực, tồn tại ở mọi quốc gia do quyền lực nhà nước bị 

tha hóa, bị lợi dụng. 

http://www.xaydungdang.org.vn/#_ftn5
http://www.xaydungdang.org.vn/#_ftn6
http://www.xaydungdang.org.vn/#_ftn7
http://www.xaydungdang.org.vn/#_ftn8


THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 6/2022 

 

11 

 

Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế, tham nhũng là một hiện tượng phổ 

biến, xảy ra ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó “phần lớn tham nhũng 

xảy ra ở các quốc gia có chế độ đa đảng, “tam quyền phân lập”. Ở một số 

nước châu Á, tình trạng tham nhũng còn xảy ra ở cả những nguyên thủ quốc 

gia như Hàn Quốc, Ma-lay-xi-a...[9]. Do đó, không thể cố tình xuyên tạc, 

bóp méo rằng tham nhũng chỉ xảy ra ở những nước có chế độ một đảng duy 

nhất lãnh đạo như Việt Nam. Đúng như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng từng khẳng định: “Tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền 

lực, là một trong những nguy cơ đe doạ sự tồn vong của chế độ ta. Thời đại 

nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, không thể xoá tận gốc tham nhũng 

trong một thời gian ngắn”[10]. 

Ngay từ khi Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (năm 1945), 

một mặt ra sức xây dựng, củng cố chính quyền; mặt khác, Chủ tịch Hồ Chí 

Minh luôn nhắc nhở những cán bộ, công chức nhà nước - những người được 

gọi là “công bộc của nhân dân” phải luôn răn mình, sửa mình để không sa 

vào chủ nghĩa cá nhân, không mắc phải những thói hư tật xấu. Một trong 

những thói tật được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến nhiều nhất là tình trạng 

tham ô, tham nhũng. Người đã chỉ rõ bản chất của tham ô, tham nhũng là lấy 

của công làm của tư, là gian lận, tham lam. Người gọi tham ô cũng là một 

dạng trộm cướp. 

Do đó, trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, còn nhiều khó khăn, 

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kiên quyết xử lý những vụ tham ô, tham nhũng 

để làm trong sạch bộ máy cán bộ. Kế thừa tư tưởng và thực tiễn lãnh đạo 

cách mạng của Người, trong những năm gần đây, Đảng ta cũng đặc biệt chú 

trọng đến công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. 

Trong những nhiệm kỳ đầu của thời kỳ đổi mới, tại Hội nghị đại biểu 

toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (năm 1994), Đảng ta đã xác định nạn 

tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự tồn vong của 

Đảng, của chế độ. Trong những nhiệm kỳ tiếp theo, không có nhiệm kỳ nào 

Trung ương Đảng không có những nghị quyết chuyên đề liên quan đến công 

tác phòng, chống tham nhũng. Tiêu biểu là Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) 

khóa VIII về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng 

Đảng hiện nay”; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa IX về “Tiếp tục đẩy 

http://www.xaydungdang.org.vn/#_ftn9
http://www.xaydungdang.org.vn/#_ftn10
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mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ 

tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về “Tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”; 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng 

Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 

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

bộ”... Mới đây nhất là Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban 

Chấp hành Trung ương 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 tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự 

chuyển hoá". 

Để cụ thể hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước cũng ban hành cả hệ 

thống các văn bản pháp luật để tạo sự đồng bộ trong công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng ở nước ta. Tổ chức và hoạt động của các cơ quan 

chuyên trách về phòng, chống tham nhũng từng bước được kiện toàn, phát 

huy hiệu quả trong việc phát hiện và xử lý những vụ việc tham nhũng. 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, Ban 

Nội chính Trung ương được thành lập và hoạt động ngày càng có hiệu quả, 

thực chất. Nhà nước cũng ban hành Luật phòng, chống tham nhũng, Luật 

thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Do đó, công tác đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng nhận được sự quan tâm của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã 

hội. 

Có thể nhận thấy, qua mỗi nhiệm kỳ Đại hội, tinh thần chỉ đạo công tác 

đấu tranh phòng, chống tham nhũng ngày càng quyết liệt hơn, thực chất hơn 

với phương châm “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”. Tham nhũng 

được coi là một loại “giặc nội xâm” cần được xử lý một cách quyết liệt. 

Quyết tâm chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được 

thể hiện rõ nét từ người đứng đầu Đảng, Nhà nước cho tới cả hệ thống chính 

trị. Thời gian qua, nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, được dư 

luận xã hội quan tâm đã được xử lý nghiêm minh, đúng quy định của pháp 

luật, vừa có tác dụng cảnh báo, răn đe; vừa siết chặt kỷ luật, kỷ cương của 
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Đảng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ; được dư luận 

quốc tế đánh giá cao. 

Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử 

các vụ án tham nhũng cũng được chỉ đạo quyết liệt; tạo nên những bước 

chuyển biến rõ rệt trong việc phát hiện, xử lý tham nhũng. Trong nhiệm kỳ 

vừa qua, “Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 2.209 cán bộ, 

đảng viên có liên quan đến tham nhũng; trong đó có 113 cán bộ diện Trung 

ương quản lý cả đương chức và đã nghỉ hưu”[11]. 

Điều đó cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước ta trong công 

tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đồng thời cũng chứng tỏ năng lực, 

bản lĩnh của Đảng, Nhà nước trong việc phát hiện, xử lý tình trạng tham 

nhũng của cán bộ, đảng viên, kể cả những người đã và đang giữ chức vụ 

quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước nói riêng và cả hệ 

thống chính trị nói chung. 

Vì thế, những luận điệu phủ nhận năng lực của Đảng Cộng sản Việt 

Nam trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng hay cố tình xuyên 

tạc công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Việt Nam là kiểu “giật 

gấu vá vai”, “che mắt thế gian”, “thanh trừng bè phái”... đều bắt nguồn từ 

những dã tâm thâm độc của những kẻ phản động, cơ hội chính trị. 

Ngoài ra, quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng còn được thể hiện ở việc Việt Nam đã tham gia và 

ký kết nhiều văn bản quốc tế về phòng, chống tham nhũng như Công ước 

Liên hiệp quốc về chống tham nhũng (năm 2003); tham gia Chương trình 

hành động chống tham nhũng Châu Á - Thái Bình Dương (năm 2004); tham 

gia các hoạt động hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng với một số 

nước trên thế giới như Hàn Quốc, Ấn Độ, Xin-ga-po... Theo đó, một số luật 

hay quy định về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam cũng từng bước 

được hoàn thiện theo Công ước quốc tế và có sự kế thừa quy định của các 

nước có nền tư pháp tiên tiến trên thế giới. Vì thế, những luận điệu cho rằng 

những quy định về phòng, chống tham nhũng của Việt Nam còn lạc hậu là 

cố tình bóp méo, xuyên tạc những nỗ lực của Việt Nam trong công tác này. 

http://www.xaydungdang.org.vn/#_ftn11
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Hiện nay, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Việt Nam 

vẫn còn tồn tại một số hạn chế, tuy nhiên không vì thế mà Đảng ta nao núng, 

chùn bước. Ở Đại hội XIII, Đảng ta tiếp tục nêu cao quyết tâm chính trị 

trong việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Đảng xác định công tác 

phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công 

tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh; làm gia tăng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đồng chí Tổng Bí thư từng khẳng định “Chúng ta càng cần phải kiên 

quyết đấu tranh phản bác luận điệu của các thế lực thù địch, chống đối cho 

rằng đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xử lý cán bộ, đảng viên sai phạm 

là “đấu đá nội bộ”, “phe cánh”[12]. Hơn nữa, việc tăng cường đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng cũng là cách để mỗi cán bộ, đảng viên thêm vững 

tin vào Đảng, vào chế độ - một đảng sinh ra không phải để làm quan phát tài, 

một chế độ luôn lấy sự phồn vinh của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân làm 

mục tiêu phấn đấu. 

Nguồn báo Tạp chí xây dựng Đảng 

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LÃNH, CHỈ ĐẠO 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
 

 
 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Phương, 

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện Tiểu Cần vừa chủ trì 

hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy 

mở rộng để triển khai một số nhiệm 

vụ trọng tâm trên địa bàn huyện.  

 

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ tập 

trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục thực hiện tốt 

công tác phòng chống dịch Covid-19; rà soát thực hiện việc tiêm vắcxin 

phòng Covid-19 cho Nhân dân đảm bảo đúng theo chỉ đạo của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy; đồng thời thực hiện các thủ tục giải ngân kinh phí theo Nghị 

quyết 68/NQ-CP của Chính phủ cho người lao động. Thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền, vận động nhân dân theo dõi, phòng trừ dịch bệnh trên cây 

http://www.xaydungdang.org.vn/#_ftn12
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trồng, vật nuôi. Quan tâm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Tổ hợp tác, 

Hợp tác xã gắn với các chuỗi giá trị nông sản an toàn và có chất lượng cao; 

liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; quan tâm phát triển doanh nghiệp. 

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

hội; khai thác tốt các nguồn thu ngân sách nhà nước; tập trung tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc về thủ tục giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn và tiến độ 

xây dựng các công trình xây dựng cơ bản đã được bố trí vốn, nhất là việc 

nâng chất các tiêu chí đô thị. Tiếp tục chỉ đạo hệ thống chính trị vận động 

Nhân dân không chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch Covid-19, quyết 

tâm không để dịch bệnh bùng phát trở lại trên địa bàn huyện; quan tâm công 

tác hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và các 

chính sách xã hội, an sinh xã hội, chế độ chính sách đối với người có công, 

gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Vận động người dân 

chủ động tham gia BHYT, BHXH tự nguyện và thực hiện có hiệu quả các 

chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ thực 

hiện tốt Công văn số 377 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về lãnh đạo đại hội 

chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025”…  

Bí thư Huyện ủy còn yêu cầu các ngành, địa phương tập trung lãnh chỉ 

đạo thực hiện tốt việc đầu tư nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và hoàn 

thiện tiêu chí xây dựng tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở 03 xã còn lại; 

tranh thủ với tỉnh đầu tư mở rộng Hương lộ 38 trên địa bàn xã Ngãi Hùng; 

chủ động thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bảo vệ đơn vị thi công 

xúc tiến thực hiện các công trình giao thông đã được bố trí vốn đầu tư. Tiếp 

tục thực hiện tốt hơn nữa tinh thần Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

công tác vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; tạo vẽ mỹ quan sáng – xanh – 

sạch – đẹp ở từng địa bàn dân cư. Quan tâm thực hiện tốt công tác bố trí cán 

bộ thực hiện tiếp công dân từ huyện đến xã, thị trấn. Đặc biệt là tập trung 

thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của phong trào 

toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện. 

                                                                                   An Oanh 

 

TĂNG CƯỜNG TIẾP CẬN, XỬ LÝ, CHIA SẺ THÔNG TIN 

TÍCH CỰC TRÊN TRANG MẠNG XÃ HỘI 
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Cùng với lợi ích to lớn mà cuộc 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

(Công nghệ 4.0) mang lại thì việc 

quản lý hoạt động của các trang 

mạng xã hội có nội dung xấu, độc 

cũng gặp không ích khó khăn. 

Trước thực tế đó, BCĐ 35 huyện 

Tiểu Cần đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư 

tưởng cho cán  ộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể; từ đó hình 

thành được lực lượng dư luận xã hội tích cực, cung cấp thông tin có định 

hướng, phản bác lại những thông tin xấu, độc trên Internet và các trang 

mạng xã hội. Sau khi tiếp thu Chỉ thị 24-CT/TU ngày 29/6/2017 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, hội viên trên địa bàn tỉnh” và Đề án “Đấu 

tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trên Internet và mạng 

xã hội”; Huyện ủy Tiểu Cần đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và quần chúng nhân 

dân thông qua các hình thức hội nghị chuyên đề, họp lệ chi bộ, sinh hoạt chi 

- tổ hội, viết tin bài định hướng dư luận xã hội theo quan điểm, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cổ vũ, nhân rộng những 

điển hình tiên tiến với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, đăng tải trên 

Trang thông tin điện tử, Tờ Thông tin tư tưởng và hệ thống Truyền thanh cơ 

sở nhằm phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, 

chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 của huyện cũng đã kịp thời tham mưu, đề 

xuất cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả 

các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy, Huyện ủy; đồng thời điều 

phối hoạt động của các thành viên Ban Chỉ đạo 35, nhóm Cộng tác viên dư 

luận xã hội. Đặc biệt là thường xuyên chấn chỉnh, định hướng cho đội ngũ 

cán bộ, đảng viên trong việc nâng cao ý thức cảnh giác, ngăn chặn thông tin 

xấu, độc, phản bác thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội; chủ động 

rà soát, hủy kết bạn và từ chối kết bạn với những tài khoản thường xuyên 

đăng tải, bình luận, chia sẻ, bày tỏ quan điểm chống đối, hạ thấp uy tín cá 
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nhân, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà 

nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đồng thời thành lập bộ phận 

thường trực chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội, gắn với xây dựng và 

duy trì hoạt động 04 nhóm bí mật, 01 nhóm công khai (Tiểu Cần một khúc 

tình ca), 01 nhóm Tuổi trẻ Tiểu Cần, Trang fanpage tin tức và truyền thông 

(Tiểu Cần Quê hương tôi, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tiểu Cần). Riêng các 

xã, thị trấn cũng thành lập 13 nhóm (Facebook, Zalo) công khai do các cơ sở 

Đoàn quản lý. Đối với các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã, thị trấn cũng 

thành lập nhiều nhóm Zalo để trao đổi công việc, chia sẻ thông tin tích cực 

từ các trang thông tin điện tử và kết nối các nhóm, trang fanpge của tỉnh, 

Báo điện tử chính thống đăng tải các bài viết, bài nói của lãnh đạo Đảng, 

Nhà nước về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; bài viết về 

truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, gương người tốt, việc tốt để định 

hướng dư luận... Với phương thức đó, đến nay các nhóm dư luận xã hội của 

huyện đã tham gia chia sẻ được 13.445 tin, bài và 7.590 lượt bình luận, phản 

bác thông tin xấu, độc từ các trang, nhóm khác…  

Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và sự bùng nổ 

của thông tin đa chiều nên vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân chưa phân biệt được thông tin giữa 

mạng xã hội và thông tin báo chí và nhầm tưởng thông tin trên mạng xã hội 

cũng là tin tức báo chí, kể cả tin giả, thông tin xấu, độc, nên chưa tích cực 

tham gia đấu tranh phản bác kịp thời… Do đó, Ban chỉ đạo 35 đã tham mưu 

cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đảng bộ, 

chi bộ trực thuộc có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục và chủ động cung 

cấp thông tin có định hướng để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, 

đoàn viên, hội viên và nhân dân khi xem thông tin trên Internet và mạng xã 

hội phải có trách nhiệm sàng lọc, tiếp nhận thông tin chính thống, hữu ích; 

đồng thời không tin, không nghe, không làm theo, không tham gia chia sẻ, 

bình luận những thông tin có nội dung xấu, độc gây phương hại đến uy tín 

của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân và không được lợi dụng các 

trang mạng, tài khoản mạng xã hội để bày tỏ quan điểm trái với chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời phê 

bình hoặc có hình thức xử lý theo quy định đối với các trường hợp có hành 

vi vi phạm đã được nhắc nhỡ nhưng tiếp tục tái phạm; qua đó cũng góp phần 
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cảnh báo, răn đe, để cư dân mạng cảnh giác trước các thông tin xấu, độc có 

quan điểm sai trái, xuyên tạc trên các trang mạng xã hội trong giai đoạn hiện 

nay. 

                                                                                     Thanh Quang 

 

HUYỆN ỦY KIỂM TRA TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT TẠI ĐẢNG BỘ XÃ NGÃI HÙNG 

 

Đoàn công tác của Ban 

Thường vụ Huyện ủy vừa có buổi 

làm việc, kiểm tra tình hình thực 

hiện nghị quyết 5 tháng đầu năm 

2022, gắn với công tác xây dựng xã 

nông thôn mới nâng cao tại Đảng 

bộ xã Ngãi Hùng.  

Báo cáo với đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo 

Đảng ủy xã Ngãi Hùng cho biết: 05 tháng đầu năm 2022 tổng giá trị sản xuất 

ước đạt hơn 259 tỷ đồng đạt 43% so với nghị quyết và tăng 9,23% so với 

cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường năm 2021 – 

2022 đạt 98,50%. Tỷ lệ người tham gia Bảo hiểm y tế đạt 89,44% dân số và 

đạt 99,37% so nghị quyết. Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện đạt 45,53% chỉ 

tiêu nghị quyết. Toàn xã Ngãi Hùng còn 30 hộ nghèo (chiếm 1,59%) và 88 

hộ cận nghèo (chiếm 4,67%). Phát triển mới 01/8 đảng viên, đạt 12,5% so 

nghị quyết. Hoàn thành công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán 

bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030; trong đó quy hoạch Ban chấp 

hành Đảng bộ 23 đồng chí, Ban Thường vụ 08 đồng chí; cán bộ chủ chốt 12 

đồng chí. Đối với công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, đến nay xã 

Ngãi Hùng đạt 08/19 tiêu chí với 26 nội dung; còn lại 09 tiêu chí không đạt 

và 02 tiêu chí chưa có chỉ tiêu đánh giá với 23 nội dung. Qua đó xã Ngãi 

Hùng cũng đề nghị Ban chỉ đạo tỉnh, huyện đầu tư khoảng 25 tỷ đồng xây 

dựng một số hạng mục công trình để đạt tiêu chí theo quy định; cụ thể như: 

xây dựng mới 3,8km đường trục ấp; 02km đường nội đồng; 5,36km đường 

đanl ngõ xóm; Xây dựng mới và nâng cấp 06 nhà văn hóa ấp; xây dựng 

Cổng chào vào Trung tâm xã và 07 cổng ấp nông thôn mới; nâng cấp nhà 
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lồng, sân chợ tại ấp Ngã Tư và lắp đặt 10 bảng Pano tuyên truyền về công 

tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Ngãi Hùng. 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, 

đoàn thể xã Ngãi Hùng tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại như 

báo cáo đã nêu; đồng thời quan tâm lãnh chỉ đạo củng cố, nâng cao hiệu quả 

mô hình cánh đồng lớn, tổ hợp tác, hợp tác xã để góp phần thúc đẩy cho phát 

triển kinh tế, xã hội ở địa phương; thường xuyên thực hiện việc nâng chất để 

giữ vững tiêu chí xã nông thôn mới, tiến tới xây dựng thành công xã nông 

thôn mới nâng cao theo lộ trình kế hoạch đề ra; quan tâm xây dựng các mô 

hình khu dân cư tiêu biểu, tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp, đảm bảo 

vệ sinh môi trường theo tinh thần Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội. Đặc biệt là tiếp tục phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của 

cả hệ thống chính trị, tổ chức tôn giáo và quần chúng nhân dân trong việc 

triển khai thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. 

                                                                                         Chí Bảo 

 

 

ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 15-CT/TU, 

TẠO ĐÀ CHO VIỆC XÂY DỰNG THÀNH CÔNG  

CÁC TIÊU CHÍ THỊ XÃ VÀO NĂM 2025 

 
 

Cùng với việc đẩy mạnh phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, 

an ninh; từ năm 2017 đến nay các 
Cấp ủy, Chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội 

ở huyện Tiểu Cần đã tập trung lãnh 

chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiều 

hoạt động chỉnh trang đô thị, bảo vệ 

môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm… góp phần tác động 

mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân 

trên địa bàn huyện. Sau khi quán triệt Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 

28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND, 
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ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh “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”; UBND huyện Tiểu 

Cần đã ban hành Kế hoạch số 03 để lãnh đạo thực hiện công tác này. Theo 

đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến 

cơ sở đã ban hành hơn 550 văn bản, kế hoạch để cụ thể hóa việc triển khai 

thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị. 

Trong đó, chú trọng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng, an toàn 

giao thông đến các tầng lớp nhân dân; đồng thời thường xuyên kiểm tra, 

giám sát các hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải; đôn đốc các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi 

trường; triển khai thực hiện các giải pháp để khắc phục tạm thời tình trạng ô 

nhiễm môi trường tại các bãi rác hiện hữu, lò giết mổ gia súc tập trung để 

phòng ngừa sự cố môi trường trong mùa mưa.  

05 năm qua các ngành, địa phương trong huyện còn phát động hơn 

1.300 hộ cam kết thực hiện các hoạt động cải thiện cảnh quan môi trường, 

chỉnh trang đô thị; đăng ký xây dựng 38 tuyến đường xanh – sạch – đẹp, 

đồng thời huy động hơn 132.700 lượt cán bộ, công chức, viên chức, đoàn 

viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân cùng tham gia thực hiện nhiều phần 

việc như: phát hoang bụi rậm, dọn vệ sinh ven các tuyến lộ với tổng chiều 

dài hơn 4.694km; thu gom khoảng 220 tấn rác thải; bố trí thêm 575 thùng 

chứa rác tại nơi công cộng; trục vớt lục bình, khơi thông dòng chảy các 

kênh, rạch, với tổng chiều dài khoảng 500km; trồng mới và chăm sóc hơn 

131.000 cây xanh, hoa kiểng ven các tuyến lộ giao thông trên địa bàn huyện. 

Nổi bật trong phong trào này là vai trò tiên phong, gương mẫu của Câu lạc 

bộ Hội Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường; Câu lạc bộ phụ nữ hạn 

chế sử dụng túi ni lông và nói không với sản phẩm nhựa dùng 1 lần; Câu lạc 

bộ 5 không 3 sạch, Câu lạc bộ phụ nữ Khmer bảo vê môi trường; Câu lạc bộ 

Nông dân 03 tốt; phong trào Ngày thứ thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh 

của đoàn viên thanh niên và công nhân viên chức lao động; Câu lạc bộ xung 

kích bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự ở xã Hùng Hòa; Mô hình trực 

quan sân khấu hóa về bảo vệ môi trường; Mô hình vận động nhân dân xây 

dựng tuyến đường Sáng - xanh - sạch - đẹp ở ấp Ô Ét - Bà Ép - Sóc Tre, Đại 
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Trường xã Phú Cần cùng một số mô hình tiêu biểu khác. Bên cạnh đó, Ban 

chỉ đạo huyện còn phối hợp với Hạt quản lý đường bộ 15.2 thường xuyên 

sửa chữa, phát quan bụi rậm che khuất tầm nhìn ven 02 bên các tuyến lộ với 

tổng chiều dài 30km; giải tỏa 76 mái che, bảng hiệu, di dời 12 lều quán lấn 

chiếm lòng lề đường; sơn mới hơn 300 cọc tiêu trên các tuyến Quốc lộ 54, 

Quốc lộ 60, Tỉnh lộ 912, Tỉnh lộ 915; Phối hợp Cục quản lý đường bộ IV.4 

khảo sát lắp đặt 65 biển báo giao thông; lắp giờ giảm tốc; sơn vạch kẻ đường 

cho người đi bộ tại các điểm giao nhau, chợ, trường học, điểm công cộng, 

khu dân cư và các điểm đen tiềm ẩn về tai nạn giao thông. Với những cố 

gắng đó, đến nay huyện Tiểu Cần đã công nhận được 27 tuyến đường xanh – 

sạch – đẹp (dài hơn 45,5km) và 04 tuyến phố văn minh. 

Hơn 05 năm qua, huyện Tiểu Cần cũng đã phối hợp với các ngành 

chuyên môn của tỉnh tổ chức nhiều khóa tập huấn quản lý nhà nước về an 

toàn thực phẩm cho cán bộ, công chức, viên chức và cơ sở sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm; triển khai các văn bản quy phạm pháp luật và xử lý vi 

phạm về an toàn thực phẩm; tập huấn kiến thức chế biến, bảo quản thực 

phẩm cho cơ sở sản xuất, kinh doanh; chế biến, bảo quản thức ăn đường phố, 

bếp ăn tập thể. Thẩm định cấp giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm 

cho 962 cá nhân và 253 cơ sở đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm. Xác nhận 

cam kết bảo đảm an toàn cho 442 cơ sở thuộc lĩnh vực Y tế (đạt 100%); 217 

cơ sở thuộc lĩnh vực Công thương (đạt 81,57%); 8.742 cơ sở thuộc lĩnh vực 

Nông nghiệp (đạt 100%); đồng thời cũng phát hiện gần 250 trong số 1.883 

cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống vi phạm; chủ yếu là không 

thực hiện khám sức khỏe và xác nhận kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm 

theo quy định, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng; qua đó đoàn kiểm tra 

tiến hành xử lý các cơ sở vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. 

Nhìn chung, qua 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 01 của UBND tỉnh; đến nay diện mạo đô 

thị và nông thôn ở huyện Tiểu Cần có những chuyển biến tích cực. Kết quả 

đó đã góp phần đáng kể cho quá trình xây dựng thành công 9/9 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới, 06/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 07/69 ấp nông 

thôn mới kiểu mẫu và huyện Tiểu Cần cũng được công nhận đạt chuẩn 

huyện nông thôn mới; thị trấn Tiểu Cần mở rộng được công nhận đạt chuẩn 

đô thị loại IV… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế như tình 
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trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè, lòng lề đường, lắp bảng hiệu, cơi nới mái 

che làm nơi mua bán gây mất an toàn giao thông còn phổ biến; hiện tượng 

xây dựng nhà không phép còn diễn ra ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến công tác 

quản lý nhà nước về xây dựng; nhiều đoạn lộ bị hư hỏng, xuống cấp chưa 

được khắc phục kịp thời, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa 

của Nhân dân. Công tác quản lý, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với loại 

hình dịch vụ nấu ăn lưu động phục vụ tại các lễ hội, đám tiệc và thức ăn 

đường phố chưa đạt yêu cầu. Một số bếp ăn tập thể, căn tin tại các công ty, 

doanh nghiệp, trường học vẫn chưa thực hiện tốt các điều kiện về bảo đảm 

an toàn thực phẩm. Tình trạng giết mổ gia súc nhỏ lẻ, rải rác trong khu dân 

cư vẫn chưa được xử lý triệt để. 

Thiết nghĩ, để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

trong hoạt động bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, lập lại trật tự 

đô thị cần phát huy tốt hơn nữa vai trò của hệ thống chính trị từ huyện đến 

cơ sở và người có uy tín trong dân tộc – tôn giáo cùng chung tay góp sức đẩy 

mạnh phong trào vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

dân cư, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện tốt nếp sống văn minh 

- gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, an toàn giao 

thông; đồng thời lên án và bày trừ các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm với 

cộng đồng, sản xuất kinh doanh thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn và 

vi phạm các quy định của Nhà nước về môi trường, trật tự xây dựng, trật tự 

an toàn giao thông; từ đó góp phần tác động đến ý thức, tinh thần trách 

nhiệm của toàn dân trong việc thực hiện các chuẩn mực về pháp lý, đạo đức 

xã hội, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng huyện Tiểu Cần đạt chuẩn đô thị 

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

                                                                                  An Oanh 

 

 

 

HĐND HUYỆN KHÓA X TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 4 

(KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ) 
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HĐND huyện Tiểu Cần (khoá 

X) nhiệm kỳ 2021-2026 vừa tổ chức 

kỳ họp lần thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) 

để xem xét và kiện toàn một số chức 

danh do HĐND huyện bầu và thông 

qua các dự thảo Nghị quyết của 

HĐND huyện.  

Trên cơ sở các tờ trình, dự thảo nghị quyết về nhân sự của HĐND 

huyện, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu về việc miễn nhiệm chức danh 

Chủ tịch UBND huyện đối với ông Nguyễn Văn Diệp (do chuyển công tác 

khác); đồng thời bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện khoá X, nhiệm kỳ 

2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Hùng, với số phiếu tán thành 100%. 

Vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách mới, ông Nguyễn Văn Hùng 

hứa sẽ cùng với tập thể UBND huyện quyết tâm xây dựng, giữ gìn sự đoàn 

kết nhất trí, trách nhiệm trong công việc phát huy trí tuệ tập thể; hành động 

quyết liệt, sáng tạo; sâu sát với cơ sở; gắn bó mật thiết với nhân dân; Kế thừa 

phát huy những thành quả đã đạt được của các đồng chí lãnh đạo các nhiệm 

kỳ trước, quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Tiểu Cần phát triển nhanh, 

bền vững. Kỳ họp cũng đã biểu quyết thông qua 03 dự thảo Nghị quyết của 

HĐND huyện như: Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch 

đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021 - 2025; Dự thảo Nghị quyết về việc 

điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022; Dự thảo Nghị Quyết về 

việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu năm 2022. 

                                                                                    Ngọc Diễm  

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TIẾP XÚC CỬ TRI  

TẠI 06 XÃ, THỊ TRẤN 
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Từ ngày 17 - 20/5/2022 Tổ đại 

biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tiểu 

Cần có 03 cuộc tiếp xúc với gần 350 

cử tri 06 xã Long Thới, Phú Cần, 

Tập Ngãi, Ngãi Hùng, thị trấn Tiểu 

Cần, thị trấn Cầu Quan. 

Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tiểu Cần thông báo dự 

kiến chương trình kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND tỉnh khóa X, dự kiến 

diễn ra vào đầu tháng 7/2022. Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua 23 dự thảo nghị 

quyết liên quan đến tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn 

tỉnh. Tiếp đó, cử tri xã Long Thới và thị trấn Cầu Quan có 09 ý kiến xoay 

quanh các lĩnh vực về giao thông, thủy lợi, giá cả vật tư xây dựng, vật tư 

nông nghiệp, dịch bệnh trên cây trồng - vật nuôi, chế độ phụ cấp cho cán bộ 

mặt trận ấp, khóm; có kế hoạch đầu tư mở rộng tuyến Tỉnh lộ 915; hỗ trợ 

kinh phí để địa phương trục vớt lục bình trên các tuyến sông, kênh, rạch 

phục vụ sản xuất, nuôi trồng thủy sản; có giải pháp và hỗ trợ nông dân trong 

việc phòng trừ sâu đầu đen gây hại trên cây dừa, ảnh hưởng đến kinh tế của 

người dân. Đề nghị Trung ương sớm khởi công xây dựng Dự án Cầu Đại 

Ngãi bắt qua sông Hậu nối liền 02 tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng để phục vụ nhu 

cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội 

của tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận trong tương lai. 

Cử tri xã Tập Ngãi và Ngãi Hùng có 09 ý kiến xoay quanh các lĩnh vực 

về giao thông, thủy lợi một số nơi bị xuống cấp, chưa tương xứng với nhu 

cầu phát triển; vệ sinh môi trường trong chăn nuôi, rác thải sinh hoạt chưa 

được quan tâm đúng mức, giá cả vật tư nông nghiệp và các mặt hàng thiết 

yếu tăng cao, trong khi giá đầu ra của sản phẩm nông nghiệp, ngành chăn 

nuôi gia súc – gia cầm, thủy sản luôn sụt giảm, ảnh hưởng rất lớn đến đời 

sống và hoạt động tái đầu tư sản xuất của người dân; tình hình dịch bệnh trên 

cây trồng - vật nuôi còn diễn biến phức tạp; chính sách đào tạo nghề, tạo 

việc làm cho lao động nông thôn, bộ đội xuất ngũ còn hạn chế; xem xét hỗ 

trợ chế độ mai táng phí cho đảng viên từ trần; đồng thời xem xét hỗ trợ 

BHYT cho Cựu chiến binh, Cựu quân nhân; có chính sách ưu đãi cho người 

có công nuôi chứa cán bộ cách mạng trong kháng chiến và một số kiến nghị 
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liên quan trực tiếp đến quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng 

ấp nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới nâng cao ở địa phương. 

Cử tri xã Phú Cần và thị trấn Tiểu Cần có 13 ý kiến như: Tỉnh, huyện 

tiếp tục có kế hoạch phân bổ kinh phí xây dựng vĩa hè tại các tuyến đường 

còn lại trên địa bàn thị trấn Tiểu Cần để tạo diện mạo sạch đẹp cho thị xã 

trong tương lai; sớm bố trí sắp xếp lại khu vực buôn bán theo nhóm hàng 

hóa tại chợ Tiểu Cần để tạo điều kiện cho bà con thuận tiện hơn trong việc 

mua bán, xứng tầm là chợ đô thị loại IV, đô thị văn minh. Đề nghị ngành 

Viễn thông khắc phục tình trạng hệ thống dây, hộp cáp viễn thông chằng 

chịt, mạng nhện gây mất vẻ mỹ quan đô thị. Đề nghị nghiên cứu lại việc bố 

trí loại cây trồng, hoa kiểng trên các tuyến quốc lộ, lộ nội ô sao cho phù hợp; 

bởi vì thời gian qua có rất nhiều cây trồng, hoa kiểng được trồng chưa phù 

hợp, chưa chăm sóc tốt và chết khá nhiều gây lãng phí cho ngân sách nhà 

nước và Nhân dân; đề nghị bố trí thêm thùng chứa rác tại các tuyến đường 

mới, khu dân cư và tăng chuyến thu gom rác thải để tránh tình trạng ô nhiễm 

môi trường trong mùa mưa.... 

Trên cơ sở các kiến nghị đề xuất, phản ánh của bà con cử tri được lãnh 

đạo UBND xã, huyện giải trình từng vấn đề cụ thể. Riêng những kiến nghị 

liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

cũng được các đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị huyện Tiểu Cần ghi nhận để 

phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét trong thời gian tới. 

                                                                                          Hoài Đăng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOÀN THÀNH CÔNG TÁC BẦU CỬ TRƯỞNG BND  

ẤP, KHÓM, KẾT HỢP BẦU THÀNH VIÊN  
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BAN THANH TRA NHÂN DÂN XÃ, THỊ TRẤN

 

Từ 5 giờ  đến 5 giờ 15 phút 

ngày 29/5/2022, tất cả 80 tổ bầu cử 

ở 80/80 ấp, khóm thuộc 11 xã, thị 

trấn đồng loạt khai mạc bầu cử 

Trưởng BND ấp, khóm nhiệm kỳ 

2022 – 2025, kết hợp bầu thành viên 

Ban TTND xã, thị trấn.  

Tại Tổ bầu cử số 1, thuộc khóm 1, thị trấn Tiểu Cần; ông Nguyễn Văn 

Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Lê Chí Thảo – 

Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần thay mặt Ban chỉ đạo bầu cử huyện 

đến dự lễ khai mạc; ông Trần Trí Dũng – Nguyên UVBCH Trung ương 

Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy đến dự lễ khai mạc, thực hiện quyền và nghĩa 

vụ công dân, đại diện hộ gia đình bỏ lá phiếu đầu tiên vào thùng phiếu.  

Đợt bầu cử lần này huyện Tiểu Cần thành lập 80 tổ bầu cử tại 80/80 ấp, 

khóm. Tổng số hộ cử tri được niêm yết tham gia bầu cử là 28.467 hộ. Về 

nhân sự ứng cử Trưởng Ban Nhân dân ấp, khóm có tổng số 160 người (trong 

đó có 13 nữ, 147 nam, 42 dân tộc Khmer) để cử tri bầu chọn đủ số lượng 80 

Trưởng Ban Nhân dân ấp, khóm. 100% ứng cử viên là đảng viên; ứng cử 

viên có tuổi đời thấp nhất là 21 tuổi và cao nhất là 65 tuổi. Trình độ học vấn 

từ THCS (73 người) đến tốt nghiệp THPT (87 người). Đối với nhân sự Ban 

Thanh tra nhân dân có tổng số 91 người ứng cử; tuổi đời thấp nhất là 21 tuổi, 

cao nhất là 65 tuổi (trong đó có 16 nữ, 75 nam, 25 người dân tộc Khmer) để 

cử tri bầu theo hình thức tín nhiệm. Trong số 91 người ứng cử có 68 đảng 

viên. Về học vấn từ lớp 6 đến lớp 9 có 54 người; từ lớp 9 đến lớp 12 có 37 

người. 

Trong buổi sáng khai mạc bầu cử, thời tiết khá thuận lợi nên đến 

khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, tất cả 80 tổ bầu cử đã hoàn tất công tác bầu 

cử, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Tình hình trật tự xã hội tại 80 tổ bầu 

cử ở 80 ấp, khóm luôn đảm bảo. Công tác bầu cử tại các tổ cũng diễn ra 

thuận lợi, an toàn và đúng luật. 

                                                                               Thanh Quang  

HỘI NGHỊ GIAO BAN CÁC ĐOÀN THỂ  

VÀ HỘI QUẦN CHÖNG CƠ SỞ 
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Ban Dân vận Huyện ủy Tiểu 

Cần vừa tổ chức hội nghị giao ban 

quí I của các đoàn thể và hội quần 

chúng cụm I gồm các xã Hiếu Tử, 

Hiếu Trung và thị trấn Tiểu Cần.  

Trong quí I/2022 Khối vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - 

xã hội, các hội quần chúng của cụm I đã tập trung tuyên truyền các chủ 

trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tham gia 

phát triển kinh tế, xã hội, nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của 

quần chúng để tham mưu kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương. Các 

đoàn thể của 3 đơn vị đã thực hiện vận động các mạnh thường quân, nhà hảo 

tâm hỗ trợ trên 2.600 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh 

khó khăn với tổng trị giá hơn 1,133 tỷ đồng. Triển khai thực hiện phong trào 

thi đua “Dân vận khéo” năm 2022, các tập thể và cá nhân thuộc cụm I đã 

đăng ký thực hiện 51 mô hình tập thể, 02 mô hình cá nhân. Trong quí I các 

ngành đoàn thể chính trị - xã hội trong cụm I đã phát triển mới được 129 

đoàn viên, hội viên; nâng tổng số có 15.482 đoàn viên hội viên. Các đoàn thể 

chính trị - xã hội, các hội quần chúng còn phối hợp tham dự sinh hoạt lệ định 

kỳ với Ban công tác Mặt trận, các chi, tổ hội ở các ấp, khóm được 328 cuộc, 

có 3.996 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên dự đạt 62,03%. 

Tại hội nghị, có nhiều bài tham luận được nêu ra về cách tập hợp hội 

viên, xây dựng tổ chức hội, sinh hoạt lệ chi, tổ hội và việc vận động quần 

chúng nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào hoạt động của 

các hội đoàn thể, hội quần chúng,… Từ đó giúp các hội đoàn thể, hội quần 

chúng trong cụm chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi những cách làm hay, sáng tạo 

nhằm đưa phong trào hoạt động của hội ở cơ sở ngày càng phát triển.  

Thời gian tới, Khối vận, Mặt trận và các đoàn thể trong cụm I thống 

nhất với phương hướng nhiệm vụ đặt ra là tiếp tục đổi mới phương pháp, nội 

dung triển khai, tuyên truyền, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích của 

hội viên các đoàn thể; thực hiện tốt các loại hình quy chế dân chủ ở cơ sở 

gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã 
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hội. Thực hiện công tác vận động, đoàn kết, tập hợp quần chúng vào các tổ 

chức đoàn thể chính trị - xã hội đảm bảo đạt từ 85% trở lên và thực hiện tốt 

công tác quản lý đoàn viên, hội viên. 

                                                                                       Nguyễn Đại 

 

LÃNH ĐẠO HUYỆN GẶP GỠ, ĐỐI THOẠI VỚI  

NGƯỜI LAO ĐỘNG 

 

 

Ngày 22/5/2022 Liên Đoàn Lao 

Động (LĐLĐ) huyện tổ chức buổi 

đối thoại giữa lãnh đạo huyện với 

công nhân, người lao động của 06 

công ty, doanh nghiệp trong huyện.  

Tại buổi đối thoại có gần 20 ý kiến, thắc mắc cũng như những tâm tư 

nguyện vọng của công nhân xoay quanh một số vấn đề có liên quan đến các 

chế độ BHXH, BHYT, Bảo hiểm tai nạn lao động, Bảo hiểm thất nghiệp. 

Công nhân, người lao động còn bày tỏ ý kiến muốn biết thêm các quy định 

về thời giờ làm việc, thời gian tăng ca, chế độ nghỉ ngơi, nhất là đối với lao 

động nữ trong một số trường hợp cần thiết; đồng thời đề nghị lãnh đạo các 

công ty doanh nghiệp cần giải quyết hỗ trợ thêm tiền thuê nhà trọ, xăng xe, 

mái ấm công đoàn cho người lao động gặp khó khăn... Những đề xuất, kiến 

nghị của công nhân, người lao động đã được lãnh đạo LĐLĐ huyện và 

UBND huyện chia sẻ và giải trình từng vấn đề. Riêng một số vấn đề có liên 

quan đến quyền lợi của công ty, doanh nghiệp cũng được lãnh đạo huyện ghi 

nhận để làm việc với các chủ sử dụng lao động nhằm tìm ra hướng giải 

quyết phù hợp đối với những yêu cầu chính đáng của công nhân, người lao 

động. 

Dịp này LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện, Huyện đoàn và lãnh đạo các công ty 

đã tặng 314 phần quà cho các công nhân, người lao động có hoàn cảnh gia 

đình khó khăn; mỗi phần trị giá 300.000 đồng. LĐLĐ tỉnh còn tặng 02 phần 

quà cho người lao động bị tai nạn lao động và trao bảng tượng trưng hỗ trợ 

02 căn nhà mái ấm công đoàn cho 02 công nhân của Công ty TNHH MTV 

BesMate Việt Nam ở xã Tân Hùng và Công ty TNHH MTV Phượng Tùng 
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Anh ở thị trấn Cầu Quan đang gặp khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 40 

triệu đồng.  

                                                                                          Bảo Nhi 

 

THẢ ONG KÝ SINH DIỆT SÂU ĐẦU ĐEN HẠI DỪA 

 

 

Khoảng tháng 9/2021 sâu đầu 

đen hại dừa được phát hiện đầu tiên 

tại ấp Cao Một, xã Tân Hòa. Đến 

nay sâu đầu đen đã gây hại trên 25 

ha dừa của hộ dân ở xã Tân Hòa và 

Long Thới.  

Nông dân Cao Thanh Tú - Ấp Cao Một, xã Tân Hòa chia sẻ: “Tôi có 

0,5 ha dừa bị thiệt hại do sâu đầu đen cắn phá, mới đầu mình nghĩ cũng chưa 

biết mà giờ ra vườn dừa thì thấy nó ăn trên dừa lá với trái, thì ra là tác hại 

của sâu đầu đen; thiệt hại giảm trên 50 - 70% năng suất”.  

Để giúp hộ trồng dừa phòng trừ có hiệu quả sâu đầu đen hại dừa; ngày 

25/5/2022 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (Công ty BETRIMEX) 

kết hợp phòng Nông nghiệp - PTNT huyện và xã Tân Hòa tổ chức đợt hỗ trợ 

650 túi chứa trứng ong mắt đỏ, tương đương hơn 01 triệu trứng ong cho 36 

hộ dân tại xã Tân Hòa thả trên diện tích 8,4 ha dừa để diệt sâu đầu đen. Mỗi 

ha dừa, người dân bố trí 45 túi, tương đương 75.000 trứng ong trên thân cây, 

túi được treo cách mặt đất khoảng 1,5 mét để thuận tiện trong việc theo dõi. 

Ông Nguyễn Minh Luân  - Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 

Bến Tre lưu ý: “Trong quá trình thả ong ký sinh bà con lưu ý là không phun 

thuốc hóa học vì thuốc hóa học sẽ gây ra chết ong ký sinh, làm mất nguồn 

thiên địch cũng như tạo quần thể ong ký sinh; lưu ý các loại kiến trên cây 

dừa, nếu nhiều quá nó sẽ ăn trứng ong; nếu mưa nhiều sẽ gây ra nước đọng 

thì nó sẽ hư trứng và ong sẽ không phát triển được”. Dự kiến, 01 tháng Công 

ty sẽ hỗ trợ ong mắt đỏ 01 lần cho các hộ trồng dừa ở xã Tân Hòa (đến hết 

năm 2022) nhằm tạo quần thể ong ký sinh để cắt dần trứng sâu đầu đen. Bởi 

vì, sau khi trứng ong mắt đỏ nở, sẽ tự phát tán trong vườn dừa và sẽ đẻ trứng 

vào trứng của sâu đầu đen, sống ký sinh gây chết trứng sâu đầu đen và tạo ra 
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các thế hệ ong mới trong tự nhiên; đồng thời giúp các thiên địch tại chỗ được 

bảo vệ và tăng mật số”. 

Để phòng trừ tốt sâu đầu đen gây hại trên dừa và tránh lây lan ra diện 

rộng, ông Võ Quang Cường - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT 

huyện khuyến cáo: “Trước tình hình sâu đầu đen gây hại dừa; các xã, thị trấn 

nên tiến hành tuyên truyền cho bà con cách nhận biết cũng như sớm phát 

hiện diện tích gây nhiễm để có các biện pháp xử lý kịp thời, đạt hiệu quả. Dự 

kiến trong năm 2022 Công ty BETRIMEX sẽ thả 06 đợt ong ký sinh, trong 

đó tổ chức đánh giá 04 đợt vào tháng 5, 6, 9, 10 để biết được khả năng kí 

sinh của con ong ký sinh đạt hiệu quả bao nhiêu để cân chỉnh lượng ong thả 

cho phù hợp để khống chế sâu đầu đen. Ngoài ra còn tổ chức phun vi khuẩn 

Bacillus và thuốc đặc trị chiết xuất từ lính đốm đen để khống chế trên diện 

tích gây hại nặng vào tháng 6. Hiện nay, huyện cũng đã đề xuất với công ty 

BETRIMEX Bến Tre thả ong ký sinh trên địa bàn xã Long Thới để khống 

chế dịch được tốt hơn”. 

Được biết, hiện nay huyện Tiểu Cần có 5.547 ha dừa; trong đó diện tích 

trồng tập trung 4.075ha và trồng phân tán 1.472ha; phân bố hầu hết tại các 

địa phương. Theo thống kê, diện tích dừa trồng nhiều nhất tại xã Tân Hòa và 

tại đây đã thành lập được mô hình trồng dừa hữu cơ với diện tích 221,56 ha. 

Bên cạnh đó, mô hình trồng dừa hữu cơ cũng được xây dựng trên địa bàn xã 

Tân Hùng, Tập Ngãi và Ngãi Hùng với tổng diện tích 245,54ha. Hiện tại, 

huyện Tiểu Cần chỉ đạo ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân trên địa 

bàn huyện trồng dừa theo hướng hữu cơ nhằm hạn chế sâu bệnh, hạn chế sử 

dụng thuốc Bảo vệ thực vật và hướng đến sản xuất an toàn. Đây cũng là xu 

hướng chung mà các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đang hướng đến. 

                                                                                            Kiều Diễm 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 6/2022 

 

31 

 

TẬP TRUNG XÂY DỰNG GIA ĐÌNH 

 NO ẤM, BÌNH ĐẲNG TIẾN BỘ VÀ HẠNH PHÚC 
 

 
 

Để thực hiện tốt khâu đột phá 

về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển 

kinh tế, giảm nghèo bền vững, tiến 

tới xây dựng gia đình no ấm, bình 

đẳng tiến bộ và hạnh phúc”; Trong 

những năm qua các cấp Hội phụ nữ 

của huyện Tiểu Cần đặc biệt quan tâm công tác rà soát, nắm tình hình hộ 

nghèo do phụ nữ làm chủ hộ và giao chỉ tiêu cho các chi, tổ hội giúp hộ 

nghèo có địa chỉ. Nhờ đó, 05 năm qua huyện Tiểu Cần có thêm 839 hộ 

phụ nữ nghèo, cận nghèo thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. 

Với quan điểm gia đình là tế bào của xã hội. Gia đình có hòa thuận, 

hạnh phúc, xã hội mới phồn vinh, phát triển bền vững. Theo đó, công tác xây 

dựng gia đình hạnh phúc luôn là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm được các cấp 

Hội Phụ nữ trong huyện tập trung triển khai thực hiện, nhất là Đề án 938 về 

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

vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”; Đề án 279 về 

“Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng 

gia đình hạnh phúc, bền vững”; đồng thời đa dạng hóa các hình thức tuyên 

truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục 

tiền hôn nhân, nuôi dạy con tốt; truyền thông chính sách dân số sức khỏe 

sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình, tạo cơ hội cho chị em được tiếp cận kiến 

thức về chăm sóc, giáo dục con cái, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững.  

Bên cạnh đó, các cơ sở Hội còn củng cố, duy trì hoạt động của 515 tổ, 

nhóm, câu lạc bộ “An toàn về an ninh trật tự”; tổ, nhóm xây dựng “gia đình 

5 không, 3 sạch”; mô hình “Phụ nữ với vườn rau an toàn”; mô hình “Phụ nữ 

tham gia sản xuất, chế biến và tiêu dùng an toàn”; mô hình “Giúp phụ nữ 

nghèo có địa chỉ”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế bền vững”; nâng cao 

hiệu quả hoạt động câu lạc bộ “Phụ nữ khởi nghiệp”, mô hình “Tổ phụ nữ 

làm kinh tế giỏi”,“Phụ nữ giúp nhau thoát nghèo vươn lên làm giàu”, gắn 

với việc nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả cao như “Tổ hợp tác 

chăn nuôi bò sinh sản”,“nuôi gà bằng đệm lót sinh học” thu hút nhiều phụ nữ 
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tham gia. Ngoài ra Hội còn phối hợp mở các lớp dạy nghề đan đát, đính hạt 

cườm, đan ghế mây trên khung sắt, chăn nuôi, trồng trọt, giới thiệu việc làm; 

vận động các mạnh thường quân, đóng góp hỗ trợ cất nhà mái ấm tình 

thương cho cán bộ, hội viên, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở. 

05 năm qua Hội Phụ nữ các cấp trong huyện còn triển khai thực hiện 

nhiều giải pháp giúp chị em tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao 

kiến thức - kỹ năng về quản lý kinh tế hộ; quản lý chi tiêu tiết kiệm; nâng 

cao chất lượng hoạt động các tổ tín dụng tiết kiệm, hỗ trợ phụ nữ nghèo, 

nâng cao hiệu quả nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển phụ nữ, tổ hùn vốn xoay 

vòng, vốn tiết kiệm tín dụng, tiết kiệm tín dụng làng xã; đồng thời thực hiện 

tốt hoạt động ủy thác với Ngân hàng chính sách xã hội để giúp chị em phát 

triển kinh tế, gia đình. Đến nay các cấp Hội Phụ nữ trong huyện đã giải ngân 

cho 15.438 lượt hộ phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình, với tổng số tiền 

hơn 238,7 tỷ đồng. Qua kiểm tra, đối chiếu việc sử dụng nguồn vốn, hầu hết 

các hộ vay đều sử dụng đúng mục đích và làm ăn có hiệu quả, góp phần hạn 

chế được tình trạng vay nóng lãi suất cao, vay tín dụng đen như trước đây.  

Cùng với việc hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội trong 

huyện còn vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện tốt phong trào “Phụ 

nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong 

trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất 

đạo đức phụ nữ “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; xây dựng “gia 

đình 5 không, 3 sạch”, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, qua đó đã có sức lan tỏa và tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận 

thức, hành động của mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ; đồng thời giúp cho chị em 

nâng cao vai trò, vị thế của mình trong gia đình, xã hội và trở thành những 

người vợ, người mẹ mẫu mực, là nền tảng hạnh phúc gia đình, góp phần cho 

sự phát triển bền vững của xã hội,… Thông qua việc thực hiện các phong 

trào trên, 05 năm qua huyện Tiểu Cần 22.589 hộ được công nhận gia đình 

văn hóa, nông thôn mới (chiếm 91,67%); 20.197 lượt cán bộ, hội viên phụ 

nữ đạt ba tiêu chuẩn phong trào thi đua 5 năm liền; 662 tấm gương phụ nữ 

tiêu biểu trong các phong trào thi đua được biểu dương khen thương và 

11.779 hộ hội viên phụ nữ được công nhận đạt 8 tiêu chí “gia đình 5 không 3 

sạch”, chiếm 91,29% so với tổng số hộ hội viên phụ nữ toàn huyện. 
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Bà Lê Thị Kim Loan - Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: Thời gian 

tới, Hội tiếp tục chỉ đạo Hội cơ sở rà soát, nắm chắc số hội viên, phụ nữ là 

hộ nghèo và tìm hiểu nguyên nhân nghèo, tái nghèo (không đất sản xuất, 

không có việc làm ổn định, hộ già yếu, hộ bảo trợ, bệnh tật), từ đó có những 

giải pháp, đề xuất giúp đỡ phù hợp cho từng đối tượng; đồng thời vận động 

chị em tham gia các mô hình tiết kiệm tín dụng, tổ nhóm hùn vốn giúp nhau 

phát triển kinh tế gia đình, góp phần tương trợ, giúp đỡ chị em giảm nghèo, 

thoát nghèo bền vững. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tổ, nhóm, 

câu lạc bộ hiện có và vận động hội viên phụ nữ tham gia tốt cuộc vận động 

toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh; thực hiện tốt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”. Phối hợp 

các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hành vi của 

cộng đồng và gia đình về phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng gia đình 

văn hoá, phát triển bền vững, góp phần thắp lên ngọn lửa nồng ấm trong mỗi 

gia đình, giúp mọi người sống khỏe, sống đẹp, sống có ích, chung tay xây 

dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc hơn trong thời đại mới. 

                                                                                      Huỳnh Sáu 

                                                                 

TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP 

GIAI ĐOẠN 2021 – 2030 

 
 

Ngày 27/5/2022, huyện Tiểu 

Cần tổ chức triển khai Kế hoạch 

thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội 

học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên 

địa bàn huyện. Ông Sơn Sô Phone – 

Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì 

hội nghị. 

Mục tiêu của Đề án là tiếp tục tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng 

xã hội học tập, bảo đảm đến năm 2030 mọi người dân trên địa bàn huyện 

đều có cơ hội tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, 

hiện đại với nhiều mô hình đào tạo, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất 

lượng cao, đáp ứng nhu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

(Công nghệ 4.0) và hội nhập quốc tế. Theo đó, huyện Tiểu Cần phấn đấu 

duy trì kết quả 100% xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức 
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độ 2. Duy trì 100% xã, thị trấn hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho 

trẻ 5 tuổi và đạt phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo; huyện giữ vững kết quả 

chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và chuẩn phổ cập THCS mức độ 3. Đến 

năm 2025 có 50% và đến năm 2030 có 70% dân số trong độ tuổi lao động 

được trang bị năng lực thông tin, kỹ năng sống. Đến năm 2025 có 50% dân 

số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo chuyên môn kỹ thuật và đến năm 2030 đạt 

tỷ lệ 60%, trong đó có 15% dân số có trình độ đại học trở lên. Về hoạt động 

của cơ sở giáo dục, dạy nghề đến năm 2025 có 60% và năm 2030 có 80% cơ 

sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy, học tập trên môi trường số. 

Đến năm 2030 trên địa bàn huyện có 10/11 Trung tâm học tập cộng đồng 

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục; 

07/11 xã, thị trấn được công nhận danh hiệu xã, thị trấn học tập và 60% công 

dân đạt danh hiệu công dân học tập… 

Bên cạnh việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai 

đoạn 2021 – 2030”, huyện Tiểu Cần còn triển khai kế hoạch thực hiện đại trà 

các mô hình “Cộng đồng học tập” cấp xã trên địa bàn huyện; trong đó chọn 

ít nhất 90% xã để thực hiện mô hình nhằm tác động mạnh mẽ đến ý thức 

từng gia đình, dòng họ và cộng đồng trong việc thực hiện mục tiêu học tập 

suốt đời; đồng thời hàng năm có sơ kết, tổng kết, đánh giá để công nhận 

danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” và “Đơn vị học tập” cấp xã 

theo tinh thần Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục - Đào tạo. 

                                                                                         Đông Nhi 

 

BAN DÂN TỘC TỈNH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC  

CHO NGƯỜI CÓ UY TÍN  

 

 

Ban Dân tộc tỉnh vừa tổ chức 

tập huấn, bồi dường kiến thức năm 

2022 cho gần 50 đại biểu là người 

có uy tín trên địa bàn huyện Tiểu 

Cần.  

Tại hội nghị, các đại biểu là người có uy tín của huyện Tiểu Cần đã 

được nghe các báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, Ban dân 
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tộc tỉnh Trà Vinh phổ biến các nội dung về “Lịch sử vùng đất Nam bộ Việt 

Nam”, các nội dung về chính sách đại đoàn kết dân tộc, Chương trình mục 

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

đoạn 2021 – 2030; phát  huy vị trí, vai trò người có uy tín trong công tác 

tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các 

phong trào phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh, xây dựng nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

Thông qua khóa tập huấn sẽ góp phần giúp cho các đại biểu là người có 

uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cập nhật, nắm bắt kịp thời những chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tiếp tục 

phát huy vị trí, vai trò của người uy tín trong việc giúp cho cấp ủy, chính 

quyền các cấp thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách dân tộc, xây dựng 

nông thôn mới, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. 

                                                                                             Tố Uyên 

  

PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM NĂM 2022 

 

 

Ngày 27/5/2022, (tại xã Hùng 

Hòa) Ban Chỉ đạo công tác trẻ em 

huyện Tiểu Cần tổ chức Lễ phát 

động Tháng hành động vì trẻ em 

năm 2022.  

Tháng hành động vì trẻ em huyện Tiểu Cần năm 2022 diễn ra từ ngày 

01/6 đến 30/6 với chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, 

chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Yêu cầu đặt ra trong tháng hành động vì trẻ 

em năm nay là tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức, các bậc cha mẹ, các 

thầy, cô giáo, các anh, chị phụ trách và toàn xã hội dành sự quan tâm và ưu 

tiên cho trẻ em; bảo vệ trẻ em, nhất là nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ 

em thuộc hộ nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số và trẻ em sống trong môi 

trường có nguy cơ bị tổn hại. Xây dựng môi trường an toàn, thân thiện và 

lành mạnh cho mọi trẻ em để tất cả các em đều được đến trường, hạn chế tối 

đa tình trạng trẻ em bỏ học giữa chừng; mọi trẻ em được chăm sóc sức khoẻ 

định kỳ, được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, bổ ích; 
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được tiếp cận với các chính sách khác có liên quan đến quyền và lợi ích của 

trẻ em. 

 Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo công tác trẻ em huyện còn trao tặng 04 góc 

họp tập cho 04 em học sinh Trường THCS Hùng Hòa; 10 phần quà, mỗi 

phần trị giá 500 ngàn đồng cho trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em có 

hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hùng Hòa; 35 phần quà (mỗi phần 

500.000 đồng tiền mặt) để lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trao tặng cho trẻ 

em mồ côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

                                                                                         Kiều Diễm 

 

CÔNG NHẬN 07 ẤP NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU 
 

 
 
 

Ban chỉ đạo các Chương trình 

MTQG xây dựng NTM huyện và xã 

Phú Cần vừa tổ chức công nhận ấp 

Sóc Tre đạt chuẩn ấp NTM kiểu 

mẫu năm 2021; nâng tổng số đến 

nay toàn huyện có 07 ấp đã về đích 

nông thôn mới kiểu mẫu. 

Ấp Sóc Tre là 01 trong 08 ấp của xã Phú Cần; toàn ấp có 257 hộ, với 

924 nhân khẩu. Đời sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông 

nghiệp và buôn bán nhỏ. Qua hơn 03 năm vận động và thực hiện các tiêu 

chuẩn theo quy định, đến cuối năm 2021 ấp Sóc Tre, xã Phú Cần đã được 

Ban chỉ đạo huyện kiểm tra, công nhận hoàn thành 8/8 tiêu chí nông thôn 

mới kiểu mẫu. Hiện nay hệ thống đường giao thông trục ấp, liên ấp được bê 

tông hóa và có hệ thống đèn chiếu sáng công cộng; hệ thống thủy lợi đảm 

bảo được nhu cầu sản xuất và dân sinh; 100% diện tích đất sản xuất nông 

nghiệp được cơ giới hóa; 99,61% hộ được sử dụng điện thường xuyên và an 

toàn; 94,55% hộ có nhà ở đạt chuẩn Bộ Xây dựng; không còn nhà tạm, nhà 

dột nát và không còn hộ không có đất ở. 98,44% hộ tham gia Bảo hiểm y tế; 

100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh. Cơ sở vật chất trường học, 

trang thiết bị dạy học, Nhà văn hóa, khu thể thao của ấp đạt chuẩn theo quy 

định. Cảnh quan môi trường của ấp luôn đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp. 

Các chính sách xã hội, an sinh xã hội được quan tâm triển khai thực hiện 

đúng quy định. Đến cuối năm 2021 tổng thu nhập bình quân đầu người trên 
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địa bàn ấp Sóc Tre, xã Phú Cần đạt 64,53 triệu đồng/năm. Hiện tại, đời sống 

vật chất, tinh thần của người dân Sóc Tre đã được cải thiện đáng kể với 

trước; dân chủ ở cơ sở không ngừng được phát huy; nhận thức của người 

dân được nâng lên và từng bước thể hiện tốt vai trò chủ thể của mình trong 

việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương. 

Như vậy, đến nay huyện Tiểu Cần có 9/9 xã được công nhận đạt chuẩn 

NTM; 6/9 xã được công nhận xã NTM nâng cao; 69/69 ấp nông thôn mới và 

07/69 ấp (ấp Nhứt, ấp Chợ của xã Tân Hùng; ấp Đại Mong, ấp Sóc Tre của 

xã Phú Cần; ấp Ô Đùng của xã Hiếu Tử; ấp Kinh của xã Hùng Hòa và ấp 

Định Phú B của xã Long Thới) được công nhận đạt chuẩn ấp NTM kiểu 

mẫu. 

                                                                                       An Oanh 

                                                

HỘI VIÊN NÔNG DÂN LÀM KINH TẾ GIỎI 
 

 
 
 

 

 
 

 

Thời gian qua, trên địa bàn 

huyện xuất hiện nhiều gương nông 

dân vượt khó làm kinh tế giỏi; trong 

đó hội viên nông dân Ngô Văn 

Châu, ấp Trẹm, xã Tân Hòa là một 

điển hình từ mô hình kinh tế vườn. 

Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình ông Ngô Văn Châu (1962) là một 

trong những gương nông dân điển hình làm kinh tế giỏi từ mô hình trồng 

dừa xiêm xanh. Ông Châu cho biết: Trước đây gia đình có 01 ha đất trồng 

mía nhưng năng suất không cao, hiệu quả thấp; năm 2015 được sự hướng 

dẫn và hỗ trợ dừa giống của gia đình ông Tạ Thanh Liêm - ấp Nhơn Hòa, xã 

Tân Hòa nên ông quyết định chuyển sang trồng dừa xiêm xanh với diện tích 

01 ha. Sau 03 năm chăm sóc dừa đã cho trái, ông nhận thấy gia đình có thu 

nhập ổn định từ mô hình này nên ông Châu nhân rộng thêm 02 ha, đến nay 

gia đình ông có 03 ha dừa xiêm xanh, trong đó có hơn 01 ha đang cho trái. 

Cứ 20 ngày ông bán dừa tươi một lần, giá bán dao động từ 50.000 – 110.000 

đồng một chục (12 trái). Mỗi lần bán được khoảng 02 thiên dừa (2.400 trái) 

cho thu nhập từ 10 - 22 triệu đồng. Điều đáng ghi nhận từ mô hình trồng dừa 

xiêm xanh của ông Ngô Văn Châu là ông sử dụng 100% phân hữu cơ vi 

sinh, cứ 3 tháng ông bón phân 01 lần; đồng thời sử dụng thuốc bảo vệ thực 
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vật theo hướng sinh học, cứ 1,5 - 2 tháng phun trên bông để kích thích bông 

đậu trái. Ngoài ra mô hình dừa xiêm xanh của ông còn ứng dụng hệ thống 

tưới nước tự động khoảng 01 ha. Dự kiến trong năm 2022 này ông Châu sẽ 

hoàn thành hệ thống tưới nước tự động cho 100% diện tích vườn dừa của gia 

đình. Ông Châu còn tận dụng khoản đất trống khi vườn dừa chưa khép tán 

trồng thêm một số loại cây, trái như: Ổi Ruby, chanh, dưa leo, bí đao,… để 

tăng thêm thu nhập cho gia đình. Tổng thu nhập bình quân của gia đình (sau 

khi trừ các khoản chi phí) trên 200 triệu đồng/năm. 

Chia sẻ về việc chăm sóc dừa để có năng suất và chất lượng, nâng cao 

thu nhập cho gia đình, ông Châu cho biết dừa xiêm xanh thường có giá bán 

cao nhất từ tháng 11 năm trước đến tháng 3 năm sau; vào các tháng 9, 10 là 

mùa mưa nhiều nên giá dừa tươi rẻ hơn, vì vậy vào tháng 4, 5 hàng năm ông 

Châu sẽ chủ động chặt bỏ từ 4 - 6 bông dừa/cây để hạn chế dừa cho trái vào 

tháng dừa có giá rẻ cho thu nhập thấp. Ngoài ra, khi cắt bỏ bông dừa như 

vậy sẽ tránh cho cây dừa bị mất sức do phải nuôi quá nhiều trái trong năm, 

từ đó giúp cho vườn dừa luôn cho năng suất cao trong những lúc dừa có giá 

mang lại thu nhập cao cho gia đình. 

Ông Ngô Phúc Ấm - Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hòa nhận xét: Ông 

Ngô Văn Châu là hội viên nông dân tiêu biểu của ấp Trẹm, xã Tân Hòa, ông 

rất cần cù siêng năng. Mô hình trồng dừa xiêm xanh của ông đến nay đạt 

hiệu quả cao, hàng năm giúp xóa đói giảm nghèo được 05 hộ tại địa phương. 

Mô hình dừa xiêm xanh của ông cũng được nhân rộng cho các hộ lân cận để 

phát triển làm giàu cho gia đình và địa phương. Không những làm kinh tế 

giỏi, ông Châu còn là hội viên nông dân luôn gương mẫu đi đầu trong các 

phong trào do địa phương phát động. Những nỗ lực vươn lên không ngừng 

của ông trong phát triển kinh tế đã được các cấp, các ngành từ tỉnh đến 

huyện ghi nhận. Cụ thể nhiều năm liền ông Ngô Văn Châu được công nhận 

là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi do các cấp Hội khen tặng. Đặc biệt, 

gần đây nhất là ông còn được UBND tỉnh Trà Vinh tặng Bằng khen nông 

dân sản xuất, kinh doanh giỏi, giai đoạn 2017 - 2021. 

Có thể nói hội viên nông dân Ngô Văn Châu thực sự là tấm gương sáng 

trong việc tự lực vươn lên làm giàu, xứng đáng để hội viên và nhân dân xã 

Tân Hòa cũng như nhân dân huyện Tiểu Cần tham khảo, áp dụng. Từ những 

mô hình như thế sẽ góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua làm kinh tế của 
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địa phương, xây dựng quê hương Tân Hòa ngày một phát triển và sớm về 

đích nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời cũng góp phần đưa huyện Tiểu Cần 

đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào 

năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.  

                                                                                       Lâm Diễm 

 

BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI NĂM 2022 
 

 
 

Trong 02 ngày 26 và 27/5/2022, 

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi 

tỉnh tổ chức khóa tập huấn, bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho 

gần 100 đại biểu là trưởng, phó Ban 

chuyên trách Hội Người cao tuổi 

cấp huyện; Chủ tịch, phó Chủ tịch,  

Trưởng Ban kiểm tra Hội Người cao tuổi xã, thị trấn và Chi hội trưởng 

Hội Người cao tuổi 80 ấp, khóm. Tại khóa tập huấn, các đại biểu được triển 

khai, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi; Chính sách 

trợ giúp xã hội, bảo trợ xã hội; quy định về quản lý và sử dụng kinh phí 

chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng 

thọ, ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi; hướng dẫn 

thực hiện chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; chế độ đối với chức danh lãnh 

đạo chuyên trách của Hội; Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ 

tự giúp nhau đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; Quyết định về việc ủy quyền 

giải quyết thủ tục hành chính đối với Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò 

người cao tuổi cấp xã trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch triển khai thực hiện 

Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2022 – 2025 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; hướng dẫn tổ chức các phong trào thi đua yêu 

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

xuất, kinh doanh giỏi”…  

Thông qua các nội dung, kiến thức của khóa tập huấn sẽ góp phần giúp 

cho đội ngũ cán bộ làm công tác Hội Người cao tuổi phát huy tốt vai trò của 

tổ chức Hội đối với Người cao tuổi, nhất là trong việc tham mưu cho cấp ủy, 

chính quyền thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với Người cao 

tuổi trong giai đoạn hiện nay. 
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                                                                                     Trường Vũ 

 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN QUÂN NĂM 2022 

 
 

Hội đồng nghĩa vụ Quân sự 

huyện Tiểu Cần vừa tổng kết công 

tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 

ngũ năm 2022 và triển khai một số 

nhiệm vụ trọng tâm về công tác 

tuyển quân năm 2023.  

Trong đợt tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, UBND tỉnh 

giao chỉ tiêu cho huyện Tiểu Cần tuyển 122 công dân; trong đó thực hiện 

nghĩa vụ quân sự 98 công dân, thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân 24 công 

dân. Trên cơ sở đó, Hội đồng nghĩa vụ quân sự 2 cấp (huyện, xã, thị trấn) 

tiến hành các bước xét duyệt hồ sơ, báo khám sức khỏe, báo lệnh nhập ngũ 

cho công dân theo đúng quy định. Kết quả, năm 2022 huyện Tiểu Cần có 

122/122 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 

Trong đó, tuổi đời từ 18 – 22 tuổi chiếm 92,62%; tuổi đời từ 23 – 25 tuổi 

chiếm 7,37%. Về học vấn, THCS đạt 39,34%; THPT đạt 53,27%; trình độ 

Cao đẳng, Đại học 09 thanh niên, đạt 7,37%. Có 09 thanh niên có trình độ 

chuyên môn kỹ thuật cần cho Quân đội, Công an. 100% thanh niên nhập ngũ 

có đủ sức khỏe theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính 

quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đáng chú ý, trong số 122 thanh niên lên 

đường nhập ngũ năm 2022 được giao cho 04 đơn vị: Sư đoàn 9, Quân Đoàn 

4 - Quân khu 9; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Trà Vinh; Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Trà Vinh và Công an tỉnh Trà Vinh.  

Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2023, Hội đồng NVQS 

huyện Tiểu Cần chỉ đạo các xã, thị trấn làm tốt khâu nắm nguồn, đăng ký 

quản lý tuổi 17 và thực hiện đầy đủ quy trình xét duyệt, bình nghị ra dân để 

lấy ý kiến nhận xét về trình độ, đạo đức thanh niên và các trường hợp tạm 

miễn, tạm hoãn nhập ngũ đảm bảo khách quan, công bằng. Đối với công tác 

khám sức khỏe cũng phải đảm bảo đúng qui định, chính xác, khách quan 

trong kết luận sức khỏe; tỷ lệ công dân được thông báo khám sức khỏe 

không quá 04 công dân/1 chỉ tiêu và báo lệnh nhập ngũ với tỷ lệ dự phòng 

không quá 5% so với chỉ tiêu trên giao. Ưu tiên chọn những công dân có đủ 
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điều kiện sức khỏe loại 1 và loại 2. Đặc biệt là quan tâm tạo nguồn bồi 

dưỡng phát triển đảng viên mới; mỗi xã, thị trấn đạt ít nhất từ 1 - 2 đảng viên 

làm nòng cốt cho phong trào. 

Dịp này, huyện Tiểu Cần có 10 tập thể và 31 cá nhân được Chủ tịch 

UBND huyện khen thưởng thành tích trong công tác tuyển quân năm 2022. 

                                                                                       Tố Uyên 

 

DIỄN TẬP PHƯƠNG ÁN PHÕNG CHÁY CHỮA CHÁY 

TRƯỜNG THPT HIẾU TỬ 

 

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa 

cháy và Cứu nạn, cứu hộ - Công an 

huyện Tiểu Cần vừa tổ chức diễn 

tập phương án Phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường 

THPT Hiếu Tử.  

Với phương án giả định, vào khoảng 11 giờ ngày 06/5/2022 khi giáo 

viên và học sinh các khối lớp của trường vừa kết thúc tiết học cuối buổi sáng 

thì phát hiện sự cố cháy nổ, lửa bùng phát nhanh tại tầng 1 của trường. Ngay 

sau đó, cán bộ giáo viên và nhân viên bảo vệ trường khẩn trương đánh kẻng 

báo động và gọi điện đến số 114 để lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên 

nghiệp hỗ trợ; đồng thời nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm giáo viên, 

học sinh còn lại ở các phòng để hỗ trợ sơ tán ra khỏi đám cháy; đồng thời sử 

dụng bình chữa cháy tại chổ để xử lý đám cháy, chờ lực lượng chữa cháy 

chuyên nghiệp đến hỗ trợ… Khoảng 10 phút sau, 02 xe chữa cháy chuyên 

dùng và đội cứu nạn, cứu hộ có mặt tại hiện trường, phối hợp với cán bộ, 

giáo viên và nhân viên bảo vệ triển khai đội hình xử lý đám cháy... Sau 

khoảng 05 phút, đám cháy giả định đã được khống chế; kết thúc phần diễn 

tập chữa cháy khẩn cấp, cứu người, sơ tán tài sản tại Trường THPT Hiếu Tử, 

huyện Tiểu Cần. 

Đánh giá về hoạt động của buổi diễn tập, đại diện Đội Cảnh sát PCCC 

– Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Tiểu Cần cho rằng công tác phối hợp giữa 

2 đơn vị trong diễn tập chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tương đối đồng bộ, đúng 

theo yêu cầu kỹ thuật, nguyên tắc xử lý tình huống phòng cháy chữa cháy. 

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

 

THÓI QUEN RÈN LUYỆN 

 

 

Trong ao cá ở trước nhà sàn của Bác Hồ ở Phủ Chủ tịch (Hà Nội), có 

đủ loại cá rô phi, cá trắm cỏ,… trong đó có duy nhất một con cá chép đỏ. 

Các buổi chiều sau giờ làm việc, Bác thường tự tay cho cá ăn. Theo tiếng vỗ 

tay quen thuộc của Bác, đàn cá đổ xô về, tranh nhau đớp thức ăn do Bác 

tung xuống. Riêng chú cá chép đỏ, vì có một mình nên dường như được Bác 

quan tâm hơn. Ngược lại, chú cá cũng thường xuyên quẩn quanh bên bóng 

Bác. 

Sau lần đi công tác nước ngoài một tháng về, chiều chiều Bác lại cho cá 

ăn nhưng không thấy con cá chép đỏ. Bác nói với đồng chí Vũ Kỳ: “Mình 

không thấy con cá gáy đỏ đến ăn nữa (tức cá chép, ở Nghệ An gọi là cá gáy). 

Không khéo các chú ở nhà câu mất rồi”. Anh Vũ Kỳ không biết trả lời như 

thế nào, chỉ khẽ: “Vâng”. 

Khoảng 10 ngày sau, buổi chiều bên ao cá, Bác vui vẻ: “Kìa chú xem, 

con cá gáy đỏ đã đến rồi đấy”. Hoá ra những ngày Bác đi vắng, anh em tuy 

không câu nhưng cũng không duy trì cho cá ăn buổi chiều, nên cá quên mất 

nếp. Từ ngày về, Bác lại duy trì đều đặn việc cho cá ăn cùng với vỗ tay, nên 

cá biết tìm về. Nhìn chú cá, Bác nhận xét: “Các chú ở nhà chắc là không cho 

cá ăn đều, nên nó mới phải đi kiếm ăn lăng băng như thế”. Thấy có các chiến 

sĩ cảnh vệ trẻ cùng xem Bác cho cá ăn, Bác nói nhỏ: “Với con người cũng 

thể, nhất là thanh niên, không quan tâm rèn luyện thường xuyên thì cũng 

vậy”. 

Đồng chí Việt Phương, thư ký lâu năm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, 

người có vinh dự thường xuyên làm việc bên Bác Hồ, kể lại: 

Bác thường xuyên khuyên mọi người rèn luyện sức khoẻ. Có lần gặp 

anh em trẻ, Bác nói rất thấm thía: “Cái gì cũng quen đi thôi các chú ạ. Chăm 

cũng quen đi, mà lười cũng quen đi, quen nhanh thôi chứ không lâu đâu. Thế 

nào là khó khăn? Khó khăn là cái chưa quen. Rèn luyện cho quen đi thì khó 
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cũng không còn khó khăn nữa. Kiên trì rèn luyện, sẽ đến một lúc làm cái khó 

thấy rằng không khó”. 

Bác nói như vậy và suốt đời Bác tự rèn luyện, rèn đến mức coi việc 

khắc phục khó khăn như nhuyễn vào người, thành bản lĩnh, thành ra nếp tự 

nhiên. 

BÀI HỌC 

Mỗi người trong công việc và cuộc sống hằng ngày, cần tự đặt ra cho 

mình mục tiêu rèn luyện những thói quen tốt, nhất là thói quen khắc phục 

khó khăn. Làm được như vậy sẽ giúp mỗi người tự tin và quyết tâm hoàn 

thành nhiệm vụ. 
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Trong số này: 

 

 1. Lịch sử Đảng  ộ huyện Tiểu Cần 

2. Mối nguy hại từ việc xem nhẹ một căn  ệnh 

3. Phản  ác các quan điểm sai trái, thù địch về công tác đấu tranh 

phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam. 

4. BTV Huyện ủy lãnh, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm. 

5. Tăng cường tiếp cận, xử lý, chia sẻ thông tin tích cực trên trang 

mạng xã hội 

6. Huyện ủy kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết 5 tháng đầu 

năm 2022 tại Đảng bộ xã Ngãi Hùng 

7. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, tạo đà cho việc xây 

dựng thành công các tiêu chí thị xã vào năm 2025. 

8. HĐND huyện khóa X tổ chức kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề) 

9. Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại 06 xã – thị trấn 

10. Hoàn thành công tác bầu cử Trưởng BND ấp, khóm kết hợp bầu 

thành viên Ban Thanh tra nhân dân xã, thị trấn 

11. Hội nghị giao  an các đoàn thể và hội quần chúng cơ sở 

12. Lãnh đạo huyện gặp gỡ, đối thoại với người lao động 

13. Thả Ong ký sinh diệt sâu đầu đen hại dừa 

14. Xây dựng gia đình no ấm,  ình đẳng tiến  ộ và hạnh phúc 

15. Triển khai Đề án xây dựng xã hội học tập (GĐ 2021 – 2030). 

16. Ban Dân tộc tỉnh bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín 

17. Phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 

18. Công nhận 07 ấp nông thôn mới kiểu mẫu 

19. Gương sáng hội viên nông dân làm kinh tế giỏi 

20. Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Người cao tuổi năm 2022 

21. Tổng kết công tác tuyển quân năm 2022 

22. Diễn tập phương án PCCC tại Trường THPT Hiếu Tử 

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

Minh 
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THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiểu Cần phát hành 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

NGUYỄN MINH THÀNH 

 

Chịu trách nhiệm nội dung: 

ĐINH VĂN TRƯỜNG 

 

Biên tập - Kỹ thuật 

TRẦN THANH QUANG 

 

Trình bày: 

MẠCH THỊ TIẾP 

 

Sửa bản in: 

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Giấy phép xuất bản số……/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền 

thông Trà Vinh cấp ngày……/……/….. Số lượng in: 545 cuốn, khổ: 

14,5x20cm, tại Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Trà Vinh. In xong và 

nộp lưu chiểu tháng ….. năm …. 
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BÌA SAU 

  
 

* Ảnh 1: Đại  iểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tiểu Cần tiếp xúc cử tri trước kỳ 

họp HĐND tỉnh giữa năm 2022 

* Ảnh 2: Lãnh đạo LĐLĐ huyện, xã, thị trấn và BCH Công đoàn cơ sở Công ty 

TNHH Trà Vinh Farm 

 

  
 

* Ảnh 3: Ấp Sóc Tre, xã Phú Cần là một trong 07 ấp NTM kiểu mẫu của huyện 

* Ảnh 4: Đội Cảnh sát PCCC – Công an huyện Tiểu Cần diễn tập phương án 

PCCC tại Trường THPT Hiếu Tử 

 

 

 

                                                Bìa & minh họa: Quang - Minh - Hẹn  
                                                    (Xuất  ản phẩm không  án) 


