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Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 
        

 HUYỆN TIỂU CẦN 21 NĂM KHÁNG CHIẾN  

CHỐNG ĐẾ QUỐC MỸ (1954-1975) 

 

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

Trong thời kỳ lịch sử này, tính chất quyết liệt của cuộc chiến tranh do 

quân thù gây ra không chỉ phơi bày ở những hành động điên cuồng dẫn đến 

sự huỷ diệt về môi trường và bóp nghẹt về kinh tế, mà còn thể hiện rõ ở 

những thủ đoạn thâm độc và những hành động tàn bạo để giành đất, giành 

dân tạo ra sự xáo động dân cư liên tục trên địa bàn này. Đó là những chiến 

dịch “Tố cộng, diệt cộng” (1957-1959); “quốc sách ấp chiến lược”; “bình 

định nông thôn” (1961-1962); chiến dịch “Tràn ngập lãnh thổ” (1973),… 

nhằm dùng bạo lực tách dân ra khỏi quỹ đạo của cách mạng để chúng dễ bề 

kiểm soát,… Đến năm 1964, hơn 5 ấp chiến lược đã được thiết lập trên địa 

bàn toàn huyện. Nhiều nơi đồng bào bị cưỡng bức phải rời bỏ ở cũ để 

chuyển đến các ấp chiến lược ven đường lớn, cạnh những đồn bót. Chẳng 

hạn như ấp chiến lược cạnh phân chi khu Bến Cát, lúc đầu chỉ có một xóm 

nhỏ gồm 16 nóc gia, chỉ sau hai tuần “xúc dân”, chúng đã đưa về đây 226 

gia đình từ nhiều địa phương khác nhau; hoặc ở ấp chiến lược Cầu Quan, 

hơn 1.500 người dân ở Long Khánh (Duyên Hải) đã bị bộ binh và cơ giới 

địch “xúc” về đây, giam hãm trong nhiều tháng (sau được sự hỗ trợ của bộ 

đội Tiểu Cần và du kích Long Thới, số dân này đã nổi dậy đốt ấp chiến lược, 

trở về quê cũ),…Trên địa bàn Tiểu Cần, trừ một số ấp chiến lược gần nhà 

thờ Thiên chúa giáo, còn những ấp khác đều có hàng rào kẽm gai, giao thông 

hào, tuyến chông tre bao bọc xung quanh và bố trí bót gác, chòi canh,… Ở 

đó người dân phải sống trong cảnh chen chúc, tù túng và bị nhồi sọ bởi 

những tư tưởng phản động văn hoá lai căng, đồi truỵ. Ở đây, người dân chỉ 

được đi ra khỏi ấp chiến lược vào ban ngày (từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều) 

và thường xuyên bị kiểm soát, theo dõi ngặt nghèo, đặc biệt là những người 

bị tình nghi là có liên quan với cộng sản. 

Sự hiểm ác của quân thù qua các “chiến dịch tố cộng, diệt 

cộng”,“Quốc sách ấp chiến lược”, “chương trình bình định nông thôn”,… 

không chỉ làm xáo động đời sống dân cư, mà còn làm gia tăng tinh thần phản 
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kháng của đồng bào. Truyền thống thượng võ và kinh nghiệm của cách 

mạng tháng 8 năm 1945 cũng như cuộc kháng chiến chống Pháp (1945-

1954) luôn khơi dậy khát vọng tự do, dân chủ trong đồng bào các dân tộc 

Tiểu Cần. Quân thù càng cưỡng bức bằng vũ lực thì lòng dân hướng về cách 

mạng. Chính vì vậy cuộc chiến tranh “giành dân” cũng diễn ra vô cùng 

quyết liệt trong vùng địch chiếm đóng. Ở đó, Mỹ - nguỵ xây dựng nhiều loại 

tổ chức khác nhau làm công cụ để lôi kéo, cưỡng bức và kìm kẹp các tầng 

lớp nhân dân trong vòng kiểm soát của chúng, như: Đảng cần lao nhân vị, 

đảng cấp tiến, thanh niên cộng hoà, nghiệp đoàn lao động, phụ nữ liên đới, 

phụ nữ bán vũ trang, hiệp hội nông dân, thanh niên thánh nghiệp, thiếu nhi 

nghĩa hiệp, tự vệ hương thôn, ngũ gia liên bảo,… Đồng thời, Mỹ, Diệm cũng 

dùng nhiều thủ đoạn gây chia rẽ trong cộng đồng dân cư, tạo ra sự nghi kỵ 

mất lòng tin lẫn nhau giữa các thanh niên trong hương thôn, đặc biệt là 

những phần tử cực đoan phản động trong đồng bào Khmer (điển hình là 

trường hợp Sơn Thương ở ấp Tân Trung Giồng, xã Tiểu Cần; đến năm 1968 

Mỹ - nguỵ đã phong hàm đại tá cho Sơn Thương và giao nhiệm vụ phụ trách 

nhà (“Miên vụ” của chính quyền Sài Gòn,…). Bằng mọi thủ đoạn dụ dỗ mua 

chuộc, lừa mị, lôi kéo, cưỡng bức,… quân thù đã đẩy một bộ phận đồng bào 

Khmer vào sinh hoạt trong các tổ chức Khmer phản động, như: “đảng khăn 

trắng”, “Mặt trận đấu tranh cho vùng Khmer hạ”, “phong trào đấu tranh 

cho việc thành lập khu tự trị Khmer hạ”, “phong trào đấu tranh cho việc 

thành lập khu tự trị Khmer ở miền Tây Nam bộ”, “giáo phái Thevarda”, 

“giáo phái Khamavani”,… luôn kích động và nói xấu các tổ chức Phật giáo 

yêu nước, như Hội MeKon; Hội phật giáo Việt Nam thống nhất,… Song 

song với việc thực hiện ý đồ phá vỡ khối đoàn kết Việt - Khmer, Mỹ - nguỵ 

còn tiến hành nhiều hoạt động nhằm chia rẽ lương - giáo. Chúng đã đưa về 

Tiểu Cần những linh mục làm tay sai cho Mỹ - nguỵ trực tiếp nắm các họ 

đạo. Chúng đã mua chuộc được khá nhiều chức sắc đạo Thiên chúa ở đây, 

quyết tâm biến vùng này thành lực lượng chống cộng triệt để. Tại vùng đồng 

bào theo đạo Thiên Chúa, chính quyền địch hỗ trợ cho việc xây dựng thêm 

nhà thờ, nhà giảng, mở trường học kết hợp dạy giáo lý, xây dựng bệnh viện, 

tu sửa đường giao thông, phát triển mạng lưới thông tin đại chúng,… Thông 

qua những phần tử tay sai, phản động đội lốt thầy tu, như: linh mục Đỗ Minh 

Tâm, linh mục Nguyễn Văn Tý, Quản Hữu, Xếp Bạch, Sáu Khiến (ở xã Tập 
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Ngãi), linh mục Nguyễn Hữu Diên, Quản Tâm, Tiến Cao, Tiền Lùng (ở xã 

Tân Hoà),… chúng quyết tâm biến vùng Công giáo Tiểu Cần mà trọng điểm 

là Mặc Bắc – Cầu Quan thành chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và quân 

đội nguỵ trên địa bàn này. Vào năm 1959, Ngô Đình Diệm đích thân về 

thăm họ đạo Mặc Bắc, tập trung giáo dân lại và tuyên truyền nói xấu cách 

mạng. Vào năm 1972, chính quyền Nguyễn Văn Thiệu khen ngợi xứ đạo 

Mặc Bắc và công nhận là Long Thới đạt “tiêu chuẩn loại A”,… Đồng thời 

với sự ưu đãi Thiên chúa giáo, Mỹ - nguỵ đã trắng trợn ngược đãi với Phật 

giáo, như: Cấm treo cờ Phật trong ngày Phật Đản (1963); tìm cách cô lập và 

chia rẽ các chức sắc ngay tại một chùa Khmer (như trường hợp chùa Ô 

Đùng, xã Tiểu Cần); Dùng bom, pháo tàn phá chùa (như trường hợp chùa Bà 

Bèn, xã Hùng Hoà); Chùa, thánh thất bị chiến tranh tàn phá như: Chùa Sóc 

Tràm, Từ Ô, Hoà Trinh (Hùng Hoà); Chùa Phật Long Sơn - thị trấn Tiểu 

Cần; chùa Dơi ấp Ngãi Hoà – xã Tập Ngãi; thánh thất Cao Đài - Đại Sư. Đặc 

biệt năm 1968, chùa Long Sơn bị địch dội bom làm sập chánh điện, chết một 

Hoà thượng chủ trì); tiến hành hàng trăm cuộc vũ trang vây ráp chùa, lục 

soát chùa, bắt sư sãi đi lính,… Những hành động ấy đã làm cho xã hội nông 

thôn thêm náo loạn. 

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, quân thù không thể kìm kẹp và 

kiểm soát được con tim, khối óc của người dân trong vùng chúng chiếm 

đóng. Phần lớn đồng bào ở đây vẫn giữ tốt mối quan hệ với đảng viên và tổ 

chức Đảng Cộng sản, giữ vững mối liên hệ với đồng bào sống trong vùng 

giải phóng và đặt niềm tin vào sự nghiệp xây dựng chế độ mới, cuộc sống 

mới ở đó. Sau Đồng khởi (1960), vùng giải phóng ở Tiểu Cần được hình 

thành củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Năm 1961, Uỷ ban Mặt trận 

Dân tộc giải phóng được thành lập ở cấp huyện và cấp xã, làm chức năng 

của một chính quyền tự quản, điều hành và phối hợp hoạt động ở các xã, ấp. 

Các cấp uỷ Đảng và Uỷ ban Mặt trận luôn chú trọng đến việc thực hiện 

những cải cách dân chủ, cải thiện đời sống vật chất và nâng cao mức sống 

tinh thần cho dân cư. Phát huy truyền thống tương trợ và đoàn kết việc điều 

chỉnh ruộng đất được tiếp tục tiến hành một cách dân chủ và tự nguyện, giữ 

gìn sự hoà thuận và tin cậy lẫn nhau giữa các thành viên trong cộng đồng. 

Mặc dù quân thù thường xuyên bắn phá, càn quét, mà những bệnh xá, trường 

học, nhà bảo sanh, phòng thông tin,… vẫn được xây dựng ở nhiều nơi. Các 
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đội văn nghệ của huyện và của các xã được thành lập. Đội chiếu phim lưu 

động và các đoàn văn công của tỉnh cũng thường về phục vụ đồng bào vùng 

giải phóng Tiểu Cần, thu hút sự chú ý và tham dự của đồng bào trong vùng 

địch kiểm soát. Không khí sinh hoạt tự do, dân chủ, cởi mở,… Không chỉ là 

nguồn lực tinh thần to lớn tiếp sức cho đồng bào trong vùng giải phóng vượt 

qua nhiều khó khăn, gian khổ, hy sinh để có những đóng góp liên tục và trực 

tiếp vào sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mà còn là hiện thực 

sinh động cổ vũ đồng bào trong vùng địch kiểm soát giữ vững niềm tin vào 

cách mạng, không ngừng vươn lên, góp sức ngày một nhiều hơn vào công 

cuộc giải phóng quê hương, đất nước.  

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo) 

 
 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ  

GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG 

 
                                                         Nguồn từ Báo Tạp chí xây dựng Đảng 

Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng nói chung và của tổ chức 

cơ sở đảng nói riêng phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng sinh hoạt chi bộ. 

Chất lượng sinh chi bộ là thước đo quan trọng để đánh giá, phân loại tổ chức 

đảng và đảng viên. 

Tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ 

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên của chi bộ đảng. Bác Hồ 

viết: “Đảng mạnh là do các chi bộ mạnh. Chi bộ mạnh là do các đảng viên 

hăng hái và gương mẫu”
(1)

. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những 

yếu tố quan trọng quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Sinh hoạt chi bộ là phương cách để phòng bệnh từ sớm, từ xa; chữa trị bệnh 

khi căn bệnh đó “còn trong trứng nước”. Sinh hoạt chi bộ là trường học để 

rèn luyện cấp ủy, rèn luyện bí thư cấp ủy và cũng là trường học để rèn luyện 

đảng viên. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của mỗi cấp ủy viên, đảng viên 

đều được biểu hiện và được rèn luyện, chỉnh sửa uốn nắn trong chi bộ. Chi 

bộ là tổ chức cơ sở, là hạt nhân hệ thống chính trị cơ sở, đồng thời cũng là 

nơi đảng viên sinh hoạt nhiều nhất. Thông qua sinh hoạt chi bộ để thực hiện 
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nhiệm vụ chính trị, đồng thời bộc lộ tính cách, sở trường, thế mạnh cũng như 

thiếu sót, khuyết điểm của đảng viên. Từ chi bộ, đảng viên có điều kiện để 

rèn luyện, phấn đấu, từng bước giữ gìn, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản 

lĩnh, lập trường cách mạng. 

Còn nhiều băn khoăn 

Sinh hoạt chi bộ là công việc định kỳ hằng tháng. Vì cứ mỗi tháng diễn 

ra một lần và khi so sánh nội dung sinh hoạt giữa các tháng, dường như gần 

giống nhau nên xuất hiện tình trạng coi nhẹ sinh hoạt chi bộ. Đánh giá chưa 

đúng mức tầm quan trọng, cũng như tác dụng của sinh hoạt chi bộ không chỉ 

xuất hiện ở một số đảng viên bình thường mà còn có thể có ở một số cấp ủy 

viên và đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị, từ đó dẫn 

đến một số tình trạng: Coi trọng công tác chuyên môn hơn sinh hoạt chi bộ, 

từ đó xếp lịch làm việc “ưu tiên” họp chuyên môn trước, họp chi bộ sau, 

hoặc “tiện thể” lồng ghép công tác đảng sau khi họp chính quyền. Chi ủy 

chuẩn bị nội dung không chu đáo, cẩn thận, đến khi họp chi bộ điều hành 

lúng túng, không rõ trọng tâm, chủ đề buổi sinh hoạt. Đảng viên không được 

thông tin trước về nội dung cụ thể nên không chuẩn bị ý kiến phát biểu, tham 

luận. Trong hội nghị chi bộ hoặc là không tham gia ý kiến, hoặc là phát biểu 

qua loa, chiếu lệ, thậm chí lan man không đúng chủ đề. 

Tình trạng họp chi bộ không phát biểu ý kiến, “mũ ni che tai”  đang xảy 

ra ở mức độ rất đáng lo ngại ở một bộ phận đảng viên, nhất là đảng viên mắc 

bệnh “cơ hội”, đảng viên trẻ tuổi đời, ít tuổi đảng. Tình trạng không được 

nói (thời gian họp chi bộ không đủ, lãnh đạo độc đoán, chuyên quyền, hách 

dịch, thiếu dân chủ), không dám nói (người nói sợ mất lòng cấp trên) thì sinh 

hoạt chi bộ chỉ là hình thức mà không thực chất. Các “sản phẩm” của cuộc 

họp đầy đủ nhưng không có chất lượng. Nghị quyết thông qua trong phiên 

họp thiếu dân chủ, không ai dám nói lên ý kiến quan điểm cá nhân của mình, 

nhất là ý kiến khác với bí thư chi bộ thì văn kiện đó chỉ là sự “hợp thức hóa” 

ý chí của thiểu số. Đảng viên không dám nói cũng có nghĩa là không dám 

đấu tranh phê bình và tự phê bình. Tự phê bình và phê bình là quy luật tồn 

tại và phát triển của Đảng ta. Có tự phê bình và phê bình mới tìm ra những 

căn bệnh đang phá hoại cơ thể của Đảng, bắt đúng bệnh sẽ tìm được đúng 

thuốc để chữa trị. 
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Những giải pháp căn bản 

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xin đề xuất các cấp ủy quan 

tâm làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

Một là, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh 

hoạt chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Kết luận là cần phải ra sức củng 

cố các chi bộ, để tất cả các chi bộ trở nên thật sự là hạt nhân lãnh đạo của 

Đảng ở mọi bộ, mọi ngành, mọi nghề, mọi nơi”
(2)

. Ý thức tốt trong sinh hoạt 

chi bộ bắt nguồn từ nhận thức về vị trí của chi bộ trong bộ máy tổ chức và cơ 

chế vận hành của Đảng. Chi bộ là hạt nhân, hạt nhân tốt thì Đảng khỏe mạnh 

và hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo đất nước. Do đó, cần tuyên truyền, giáo 

dục cho đội ngũ đảng viên toàn Đảng thấy rõ nghĩa vụ, trách nhiệm trong 

sinh hoạt chi bộ. Thấy rõ tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để sẵn sàng 

tâm thế, chuẩn bị nội dung phát biểu, góp ý thật xác đáng vào các quyết định 

của chi bộ. Nêu cao tinh thần tự giác và chủ động của cấp uỷ viên cũng như 

từng đảng viên. Việc nhớ lịch họp, chuẩn bị nội dung phát biểu, cân nhắc để 

biểu quyết tại hội nghị… là những việc bắt buộc phải nhớ, phải làm trước 

khi bước vào cuộc họp chi bộ. 

Hai là, chuẩn bị tốt nội dung cuộc họp. Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi 

ủy cần họp để chuẩn bị nội dung cho cuộc họp chi bộ, thông qua dự thảo 

nghị quyết của chi bộ. Phiên họp chi ủy thường chỉ có 3 hoặc 5 chi ủy viên, 

tất cả có thể “đặt lên bàn”, nói thẳng, nói thật; giải quyết những vướng mắc, 

những chỗ chưa thống nhất giữa các chi ủy viên. Khi chi ủy đã thống nhất, 

phát ngôn của chi ủy viên phải tuyệt đối chấp hành ý kiến tập thể chi ủy đã 

kết luận, không được nói, viết ý kiến cá nhân trái với ý kiến tập thể. 

Chủ động thông báo lịch họp và chương trình nghị sự phiên họp. Đối 

với chi bộ lãnh đạo nhiệm vụ chính trị ở những địa bàn ổn định, đảng viên 

tập trung, đặc biệt là chi bộ “hưu trí” có thể định kỳ một ngày cố định trong 

tháng để họp chi bộ. Cố định ngày họp chi bộ để đảng viên chủ động công 

việc chuyên môn và sinh hoạt gia đình để tham gia đầy đủ, đúng giờ và 

chuẩn bị nội dung phát biểu chu đáo. Đối với những chi bộ mà đối tượng 

lãnh đạo là những đơn vị công tác hợp thành bởi nhiều chuyên môn khác 

nhau, địa bàn trải dài nhiều địa phương, thậm chí ở ngoài nước… thì cần lựa 
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chọn ngày “tối ưu” để đảng số cao nhất, nội dung thảo luận kỹ nhất và quyết 

nghị chuẩn xác nhất. 

Ba là, chú trọng công tác điều hành của người đứng đầu chi bộ, bởi 

điều hành linh hoạt, giải quyết các phần việc gọn gàng, đúng quy định, khơi 

gợi được nhiều ý kiến cá nhân, thảo luận kỹ lưỡng, kết luận chuẩn xác và 

biểu quyết thông qua nghị quyết là những nhân tố quyết định thành công tốt 

đẹp của một cuộc sinh hoạt chi bộ. Quá trình điều hành sinh hoạt chi bộ cần 

bảo đảm đúng quy định và hướng dẫn của cấp trên, đúng chương trình nghị 

sự đã thông báo; đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; các quyết nghị của chi 

bộ phải đúng trình tự, thủ tục. Người chủ trì cần nắm chắc, vững nguyên tắc, 

có kiến thức về xây dựng Đảng. Đối với những bí thư chi bộ mới được bầu 

giữ chức vụ thường chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức về Đảng 

nên dễ lúng túng, bị động trong điều hành cuộc họp. Theo đó, cần tích cực 

học tập, nghiên cứu và rèn luyện trong thực tiễn. 

Bốn là, phát huy dân chủ, tôn trọng và bảo lưu ý kiến đảng viên và ý 

kiến thuộc về thiểu số. Nguyên tắc quan trọng nhất trong tổ chức, sinh hoạt 

đảng là nguyên tắc tập trung dân chủ. Trong những nội dung chính yếu của 

nguyên tắc này có nội dung: “trước khi biểu quyết, mỗi thành viên được phát 

biểu ý kiến của mình, đảng viên có ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo 

lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên”
(3)

 . Việc phát biểu ý kiến tại cuộc họp 

chi bộ vừa quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của đảng viên, nghị quyết của phiên 

họp, cũng như các quyết định của chi bộ sẽ đúng đắn nhất khi chúng ta phát 

huy được quyền dân chủ của đảng viên. Chất lượng sinh hoạt chi bộ tốt, 

đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, cộng với tình thương yêu đồng chí lẫn 

nhau là liều “vắc-xin” hiệu quả để phòng và chống nguy cơ suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong 

Đảng ta hiện nay. 

PHÕNG CHỐNG, ĐẤU TRANH THÓI BA PHẢI 

VÀ THÁI ĐỘ “IM LẶNG ĐÁNG SỢ” 
 

Nguồn từ Báo quân đội nhân dân 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng chỉ rõ 27 biểu hiện suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn 

biến", "tự chuyển hóa". Trong đó có một biểu hiện suy thoái về tư tưởng 
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chính trị là: "Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng 

không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”. Thực tế thấy rằng những thiếu sót, 

khuyết điểm này đã được gọi đúng tên, cái nọ liên quan đến cái kia, thậm chí 

là nơi trú ẩn, là chỗ để ngụy biện cho những điều sai trái. Vì vậy, phải đồng 

thời phân tích, chỉ rõ biểu hiện, nguyên nhân và cách khắc phục nó thế nào 

cho hiệu quả, để hướng tới xây dựng một bầu không khí trong lành, tin cậy, 

chân thành, vô tư trong mỗi cơ quan, đơn vị. 

Xưa nay có nhiều cách nói về những người dĩ hòa vi quý. Nào là ông ba 

phải, gió chiều nào che chiều ấy. Nào là ông mũ ni che tai, khôn ăn người. 

Nặng nề hơn thì cho rằng đó là kẻ “ngậm miệng ăn tiền”. Thời hiện đại, còn 

có những cụm từ mới xuất hiện: “tai lành tai điếc”, “đi giữa hai hàng”... 

Năm 1947, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết cuốn “Sửa 

đổi lối làm việc”. Bác gọi những kẻ khôn ăn người như thế là “bọn thứ ba”. 

Đó là những kẻ cơ hội, là khôn mà không ngoan, làm gì cũng nghĩ đến cái 

lợi riêng mình mà quên đi lợi ích chung, quyền lợi của người khác. Thời 

nay, "bọn thứ ba" là người ta ám chỉ những người "dĩ hòa vi quý". Thật ra 

thành ngữ “dĩ hòa vi quý” khởi thủy của nó là thiện ý tốt. Nôm na rằng, lấy 

hòa thuận làm vui. Chịu khó nhẫn nhịn một chút, hòa là quý, nhẫn là cao. 

Đừng vội nổi xung lên, phỉ báng, nhiếc móc nhau, bé xé ra to, mà nên “biến 

đại sự thành tiểu sự, tiểu sự thành vô sự”. Đúng như cái nghĩa ngọn nguồn 

này thì quá hay. Thế nhưng, theo thời gian, theo những diễn biến phức tạp 

trong đời sống hiện đại mà dần dần cái nghĩa của thành ngữ này bị hiểu 

chệch, hiểu sai, lắm khi chỉ còn được hiểu theo nghĩa đó là tính cách khôn 

lỏi, chả bao giờ nêu chính kiến, “tránh voi chả xấu mặt nào”, tránh mất lòng 

người khác, nhất là mất lòng cấp trên. 

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng chỉ rõ 27 biểu hiện suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn 

biến", "tự chuyển hóa". Trong đó có một biểu hiện suy thoái về tư tưởng 

chính trị là: "Trong phê bình thì nể nang, né tránh, ngại va chạm, thấy đúng 

không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh”. Thực tế thấy rằng những thiếu sót, 

khuyết điểm này đã được gọi đúng tên, cái nọ liên quan đến cái kia, thậm chí 

là nơi trú ẩn, là chỗ để ngụy biện cho những điều sai trái. Vì vậy, phải đồng 

thời phân tích, chỉ rõ biểu hiện, nguyên nhân và cách khắc phục nó thế nào 

https://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/ngai-phe-binh-gop-y-khong-chi-la-suy-thoai-694142
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cho hiệu quả, để hướng tới xây dựng một bầu không khí trong lành, tin cậy, 

chân thành, vô tư trong mỗi cơ quan, đơn vị. 

"Ngậm miệng" tức là ngược lại với những anh hay phán xét, phách lối, 

a dua, nói năng văng mạng. Đương nhiên, cả hai thái cực này đều cần phê 

phán. "Ngậm miệng" mà là “một sự nhịn chín sự lành”, giữ kín chuyện nội 

bộ, khỏi tổn thương người khác thì hẳn là điều tốt. Cái nguy hại ở chỗ “ngậm 

miệng ăn tiền”, tức là đã có chủ ý xấu rồi. Ở một cơ quan nọ, mấy người bảo 

nhau, cái ông X lúc nào mồm cũng như rùa ăn sung, chả có chính kiến gì. 

Khi anh ta có ý kiến thì toàn dựa ý cấp trên, dựa ý tập thể, mong “làm rõ 

thêm” và “hy vọng rằng”. Còn khi cần nói rõ, vấn đề này sai chỗ nào, đúng 

chỗ nào, thái độ của anh, sẽ xử lý ra sao, thì anh ta sẽ “ném cát bụi tre” bằng 

những câu chữ mập mờ, nước đôi, đại loại như: "Cần tính toán thêm, nên hỏi 

lại cơ sở, vấn đề này nhạy cảm, có thể lùi đến phiên họp sau được không?". 

Hoặc có anh nói ráo hoảnh: “Tôi biểu quyết theo đa số”. Thế nhưng lúc giải 

lao thì vẫn là anh, rỉ tai người này, vỗ vai người khác: “Ông nói đi, ông nói 

khách quan hơn tôi. Tội cậu này đáng chém”. Hoặc: “Oan cho nó quá! Đồng 

chí gần nó lâu sao không nói. Sau này nó oán chúng ta”. Cái kiểu bày tỏ, vận 

động hành lang này đã cũ lắm, nhưng nó sống dai dẳng và biến ảo rất tinh vi. 

Nhất là từ khi nó được sự "phù phép" của chiếc điện thoại thông minh vốn 

chả có tội vạ gì. 

Vì sao căn bệnh này tồn tại dai dẳng thế? Vì sao mà không ít cán bộ, 

trong đó có cán bộ cấp cao cũng mắc thói tai lành tai điếc. Thậm chí có vị 

chủ trì cuộc họp sắp diễn ra cũng “khó” nói sự thật, bèn nghĩ ra cách gọi 

điện cho cấp dưới: "Mai chú đề xuất nhé. Anh nêu 3 phương án, chú theo 

phương án này. Việc này là anh vì chú!". Nó khiến cho người trong cuộc 

trằn trọc, mất ngủ không đáng có. Nó là mảnh đất cho cái “cây” suy diễn nảy 

mầm, suy bụng ta ra bụng người, chủ quan và phiến diện. 

Vì sao dai dẳng thế, còn là do thái độ cầu an. Nói ra lúc này thế nào 

đây, khen cũng chết, chê cũng chết. Đại hội đến nơi rồi, bầu bán sát gần rồi, 

mất phiếu có khi chỉ vì “lộ thiên cơ”, thế là đành trốn vào một cái tham luận 

vô thưởng vô phạt “mạnh bước trên đường phát triển”. Im lặng còn vì một 

thỏa thuận ngầm nào đó, lợi ích của tôi, của anh, của “nhóm tôi”, “nhóm 

anh”. Và người ta đã chọn im lặng. 
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Vì sao dai dẳng thế? Vì cái chủ nghĩa cá nhân trong mỗi con người, cái 

tôi lớn quá. Có khi là vì quá đam mê quyền lực, quá ham muốn về vật chất 

nên đánh mất mình. Quyền lực và danh vọng thường làm hư hỏng con 

người. Vụ Việt Á gần đây nhất, cái vô lương hoành hành trên nỗi đau khổ 

của đồng loại là một minh chứng rõ nhất. Có người rao giảng về đạo đức 

nhưng đã “im lặng” cho thuộc cấp, cho những đơn vị liên quan nhân danh 

khoa học vi phạm pháp luật. 

Rất mừng là, bên cạnh những chuyện kể trên, có rất nhiều gương sáng 

quanh ta. Trong các cơ quan, đơn vị có rất nhiều những tấm gương sáng -

tấm gương trung thực, dám nói thẳng, nói thật. Thấy đúng thì bảo vệ để 

khuyến khích người tốt, việc tốt, lên án những kẻ cơ hội, đố kỵ, thúc đẩy 

công việc hoàn thành. Thấy sai thì lên tiếng mạnh mẽ để làm rõ đúng sai, 

vạch trần tham nhũng, tiêu cực. Có những cán bộ quân đội, cựu chiến binh 

suốt mấy chục năm không chịu im lặng, kiên quyết đấu tranh vạch trần cái 

xấu, cái ác, mặc dù có thể nguy hiểm tới bản thân, gia đình. Như trường hợp 

cựu chiến binh Trần Văn Bính (sinh năm 1946), 20 năm kiên trì đấu tranh 

chống tham nhũng và cuối cùng đã thành công. Ông đã thẳng thắn nêu vấn 

đề tiêu cực ra trước Đại hội Đảng bộ phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, 

Hà Nội). Bị đe dọa, bị đánh trọng thương ông vẫn không lùi bước. Các cán 

bộ tiêu cực cũng không mua được sự “im lặng” của ông, dù họ trả “giá” rất 

cao. Thấy sai mà mình im lặng thì càng sai, ông Bính trả lời đơn giản như 

vậy. 

Một câu hỏi đã có nhiều dịp được trả lời, rằng làm sao đây để chống 

được căn bệnh “điếc có chủ ý”? Xin thưa, chúng ta vẫn phải tiếp tục trả lời, 

vì thực tiễn luôn vận động, vì sự diễn biến phức tạp của tình trạng này. 

Thẳng thắn và trung thực, nói như vậy mà làm thì khó thay! Nhưng nhất 

định phải làm. Trước hết là phải xây dựng được khối đoàn kết, thật sự dân 

chủ trong sinh hoạt đảng và các tổ chức chính trị-xã hội. Người đứng đầu 

đơn vị phải thật sự gương mẫu, đề cao trách nhiệm cá nhân, phải có con mắt 

tinh đời để nhận ra ai chân, ai giả, ai tạm thời im lặng vì cái chung, ai “ngậm 

miệng ăn tiền”? Khi anh không nói ra, không hẳn mọi người không biết, vì 

còn có một nhân chứng nữa, đó chính là lương tâm anh. Và điều không bao 

giờ cũ: Nghiêm túc tự phê bình và phê bình để nội bộ thật sự đoàn kết, hiểu 

nhau, tin nhau, hướng đến những giá trị tốt đẹp, nhân văn, vì sự phát triển, 
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vững mạnh của cơ quan, đơn vị; đồng thời cũng vì sự tiến bộ, trưởng thành 

của mỗi cán bộ, đảng viên. 

 

HỘI THẢO THÔNG QUA ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ  

ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HUYỆN GIAI ĐOẠN 1975 – 2020 

 

 

Huyện ủy Tiểu Cần vừa tổ 

chức buổi hội thảo thông qua bản 

sơ thảo đề cương lịch sử Đảng bộ và 

Nhân dân huyện Tiểu Cần giai đoạn 

1975 – 2020.  

Theo bản sơ thảo đề cương lịch sử Đảng bộ và Nhân dân huyện Tiểu 

Cần giai đoạn 1975 – 2020 do tổ sưu tầm biên soạn lịch sử Trường Chính trị 

tỉnh Trà Vinh trình bày tại hội thảo gồm có phần mở đầu và 04 chương. 

Trong đó phần mở đầu là khái quát về vị trí, địa lý tự nhiên, xã hội và truyền 

thống cách mạng của Nhân dân Tiểu Cần. Ở phần này sẽ có 03 đề mục lớn 

để nêu khái quát về vị trí địa lý tự nhiên; đặc trưng văn hóa, xã hội và con 

người Tiểu Cần; truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân Tiểu Cần. 

Riêng ở từng chương sẽ nêu bật vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện qua 

từng giai đoạn cách mạng cụ thể. Trong đó Chương 1: Xây dựng và kiện 

toàn hệ thống chính trị, cùng cả nước thực hiện cải tạo XHCN và xây dựng 

CNXH giai đoạn 1975 – 1985; Chương 2: Đảng bộ huyện Tiểu Cần lãnh đạo 

thực hiện đường lối đổi mới của Đảng giai đoạn 1986 -1995; Chương 3: 

Đảng bộ huyện Tiểu Cần thực hiện đường lối đổi mới của Đảng theo hướng 

CNH - HĐH giai đoạn 1996 – 2010; Chương 4: Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

lãnh đạo tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thực hiện đẩy mạnh 

CNH - HĐH và hội nhập Quốc tế giai đoạn 2010 - 2020. Ngoài 04 chương 

nêu trên, phần cuối quyển lịch sử này còn có phần tổng luận và những bài 

học kinh nghiệm, kèm theo phần phụ lục gồm danh sách các đồng chí Bí thư, 

phó Bí thư Huyện ủy; danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ huyện qua các thời 

kỳ và danh sách các bà Mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND. 

Tại hội thảo, các đại biểu đều cơ bản thống nhất với cách bình bày của 

tác giả về bố cục và các yêu cầu đặt ra đối với bản sơ thảo đề cương lịch sử 

Đảng bộ và Nhân dân huyện Tiểu Cần giai đoạn 1975 – 2020. Tuy nhiên các 
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vị nguyên là lãnh đạo Huyện ủy – UBND huyện qua các thời kỳ cũng đóng 

góp thêm nội dung, hình thức, một số câu, từ và cách chia giai đoạn qua từng 

thời kỳ cách mạng để nhóm tác giả có sự điều chỉnh, bổ sung khi tiến hành 

chấm bút nội dung chi tiết của bản thảo quyển lịch sử trong thời gian tới.  

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

tiếp thu và ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu; đồng thời đề nghị tổ 

sưu tầm biên soạn lịch sử tiếp tục điều chỉnh, bổ sung đối với những vấn đề 

mà đại biểu đã đóng góp để hoàn chỉnh bản thảo đề cương, tiến hành nghiên 

cứu biên soạn nội dung chi tiết và sớm tổ chức hội thảo thông qua bản thảo 

lịch sử, phấn đấu không quá 2 lần sẽ được nghiệm thu, thẩm định, phát hành. 

                                                                                  Khắc Phú 

 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐƠN VỊ TỈNH TRÀ VINH 

TIẾP XÚC CỬ TRI THỊ TRẤN CẦU QUAN VÀ XÃ TÂN HÒA 

 

 

Ngày 21/6/2022 các đại biểu 

Quốc hội đơn vị tỉnh Trà Vinh vừa 

có buổi tiếp xúc với gần 200 cử tri ở 

thị trấn Cầu Quan và xã Tân Hòa.  

Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri thị trấn Cầu Quan và xã Tân Hòa kiến 

nghị Chính phủ và Bộ Giao thông sớm khởi công xây dựng cầu Đại Ngãi, 

gắn với nâng cấp, mở rộng tuyến Quốc lộ 60 để thúc đẩy cho phát triển kinh 

tế - xã hội theo hướng bền vững; đề nghị Chính phủ có giải pháp kiềm chế 

sự biến động tăng của giá cả vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật; đồng 

thời tăng cường liên kết tìm đầu ra cho các mặt hàng nông sản hoặc xây 

dựng nhà máy chế biến nông sản, trái cây xuất khẩu giúp nông dân có lợi 

nhuận trong sản xuất, vì hiện nay giá cả nông sản rất thấp, nhất là giá lúa, giá 

dừa khô, trái cây. Đề nghị Nhà nước xem xét hạ độ tuổi hưởng trợ cấp cho 

người cao tuổi và tăng mức trợ cấp cho cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở. Đề 

nghị nhà nước sớm kêu gọi, thu hút đầu tư vào Khu Công nghiệp Cầu Quan, 

vì khu vực này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến nay đã hơn 10 

năm nhưng chưa được đầu tư xây dựng để đi vào hoạt động; kiến nghị có kế 

hoạch đầu tư nâng cấp tuyến Tỉnh lộ 915 đoạn qua thị trấn hiện đang xuống 
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cấp. Đề nghị Chính phủ xem xét nâng mức lương cơ sở nhằm đảm bảo đời 

sống cho cán bộ công chức, viên chức đảm bảo cuộc sống, an tâm công tác. 

Đề nghị tỉnh, huyện xem xét xây dựng cầu giao thông bắt qua sông Cần 

Chông nối liền 02 xã Tân Hòa - Long Thới tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

đi lại, giao thương hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho cả 2 xã 

trong thời gian tới. Bên cạnh đó cử tri 02 địa phương còn đề nghị nhiều vấn 

đề liên quan đến chính sách người có công; chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y 

tế cho vợ thương binh và đề nghị tăng thêm biên chế phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh ở tuyến y tế cơ sở… 

Xoay quanh các phản ánh, kiến nghị của bà con cử tri đã được lãnh đạo 

các sở, ngành tỉnh, huyện tiếp thu, giải trình; đồng thời cung cấp thêm các 

thông tin có liên quan đến các dự án, kế hoạch đầu tư công trung hạn, dài 

hạn nhằm đáp ứng nhu cầu thúc đẩy cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương. Đối với các kiến nghị thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của Bộ, 

ngành Trung ương cũng được ông Thạch Phước Bình - Phó Trưởng đoàn 

Chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 đơn vị tỉnh Trà Vinh ghi nhận 

từng vấn đề cụ thể để phản ánh, đề xuất với cơ quan chức năng xem xét 

trong thời gian tới. 

                                                                                    Nhật Huy 

 

LẤY Ý KIẾN NGƯỜI DÂN VỀ DỰ ÁN CẦU ĐẠI NGÃI 

 

UBMTTQVN tỉnh, huyện vừa 

phối hợp với các ngành liên quan tổ 

chức lấy ý kiến người dân về Dự án 

xây dựng cầu Đại Ngãi (đoạn qua 

xã Hùng Hòa). Hơn 100 hộ dân 

trong khu vực dự án tham dự. 

Tại đây, Ban Quản lý Dự án 85 - Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Dự án 

xây dựng cầu Đại Ngãi thuộc địa phận 02 tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng. Dự 

kiến cầu Đại Ngãi có tổng chiều dài toàn tuyến 15,2km; trong đó phần cầu 

dài 3,42km (Cầu Đại Ngãi 1 dài 2,56km nối từ quốc lộ 54 huyện Tiểu Cần 

qua huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng; Cầu Đại Ngãi 2 dài 0,86km nối từ 

huyện Cù Lao Dung qua đường Nam Sông Hậu, huyện Long Phú, tỉnh Sóc 

Trăng) và phần đường dài 11,78km (gồm một số cầu trung và cầu nhỏ trên 
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tuyến). Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của Dự án trên 8.014 tỷ đồng. Dự án sẽ 

giải phóng mặt bằng với tổng diện tích gần 50 ha; trong đó tại xã Hùng Hòa, 

giải phóng mặt bằng 9,7 ha và xã An Quảng Hữu (huyện Trà Cú) 27,2 ha. 

Dự kiến thời gian giải phóng mặt bằng vào quý III/2022; khởi công xây 

dựng phần đường dẫn, cầu Đại Ngãi 2 và các cầu trên tuyến vào quý 

IV/2022; khởi công xây dựng cầu Đại Ngãi 1 vào quý III/2023 và hoàn 

thành dự án đưa vào sử dụng vào quý IV/2026. 

Sau khi nghe báo cáo về Dự án, người dân xã Hùng Hòa cơ bản đồng 

thuận và mong muốn dự án sớm triển khai thực hiện, tạo động lực cho huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh và các tỉnh lân cận phát triển. Bên cạnh đó, người 

dân cũng mong muốn trong quá trình giải phóng mặt bằng cũng như thi công 

Dự án, các cấp lãnh đạo, chủ đầu tư và đơn vị thi công đảm bảo đời sống của 

nhân dân, chú trọng công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo đúng tiến độ và 

chất lượng công trình./. 

                                                                                   Kiều Diễm  

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NN & PTNT THĂM HTX  

NÔNG NGHIỆP RẠCH LỌP VÀ CÔNG TY TRÀ VINH FARM 

 

 
 

Ông Lê Minh Hoan - UVBCH 

TW Đảng, Bộ trưởng Bộ NN& 

PTNT cùng các thành viên trong 

đoàn vừa đến thăm, tham quan mô 

hình hoạt động của Hợp tác xã 

(HTX) Nông nghiệp Rạch Lọp, tại 

ấp Chợ xã Tân Hùng.  

HTX Nông nghiệp Rạch Lọp được thành lập tháng 12/2016, với vốn 

điều lệ 01 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh của Hợp tác xã chủ yếu là liên 

kết cung cấp vật tư nông nghiệp, các dịch vụ thủy lợi nội đồng, khai thác - 

quản lý chợ, dịch vụ đời sống, vệ sinh môi trường, xây dựng dân dụng, xây 

dựng giao thông, cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dịch vụ liên quan khác. Khi 

mới thành lập, hợp tác xã có 355 thành viên tham gia góp vốn với tổng số 

tiền gần 157 triệu đồng. Đến nay, qua 05 năm hoạt động hợp tác xã có 519 

thành viên tham gia góp vốn với tổng số tiền hơn 01 tỷ 500 triệu đồng; trong 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 7/2022 

16 

 

đó có 186 đảng viên là thành viên hợp tác xã. Về nguồn nhân lực của HTX 

có 09 nhân sự làm việc toàn thời gian; trong đó có 05 nhân sự có trình độ đại 

học. Hiện tại, diện tích đất sản xuất của các thành viên HTX là 308ha. Bên 

cạnh đó, HTX còn liên kết với các hộ nông dân trên địa bàn xã đầu tư sản 

xuất thường xuyên trên diện tích hơn 200ha. Đến nay HTX đã xây dựng 

được thương hiệu gạo Rạch Lọp – Tiểu Cần (đạt OCOP 3 sao); dự kiến 

trong năm 2022 xây dựng thêm 02 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao và nâng sản 

phẩm đạt chuẩn 3 sao lên chuẩn 4 sao. HTX Nông nghiệp Rạch Lọp cũng đề 

nghị Bộ NN&PTNT mời gọi đầu tư xây dựng nhà máy chế biến gạo và nhà 

máy chế biến trái cây, nông sản xuất khẩu có công xuất lớn tại Trà Vinh để 

kịp thời giải quyết lúa thương phẩm, nông sản và trái cây cho nông dân vì 

hiện nay trữ lượng lúa, trái cây của Trà Vinh rất lớn; đồng thời kiến nghị Bộ 

NN&PTNT trình Chính phủ có chính sách hỗ trợ, tăng cường cán bộ trẻ (từ 

2 lên 4) có trình độ đại học về làm việc tại các HTX nông nghiệp có từ 200 

thành viên trở lên để giúp các HTX hoạt động có hiệu quả hơn.  

Ông Lê Minh Hoan - UVBCH TW Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT 

ghi nhận các ý kiến đề xuất, kiến nghị của HTX; đồng thời cũng lưu ý Hợp 

tác xã nên quan tâm xây dựng kế hoạch, lộ trình, định hướng phát triển sản 

xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện thời tiết, biến đổi khí hậu và tình 

hình thực tế ở địa phương, góp phần giúp cho Hợp tác xã hoạt động đạt hiệu 

quả cao hơn trong thời gian tới.  

Dịp này, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT và lãnh đạo UBND tỉnh; 

các sở, ngành tỉnh; Huyện ủy - UBND huyện Tiểu Cần cũng đến tham quan 

qui trình sản xuất mật hoa dừa và các sản phẩm làm từ mật hoa dừa của 

Công ty TNHH Trà Vinh Fram tại khóm 2, thị trấn Tiểu Cần.  

                                                                                  An Oanh 

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

CỤM CÔNG NGHIỆP PHÚ CẦN 

 

Công ty Cổ phần đầu tư và 

Thương mại 407 vừa phối hợp với 

chính quyền địa phương tổ chức lễ 

khởi công xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật Cụm Công nghiệp Phú Cần 

tại ấp Đại Mong, xã Phú Cần.  
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Qui mô dự án hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Phú Cần có tổng vốn 

đầu tư 98 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 10,48 ha, 

bao gồm hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cấp điện, cấp nước, thông tin 

liên lạc, khu quản lý - điều hành, khu cây xanh, khu dịch vụ thiết yếu và các 

hạng mục thuộc hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất công nghiệp. Trục đường 

chính của Cụm công nghiệp kết nối với đường tránh Quốc lộ 54 thuộc khu 

vực ấp Đại Mong, xã Phú Cần. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào cuối tháng 

9/2022; sau đó Công ty Shoes World Internatonal tiếp nhận cơ sở hạ tầng và 

tiếp tục đầu tư trang thiết bị, dây chuyền sản xuất (khoảng 60 triệu USD) để 

đáp ứng nhu cầu hoạt động, sản xuất thuộc lĩnh vực may mặc, giày dép, phụ 

liệu giày dép và cho thuê nhà kho, nhà xưởng vào đầu năm 2024. Dự kiến 

trong giai đoạn 1, Công ty Shoes World Internatonal sẽ giải quyết việc làm 

cho khoảng 5.000 lao động. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm. 

Ông Nguyễn Quỳnh Thiện - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: Cụm 

công nghiệp Phú Cần nằm ở vị trí chiến lược, do đó tỉnh đang khẩn trương 

thúc đẩy xây dựng cầu Đại Ngãi, khi đó cùng với hệ thống giao thông của 

tỉnh sẽ thúc đẩy cụm công nghiệp phát triển. Đối với Công ty 407 phải tập 

trung nguồn lực, sớm hoàn thành các hạng mục còn lại để sớm hoàn thành 

dự án theo chủ trương đầu tư và sớm đưa vào hoạt động. Các sở, ngành tỉnh, 

địa phương cử đầu mối liên hệ để hỗ trợ nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ 

tục và phối hợp giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển 

khai dự án; đồng thời ưu tiên thực hiện các chính sách, ưu đãi cho nhà đầu tư 

theo đúng Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

Dịp này, Công ty 407 hỗ trợ 05 căn nhà tình thương cho 05 hộ dân gặp 

khó khăn về nhà ở trên địa bàn xã Phú Cần, với tổng trị giá 250 triệu đồng. 

                                                                                         Trường Vũ 

 

BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY TRAO 30 THẺ BHYT  

CHO NGƯỜI DÂN XÃ HÙNG HÒA 
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Ông Trần Quốc Tuấn – UVTV Tỉnh 

ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

cùng lãnh đạo BHXH tỉnh và lãnh 

đạo Huyện ủy – UBND huyện Tiểu 

Cần vừa đến trao tặng 30 thẻ BHYT 

cho người dân có hoàn cảnh khó 

khăn tại xã Hùng Hòa. 

Trong đợt này, xã Hùng Hòa có 30 người thuộc diện có hoàn cảnh khó 

khăn chưa tham gia BHYT được hỗ trợ thẻ BHYT có thời hạn sử dụng 01 

năm; mỗi thẻ giá trị 805.000 đồng. Trong đó, có 19 người là đồng bào dân 

tộc Khmer. Nâng tổng số đến nay toàn xã Hùng Hòa có 5.125/6.859 nhân 

khẩu có BHYT, chiếm 74,71% dân số toàn xã. Dịp này, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy còn trao tặng 2.000 quyển tập cho 03 điểm trường mẫu giáo, tiểu 

học và THCS trên địa bàn xã Hùng Hòa để Ban giám hiệu trường xem xét hỗ 

trợ cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn khi bước vào năm học mới 2022 

– 2023. Ước tính tổng kinh phí mua BHYT và tập học sinh trị giá hơn 40 

triệu đồng. Nguồn kinh phí do lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vận động 

BHXH tỉnh Trà Vinh hỗ trợ.  

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là đơn vị nhận đở đầu xã Hùng Hòa trong 

nhiều năm qua. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đều tổ chức nhiều hoạt 

động thiết thực, nhất là tư vấn xây dựng nghị quyết hàng năm, hỗ trợ quà 

cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần 

đáng kể cho quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.  

                                                                                 Tố Uyên 

 

 

 

 

 

 

BỆNH VIỆN ĐKKV TIỂU CẦN 

TIẾP NHẬN THÊM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HIỆN ĐẠI 
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Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Tiểu Cần vừa kết hợp với đơn vị 

cung cấp thiết bị tổ chức vận hành 

một số trang thiết bị y tế mới được 

đầu tư. 

Thực hiện Dự án nâng cấp BVĐKKV từ 200 giường lên 270 giường 

bệnh của tỉnh Trà Vinh, BVĐKKV Tiểu Cần được đầu tư thêm một số trang 

thiết bị, máy móc hiện đại phục vụ cho công tác khám và điều trị như: máy 

tán sỏi thận, máy đo loảng xương, máy siêu âm tim, máy CT- Scane, máy 

phục hồi chức năng – vật lý trị liệu và các trang thiết bị khoa hồi sức cấp 

cứu. Cùng với các trang thiết bị này, trước đó (năm 2021) BVĐKKV Tiểu 

Cần cũng được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng khoa cấp cứu – vật lý trị 

liệu – phục hồi chức năng với 70 giường bệnh. Tổng kinh phí đầu tư cơ sở 

vật chất và trang thiết bị y tế mới gần 90 tỷ đồng. Từ việc đầu tư thêm cơ sở 

vật chất, trang thiết bị mới, đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong khu vực thuộc các huyện Tiểu 

Cần, Cầu Kè, Trà Cú của tỉnh Trà Vinh và một số người dân của các huyện ở 

tỉnh Sóc Trăng. Hiện tại, BVĐKKV Tiểu Cần có quy mô 270 giường bệnh; 

có 13 khoa và 05 phòng chức năng. Nguồn nhân lực của bệnh viện là 199 

người; trong đó, 71 người có trình độ đại học, 26 người có trình độ sau đại 

học, 50 người có trình độ cao đẳng, 15 trung cấp, còn lại là nhân viên. 

                                                                                       Nguyễn Đại 

 

THÊM 03 TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐƯỢC CÔNG NHẬN  

ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1  

 

Nhân tổng kết năm học 2021 – 

2022, huyện Tiểu Cần có thêm 03 

trường tiểu học trên địa bàn xã 

Hiếu Trung và Tân Hòa đón nhận 

Bằng công nhận danh hiệu Trường 

đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.  

03 trường đón nhận Bằng công nhận danh hiệu Trường đạt chuẩn quốc 

gia mức độ 1 trong đợt này gồm: Trường tiểu học Hiếu Trung A, Trường 
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tiểu học Hiếu Trung B, xã Hiếu Trung và Trường tiểu học Tân Hòa A, xã 

Tân Hòa. Tại Trường tiểu học Hiếu Trung B, năm học 2021 – 2022 có tổng 

số 11 lớp với 368 học sinh. Năm học qua dù bị ảnh hưởng nặng nề của tình 

hình dịch bệnh Covid -19, nhưng thầy và trò trường tiểu học Hiếu Trung B 

đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được 

giao. Trường đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo 

của ngành cấp trên về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; 

đồng thời thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về thực hiện 

công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại đơn vị đến toàn thể cán bộ, giáo 

viên, nhân viên quán triệt thực hiện. Bện cạnh, trường còn tích cực thực hiện 

các phong trào thi đua của ngành, nhất là phong trào thi đua đổi mới sáng tạo 

trong dạy và học gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, tạo chuyển biến tích cực trong nhà trường, nhờ 

đó chất lượng dạy và học tiếp tục được nâng lên. Kết quả chất lượng học 

sinh cuối năm học 2021 - 2022, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt 98,7%, trong 

đó khối 2,3,4 đạt 100%, đối với khối 5 học sinh hoàn thành chương trình tiểu 

học đạt 100%. Trong năm học qua trường đã hoàn thành hồ sơ và được tỉnh 

kiểm tra công nhận về kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 2 và đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 1. 

                                                                                     Bảo Nhi 

 

LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY – UBND HUYỆN KIỂM TRA 

CSVC PHỤC VỤ KỲ THI TNTHPT 2022 

 
 

Đồng chí Nguyễn Văn Phương 

– TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí 

Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch 

UBND huyện và đồng chí Sơn Sô 

Phonl – Phó Chủ tịch UBND huyện 

vừa đến kiểm tra CSVC tại 03 điểm 

trường diễn ra kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2022. 

Theo công bố của Bộ Giáo dục – Đào tạo thì kỳ thi tốt nghiệp THPT 

năm 2022 sẽ diễn ra đồng loạt trên cả nước từ ngày 06 đến ngày 09/7/2022. 

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay tại huyện Tiểu Cần có 976 thí sinh 
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đăng ký dự thi. Các thí sinh sẽ được bố trí dự thi tại 03 điểm trường: Trường 

THPT Tiểu Cần, Trường THPT Hiếu Tử và Trường THPT Cầu Quan. Hiện 

tại, 03 điểm trường đã bố trí tổng số 43 phòng thi chính thức, 03 phòng thi 

dự phòng và 08 phòng chờ. Bên cạnh đó, các điểm trường cũng cơ bản hoàn 

tất công tác chuẩn bị, bố trí đầy đủ cơ sở vật chất bàn ghế, hệ thống điện 

chiếu sáng, hệ thống quạt, camera an ninh; các phương án phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, phương án phòng chống cháy nổ; phương án bố trí chỗ ăn, 

nghỉ, làm việc của cán bộ coi thi. Riêng công tác y tế, thông tin liên lạc, an 

ninh phục vụ cho kỳ thi cũng được chuẩn bị khá đầy đủ. 

Qua kiểm tra, lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện Tiểu Cần cũng đề 

nghị 03 điểm trường diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT cần rà soát lại địa điểm, 

nơi ăn nghỉ của cán bộ coi thi, của thí sinh và các phương án đề phòng rủi ro 

trong một số tình huống xảy ra như: mất điện, mưa bão, thiên tai, ngộ độc 

thực phẩm, góp phần đảm bảo cho kỳ thi THPT trên địa bàn huyện diễn 

ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Dịp này, lãnh đạo Huyện ủy – UBND 

huyện Tiểu Cần cũng hỗ trợ 20 triệu đồng để 03 điểm trường đảm bảo cho 

các chi phí cần thiết trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2022. 

                                                                                           Chí Bảo 

 

  ĐẠI HỘI CÂU LẠC BỘ HƯU TRÍ CÔNG AN HUYỆN 

 LẦN THỨ IV NHIỆM KỲ 2022 – 2024 

 
 

Ngày 03/7/2022, Câu lạc bộ 

Công an hưu trí huyện Tiểu Cần tổ 

chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 

2022 – 2024. Đại diện CLB hưu trí 

Công an tỉnh; lãnh đạo Công an 

huyện Tiểu Cần và 89 thành viên 

câu lạc bộ tham dự đại hội. 

CLB Công an hưu trí huyện Tiểu Cần hiện có 89 thành viên; trong đó 

cán bộ hưu trí 28 thành viên, cán bộ xuất ngũ và chuyển ngành 61 thành 

viên. Trong nhiệm kỳ qua (2019 – 2021) Câu lạc bộ Công an hưu trí huyện 

tiếp tục bám sát quy ước hoạt động, thường xuyên gắn kết chặt chẽ với cán 

bộ, lãnh đạo công an đương nhiệm, các đội nghiệp vụ công an huyện, tổ tự 
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quản về ANTT, chi bộ nơi cư trú và các hội đoàn thể để nắm tình hình an 

ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà; từ đó góp ý, đề xuất 

các giải pháp tổ chức thực hiện trong hoạt động xây dựng lực lượng công an 

cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa – nông thôn mới, phong trào toàn dân bảo 

vệ ANTQ và các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Bên cạnh 

đó, Ban Chủ nhiệm và các thành viên CLB còn tích cực tham gia với Đội 

XDPT bảo vệ ANTQ trong công tác tuyên truyền, thông báo tình hình, 

phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; phòng chống tội 

phạm ma túy, bày trừ tệ nạn xã hội, vận động nhân dân chủ động tố giác tội 

phạm, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn huyện. 

Đáng chú ý là trong nhiệm kỳ qua các thành viên CLB Công an hưu trí còn 

vận động người dân tự nguyện giao nộp 52 khẩu súng quân dụng các loại 

cho ngành Công an; đồng thời phối hợp với Công an các xã, thị trấn giáo dục 

cho cam kết đối với 10 hộ kinh doanh, mua bán phế liệu, hàn tiện không 

được thu mua, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Trong nhiệm kỳ 

2022 - 2024 Ban chủ nhiệm CLB tiếp tục rà soát lại số cán bộ, chiến sĩ 

ngành công an đã nghỉ hưu, xuất ngũ, chuyển ngành về cư trú trên địa bàn 

huyện để vận động tham gia vào sinh hoạt câu lạc bộ nhằm thuận tiện cho 

việc thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, cũng như vận động tích 

cực tham gia làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ ANTQ tại cộng đồng dân 

cư. 

Đại hội cũng đã bầu BCN khóa mới gồm có 09 thành viên. Trong đó, 

Đại úy Nguyễn Hồng Nam – Nguyên Phó Trưởng phòng PX13 Công an Cửu 

Long được bầu làm chủ nhiệm CLB; Trung tá Nguyễn Thanh Bình – 

Nguyên Đội trưởng Đội XDPT bảo vệ ANTQ và Trung tá Trần Văn Đăng – 

Nguyên Đội trưởng Đội CSGT – TT Công an huyện được bầu làm phó Chủ 

nhiệm CLB hưu trí Công an huyện, nhiệm kỳ 2022 – 2024. 

                                                                              Thúy Vân 

 

 

 

UBMTTQVN HUYỆN HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9  
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 Ủy ban MTTQVN huyện Tiểu 

Cần vừa tổ chức sơ kết giữa nhiệm 

kỳ (2019 – 2024) gắn với triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.  

Qua nữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQVN 

huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của 

MTTQ từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền 

vận động quần chúng nhân dân thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống 

chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu, đô thị văn minh theo Nghị quyết đề ra. Ngoài ra, MTTQ huyện còn 

triển khai tốt nhiệm vụ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu cử Trưởng Ban 

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

tra nhân dân xã, thị trấn. Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động Quỹ “Vì người nghèo”…; 

đến nay toàn huyện có 28.127/29.583 hộ được công nhận gia đình văn hóa, 

nông thôn mới, 104/104 cơ quan, 03 đơn vị doanh nghiệp và 11/11 khóm 

văn hóa, 69/69 ấp văn hóa - nông thôn mới, 2 thị trấn văn minh, 09/09 xã đạt 

nông thôn mới; xây dựng 106 căn nhà Đại đoàn kết với số tiền trên 3,9 tỷ 

đồng; vận động hỗ trợ cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính 

sách trên 17,9 tỷ đồng; vận động trên 14 tỷ đồng phục vụ cho công tác 

phòng, chống đại dịch Covid - 19; cấp phát kinh phí hỗ trợ cho 26.496 người 

lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid – 19 

với số tiền trên 39 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp trong huyện còn thực 

hiện tốt các cuộc vận động như: “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”, phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”... Thực hiện tốt công tác 

giám sát và phản biện xã hội, cũng như công tác tôn giáo và đối ngoại nhân 

dân đều được thực hiện hiệu quả, qua đó đã phối hợp tổ chức 351 cuộc tiếp 

xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV (đơn vị tỉnh Trà Vinh), Đại 

biểu HDND tỉnh, huyện và các xã, thị trấn. 
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 Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy 

đánh giá cao về kết quả hoạt động của Uỷ ban MTTQ các cấp trong huyện 

và đưa ra một số định hướng cần thực hiện trong thời gian tới đó là: Mặt trận 

và các thành viên cần tiếp tục củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại 

đoàn kết toàn dân tộc, nhất là tăng cường tuyên truyền Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, nhiệm kỳ 2021- 2026; Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp; 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đi vào 

cuộc sống; Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua 

yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; Tiếp tục nâng cao vai trò và 

phát huy hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - 

xã hội và Nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền và làm tốt công tác thi đua Dân vận khéo; kiên quyết đấu tranh 

với các quan điểm sai trái, thù địch, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân 

tộc; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của thanh tra nhân dân; 

thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217, 

218 của Bộ Chính trị./. 

                                                                   Ngọc Diễm 

 

THẢ NUÔI 12.000 CON LƯƠN TRÊN BỂ COMPOSITE 

 

Sau thời gian triển khai dự án 

và tập huấn kỹ thuật; Ngày 

01/7/2022 Trung tâm Nghiên cứu 

khoa học và sản xuất, dịch vụ - 

Trường Đại học Trà Vinh phối hợp 

với Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổ 

chức đợt thả lươn giống cho các hộ  

dân được chọn thực hiện dự án “Nuôi lươn không bùn trong bể 

Composite” tại huyện Tiểu Cần. Dự án này có 10 hộ dân tại xã Long Thới 

và thị trấn Tiểu Cần được chọn thực hiện thí điểm mô hình này. Tổng kinh 

phí thực hiện dự án hơn 582 triệu đồng; trong đó ngân sách nhà nước đầu tư 

400 triệu đồng, phần còn lại do hộ dân đối ứng (chi phí điện, hệ thống cung 

cấp nước, các loại thuốc, dinh dưỡng bổ sung, ngày công lao động). Trong 

đợt này dự án cung cấp 10 bể Composite (01 bể/hộ), 12.000 con lươn giống 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 7/2022 

25 

 

sinh sản nhân tạo (1.200 con/hộ), 2.500 kg thức ăn (250 kg/hộ), 10 bộ chế 

phẩm tăng sức đề kháng và một số thiết bị cần thiết cho 10 hộ tham gia mô 

hình. Trong suốt quá trình thả lươn giống đến chăm sóc, cán bộ kỹ thuật của 

dự án sẽ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn nông hộ giải quyết các vấn đề kỹ thuật 

như: độ pH, độ mặn, lượng thức ăn, tốc độ tăng trưởng, thuốc và dinh dưỡng 

sử dụng, bệnh phát sinh trong quá trình thực hiện mô hình. Dự kiến thời gian 

thả nuôi lươn mỗi vụ là 09 tháng, ước trọng lượng đạt 5 con/kg. Khi thu 

hoạch, dự án sẽ liên kết tìm đầu ra, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ thực hiện 

mô hình. 

Mô hình nuôi lươn sạch không bùn trên bể Composite đang kỳ vọng 

mở ra một hướng chăn nuôi mới cho người dân, tạo ra sản phẩm sạch, giàu 

dinh dưỡng; đồng thời tác động tích cực cho phong trào chăn nuôi khép kín, 

đảm bảo vệ sinh môi trường theo hướng hiện đại hóa nền nông nghiệp nông 

thôn và phát triển bền vững hơn trong thời gian tới. 

                                                                                    An Oanh 

 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ 

 

 

UBND huyện Tiểu Cần vừa tổ 

chức hội nghị đánh giá tình hình 

phát triển KTTT và HTX 6 tháng 

đầu năm 2022 nhằm tìm ra giải 

pháp cho hoạt động này phát triển 

hơn trong thời gian tới.  

6 tháng đầu năm 2022 huyện Tiểu Cần đã thành lập mới 01 HTX, giải 

thể 01 HTX; hiện toàn huyện còn 15 HTX và 01 Quỹ tín dụng Nhân dân (13 

HTX nông nghiệp, 02 HTX xây dựng). Tổng số thành viên các HTX là 

3.526 người, vốn điều lệ 18,598 tỷ đồng; doanh thu ước đạt 25,109 tỷ đồng, 

lợi nhuận 1,789 tỷ đồng. Qua đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 

2022 có 01 HTX hoạt động tốt, 03 HTX hoạt động khá, 09 HTX hoạt động 

trung bình và có 01 HTX ngừng hoạt động. Thực hiện Quyết định 298/QĐ-

UBND, ngày 09/2/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh, đến thời điểm này có 15 

lao động trẻ về làm việc tại 10 HTX trên địa huyện. Riêng về tình hình tổ 

hợp tác (THT), 06 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đã thành lập mới 26 
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THT, giải thể 08 THT, hiện toàn huyện có 149 THT với 4.070 thành viên, 

trong đó có 129 THT lĩnh vực trồng trọt, 20 THT lĩnh vực chăn nuôi. Qua 

đánh giá có 11 tổ hoạt động mạnh, 15 tổ hoạt động khá, 115 tổ trung bình. 

Thời gian qua huyện đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ, 

thúc đẩy phát triển KTTT, HTX theo Luật HTX năm 2012. Qua đó đã kịp 

thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho THT, HTX phát triển; hoạt 

động KTTT tiếp tục được duy trì ổn định và có bước phát triển. Tuy nhiên 

thời gian qua do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19 nên phần nào 

cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các THT và HTX. Số HTX, THT hoạt 

động hiệu quả còn ít so với số lượng hiện có; doanh thu HTX ít nên lợi 

nhuận chia cho thành viên còn thấp. 

Ông Nguyễn Trung Vẹn – Phó Chủ tịch LMHTX tỉnh chỉ ra những tồn 

tại, hạn chế mà các THT và HTX trên địa bàn hiện nay là thường hoạt động 

theo sự vụ, sự việc, chưa có định hướng lâu dài để phát triển sản phẩm đặc 

trưng của riêng từng THT, HTX. Vì vậy thời gian tới các THT, HTX cần tạo 

ra sản phẩm theo chuỗi giá trị để tăng lợi nhuận cho THT, HTX và thành 

viên của mình. Các HTX cần quan tâm phát triển nội lực, không nên trông 

chờ nguồn vốn hỗ trợ, đồng thời phải có kế hoạch đưa sản phẩm ra thị 

trường để thu nhiều lợi nhuận. Ngoài ra các HTX muốn được thụ hưởng các 

chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng thì trước tiên HTX phải có kế hoạch hoạt 

động phát triển một cách cụ thể, bài bản và có tính khả thi cao. Đồng thời 

các HTX phải nâng cao năng lực nội tại, có chiến lược kinh doanh rõ ràng để 

được hỗ trợ vốn, khi đó hoạt động mới có hiệu quả. 

                                                                                       Khắc Phú 

 

TỔ CHỨC 08 CUỘC THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN PCCC 

TẠI CÁC CÔNG TY, DOANH NGHIỆP 
 

 
 

Ngày 02/7/2022 Đội Cảnh sát 

PCCC và CN, CH Công an huyện 

Tiểu Cần tổ chức thực tập phương 

án PCCC cho tổ PCCC tại chỗ của 

Công ty TNHH Sản xuất – Thương 

mại Nông Thành Phát, ấp Hòa 

Trinh, xã Hùng Hòa.  
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Theo giả định, vào khoảng 10 giờ ngày 02/7/2022 khi các công nhân của 

công ty đang làm việc thì phát hiện kho chứa rơm khô (nguyên liệu ép rơm 

cuộn) của Công ty bốc cháy nên chạy ra ngoài tri hô – cháy. Sau đó, tổ 

PCCC tại chỗ khẩn trương đánh kẻng báo động, gọi điện cho lực lượng chữa 

cháy chuyên nghiệp đến hỗ trợ; đồng thời huy động hơn 10 công nhân, thành 

viên tổ PCCC tại chỗ cùng lúc vận chuyển một số thiết bị, hàng hóa quan 

trọng và sử dụng 10 bình chữa cháy để khống chế đám cháy, ngăn chặn ngọn 

lửa lây lan… Khoảng 05 phút sau, 02 xe chữa cháy chuyên nghiệp và 15 cán 

bộ, chiến sĩ Đội PCCC Công an Tiểu Cần có mặt tại hiện trường, phối hợp 

với tổ PCCC tại chỗ triển khai đội hình, dùng vòi phun nước, bình chữa cháy 

để chữa cháy và sơ tán, giải cứu người bị nạn, di chuyển tài sản ra khỏi khu 

vực cháy. 

Nhìn chung, hoạt động thực tập PCCC tại Công ty TNHH Sản xuất – 

Thương mại Nông Thành Phát diễn ra nghiêm túc, an toàn, đảm bảo đúng 

yêu cầu kỹ thuật đề ra. Qua đó, chỉ huy lực lượng PCCC chuyên nghiệp 

cũng lưu ý Ban giám đốc công ty cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng 

cháy hơn là chữa cháy; bởi vì nguyên liệu của công ty chủ yếu là rơm khô, 

rất dễ cháy; nếu bất cẩn trong sử dụng nguồn điện, lửa hoặc vứt tàn thuốc 

bừa bãi sẽ dẫn đến nguy cơ gây cháy nổ, nhất là tại kho nguyên liệu. Bên 

cạnh đó, tổ PCCC tại chỗ phải thường xuyên kiểm tra trang thiết bị chữa 

cháy và việc chấp hành các quy định, nội quy PCCC tại công ty để kịp thời 

uốn nắn và có biện pháp xử lý, khắc phục những sai phạm, thiếu sót, góp 

phần phòng ngừa có hiệu quả các tình huống, sự cố cháy nổ có thể xảy ra. 

 Từ đầu năm 2022 đến nay Đội Cảnh sát PCCC và CN,CH Công an 

huyện Tiểu Cần đã tổ chức được 08 cuộc thực tập phương án PCCC tại các 

công ty, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Đây là một trong những hoạt động 

tuyên truyền thiết thực nhằm nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác cho các 

công ty, doanh nghiệp và nhân dân về PCCC, góp phần giảm thiểu sự cố 

cháy nổ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do cháy nổ 

gây ra. 

                                                                              Thanh Quang  
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TAND HUYỆN XÉT XỬ SƠ THẨM 02 VỤ ÁN HÌNH SỰ  
 

 

 
 

Ngày 30/6/2022, Hội đồng xét 

xử TAND huyện Tiểu Cần mở 02 

phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình 

sự đối với Phạm Trường An (2000), 

ở ấp Phú Thọ 2, xã Hiếu Trung, bị 

truy tố về tội Mua bán trái phép chất 

ma túy và bị can Kim Hiền – (1980) 

ở ấp Cây Da, xã Hùng Hòa bị truy 

tố về tội “tổ chức đánh bạc”. 

(Phiên tòa thứ 1) Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Tiểu Cần, vào khoảng 18 giờ ngày 15/01/2022, bị can Phạm Trường An 

mượn điện thoại của em gái rồi đăng nhập vào mạng xã hội facebook nhắn 

tin cho đối tượng tên Khánh ở xã Tân An, huyện Càng Long để hỏi mua 01 

tép ma túy đá có giá 400.000 đồng với mục đích để sử dụng và bán lại kiếm 

lời; sau đó 2 bên hẹn điểm giao dịch mua bán ma túy tại đoạn đường đal gần 

nhà bị can (Trường An). Khi mua được ma túy do Khánh cung cấp, Trường 

An về nhà vào phòng riêng lấy tép ma túy đá ra phân thành 02 tép nhỏ và dự 

định lấy 01 tép nhỏ để sử dụng nhưng sợ người thân phát hiện nên An không 

sử dụng mà đem 02 tép ma túy đá cất giấu dưới bụi chuối gần nhà. Đến 

khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, Trường An bán 01 tép ma túy đá cho Ngô 

Văn Biên và Nguyễn Văn Thành ở ấp Tân Đại, xã Hiếu Tử với giá 300.000 

đồng; tiếp đó Phạm Trường An tiếp tục về nhà lấy thêm 01 tép ma túy đá 

còn lại để bán cho Phan Tuấn Duy và Nguyễn Trường Nhật Hào, với giá 

300.000 đồng. Tuy nhiên trên đường đi giao ma túy cho Duy và Hào, đến 

khu vực đường nhựa thuộc ấp Phú Thọ 2, xã Hiếu Trung thì Trường An bị 

lực lượng Công an kiểm tra bắt quả tang và thu giữ 01 gói ma túy đá (loại 

Methammetamine) trọng lượng 0,0846 gram. Ngay sau đó Trường An bị lực 

lượng Công an tạm giữ để xác minh, điều tra làm rõ. Qua khai thác Phạm 

Trường An đã thừa nhận gói ma túy đá mà lực lượng Công an thu giữ được 

là của mình mua để bán lại kiếm lời. Hành vi đó đủ yếu tố cấu thành tội mua 

bán trái phép chất ma túy được quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 251 Bộ 

luật hình sự… HĐXX áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 251; điểm s khoản 1, 

khoản 2, Điều 51 và các Điều 50, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, xử 
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phạt Phạm Trường An với mức án 7 năm, 6 tháng tù về tội mua bán trái 

phép chất ma túy. Thời hạn phạt tù từ ngày 15/01/2022; đồng thời áp dụng 

hình phạt bổ sung theo khoản 5, Điều 251 Bộ luật hình sự, phạt bị cáo 

Trường An với số tiền 5.000.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.  

Đối với Ngô Văn Biên, Nguyễn Văn Thành, Phan Tuấn Duy và Nguyễn 

Trường Nhật Hào có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đã bị Công an 

huyện ra quyết định xử phạt hành chính trước đó, với mức phạt mỗi đối 

tượng là 1.500.000 đồng nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

(Phiên tòa thứ 2) Cáo trạng cho biết, Vào khoảng 10 giờ ngày 

24/12/2021 sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã 

Hùng Hòa tiến kiểm tra, phát hiện Kim Hiền và một số đối tượng khác đang 

tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền tại bãi đất thuộc khu vực ấp Cây Da, xã 

Hùng Hòa. Khi phát hiện có Công an đến kiểm tra, các đối tượng để gà lại 

và bỏ chạy. Qua xác minh, mời làm việc thì Kim Hiền, Nguyễn Văn Nhựt, 

Thạch Khum đều thừa nhận hành vi tổ chức và tham gia chơi đá gà ăn thua 

bằng tiền, với tổng số tiền cá cược là 2.000.000 đồng; trong đó Kim Hiền là 

người đứng ra tổ chức và chủ động tìm kiếm, rủ rê các đối tượng khác cùng 

tham gia để nhận tiền là 50.000 đồng. Mặc dù với số tiền cá cược dưới 5 

triệu đồng chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh 

bạc; tuy nhiên tại thời điểm tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền, Kim Hiền đang 

có 01 tiền sự về hành vi đánh bạc trái phép đã bị Công an xã Hùng Hòa ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 1.500.000 đồng, đến 

nay chưa nộp phạt nhưng tiếp tục tái phạm. Do đó, hành vi của Kim Hiền đã 

đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại điểm đ, khoản 1, 

Điều 322 Bộ luật hình sự…HĐXX TAND huyện Tiểu Cần áp dụng điểm đ, 

khoản 1 Điều 322; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 38 

của Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt bị cáo Kim Hiền 01 năm tù, thời gian 

tính tù kể từ ngày bị cáo Kim Hiền chấp hành án.  

Đối với Nguyễn Văn Nhựt, Thạch Khum có hành vi đánh bạc với số 

tiền dưới 5 triệu đồng, chưa có tiền án, tiền sự và đã tự nguyện giao nộp số 

tiền dùng để đánh bạc (cá cược đá gà) vào ngân sách nhà nước nên Công an 

huyện Tiểu Cần đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 

1.500.000 đồng. Riêng các đối tượng lạ mặt còn lại khi tham gia cá cược đều 
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đeo khẩu trang y tế, không nhận diện được khuôn mặt, không xác định được 

họ tên, địa chỉ cụ thể nên chưa thể xử lý theo quy định.   

                                                                                      An Oanh  

 

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN  

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VỀ DÂN TỘC NĂM 2022 
 

 
 

Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với 

Công an tỉnh vừa tổ chức buổi tuyên 

truyền, phổ biến CSPL về dân tộc 

cho hơn 50 vị chư tăng cùng Ban 

quản trị 15 chùa Phật giáo Nam 

tông Khmer và người có uy tín trên 

địa bàn huyện Tiểu Cần. 

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu được nghe lãnh đạo Ban Dân tộc 

tỉnh và Công an tỉnh Trà Vinh thông tin 02 chuyên đề: Tình hình an ninh 

chính trị, trật tự xã hội vùng dân tộc thiểu số; sổ tay phổ biến pháp luật dành 

cho đồng bào dân tộc thiểu số (song ngữ Việt - Khmer) do Ủy ban Dân tộc 

biên soạn và một số chính sách ưu đãi liên quan đến đồng bào dân tộc 

Khmer. Đây là một trong những nội dung quan trọng giúp cho các chức sắc 

tôn giáo, Ban quản trị và người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc 

Khmer kịp thời cập nhật thông tin, nâng cao kiến thức về các chủ trương, 

chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và tình hình phát triển kinh tế xã 

hội, quốc phòng, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay.  

Trên cơ sở đó, các vị chức sắc, Ban quản trị, người có uy tín kịp thời 

tuyên truyền, phổ biến giúp cho phật tử, đồng bào Khmer hiểu rõ hơn và 

chấp hành đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước; đồng thời tăng cường, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 

đoàn kết tôn giáo, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần bảo vệ vững chắc an 

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

                                                                                     Tấn Xuyên 

                                              

TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN  

NHIỆM VỤ QUỐC PHÒNG – QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG 
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Đảng ủy Quân sự huyện Tiểu 

Cần vừa tổ chức triển khai, quán 

triệt Nghị quyết lãnh đạo thực hiện 

nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa 

phương 6 tháng cuối năm 2022 trên 

địa bàn huyện. 

Theo Nghị quyết, từ nay đến cuối năm 2022 Đảng ủy Quân sự huyện 

tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy – UBND huyện lãnh, chỉ đạo kiểm tra việc 

thực hiện kết quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; tập trung kiểm 

tra đề nghị công nhận xã, thị trấn vững mạnh về quốc phòng, an ninh; chỉ 

đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn thực hiện tốt các bước tuyển 

chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 chặt chẽ, đúng quy định; tổ chức 

bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo 

kế hoạch đề ra. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đúng luật và Đề án của 

tỉnh; thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên; phối 

hợp với ban, ngành, công ty tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ về địa 

phương và thực hiện tốt các chế độ chính sách, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội cho các đối tượng đúng quy định. Duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn 

sàng chiến đấu; chủ động nắm tình hình, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

mạng lưới quân báo Nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, tổ chức luyện 

tập các phương án; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động xử lý tình 

huống và tham gia phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn, cứu hộ; phối hợp với Công an theo Nghị định 02, 03 của Chính phủ, 

tăng cường cường công tác tuần tra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức 

diễn tập chiến đấu phòng thủ tại thị trấn Tiểu Cần đảm bảo yêu cầu, an toàn 

tuyệt đối trong diễn tập… Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự huyện cũng tiếp 

tục lãnh đạo thực hiện tốt kế hoạch giáo dục chính trị; không để các biểu 

hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” xảy ra trong đơn vị. Thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua 

quyết thắng năm 2022 và các đợt thi đua đột kích, cao điểm trong các nhiệm 

vụ, tạo động lực thúc đẩy thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn 

vị. Tăng cường công công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ 

bí mật của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhiệm vụ của lực lượng vũ trang 
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huyện. Tham gia thực hiện tốt phong trào Lực lượng vũ trang huyện chung 

sức xây dựng nông thôn mới, phong trào Dân vận khéo và các công trình 

mang tên lực lượng vũ trang nhân dân… 

Về tổ chức thực hiện, đồng chí Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư 

Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện yêu cầu các chi bộ trực thuộc tổ 

chức triển khai, quán triệt Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự đến cán bộ, 

đảng viên. Từng Đảng ủy viên theo chức trách, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo 

cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và kiểm tra chặt chẽ. 

Đối với những vấn đề phát sinh phải kịp thời phản ánh, đề xuất Đảng ủy 

Quân sự huyện chỉ đạo. Các bộ phận như Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ 

thuật phải làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện 

Nghị quyết của Đảng ủy theo chức năng nhiệm vụ. Các chi bộ và từng cán 

bộ, đảng viên phải luôn đề cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn 

của các thế lực thù địch; phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, 

đạo đức cách mạng; có quan điểm, lập trường, bản lĩnh chính trị vững; đồng 

thời phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ quốc 

phòng, quân sự địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 

nhiệm vụ mà nghị quyết đã đề ra. 

                                                                                           Đông Nhi 

 

 

HỘI THAO TRUNG ĐỘI DÂN QUÂN CƠ ĐỘNG NĂM 2022 

 

 

Trong 02 ngày 27 và 28/6/2022 

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tiểu 

Cần tổ chức Hội thao Trung đội 

Dân quân cơ động (DQCĐ) năm 

2022. 

Tham gia hội thao lần này có 12 đoàn với 308 vận động viên là các cán 

bộ, chiến sĩ Trung đội DQCĐ của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Các 

đoàn tham gia hội thao ở các nội dung như: duyệt đội ngũ đội hình cấp trung 

đội; đồng diễn võ thể dục tay không; trung đội trưởng, tiểu đội trưởng 

DQCĐ thực hành xử trí tình huống bảo vệ mục tiêu; bắn súng tiểu liên AK 
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bài 1 DQTV và 03 môn quân sự phối hợp: chạy 3.000 mét vũ trang, ném lựu 

đạn xa đúng hướng, bắn súng tiểu liên AK bài 1 DQTV. 

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các đoàn tham gia hội thao lần này cơ 

bản chấp hành tốt quy định, thực hiện tốt tinh thần đoàn kết, học hỏi trao đổi 

kinh nghiệm trong thi đấu giữa các đơn vị; đồng thời các cán bộ, chiến sĩ 

tham gia hội thao bảo đảm an toàn tuyệt đối người và vũ khí được trang bị, 

đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19… Qua 02 ngày 

diễn ra hội thao, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 08 tập thể và 12 cá nhân; 

trong đó, giải nhất thuộc về đơn vị xã Hùng Hòa, giải nhì thuộc về đơn vị thị 

trấn Tiểu Cần. Riêng 03 giải nhất cá nhân thuộc về Trung đội trưởng Phạm 

Văn An, xã Hùng Hòa; Tiểu đội trưởng Kim Ngọc Luận, xã Phú Cần và 

chiến sĩ Thạch Tú, xã Hiếu Tử. Sau hội thao này Ban tổ chức sẽ chọn ra các 

tập thể, cá nhân có thành tích cao tham gia hội thao cấp tỉnh. 

                                                                                            Bảo Nhi 

                                                                

 DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU KHU VỰC PHÕNG THỦ  

TẠI XÃ PHÖ CẦN NĂM 2022 
 

 
 

Quán triệt Kế hoạch diễn tập 

chiến đấu phòng thủ năm 2022; 

Ban Chỉ đạo diễn tập vận hành cơ 

chế huyện Tiểu Cần vừa chỉ đạo xã 

Phú Cần tổ chức cuộc Diễn tập vận 

hành cơ chế (VHCC) chiến đấu 

trong khu vực phòng thủ năm 2022.  

Diễn tập VHVC chiến đấu trong khu vực phòng thủ tại xã Phú Cần dựa 

trên tình huống giả định là các tổ chức phản động bên ngoài móc nối, lôi kéo 

các phần tử xấu trong nước lợi dụng tình hình khiếu kiện về chính sách đất 

đai, đền bù giải tỏa nhà ở, vật kiến trúc để xây dựng nông thôn mới tại địa 

phương; từ đó kích động, lôi kéo phần tử quá khích biểu tình, gây rối và 

công khai chống đối chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; 

đồng thời tạo điều kiện cho các phần tử xã hội đen cướp bóc tài sản của 

Nhân dân, làm cho tình hình an ninh chính trị diễn biến phức tạp…  

Với tình huống đó, Ban CHQS xã Phú Cần tiến hành triệu tập lực lượng 

để thông báo mệnh lệnh cấp trên và quán triệt nhiệm vụ “Mở rộng Dân quân 
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trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao” (bao gồm Dân quân cơ động, Dân 

quân chiến đấu tại chỗ, Dân quân trinh sát, công binh, thông tin, phòng hóa, 

y tế). Tiếp đó, Ban Chấp hành Đảng ủy xã Phú Cần tổ chức quán triệt nghị 

quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy và đề ra chủ trương, biện pháp, gắn với 

ban hành Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về 

quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường 

xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Đối với HĐND xã cũng quyết 

nghị chủ trương, biện pháp chuyển xã Phú Cần vào tình trạng khẩn cấp về 

quốc phòng, an ninh. Trên cơ sở đó, UBND xã triệu tập cuộc họp khẩn để 

quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của trên và triển khai Kế hoạch chuyển nền 

kinh tế - xã hội vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh để các ngành 

căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình triển khai thực hiện, đảm bảo yêu 

cầu nhiệm vụ ngăn chặn, giải tán biểu tình, bạo loạn theo giả định,… 

Nhận xét về cuộc diễn tập, ông Nguyễn Văn Phương - TUV, Bí thư 

Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho rằng: Cuộc diễn tập VHCC chiến đấu 

trong khu vực phòng thủ của xã Phú Cần diễn ra đúng theo yêu cầu, có trọng 

tâm và phát huy được tính dân chủ, trí tuệ tập thể; các thành viên đều tích 

cực tham gia ý kiến, đề xuất biện pháp, phương án bổ sung nhân lực, vật lực, 

tài chính, phương tiện vận chuyển, công cụ hỗ trợ phù hợp với nhiệm vụ và 

tình hình địa phương trong giai đoạn khẩn cấp về quốc phòng, an ninh. Đây 

cũng là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy 

Đảng, chính quyền; cũng như khả năng tham mưu, hiệp đồng của cơ quan 

Quân sự và các ngành trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh ở 

địa phương.  

                                                                   Hoài Đăng 

 

 

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

 

QUÊ HƯƠNG VÀ GIA ĐÌNH 

 

Thuở nhỏ, Chủ tịch Hồ Chí Minh có tên gọi là Nguyễn Sinh Cung, sau 

đó mang tên là Nguyễn Tất Thành. 
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Quê hương của Người là một vùng đất nghèo thuộc huyện Nam Đàn, 

tỉnh Nghệ An. Người dân nơi đây luôn phải sống trong cảnh nghèo khổ, 

thường xuyên phải chống chọi với thiên tai khắc nghiệt, quanh năm ruộng 

đất khô cằn, mới nắng đã hạn, mới mưa đã lũ, mất mùa thường xuyên, cuộc 

sống vất vả, lam lũ đã in đậm trong tiềm thức của người dân Nam Đàn nói 

riêng và quê hương xứ Nghệ nói chung. Những khó khăn vất vả ấy được 

đọng lại trong câu ca dao: 

“Làng Sen đóng khố thay quần 

Ít cơm, nhiều cháo, tảo tần quanh năm” 

Mặc dù điều kiện tự nhiên vô cùng khắc nghiệt nhưng người dân xứ 

Nghệ rất giàu truyền thống văn hoá và đánh giặc, giữ nước. Nơi đây hội tụ 

nhiều di tích lịch sử - văn hoá gắn liền với tên tuổi và chiến công của các bậc 

anh hùng dân tộc, nêu cao chí khí chống ngoại xâm từ bao đời nay. 

Hai làng Kim Liên và Hoàng Trù (quê nội và quê ngoại của Chủ tịch 

Hồ Chí Minh) thuộc xã Chung Cự, nay là xã Kim Liên, là một miền quê giàu 

cảnh sắc, với một nền văn hoá dân gian đa dạng và phong phú. Biết bao làn 

điệu dân ca nơi đây đã đi vào lòng người, đậm đà bản sắc dân tộc như: hát ví 

giặm, hát đò đưa, hát phường vải,… Trải qua biết bao biến động, thăng trầm 

của lịch sử, truyền thống văn hoá đặc sắc của miền quê Kim Liên vẫn không 

ngừng toả sáng, tự hào. 

Thân phụ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, còn gọi là 

Nguyễn Sinh Huy (1862-1929), sinh trưởng trong một gia đình nông dân 

nghèo, chất phác. Cha mẹ mất sớm, tuổi thơ chịu cảnh mồ côi, phải vất vả 

lao động kiếm sống và có ý chí học hành. Thuở nhỏ, vốn hiền lành, thông 

minh, ham học, Nguyễn Sinh Huy được nhà Nho Hoàng Xuân Đường đưa 

về nuôi, cho học hành tử tế và gả con gái đầu là Hoàng Thị Loan cho. 

Chẳng bao lâu, chàng thanh niên Nguyễn Sinh Sắc đã tham dự kỳ thi 

Hương, đỗ cử nhân tại trường thi Nghệ An (1894). Được gia đình và người 

vợ trẻ động viên, cùng ý chí kiên cường của mình, cụ sử Sắc đã tiếp tục tham 

dự các kỳ thi Hội của triều đình nhưng không đỗ, đến kỳ thi Hội năm 1901 

ông mới đỗ Phó bảng. Với phẩm chất liêm khiết của một nhà nho, trong 

cuộc sống cụ Sắc luôn dạy đỗ con cái có ý thức lao động, học tập để hiểu 

“đạo lý làm người”. Sau khi đỗ Phó bảng, bị triều đình phong kiến thúc ép 

nhiều lần, buộc cụ phải ra làm quan, nhưng bất hợp tác với bọn đế quốc, tay 
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sai. Với quan điểm của mình, cụ Sắc thường nói “Quan trường thị nô lệ 

trung chi nô lệ, hựu nô lệ” (nghĩa là: Quan trường là nô lệ trong những 

người nô lệ, lại càng nô lệ hơn). 

Vốn có lòng yêu nước, khảng khái, cụ thường chống đối bọn quan 

trường và thực dân Pháp xâm lược. Vì vậy, sau một thời gian làm quan rất 

ngắn, cụ bị bãi chức. Cụ vào Nam Bộ làm thầy thuốc giúp dân nghèo, sống 

cuộc đời thanh bạch cho đến lúc qua đời (1929), được nhân dân mến mộ và 

thương tiếc. Thi hài và lăng mộ yên nghỉ của cụ hiện nằm tại tỉnh Đồng 

Tháp. 

Thân mẫu của Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan (1868-1901), một 

người phụ nữ hiền hậu, đảm đang, yêu chồng, thương con hết mực, cần cù 

lao động. Hằng ngày, cụ làm ruộng và dệt vải, lao động vất vả để nuôi dạy 

con cái. Bằng cả tấm lòng yêu thương, cụ Hoàng Thị Loan đã hy sinh tất cả 

vì chồng con. 

Nếu ảnh hưởng của người cha Nguyễn Sinh Sắc đối với con cái là nền 

văn hoá bác học xuyên thấm qua một nhân cách yêu nước thương nòi mang 

màu sắc nhân đạo, thì ảnh hưởng từ người mẹ là nền văn hoá dân gian mang 

đậm truyền thống dân tộc và những phẩm chất của tầng lớp lao động bình 

dân qua tình mẫu tử. Cụ đã nêu một tấm gương sáng về nhân cách đạo đức 

cho con cái học tập. Ở đâu cụ cũng thể hiện một lối sống trong sáng, có 

nghĩa, có tình, được mọi người hết sức yêu mến và kính trọng. Bằng tấm 

lòng trách nhiệm và sự mẫn cảm của người mẹ, cụ đã vun trồng, uốn nắn, 

dạy đỗ cho các con những bài học đầu tiên về cách sống, về đạo lý làm 

người. Vì vậy, ngay từ thuở ấu thơ, những đứa con ngoan của bà đã biết kính 

trọng người trên, sống chan hoà với bè bạn, giàu lòng vị tha, nhân ái, biết 

nhường nhịn mọi người. 

Sinh sống và lớn lên ở vùng quê có những làn điệu dân ca mượt mà và 

giàu truyền thống yêu nước nên cụ Hoàng Thị Loan bằng những lời ru, đã 

nhen nhóm vào tâm hồn con cái tình yêu quê hương, đất nước mặn nồng: 

Làm người đói sạch rách thơm, 

Công danh phủi nhẹ, nước non phải đền. 

Tuy nhiên, vì cuộc sống cơ cực, lao động vất vả quá sức, thiếu thốn,…, 

cụ đã trút hơi thở cuối cùng tại kinh thành Huế ở tuổi 33 (1901) để lại niềm 

tiếc thương vô hạn cho gia đình, người thân và bà con lối xóm. Cuộc đời 
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người mẹ ấy quá đỗi ngắn ngủi, vốn là con một thầy dạy chữ nho ở xứ Nghệ, 

cụ đã vui lòng nhận lấy sự vất vả, tần tảo về mình để cho chồng con được ăn 

học tử tế. Khi bà qua đời, không có người thân bên cạnh, chỉ có cậu bé 

Nguyễn Sinh Cung (Bác Hồ) tuổi mới lên 10 và em bé Xin đang khát sữa. 

Được bà con, bạn bè đùm bọc, giúp đỡ, thi hài bà Loan được đưa lên an táng 

tại núi Tam Tầng, Huế. 

Một trong những đức tính cao quý nhất của Bác Hồ của chúng ta là rất 

khiêm tốn. Người luôn tránh nhắc đến bản thân và những người trong gia 

đình mình, thế nhưng có một lần Người đã nhắc đến mẹ. 

Hôm ấy, chiếc ôtô chở Bác đang bon bon trên đường. Khi đi ngang qua 

cổng một trường học thì cũng là lúc tan buổi học, học sinh ríu tít đổ ra các 

ngả đường trở về nhà. Nhìn đoàn học sinh, số cháu gái rất đông, với những 

bộ quần áo đủ màu sắc, nét mặt hân hoan hồn nhiên, Bác bỗng nói với những 

người cùng đi, giọng trầm hẳn xuống: “Các cháu gái ngày nay được học 

hành sung sướng thật. Các chú biết không, mẹ của Bác là con một thầy giáo 

ở nông thôn, thế mà không được đến trường đi học đâu”. Nói xong Bác lặng 

đi suy nghĩ, Bác đang nhớ tới người mẹ đã qua đời khi Bác còn nhỏ. 

Chính vì thế mà Bác luôn canh cánh ước mong đất nước được hoàn 

toàn độc lập, đồng bào được hoàn toàn tự do, ai cũng được học hành. 

Về sau, có lần Bác nói: “Nhân dân ta rất biết ơn các bà mẹ cả hai miền 

Nam – Bắc đã sinh đẻ và nuôi dạy những thế hệ anh hùng của nước ta”. 

Chúng ta càng biết ơn người mẹ của Bác Hồ, biết ơn đức hy sinh cao cả 

của cụ, Người đã có công sinh thành và giáo dục một người Việt Nam đẹp 

nhất. 

Đến năm 1922, hài cốt của cụ Hoàng Thị Loan được con gái Nguyễn 

Thị Thanh đưa về an táng tại quê nhà (xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh 

Nghệ An) và năm 1942, hài cốt cụ được đưa lên núi Đại Huệ. Năm 1984, 

lăng mộ cụ Hoàng Thị Loan được xây dựng khang trang, đẹp đẽ để tỏ lòng 

biết ơn của người dân đối với công lao to lớn của người mẹ có công sinh 

thành, nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh – bậc đại trí, đại nhân, đại dũng, 

nhà văn hoá kiệt xuất, Anh hùng giải phóng dân tộc, vị lãnh tụ vĩ đại, đáng 

kính của cả dân tộc Việt Nam. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh có chị gái là bà Nguyễn Thị Thanh (1884-1954) 

còn gọi là Nguyễn Thị Bạch Liên, anh trai là Nguyễn Sinh Khiêm, tức 
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Nguyễn Tất Đạt (1888-1950). Em trai của Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh năm 

1900, thường gọi là bé Xin, đã sớm qua đời so quá yếu. Cả chị gái và anh 

trai của Người đều có chí hướng tiến bộ, yêu nước, thương người và tích cực 

tham gia các phong trào chống Pháp, đã nhiều lần bị thực dân Pháp kết án tù 

đày. 

Nhờ sự giáo dục về những bài học đạo đức, nhân cách của gia đình, cả 

bà Thanh và ông Khiêm đều không màng danh lợi, hy sinh cả tuổi thanh 

xuân của mình cho sự nghiệp cứu dân, cứu nước, trở thành tấm gương đáng 

kính cho nhân dân về sự cao cả, nghĩa khí và lòng vị tha. 
 
 

                                                          Trích theo: Trần Minh Siêu: Quê hương và gia thế  

                                        Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nxb. Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, 2017. 
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Trong số này: 

 

1. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

2. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng 

3. Phòng chống, đấu tranh thói ba phải và thái độ “Im lặng đáng sợ” 

4. Hội thảo thông qua đề cương lịch sử Đảng bộ và Nhân dân huyện 

giai đoạn 1975 – 2020 

5. Đại biểu Quốc hội TXCT thị trấn Cầu Quan và xã Tân Hòa 

6. Lấy ý kiến người dân về Dự án xây dựng cầu Đại Ngãi 

7. Bộ trưởng Bộ NN & PTNT thăm HTX NN và Cty Trà Vinh Farm 

8. Khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Phú Cần 

9. BTG Tỉnh ủy trao 30 thẻ BHYT cho người dân xã Hùng Hòa. 

10. BVĐKKV Tiểu Cần tiếp nhận trang thiết bị y tế gần 90 tỷ đồng  

11. Thêm 03 trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia  

12. Lãnh đạo Huyện ủy – UBND huyện kiểm tra cơ sở vật chất phục 

vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022. 

13. Đại hội CLB hưu trí Công an huyện nhiệm kỳ 2022 – 2024 

14. UBMTTQVN huyện hội nghị lần thứ 9 (Khóa IX) 

15. Thả nuôi lươn không bùn trên bể Composite 

16. Đánh giá tình hình phát triển kinh tế tập thể 

17. Tổ chức 08 cuộc thực tập phương án PCCC  

18. TAND huyện xét xử sơ thẩm 02 vụ án hình sự  

19. Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về dân tộc năm 2022 

20. Triển khai Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QP-QS địa phương 

21. Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 

22. Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Phú Cần 2022 

23. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cáchHồ Chí Minh 
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THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiểu Cần phát hành 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

NGUYỄN MINH THÀNH 

 

Chịu trách nhiệm nội dung: 

ĐINH VĂN TRƯỜNG 

 

Biên tập - Kỹ thuật 

TRẦN THANH QUANG 

 

Trình bày: 

MẠCH THỊ TIẾP 

 

Sửa bản in: 

NGUYỄN THỊ NGỌC HIỀN 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Giấy phép xuất bản số……/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền 

thông Trà Vinh cấp ngày……/……/…..Số lượng in: 545 cuốn, khổ: 

14,5x20cm, tại Công ty Cổ phần Văn hóa Tổng hợp Trà Vinh. In xong và 

nộp lưu chiểu tháng ….. năm …. 
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BÌA SAU 

  
 

* Ảnh 1: Đồng chí Lê Minh Hoan – UV.BCHTW Đảng, Bộ trưởng Bộ 

NN&PTNT đến thăm Công ty TNHH Trà Vinh Fram (Khóm 2, thị trấn Tiểu Cần) 

* Ảnh 2: Đồng chí Trần Quốc Tuấn – UVTV Tỉnh ủy, Trưởng BTG Tỉnh ủy; 

lãnh đạo BHXH tỉnh, Huyện ủy – UBND huyện trao thẻ BHYT cho hộ khó khăn ở xã 

Hùng Hòa 

 

  
 

* Ảnh 3: Ban chủ nhiệm CLB hưu trí Công an huyện Tiểu Cần ra mắt, hạ quyết 

tâm thực hiện quy ước hoạt động nhiệm kỳ 2022 - 2024 

* Ảnh 4: Đồng chí Lê Chí Thảo – Phó Chủ tịch UBND huyện trao cờ lưu niệm 

cho các đơn vị tham gia hội thao Trung đội Dân quân cơ động. 

 

 

 

                                                Bìa & minh họa: Quang - Minh - Hẹn  

                                                    (Xuất bản phẩm không bán) 


