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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- Diễn biến cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nƣớc 

Những thành tích tổng hợp trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ. 

- Về đấu tranh võ trang: 

- Tổng số trận đánh trên khắp chiến trường của huyện Tiểu Cần là 

7.454 trận lớn nhỏ, có 176 trận phối hợp với tỉnh và trung đoàn của Quân 

khu. 

- Loại khỏi vòng chiến đấu 22.761 tên, trong đó 05 tên Mỹ. 

- Có 14.094 tên địch bị loại khỏi vòng chiến đấu do thế trận chông mìn 

và chiến tranh du kích nhân dân tạo nên. 

- Diệt 01 tên quận trưởng, 05 đại uý, 184 sĩ quan cấp bậc từ trung uý trở 

xuống, 15 xã trưởng, 81 ấp trưởng, 127 ác ôn. 

- Bắn rơi 05 trực thăng chiến đấu, 01 máy bay L19. 

- Bắn tiêu diệt 03 xe tăng, 08 xe nồi đồng, 30 xe GMC. 

- Đánh sập cầu Tiểu Cần (do nữ du kích điều khiển ghe có chở mìn đã 

gài giờ hẹn nổ do công trường của huyện chế tạo). 

- Diệt gọn và xoá phiên hiệu 01 tiểu đoàn 473. 

- Đánh tiêu diệt 11 đại đội, trong đó có 01 đội pháo 105 ly, 01 đại đội 

Bình định mới huấn luyện trên đường về. 

- Dân quân du kích kết hợp nhiều hình thức như: Binh vận, bắn xạ kích, 

bắn lựu đạn bằng nạn giàn thun, pháo đài, bao vây đánh lấn, bức rút, bức 

hàng 319 lượt đồn bót, có 21 đồn nghĩa quân do du kích ta tiến công diệt 

gọn. 

- Bắt sống 124 tên, gọi hàng 3.574 tên, binh vận làm rã ngũ 1.908 tên, 

binh vận lấy 12 đồn phòng vệ dân sự. 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 8/2022 

3 

 

- Phá kìm 11.964 lần, phá rã 119 lượt ấp chiến lược. 

- Công trường của huyện chế tạo được 375 súng tự tạo trang bị cho du 

kích 06 xã, chế tạo trên 150.000 quả lôi, lựu đạn, 175 quả pháo bệ được cải 

tạo từ quả pháo 105, địch bắn lép ta chế tạo lại, có những thứ gây sát thương 

cá nhân, có những thứ gây sát thương tập thể là nổi kinh hoàng của địch. 

- Quần chúng nhân dân đã làm cung cấp cho ta hàng trăm ngàn mũi 

chông các loại. Tất cả đều được sử dụng bố trí thế trận chông mìn để tiêu 

diệt, tiêu hao sinh lực địch, có những trận hành quân địch lọt vào thế trận 

chông mìn của ta bị nổ lôi, lựu đạn, mìn và sụp hầm chông lớp chết, lớp bị 

thương (có trận chết hàng chục tên) những tên còn lại hoảng sợ tháo chạy tán 

loạn bỏ cả súng, đạn, quân trang tại trận địa. Tổng kết đã có 14.094 tên địch 

bị loại khỏi vòng chiến đấu do chông, lôi, mìn, pháo bệ, lựu đạn do chiến 

tranh du kích tạo nên. 

- Về đấu tranh chính trị:  

Trong kháng chiến chống Mỹ phong trào đấu tranh chính trị nhân dân ở 

Tiểu Cần đã lên đỉnh cao. Có 5.768 cuộc quần chúng biểu tình với 505.961 

lượt quần chúng tham gia trong đó có 1.539 lượt sư sãi, có 17.309 lượt đồng 

bào Khmer, 1.907 lượt gia đình binh sĩ nguỵ. Trong đấu tranh ta lôi kéo giải 

thoát được 370 người khỏi bị bắt lính. Địch bắn chết 12 quần chúng, bắt tù 

đày 115 người, đánh đập gây thương tích 4.126 người. Điểm nổi bật phong 

trào đấu tranh chính trị có 28 cuộc đấu tranh trực diện với kẻ thù, mặc dù 

địch xả súng và đàn áp tàn bạo nhưng lực lượng biểu tình vẫn tiến lên phía 

trước. Địch hoảng sợ co cụm lại, phải thực hiện các yêu sách của ta như: 

Vào ngày 27/10/1960 ta tập trung 2.000 lực lượng biểu tình trước vũ trang 

cướp chính quyền, nhưng có kẻ phản bội báo trước, địch đã bắt cán bộ cốt 

cán của ta. Trước sự khiêu khích của địch, quần chúng đã vùng lên vận động 

hơn 2.500 lực lượng nữa kéo đến biểu tình, dòng người rầm rộ hô vang các 

khẩu hiệu: Chống đàn áp khủng bố, chống bắt người vô cớ. Địch đã đưa đại 

đội Bảo an đến đàn áp chúng xả súng bắn chết tại chỗ 06 người, có chị Ba 

Thiêu là quần chúng tích cực tiến lên phía trước, chị đã ngã xuống từ phát 

đạn đầu tiên của địch, và địch bắn 32 người bị thương, bắt giam 10 người 

gây căm phẫn cho quần chúng. 
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Ngoài những cuộc biểu tình tại xã, huyện hưởng ứng chủ trương của 

tỉnh, quần chúng Tiểu Cần đã hăng hái tham gia các cuộc biểu tình trực tiếp 

đấu tranh vào dinh Tỉnh trưởng mà nổi bật nhất vào ngày 15/9/1960 có trên 

1.000 quần chúng ở Tiểu Cần phối hợp với các nơi trong tỉnh kéo lên biểu 

tình buộc tên tỉnh trưởng phải đích thân thương thuyết yêu sách của ta. Đây 

là sự kiện nổi bật trong phong trào đấu tranh chính trị của huyện Tiểu Cần 

được trên công nhận. 

- Về binh vận: 

Xây dựng và tổ chức được 417 cơ sở trong hàng ngũ của địch làm nội 

ứng thực hiện được 84 trận đánh “nội công ngoại kích” lấy được 84 lượt 

đồn bót, giải tán 08 liên toán phòng vệ, thu 608 súng các loại, 55.860 đạn 

các loại, 802 lựu đạn, 117 mìn, 01 máy HT1, 02 máy PRC25, 01 khẩu súng 

XM79. 

Vận động rã ngũ bằng nhiều hình thức như: Huỷ hoại thân thể, trốn vào 

vùng nông thôn sâu, lánh mặt đi nơi khác,… bằng 22.315 binh sĩ. 

- Về đóng góp sức (ngƣời và của) cho kháng chiến: 

Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ, ngoài việc xây dựng lực lượng 

tại chỗ với tinh thần quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ và tay sai. Đảng bộ và 

các đoàn thể đã vận động đưa về trên bổ sung cho các nơi bằng 3.512 tân 

binh, trong này có: Bổ sung cho tiểu đoàn của tỉnh bằng 02 đại đội địa 

phương quân (năm 1968: 01 đại đội, năm 1975: 01 đại đội) đây là những 

đồng chí ưu tú của lực lượng võ trang huyện được điều bổ sung cho cấp tiểu 

đoàn tỉnh. Đưa cán bộ cốt cán ở cơ sở đi xây dựng quân chủ lực miền Đông 

bằng 212 đồng chí, bổ sung cán bộ cốt cán cho Long Châu Hà: 70 đồng chí, 

vận động được 151 lượt thanh niên nam, nữ tình nguyện đi dân công hoả 

tuyến miền Đông. 

Huy động 54.018 lượt dân công phục vụ đào lộ, xây đắp chiến hào, tải 

đạn, tải thương,… trong các chiến dịch. Hiện nay toàn huyện có 1.353 liệt sĩ, 

1.243 thương binh, 59 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 4.843 người được công 

nhận có công với nước. 

Ngoài đóng góp về sức người, huyện Tiểu Cần đã có phong trào đóng 

góp về của cải vật chất cho cách mạng đánh thắng giặc. Qua 21 năm kháng 
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chiến chống Mỹ đồng bào đã cống hiến cho cách mạng 96 xuồng ghe các 

loại để vận chuyển lương thực, bộ đội và đường dây giao liên. Đồng thời 

đóng góp hàng năm triệu đồng tiền mặt, 105.000 giạ lúa đảm phụ, 287 con 

trâu, bò, hàng trăm ngàn con gà, vịt để nuôi quân với lòng mong muốn tất cả 

tập trung cho tiền tuyến đánh giặc Mỹ xâm lược và bọn tay sai. Đặc biệt 

phong trào (hũ gạo nuôi quân chống Mỹ) toàn dân trong huyện đã đóng góp 

được 208.100 kg gạo cho cách mạng kháng chiến. 

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo) 

 

 

THAM NHŨNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP PHÒNG,  

CHỐNG THAM NHŨNG (Bài 3) 
                                                                     Nguồn Báo Tạp chí xây dựng Đảng 

Qua kinh nghiệm phòng, chống tham nhũng trên thế giới và thực tiễn tại 

Việt Nam, ngoài những giải pháp phòng, chống tham nhũng hiện nay Đảng, 

Nhà nước ta đang chỉ đạo thực hiện, tôi xin nhấn mạnh thêm bốn giải pháp 

sau: 

1. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự có đức, có tài; ngƣời 

Việt Nam phát triển toàn diện chân, thiện, mỹ 

Bác Hồ từng khẳng định: “Cán bộ bộ là cái gốc của mọi công việc”, 

“Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”(1). Đội ngũ 

cán bộ của Đảng là nhân tố quyết định làm nên những thành tựu to lớn, có ý 

nghĩa lịch sử trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Song vẫn còn 

tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá 

nhân, lợi ích nhóm, bệnh lãng phí, vô cảm, bệnh thành tích ở một bộ phận 

không nhỏ cán bộ, đảng viên. Vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 

thật sự có đức, có tài là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính 

trị, cả trước mắt và lâu dài, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, 

khoa học và hiệu quả. Không chỉ là công tác giáo dục chính trị tư tưởng, mà 

chúng ta phải phát hiện, lựa chọn, đào tạo và sử dụng những người có đủ 

tiêu chuẩn đức và tài từ trong các nhà trường và xã hội để xây dựng thành 

đội cán bộ có đức - tài, có tâm - tầm. 
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Bác Hồ kính yêu chỉ rõ, cốt lõi của đạo đức cách mạng là: Cần, kiệm, 

liêm, chính. Người còn khẳng định: Thiếu một trong bốn đức tính đó thì 

không thành người. Người có Đức là: Tuyệt đối trung thành với lợi ích của 

Đảng, của quốc gia - dân tộc và nhân dân; có tinh thần yêu nước nồng nàn, 

sâu sắc; luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia - dân tộc, nhân dân lên trên lợi 

ích cá nhân; sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, không tham vọng 

quyền lực, không tham nhũng, lãng phí, vụ lợi. Người có Tài là người: Có 

quan điểm khách quan, toàn diện, tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược; 

phương pháp làm việc khoa học; nhạy bén chính trị; năng lực cụ thể hoá và 

tổng kết thực tiễn. Đức luôn là cái gốc, đức và tài gắn kết với nhau để tạo 

thành nhân cách con người cách mạng. Chính từ nguồn lực của đội ngũ cán 

bộ đức - tài này mà tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh 

chính trị, xây dựng Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh như Bác Hồ từng 

khẳng định; xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính; xây dựng các tổ chức 

chính trị - xã hội trong sạch, vững mạnh, đoàn kết. 

Đội ngũ cán bộ có đức, có tài là hạt nhân, là động lực để: Khơi dậy khát 

vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; giữ gìn và phát huy giá trị 

văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. Xây dựng con người Việt Nam luôn tự hào về truyền thống yêu 

nước, anh hùng của dân tộc trong lao động và trong chiến đấu. Truyền thống 

đoàn kết dân tộc: Ba cây chụm lại nên hòn núi cao, thương người như thể 

thương thân. Phát triển con người về nhân cách, đạo đức, trí tuệ, có trách 

nhiệm với gia đình và xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật; Biết trọng danh 

dự và liêm sỉ, đấu tranh với cái sai, cái xấu, cùng nhau xây dựng cuộc sống 

lành mạnh, trong sạch, không xa hoa, lãng phí, không sống quá mức thu 

nhập. 

Để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài, cần “Xây dựng Chiến lược 

quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài theo hướng không phân biêt đảng 

viên hay người ngoài Đảng, người Việt Nam ở trong nước hay ở nước 

ngoài"(25). Thực tế có rất nhiều nhân viên trong cơ quan, các doanh nghiệp, 

học sinh, sinh viên chưa là đảng viên, nhưng họ rất có trách nhiệm với công 

việc, có phẩm chất đạo đức tốt, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân 
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dân và rất giỏi nhiều lĩnh vực chuyên môn. Nếu chúng ta biết thu hút và 

trọng dụng họ vào các vị trí lãnh đạo phù hợp sẽ tăng thêm sức mạnh đội 

ngũ cán bộ lãnh đạo và chuyên môn trong cơ quan đảng, nhà nước. Điều này 

Bác Hồ đã làm rất thành công. Mặt khác nếu làm được điều đó, còn hạn chế 

được những phần tử thoái hóa, biến chất, tham danh vọng, tham quyền lực, 

chui vào Đảng với mục đích được đề bạt, bổ nhiệm. 

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ tận tâm với công việc, còn cần phải 

đột phá chế độ tiền lương. Nhằm đảm bảo cán bộ phải sống và sống tốt bằng 

lương để họ không cần phải tham nhũng. Đây chính là điều kiện quan trọng 

của công chức Xin-ga-po không muốn tham nhũng. Nước ta đã qua bốn lần 

cải cách chế độ tiền lương. Nhưng thực tế không đạt được mục tiêu đề ra. Vì 

vậy, đột phá trong cải cách tiền lương là yêu cầu bức thiết cả trước mắt và 

lâu dài để phòng, chống tham nhũng. Nếu chúng ta không làm được điều 

này, thì nhiều giải pháp chống tham nhũng đề ra cũng chỉ là hình thức. Tuy 

nhiên, hiện nay không ít kẻ tham nhũng để làm giàu và rất giàu, nên cùng 

với đột phá về tiền lương còn phải nghiêm trị những tổ chức, cá nhân sai 

phạm, tham nhũng. 

2. Đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực 

Kiểm soát quyền lực là nhiệm vụ quan trọng của nhà nước pháp quyền. 

Vấn đề cơ bản của kiểm soát quyền lực nhà nước (KSQLNN ) là làm cho bộ 

máy Nhà nước vừa có khả năng kiểm soát xã hội, vừa buộc Nhà nước phải 

tự kiểm soát chính mình. Đảng, Nhà nước đã có nhiều văn bản pháp luật để 

kiểm soát quyền lực. Tuy nhiên, vẫn chưa bao quát hết mọi lĩnh vực và vẫn 

còn kẽ hở trong văn bản pháp luật. Vì vậy, nhiệm vụ quan trọng mà theo 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là phải xây dựng: Nhà nước pháp quyền 

XHCN là nhà nước có hệ thống pháp luật hiện đại, chặt chẽ, và thực hiện 

nghiêm minh. Hiện nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang chỉ đạo xây 

dựng Đề án Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

XHCN. Quốc hội cần chỉ đạo việc rà soát, hoàn thiện thể chế kiểm soát 

quyền lực, mà trước mắt tập trung các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng: Quản 

lý tài chính ngân sách, tài sản công, đất đai, xây dựng, hải quan, thuế, quản 

lý cán bộ… Để mọi quyền lực đều được kiểm soát bằng cơ chế, như Tổng Bí 

thư thường nói: “Phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế”. Cần tách hoàn toàn 
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các bộ, ngành, sở, khỏi các đơn vị kinh doanh. Các bộ, ngành là cơ quan 

quản lý nhà nước, có nhiệm vụ tham mưu cho Đảng, Nhà nước về các chủ 

trương, chính sách, quy hoạch ngành và kiểm tra việc thực hiện các chủ 

trương đó. Các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh theo pháp luật: Các luật 

về đất đai, môi trường, doanh nghiệp, ngân sách, tài chính kế toán, thuế, vệ 

sinh thực phẩm… Chấm dứt tình trạng các đơn vị kinh doanh thuộc bộ, 

ngành. Đây chính là các doanh nghiệp sân sau của các bộ, ngành và là 

nguyên nhân của các vụ tham nhũng tập thể. Các ngành kinh doanh cùng 

mặt hàng phải có nhiều doanh nghiệp cùng cạnh tranh bình đẳng chống độc 

quyền. Vừa qua có Ngành Viễn thông, Hàng không đã làm khá tốt, dẫn đến 

thúc đẩy nền kinh tế phát triển, hạ giá thành. Kiểm soát quyền lực trong công 

tác cán bộ càng quan trọng và cần thiết, nhằm kiên quyết xóa bỏ tệ chạy 

chức, chạy quyền, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển… theo nguyên tắc mọi 

quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế. 

Cùng với việc hoàn thiện cơ chế, cần đẩy mạnh công tác cải cách hành 

chính, xóa bỏ các thủ tục rườm rà. Xóa bỏ tối đa cơ chế “xin - cho”. Đây là 

điều kiện nảy sinh tham nhũng. Hạn chế tối đa việc chỉ định thầu trong các 

dự án đầu tư xây có nguồn vốn nhà nước. Tăng cường ứng dụng khoa học - 

công nghệ vào mọi lĩnh vực điều hành Nhà nước, quản trị doanh nghiệp, 

quản lý cán bộ. Thực hiện tối đa chính phủ điện tử, chính phủ số. Ứng dụng 

tối đa công nghệ số vào các kỳ thi tuyển dụng, bổ nhiệm, chuyển ngạch cán 

bộ của các cơ quan đảng, nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các 

cuộc đấu thầu dự án thuộc ngân sách nhà nước, nhằm tránh sự áp đặt chủ 

quan của con người vào kết quả thi tuyển. Vừa qua Ngành Giao thông vận 

tải ứng dụng công nghệ trong thi bằng lái xe, khai báo thuế, hải quan bằng tờ 

khai điện tử đã hạn chế nhiều tiêu cực, tham nhũng. Đẩy mạnh sử dụng thẻ 

ngân hàng, hạn chế tối đa việc sử dụng tiền mặt trong giao dịch xã hội, nhằm 

kiểm soát dòng tiền lưu thông vừa hạn chế tham nhũng vừa chống rửa tiền… 

3. Tăng cƣờng tính công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của 

Nhà nƣớc và xã hội 

Công khai, minh bạch là yếu tố quan trọng của một nền quản trị quốc 

gia hiệu quả và bảo đảm dân chủ của Nhà nước pháp quyền. Là một trong 

bốn giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tiêu cực tham nhũng. Đảng, Nhà 
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nước ta đã có nhiều nghị quyết, chính sách nhằm tăng cường tính công khai, 

minh bạch. Song, vẫn còn nhiều kẽ hở, mang nặng tính hình thức. Vì vậy, 

trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa tính công khai, minh bạch mà 

trước hết tập trung vào công tác quản lý nhà nước ở những lĩnh vực dễ xảy 

ra tiêu cực, tham nhũng: Tài chính ngân sách, các dự án đầu tư công và tài 

sản công. Trong dự án đầu tư công, cần minh bạch ngay từ khi xét và phê 

duyệt dự án, hạn chế tối đa việc điều chỉnh nội dung và vốn đầu tư dự án. 

Hiện nay nhiều dự án vừa phê duyệt đã xin điều chỉnh nội dung dự án, từ đó 

đẩy tổng vốn đầu tư tăng gấp 2 - 3 lần. Việc chuyển đổi, cho thuê tài sản 

công đang gây lãng phí rất lớn, chỉ nói riêng về trụ sở của các bộ, ngành, các 

UBND khi di chuyển thì việc quản lý đã rất lãng phí. Đây đang là mảnh đất 

màu mỡ của một số quan chức thoái hóa biến chất và nhóm lơi ích nhằm 

biến tài sản công thành của tư. Công khai quy hoạch các khu đô thị, quy 

hoạch sử dụng đất. Công khai quy trình thủ tục cấp phép đăng ký kinh 

doanh, cấp quyền sử dụng đất…. 

Về công tác cán bộ: Cần công khai số lượng, tiêu chuẩn cán bộ cần 

tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, đi học, đi nước ngoài… điều này đã được quy 

định song vẫn chưa thực sự dân chủ, còn mang nặng tính hình thức mà cần 

phải thay đổi. Đặc biệt công khai việc kê khai tài sản của cán bộ phải được 

cải tiến, hiệu quả hơn, chịu trách nhiệm về việc kê khai, cần công khai rộng 

rãi hơn để cán bộ và nhân dân giám sát. Sau 5 năm phải được tổ chức kiểm 

tra, khắc phục tình trạng kê khai chỉ có thủ trưởng cơ quan và cơ quan tổ 

chức cán bộ biết rồi cất tủ. 

Mở rộng các hình thức, quy mô công khai: Nhiều hoạt động còn mang 

tính hình thức như việc công khai trong quy hoạch sử dụng đất, nhiều người 

dân trong vùng quy hoạch cũng không hề biết, hoặc ngược lại quy hoạch 

chưa được công khai đã bị lộ lọt, nhiều người dân tranh thủ xây nhà tạm, 

trồng cây để được đền bù … 

4. Tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quả tính pháp chế trong thực thi pháp 

luật 

Hiện nay, nhiều quy định pháp luật không được thi hành nghiêm túc. 

Trong báo cáo nhiều kỳ đại hội của Đảng đều đánh giá: “Sự lãnh đạo, chỉ 

đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước trên một số lĩnh vực… chưa 
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tập trung, kiên quyết, dứt điểm; kỷ luật, kỷ cương không nghiêm. Tổ chức 

thực hiện vẫn là khâu yếu”(2). Đại hội XIII của Đảng cũng nêu: “Chỉ đạo và 

tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục,… làm cho pháp 

luật, nghị quyết chậm được thực hiện và hiệu quả thấp”. Điều này chúng ta 

dễ dàng nhận thấy ở rất nhiều khâu và nhiều lĩnh vực. Có thể dẫn chứng như: 

Luật Đất đai quy định rõ thẩm quyền cấp đất, chuyển đổi mục đích sử 

dụng… nhưng hiện nay hầu hết các tỉnh, thành phố đều có tình trạng chia lô, 

bán nền, xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, kéo dài mà không mấy ai bị 

xử lý. Nhiều khu đô thị xây dựng trái phép vẫn tồn tại nhiều năm ngay tại 

các trung tâm tỉnh, thành phố, huyện mà không ai chịu trách nhiệm. Nhiều 

tỉnh có hàng chục hec - ta rừng nguyên sinh bị chặt phá mà chưa có lãnh đạo 

cấp tỉnh, cấp bộ nào bị kỷ luật. Hoặc trong công tác cán bộ, có nhiều cán bộ 

được bổ nhiệm thần tốc; nhiều gia đình “cả nhà làm quan”, bổ nhiệm cán bộ 

chưa đủ tiêu chuẩn… gây bức xúc trong xã hội và giảm niềm tin của nhân 

dân. 

Tuy nhiên với sự triển khai quyết liệt, thường xuyên, toàn diện, đồng bộ 

công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà 

nước theo Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết Đại 

hội XIII của Đảng. Chúng ta tin tưởng công cuộc phòng, chống suy thoái về 

tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống tham nhũng, lãng phí sẽ 

thu được kết quả tốt đẹp. 

 

TĂNG CƢỜNG BẢO VỆ CHÍNH TRỊ NỘI BỘ,  

YÊU CẦU VÀ NHIỆM VỤ TRONG TÌNH HÌNH MỚI 

                                                                     Nguồn Báo Quân đội nhân dân 

 

Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của 

công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế 

độ và lợi ích quốc gia - dân tộc. 

Đảng ta xác định: Bảo vệ chính trị nội bộ chính là bảo vệ Cương lĩnh, 

Điều lệ Đảng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, bảo vệ chủ trương, 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 8/2022 

11 

 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ đội ngũ cán 

bộ, đảng viên, chiến sĩ về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo 

đảm cho cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có phẩm 

chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 

vụ được giao; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Bảo vệ chính trị nội bộ luôn là yêu cầu khách quan, nhiệm vụ cần kíp, 

cấp bách hiện nay, bởi vì: (1) Bảo vệ chính trị nội bộ có vị trí, vai trò đặc 

biệt quan trọng, nhất là mỗi khi cách mạng chuyển sang giai đoạn mới, Đảng 

ta đều đề ra chủ trương, biện pháp bảo vệ chính trị nội bộ cho phù hợp với 

tình hình, yêu cầu nhiệm vụ nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, 

kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Đảng, Nhà 

nước và thành quả cách mạng; phê phán những quan điểm sai trái, thù địch, 

phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường sự 

đoàn kết, thống nhất trong Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội. (2) 

Thực hiện nghiêm chế độ, thủ tục, quy định, quy chế quản lý cán bộ, đảng 

viên trong nội bộ, giữ gìn kỷ luật phát ngôn, bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật 

nội bộ của Đảng. Đảng ta coi đây là khâu có ý nghĩa quyết định đối với việc 

tổ chức triển khai, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. (3) Nghiên cứu, phát hiện 

và xử lý kịp thời những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị, thoái hóa, biến 

chất, những đối tượng bị các tổ chức phản động móc nối, lôi kéo, mua chuộc 

cài cắm vào nội bộ ta. Không để sơ hở, lộ lọt, mất thông tin, bí mật quốc gia 

để các thế lực thù địch lợi dụng viết bài, tung tin xấu, độc, chống đối Đảng, 

Nhà nước và chế độ. (4) Mấu chốt của bảo vệ chính trị nội bộ là nắm chắc 

tình hình chính trị nội bộ của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và tổ chức đảng, 

giải quyết thỏa đáng những vấn đề vướng mắc, thực hiện tốt chủ trương lấy 

phòng ngừa, chủ động giữ vững bên trong là chính. 

Đại hội XIII của Đảng đã xác định bài học kinh nghiệm về công tác xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng là “làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiên 

quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa” trong nội bộ...”. Đồng thời, xác định “tăng cường công tác bảo vệ chính 

trị nội bộ, chú trọng nắm vấn đề chính trị hiện nay. Chủ động đấu tranh, 

phòng ngừa có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tổ 

https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-moi-ve-bao-ve-chinh-tri-noi-bo-dang-688775
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chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị, nhất là các thông tin xấu, 

độc trên mạng xã hội. Kiên quyết đấu tranh xử lý nghiêm những cán bộ có 

động cơ sai trái, tư tưởng cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, những cán bộ, 

đảng viên, những người lợi dụng phương tiện thông tin đại chúng, internet, 

mạng xã hội để xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ”. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI xác định: Tăng cường 

công tác bảo vệ chính trị nội bộ; các biện pháp bảo vệ bí mật, bảo đảm an 

ninh, an toàn hoạt động của Đảng, Nhà nước và quân đội. Chủ động phòng 

ngừa, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, cài cắm, móc nối, phá hoại nội bộ 

của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam 

vững mạnh về chính trị, làm cơ sở để xây dựng Quân đội ta tinh, gọn, mạnh, 

tiến lên hiện đại. 

Phương châm của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là chủ động phòng 

ngừa là chính, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm những vi phạm của cán bộ, 

đảng viên, chiến sĩ; thận trọng đánh giá, khách quan khi giải quyết các vấn 

đề chính trị nội bộ. Trong xem xét lịch sử chính trị với những vấn đề chính 

trị hiện nay, thì xem xét vấn đề chính trị hiện nay là chính; giữa bản thân với 

quan hệ gia đình thì bản thân là chính; giữa quản lý đầu vào với xử lý đầu ra 

thì quản lý đầu vào là chính; giữa xử lý với sử dụng thì sử dụng là chính. 

Qua đó, giải đáp được các câu hỏi: Hiện tại người cán bộ, đảng viên như thế 

nào, có đủ tiêu chí, tiêu chuẩn chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình 

độ, có đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới hay không? 

Trong thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng từ Trung ương, Quân ủy 

Trung ương đến tổ chức cơ sở đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công 

tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm chắc tình hình, rà soát, thẩm tra vấn đề lịch 

sử chính trị và chính trị hiện nay nên công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều 

động, đề bạt cán bộ, phục vụ kịp thời, hiệu quả công tác nhân sự. Kết quả 

nổi bật của công tác bảo vệ chính trị nội bộ là đã góp phần quan trọng khẳng 

định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội cũng như củng cố 

niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân 

đội; cán bộ, chiến sĩ quân đội cùng toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc 

độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước 

và nhân dân. 
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Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ chính trị nội bộ vẫn 

còn những hạn chế nhất định cần phải tiếp tục giải quyết tốt hơn, nhất là 

khắc phục sự bị động, lúng túng trong rà soát, thẩm tra, xác minh, thẩm định, 

kết luận về tiêu chuẩn chính trị của các đối tượng; nắm và quản lý tình hình 

chính trị nội bộ sâu sát, kịp thời hơn. Thực hiện các quy định về bảo vệ bí 

mật nhà nước của một số cơ quan, đơn vị, cá nhân cần nghiêm túc hơn, 

không để xảy ra sơ hở, mất cảnh giác, kể cả ở cơ quan, đơn vị, vị trí trọng 

yếu, cơ mật. Cùng với đó, phải phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị 

nội bộ ở một số cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên, chặt chẽ hơn. 

Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục 

có những diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là tác động, ảnh hưởng tiêu 

cực của cuộc xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine đến cán bộ, đảng viên, 

chiến sĩ và nhân dân, điều đó đặt ra nhiều vấn đề mới cho công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ trong tình hình mới. Vì vậy, cần nghiên cứu, thực hiện các 

yêu cầu để góp phần: (1) Hạn chế đến mức thấp nhất những tác động, ảnh 

hưởng tiêu cực từ tình hình thế giới, khu vực đến tâm lý, tư tưởng, tình cảm 

của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và một số tác động tiêu cực đến tình hình 

chính trị nội bộ. (2) Giải quyết kịp thời những vấn đề mâu thuẫn trong nội bộ 

nhân dân, tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống trong nội bộ. (3) Xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ vi 

phạm các tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao chất lượng, 

hiệu lực, hiệu quả của công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần xây dựng, 

chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố và 

nâng cao uy tín; xây dựng niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân 

dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ, nâng cao sức mạnh chiến đấu của 

quân đội. 

Để làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ cần thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ, toàn diện các 

giải pháp, biện pháp cụ thể, khả thi để nâng cao hơn nữa trình độ nhận thức, 

hiểu biết về vị trí, vai trò, nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ của công tác bảo vệ 

chính trị nội bộ cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân, góp phần bảo vệ 

Tổ quốc từ sớm, từ xa; giữ nước từ khi nước chưa nguy. 
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Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa công tác bảo vệ chính trị nội bộ với công 

tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; 

xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở 

nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; sẵn sàng nhận và hoàn 

thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; 

không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

Ba là, chấp hành nghiêm và thực hiện đầy đủ, hiệu quả các quy định 

của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác 

cán bộ, nhất là các quy định về bảo mật, không để lộ, lọt, mất thông tin; 

không viết bài, đưa tin, phát ngôn sai quan điểm, chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận xấu trong xã hội và 

trong quân đội; thực hiện nghiêm Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-2-2018 

của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Quy định số 37-

QĐ/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về quy định 

những điều đảng viên không được làm. Thực hiện tốt các phương châm 

trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ nhằm không bỏ sót những người có 

năng lực, trình độ trong quá trình thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

Bốn là, thường xuyên thực hiện tốt công tác nắm tình hình, rà soát 

chính trị nội bộ. Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và có biện pháp sử dụng, 

quản lý cán bộ, đảng viên phù hợp đối với những trường hợp có vấn đề 

chính trị. Thực hiện tốt hơn nữa việc kê khai bổ sung lý lịch đảng viên, kiểm 

tra thẻ đảng, hộ chiếu, các giấy tờ liên quan đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ; 

kê khai các hoạt động đi ra nước ngoài, quan hệ với nước ngoài của cán bộ, 

đảng viên để kịp thời phát hiện vi phạm và uốn nắn. 

Năm là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ làm công tác 

bảo vệ an ninh ở các cấp. Chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan 

trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Nâng cao hơn nữa vai trò của cơ 

quan, cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, đảng viên 

được bổ nhiệm, đề bạt, cử đi học, ra nước ngoài. Đồng thời, xem xét kỹ 

lưỡng về mặt chính trị, nhất là việc nhận xét, đánh giá bảo đảm của cơ quan 

bảo vệ an ninh theo phân cấp. 
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Bảo vệ chính trị nội bộ là nội dung hết sức quan trọng trong toàn bộ 

công tác xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh 

về chính trị. Với sự quyết tâm cao, công tác bảo vệ chính trị nội bộ sẽ tiếp 

tục đạt được những kết quả tốt góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 

quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, 

nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững môi trường hòa bình, ổn 

định để phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa. 

 

THƢỜNG TRỰC 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 vừa chủ trì họp báo 

với các ban, ngành để cho ý kiến, 

chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ 

trọng tâm trên địa bàn huyện trong 

thời gian tới. 

Trên cơ sở báo cáo của các ngành, địa phương về thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Bí thư 

Huyện ủy Tiểu Cần yêu cầu thường trực HĐND - UBND, UBMTTQVN 

huyện và các ban, phòng, ngành huyện, xã, thị trấn quan tâm lãnh chỉ đạo 

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

tác liên hệ, tiếp nhận vắc xin, tiêm phòng Covid-19 cho người dân; tuyên 

truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng chống bệnh tay chân 

miệng, bệnh sốt xuất huyết, nhất là tại các địa bàn đã xuất hiện ổ dịch trước 

đây. Thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và 

thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng bệnh trên đàn gia súc, gia cầm đạt 

hiệu quả. Tập trung rà soát việc thực hiện các nội dung, phần việc liên quan 

các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và có đề 

xuất, phản ánh khó khăn để Thường trực có ý kiến chỉ đạo, nhằm tạo điều 

kiện hoàn thành các tiêu chí theo lộ trình mà Nghị quyết của Huyện ủy đề ra. 

Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến cán bộ hưu trí đóng góp về việc xây dựng Cổng 

chào và Khu hành chính xã Ngãi Hùng. Các ngành chuyên môn tiếp tục 
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tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt chương trình phát triển đô thị; đẩy nhanh 

tiến độ thi công các công trình đã triển khai, đảm bảo yêu cầu chất lượng, 

gắn với công tác duy tu, bảo dưỡng các công trình bị xuống cấp, hư hỏng 

trên địa bàn huyện; đồng thời khảo sát hiện trạng, tham mưu tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Thường xuyên kiểm tra, 

uốn nắn, chấn chỉnh tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện; chú 

trọng việc mua bán hàng hóa khu vực Quảng trường thị trấn Tiểu Cần; có 

phương án thay thế các thùng rác hư hỏng và bố trí lại cho phù hợp, đảm bảo 

mỹ quan và vệ sinh môi trường. Các ngành, địa phương tiếp tục phối hợp 

thực hiện tốt công tác dạy nghề, tư vấn - giới thiệu việc làm cho lao động 

nông thôn, nhất là vận động lao động đăng ký đi làm việc theo hợp đồng có 

thời hạn ở nước ngoài. Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và các ngành, 

địa phương tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã 

hội để kịp thời đấu tranh, phản bác chống lại những luận điệu xuyên tạc, 

chống phá Đảng, Nhà nước và phủ nhận vai trò lãnh chỉ đạo của cấp ủy 

Đảng, chính quyền ở địa phương. Các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện 

tốt Kế hoạch số 88, ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực 

hiện tuyến đường hoa trên địa bàn huyện.  

Đối với công tác xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, đồng 

chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện 

ủy - UBND huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, nắm 

tình hình cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy 

định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức vi phạm. 

                                                                                          An Oanh 
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BAN CHỈ ĐẠO 35 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

TỪ NAY ĐẾN CUỐI NĂM 2022 

 
 

Ban chỉ đạo 35 của huyện Tiểu 

Cần vừa tổ chức đánh giá tình hình 

hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh phản bác các 

quan điểm sai trái, thù địch trong 

tình hình mới và triển khai nhiệm 

vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 

2022.  

Với phương châm “Lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, từ đầu năm đến nay các 

thành viên Ban chỉ đạo 35 và cộng tác dư luận xã hội của huyện Tiểu Cần đã 

thực hiện 278 tin/bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử, Tờ Thông tin tư 

tưởng, phát thanh song hành trên sóng FM Đài Truyền thanh huyện và trên 

mạng số hóa Viễn thông – Truyền thanh; đồng thời thành lập và duy trì hoạt 

động 04 nhóm bí mật; 01 nhóm công khai; 01 Trang fanpage tin tức và 

truyền thông. Riêng các xã, thị trấn cũng thành lập 13 nhóm (Facebook, 

Zalo) công khai do các cơ sở Đoàn quản lý. Thông qua Internet và trang 

mạng xã hội, các thành viên ban chỉ đạo 35, các nhóm dư luận xã hội của 

huyện đã tham gia 636 lượt chia sẻ và 577 lượt quan tâm bình luận, phản bác 

những luận điệu xuyên tạc, sai trái, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối 

đại đoàn kết toàn dân tộc; Nâng tổng số đến nay huyện Tiểu Cần đã tham gia 

chia sẻ được hơn 13.500 tin/bài và gần 8.000 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 báo chí và nhầm tưởng thông 

tin trên mạng xã hội cũng là tin tức báo chí nên chưa tích cực đấu tranh phản 

bác kịp thời… 

Chỉ đạo về công tác này, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích – Phó Bí thư 

Thường trực Huyện ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy (Cơ quan thường 

trực BCĐ 35) chú trọng hơn nữa việc cung cấp thông tin, định hướng dư 

luận nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân “không tin, không nghe, không làm 
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theo” với những thông tin xấu độc, thông tin xuyên tạc chống phá Đảng Nhà 

nước, chống phá chế độ của các thế lực thù địch đăng tải trên Internet, mạng 

xã hội. Đặc biệt là phải quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức nhận thức đúng đắn và nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc chia sẻ 

thông tin trên mạng xã hội; đồng thời không 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 để bày tỏ 

quan điểm trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước ta.  

                                                                                       Thanh Quang 

 

 

SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 01- KL/TW 

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (KHÓA XIII) 
 

 
 

Huyện ủy Tiểu Cần vừa sơ kết 

01 năm thực hiện Kết luận số 01-

KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Chỉ thị 05 “về đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

trong CBĐV, đoàn viên, hội viên các 

đoàn thể và quần chúng nhân dân. 

Qua 01 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 35-KH/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập và thực hiện Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ 

Đại hội XIII của Đảng về nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển 

đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; đến nay huyện Tiểu Cần đã triển khai 

những nội dung cơ bản về học tập, ý nghĩa lý luận, thực tiễn và giải pháp 

học tập, làm theo Bác sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên 

các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân được 1.068 cuộc, với khoảng 36.600 

lượt người dự. Qua đó, có rất nhiều mô hình của tập thể, cá nhân có cách làm 

hay, sáng tạo, hiệu quả thiết thực được duy trì nhân rộng. Trong đó có 204 

mô hình thuộc 06 nhóm mô hình học tập và làm theo Bác tiêu biểu nhất, đó 
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là: 33 mô hình thuộc Nhóm mô hình vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây 

dựng tổ chức cơ sở đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững 

mạnh; 30 mô hình thuộc Nhóm mô hình cải cách thủ tục hành chính; 39 mô 

hình thuộc Nhóm mô hình tuyên truyền vận động Nhân dân trong phát triển 

kinh tế, xã hội; 36 mô hình thuộc Nhóm mô hình nâng cao ý thức trách 

nhiệm của cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, 

giám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, gương mẫu trong phòng 

chống tham nhũng; 33 mô hình thuộc Nhóm mô hình thực hành tiết kiệm, 

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và 33 mô hình thuộc Nhóm mô hình 

về thực hiện công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội….Bên 

cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số đảng, chi bộ triển khai chậm, 

chất lượng chưa đồng đều, chưa chú trọng việc quản lý, giám sát, uốn nắn 

cán bộ, đảng viên trong thời gian tham gia học tập, nghiên cứu; Công tác 

triển khai, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo 

Bác còn chậm. Đáng chú ý là mô hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh trong các tầng lớp nhân dân còn ít. 

Trên cơ sở đó, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Bí thư Thường 

trực Huyện ủy yêu cầu lãnh đạo các đảng, chi bộ, thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị cần phát huy tốt vai trò nêu gương trong học tập, làm theo Bác; thực 

hiện tốt mô hình “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Mỗi 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải toàn toàn tâm, toàn ý với công 

việc, sâu sắc thực tiễn, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với 

Nhân dân; kiên quyết phê phán những biểu hiện né tránh việc khó, trì trệ 

trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là tiếp tục phát 

huy, duy trì, nhân rộng các mô hình học tập và làm theo Bác hiện có; đồng 

thời nghiên cứu tìm giải pháp để tiếp tục xây dựng mô hình thuộc các lĩnh 

vực đời sống kinh tế - văn hóa - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ chính trị ở địa phương. 

                                                                                    Tố Uyên 
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TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 5, HĐND HUYỆN KHÓA X 

 

 

Trong 2 ngày 18-19/7/2022, 

HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ 5 

(khóa X), nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổ 

đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện 

Tiểu Cần đến dự. 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Văn Phương – Tỉnh ủy viên, 

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 

2022 mặc dù còn nhiều khó khăn, nhất là diễn biến của dịch bệnh Covid-19, 

nhưng dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban 

nhân dân huyện, sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp và cả hệ thống 

chính trị cùng với sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, tình hình 

kinh tế - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm 2022 tiếp tục đạt được 

nhiều kết quả quan trọng: Giá trị sản xuất đạt 4.689,2 tỷ đồng, đạt 54,5% kế 

hoạch; trong đó khu vực II đạt 2.134,4 tỷ đồng, tăng 109,29% so cùng kỳ, 

khu vực III đạt 1.548,8 tỷ đồng, tăng 25,8% so cùng kỳ; thu ngân sách nhà 

nước 389,44 tỷ đồng, đạt 79,91%; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 

các công trình, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng; xây dựng nông thôn mới, đô thị 

văn minh đạt nhiều kết quả quan trọng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

đạt khá. Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giải quyết việc làm, đảm bảo an 

sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; an 

ninh, quốc phòng tiếp tục được giữ vững ổn định… Tuy nhiên, bên cạnh 

những thuận lợi và kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đó là: 

Giá trị sản xuất công nghiệp Tiểu thủ công nghiệp và lĩnh vực xây dựng 

giảm so cùng kỳ; phát triển doanh nghiệp chỉ đạt 45%; chất lượng và hiệu 

quả hoạt động của một số hợp tác xã còn thấp; tiến độ triển khai một số công 

trình xây dựng cơ bản và giải ngân vốn được tập trung chỉ đạo nhưng còn 

chậm so yêu cầu...  

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện nghe lãnh đạo UBND huyện và 

các ngành báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện; nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 6 tháng cuối năm 2022; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công; 
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thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 

của công dân; phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2022. Ngoài ra, 

các Ban HĐND và các ngành thực thi pháp luật cũng thông tin về công tác 

xét xử của Tòa án Nhân dân, công tác kiểm sát của Viện kiểm sát nhân dân, 

công tác thi hành án của Chi Cục thi hành án dân sự huyện… Kỳ họp này 

còn thông qua 10 dự thảo Nghị quyết có liên quan tình hình phát triển kinh 

tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. 

                                                                                   Ngọc Diễm 

 

THƢỜNG TRỰC UBMTTQVN HUYỆN KÝ KẾT 

QUY CHẾ PHỐI HỢP VỚI CÁC TÔN GIÁO (2022 – 2027) 

 
 

 
 

Ngày 28/7/2022 Ban Thường 

trực Ủy ban MTTQVN huyện ký kết 

Quy chế phối hợp liên tịch với đại 

diện Ban trị sự GHPGVN huyện, 

Ban Đoàn kết Công giáo và Hội 

ĐKSSYN huyện Tiểu Cần, giai đoạn 

2022 – 2027. 

Trên cơ sở Chương trình, Quy chế phối hợp; Ban Thường trực Ủy ban 

MTTQVN huyện Tiểu Cần và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn huyện sẽ tiếp 

tục đồng hành trong hoạt động tuyên truyền, vận động các Chư tăng, phật tử, 

chức sắc, chức việc, đồng bào Công giáo và quần chúng nhân dân chấp hành 

tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại 

đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo; triển khai kịp thời các chính sách 

dân tộc, chính sách tôn giáo, các quy định của pháp luật có liên quan trực 

tiếp đến tôn giáo; đồng thời phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các 

cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh; cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu; treo cờ Tổ quốc tại cơ sở thờ tự; tri ân người có công với nước; phát 

huy truyền thống “đồng hành cùng dân tộc”, “ích đạo, lợi đời”; đoàn kết, 

đồng thuận gương mẫu làm tròn nghĩa vụ đạo - đời; tích cực đấu tranh chống 

lại những thông tin tiêu cực, luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ trương của 
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Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lợi dụng dân tộc, tôn giáo để 

chống phá Đảng, Nhà nước, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...  

Đáng chú ý là trong Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy 

ban MTTQVN huyện và đại diện các tôn giáo còn đặc biệt quan tâm và đề ra 

giải pháp tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội, khuyến học – 

khuyến tài, chăm sóc người có công với nước, người già neo đơn không nơi 

nương tựa, người khuyết tật, trẻ mồ côi, tham gia xây dựng cầu đường giao 

thông nông thôn, xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó 

khăn ở địa phương. 

                                                                                       Thúy Vân 

 

NÂNG CHẤT TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI 

 
 

 
 

Tiểu Cần là huyện đầu tiên của 

tỉnh Trà Vinh được công nhận 

huyện nông thôn mới (NTM) vào 

cuối năm 2018. Từ đó đến nay Đảng 

bộ, chính quyền và Nhân dân trong 

huyện luôn phấn đấu giữ vững danh 

hiệu này; đồng thời từng bước nâng

chất các tiêu chí để hướng đến xây dựng thành công đô thị loại IV và trở 

thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025 theo Nghị quyết số 07/NQ-TU, 

ngày 27/12/2021 của Tỉnh ủy đã đề ra.  

Để thực hiện mục tiêu trên, ngày 09/02/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy 

Tiểu Cần đã ban hành Quyết định số 819-QĐ/HU về việc kết thúc hoạt động 

của Ban chỉ đạo các chương trình MTQG và phong trào TDĐKXDĐSVH 

huyện Tiểu Cần. Thay vào đó UBND huyện ban hành quyết định thành lập 

Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG giai đoạn 2021 – 2025 và được kiện 

toàn tại Quyết định số 1450/QĐ – UBND, ngày 03/6/2022. Theo đó Ban chỉ 

đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương, tập trung thực hiện các giải pháp 

để xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện. 
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Theo đánh giá của UBND huyện, qua quá trình xây dựng NTM đến nay 

hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được đầu tư phát 

triển mạnh mẽ; các lĩnh vực thương mại – dịch vụ có bước chuyển biến tích 

cực, diện mạo đô thị cơ bản được hình thành, nông thôn có nhiều đổi mới 

thật sự. Ngoài ra đến nay thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, tỷ lệ 

lao động có việc làm, xuất khẩu lao động tăng cao; công tác giảm nghèo 

được thực hiện tốt và bền vững; cảnh quan môi trường ngày càng khởi sắc, 

hình thành được nhiều tuyến đường xanh – sạch – đẹp; người dân có nhiều 

điểm vui chơi giải trí, đời sống tinh thần được nâng lên. Đến nay toàn huyện 

có 06 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 03 xã NTM, 69/69 ấp đạt chuẩn NTM, 

trong đó có 07 ấp đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 24.598/25.244 hộ gia đình 

được rà soát đánh giá đạt chuẩn gia đình văn hóa – nông thôn mới, đạt 

97,44%.  

Mặc dù hơn 02 năm qua tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức 

tạp nhưng huyện Tiểu Cần cũng đã tranh thủ nhiều nguồn vốn đầu tư xây 

dựng kết cấu hạ tầng giao thông, nhiều tuyến đường mới được hình thành, 

tạo thêm diện mạo mới cho địa phương. Hiện tại 100% xã, thị trấn trên địa 

bàn huyện đều có hệ thống giao thông kết nối và hàng năm đều được bảo trì. 

Toàn huyện có 08 tuyến đường huyện với tổng chiều dài 44,8km; 37,2km 

đường huyện được trồng cây xanh dọc tuyến đường. Riêng hệ thống thủy lợi 

có tổng số 624 tuyến kênh, chiều dài hơn 836,4km đảm bảo phục vụ nhu cầu 

sản xuất và dân sinh. Ngoài ra việc điều tiết, vận hành các cống bọng đầu 

mối đảm bảo hiệu quả, quản lý trạm bơm đúng theo quy định nên những 

năm qua đã hạn chế thiệt hại do hạn, mặn xâm nhập làm ảnh hưởng đến sản 

xuất vào các tháng mùa khô. Trong sản xuất, huyện tiếp tục duy trì mô hình 

cánh đồng lớn sản xuất lúa, là sản phẩm chủ lực của huyện với 08 điểm thực 

hiện trên diện tích hơn 1.924ha, có 1.949 hộ tham gia. Các mô hình này đã 

thực hiện khâu liên kết theo chuỗi giá trị thông qua các hợp tác xã nông 

nghiệp ký hợp đồng với các công ty bao tiêu sản phẩm lúa cho thành viên 

hợp tác xã. Ngoài ra huyện còn xây dựng được một số mô hình ứng dụng 

công nghệ cao, đem lại hiệu quả kinh tế như mô hình trồng dưa lưới trong 

nhà màng ở xã Phú Cần, mô hình sản xuất bưởi da xanh theo tiêu chuẩn 

VietGap ở xã Hùng Hòa… Về tiêu chí môi trường, hiện phòng Tài nguyên 

và Môi trường ký hợp đồng với Công ty Minh Thông Cần Thơ, tổ chức thu 
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gom chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn với 

số lượng khoảng 21 tấn rác thải/ngày, đạt 98,2%. Từ khi triển khai thực hiện 

Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ từ huyện đến xã, ấp và Nhân 

dân thường xuyên tập trung trồng hoa, cây xanh, chỉnh trang hàng rào cây 

xanh dọc các tuyến lộ, khu dân cư, công viên, cơ quan, trường học, cơ sở thờ 

tự và hộ dân… Đến nay trên địa bàn huyện có 453.369m
2
 cây xanh, tương 

đương 4,2m
2
/người. 

Cũng theo UBND huyện Tiểu Cần, qua kết quả thực hiện các tiêu chí 

huyện NTM và NTM nâng cao theo Quyết định số 320/QĐ –TTg, ngày 

08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ thì đến nay huyện đạt 07/09 với 34/36 

nội dung huyện NTM, đạt 04/09 tiêu chí với 30/38 nội dung và 01 tiêu chí 

chưa có chỉ tiêu đánh giá đối với huyện NTM nâng cao. Để hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng huyện NTM nâng cao, nhất là trong việc hoàn thiện các 

tiêu chí chưa đạt, thời gian tới huyện Tiểu Cần tiếp tục nâng cao vai trò, 

trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu trong 

việc xây dựng NTM. UBND huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai 

đồng bộ các giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, 

NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao. Trong đó tập trung nguồn lực cho 

các ấp đăng ký xây dựng ấp NTM kiểu mẫu, các xã đăng ký xây dựng xã 

NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu trong năm 2022. Bên cạnh đó huyện cũng 

sẽ đẩy mạnh các hoạt động như phát triển sản xuất và đào tạo nghề; tập trung 

khai thác, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu phục vụ 

sản xuất, nâng cao đời sống người dân; đồng thời chú trọng phát triển giáo 

dục, y tế, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh và trật tự an toàn xã hội. 

                                                                                        Khắc Phú 

 

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CSXH HUYỆN 

CHO VAY GẦN 1.367 TỶ ĐỒNG 

 

 

PGD Ngân hàng CSXH huyện 

Tiểu Cần vừa tổng kết 20 năm triển 

khai thực hiện chính sách tín dụng 

ưu đãi đối với người nghèo và các 

đối tượng chính sách khác theo 
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Nghị định 78/2022/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn 2002 – 2022.  

Tính đến cuối tháng 6/2022 tổng dư nợ ủy thác cho vay qua 04 tổ chức 

đoàn thể là 361 tỷ 645 triệu đồng, có 12.403 khách hàng vay vốn, chiếm 

97,63% so với tổng dư nợ tín dụng chính sách đang triển khai. Trong đó, Hội 

Phụ nữ huyện nhận ủy thác cho vay gần 220 tỷ đồng; Hội Nông dân huyện 

nhận ủy thác cho vay hơn 92,6 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh huyện nhận ủy 

thác cho vay hơn 27 tỷ đồng; Huyện Đoàn nhận ủy thác cho vay hơn 22,4 tỷ 

đồng. Về thực hiện chính sách cho vay đối với người nghèo và các đối tượng 

chính sách khác cũng đạt hiệu quả tích cực. Tiêu biểu là từ 02 chương trình 

tín dụng ban đầu với dư nợ chỉ 10,4 tỷ đồng, đến nay đã tăng lên 15 chương 

trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ với hơn 370,4 tỷ đồng. Nếu tính từ 

2002 đến nay Phòng giao dịch Ngân hành Chính sách xã hội huyện Tiểu Cần 

đã giải ngân cho 57.546 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn 

với tổng doanh số cho vay đạt gần 1.367 tỷ đồng, doanh số dư nợ đạt hơn 

1.006 tỷ đồng. Thông qua nguồn vốn trên đã góp phần giúp cho 7.235 hộ 

nghèo trên địa bàn huyện Tiểu Cần cơ bản thoát nghèo, ổn định cuộc sống. 

Ông Cao Tiến Đoàn - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH 

huyện cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tín dụng 

trên địa bàn, đảm bảo cung cấp dịch vụ tới 100% người nghèo và các đối 

tượng chính sách có đủ điều kiện và có nhu cầu vay vốn; phấn đấu tăng 

trưởng dư nợ bình quân hàng năm từ 6-8%, tỷ lệ thu lãi đạt trên 98%, hiệu 

suất sử dụng vốn đạt 99%, tỷ lệ nợ xấu dưới 0,5%; quan tâm nâng cao chất 

lượng hoạt động của các tổ Tiết kiệm – Vay vốn để chuyển tải kịp thời có 

hiệu quả, chất lượng vốn tín dụng chính sách xã hội đến các đối tượng thụ 

hưởng, phấn đấu không để phát sinh Tổ tiết kiệm – vay vốn xếp loại trung 

bình, yếu và Tổ hoạt động không hiệu quả. 

                                                                                       Huỳnh Sáu 
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LÃNH ĐẠO HĐND TỈNH THĂM, TẶNG QUÀ ĐỐI TƢỢNG, 

GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH NHÂN DỊP 27/7 
 

 

Với đạo lý “Uống nước nhớ 

nguồn”, nhân kỷ niệm 75 năm ngày 

Thương binh - Liệt sĩ; lãnh đạo 

tỉnh, huyện, các ban phòng, ngành 

huyện cùng lãnh đạo, cấp ủy, chính 

quyền địa phương tổ chức nhiều 

đoàn đến thăm, tặng quà các đối 

tượng, gia đình chính sách trên địa 

bàn huyện. 

Tại các nơi đến, lãnh đạo tỉnh, huyện bày tỏ lòng tri ơn đối với quí mẹ 

Việt Nam anh hùng, các thương - bệnh binh, gia đình chính sách đã có nhiều 

cống hiến về người và của cho sự nghiệp cách mạng, giải phòng dân tộc; 

đồng thời ân cần thăm hỏi đời sống vật chất, tinh thần các mẹ VNAH, các 

thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ. Qua đây, lãnh đạo tỉnh, huyện cũng 

mong rằng các gia đình tiếp tục giữ vững và phát huy tốt truyền thống cách 

mạng, thường xuyên nhắc nhở, giáo dục, động viên con cháu tích cực học 

tập, lao động sản xuất; thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước và các phong trào hành động cách mạng ở địa phương; 

góp phần cùng với Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, Nhân dân trong huyện 

xây dựng thành công các tiêu chí và được công nhận thị xã trực thuộc tỉnh 

vào năm 2025 theo tinh thần Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy đề ra. 

Cùng thời gian này, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN 

huyện Tiểu Cần và các ban, phòng ngành huyện; các xã, thị trấn cũng tổ 

chức 11 đoàn đến thăm, tặng quà cho 317 đối tượng và gia đình chính sách, 

Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, thương - 

bệnh binh nặng, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, gia đình liệt sĩ và gia đình 

chính sách tiêu biểu trên địa bàn huyện. Tổng trị giá các phần quà tặng gần 

179 triệu đồng. 

                                                                                   Nhật Huy 
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11 XÃ, THỊ TRẤN ĐỒNG LOẠT TỔ CHỨC HỌP MẶT 

NHÂN KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY THƢƠNG BINH - LIỆT SĨ 27/7 
 

 

Sáng ngày 27/7/2022, tất cả 

11/11 xã, thị trấn của huyện Tiểu 

Cần đồng loạt tổ chức buổi họp mặt 

với hơn 3.000 đối tượng, gia đình 

chính sách nhân kỷ niệm 75 năm 

Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) 

Chiến tranh đã lùi xa, đất nước hòa bình nhưng nổi đau và mất mát do 

hậu quả chiến tranh thì không có gì có thể bù đắp được. Chỉ tính trong 2 

cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và trong giai đoạn xây dựng, bảo vệ Tổ 

quốc huyện Tiểu Cần có gần 2.000 liệt sĩ; 1.032 thương - bệnh binh; gần 300 

mẹ được công nhận bà mẹ Việt Nam anh hùng (trong đó, có 13 mẹ còn 

sống) và hơn 3.000 đối tượng, gia đình được khen thưởng thành tích kháng 

chiến. Đáng chú ý là có 04 xã, thị trấn: Tập Ngãi, Hùng Hoà, Tân Hoà, thị 

trấn Tiểu Cần được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân và 

Đảng bộ, quân, dân huyện Tiểu Cần cũng được Nhà nước tuyên dương danh 

hiệu cao quí Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đặc biệt, có 04 cá nhân 

được Chủ tịch nước truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ 

trang nhân dân (hiện có 01 anh hùng LLVTND còn sống, đang được con 

cháu phụng dưỡng tại thị trấn Tiểu Cần). Đây cũng là niềm vinh dự, tự hào 

của Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân huyện Tiểu Cần hôm nay 

và cả mai sau…. Dịp này, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đã ôn lại 

truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc và truyền thống ngày Thương 

binh liệt sĩ 27/7; đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các đối 

tượng, gia đình chính sách thời gian qua; cũng như mục tiêu nhiệm vụ về 

công tác đền ơn đáp nghĩa sẽ thực hiện trong những năm tiếp theo. 

Đến dự họp mặt với các gia đình chính sách tại xã Tập Ngãi nhân Ngày 

Thương binh - liệt sĩ năm nay; đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Phó Bí thư 

Thường trực Huyện ủy bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh, mất mát 

của các đối tượng, gia đình chính sách cho sự nghiệp cách mạng giải phóng 

dân tộc; đồng thời lưu ý Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể xã Tập Ngãi nói 

riêng và các xã, thị trấn trong huyện Tiểu Cần nói chung thường xuyên quan 
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tâm, tạo điều kiện hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần để các đối tượng, gia đình 

chính sách có cuộc sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống người dân địa 

phương nơi cư trú. Đó cũng là trách nhiệm của Đảng, chính quyền, đoàn thể 

và Nhân dân đối với các đối tượng và gia đình chính sách đã cống hiến 

người và của cho sự nghiệp cách mạng.  

                                                                                       Đông Nhi 

 

BCH CHIẾN DỊCH CẤP TỈNH – HUYỆN THĂM  

CHIẾN SĨ TÌNH NGUYỆN TẠI MẶT TRẬN XÃ TẬP NGÃI 

 

Ngày 31/7/2022, BCH Chiến 

dịch TNTN hè cấp tỉnh và huyện 

phối hợp tổ chức đoàn đến thăm 

hỏi, tặng quà các chiến sĩ tình 

nguyện thuộc Công an tỉnh đang 

tham gia chiến dịch “hành quân 

xanh” tại mặt trận xã Tập Ngãi.  

Đại diện BCH Chiến dịch TNTN hè huyện Tiểu Cần và Ban Chỉ huy 

chiến dịch “hành quân xanh” cho biết, có 50 đoàn viên thanh niên Công an 

tỉnh và hơn 20 chiến sĩ tình nguyện tại địa phương sẽ tham gia ngày Thứ bảy 

tình nguyện và Chủ nhật xanh liên tục trong thời gian 04 tuần (02 ngày/tuần) 

tại địa bàn 02 xã Tập Ngãi và Hùng Hòa, với các phần việc theo kế hoạch đã 

đề ra. Tiêu biểu như tuyên truyền pháp luật; tư vấn hướng nghiệp cho đoàn 

viên, thanh niên, học sinh; tham gia thực hiện các công trình, phần việc gắn 

với tiêu chí xây dựng, nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, ấp 

nông thôn mới kiểu mẫu; cải tạo cảnh quan môi trường; nâng cấp, sửa chữa 

cầu, đường giao thông nông thôn và một số công việc theo yêu cầu thực tế 

của địa phương… Qua đây, các thành viên trong đoàn cũng biểu dương tinh 

thần hăng hái, tình nguyện, xung kích, cũng như những đóng góp tích cực 

của các chiến sĩ tại địa phương và mong rằng các chiến sĩ phải luôn thực 

hiện tốt mối liên hệ mật thiết, gần rũi, gắn bó với Nhân dân; sẵn sàng tham 

gia thực hiện, hoàn thành tốt các phần việc theo yêu cầu của chiến dịch đề 

ra. Đặc biệt là phải luôn phát huy tốt tinh thần phương châm “cùng ăn, cùng 

ở, cùng làm; ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ” và phong cách, phẩm 
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chất người Công an nhân dân “bản lĩnh, nhân văn, vì nước quên thân, vì 

nhân dân phục vụ”. 

Cùng thời gian này, Ban Chỉ đạo hè phường Long Bình, Tp.Thủ Đức; 

Ban chấp hành Đoàn Sở Y tế và Câu lạc bộ võ thuật Thanh Long Võ Đạo 

Tp.HCM phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương 

trình “Nâng bước em đến trường lần thứ I năm 2022” gắn với nhiều hoạt 

động hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 trên địa 

bàn huyện. Cụ thể như: khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 200 người 

dân thuộc gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; tặng 10 thẻ bảo hiểm y 

tế, 25 phần quà nhu yếu phẩm cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời 

trao tặng 22 chiếc xe đạp, 50 bộ dụng cụ học tập, 04 góc học tập và 100 cặp 

da cho học sinh các cấp học ở các điểm trường trên địa bàn huyện. Ước tính 

tổng các phần quà tặng trong đợt này trị giá gần 100 triệu đồng. Nguồn kinh 

phí do đoàn viên thanh niên 03 cơ sở Đoàn thuộc Thành Đoàn Tp. Hồ Chí 

Minh vận động các công ty, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh đóng 

góp hỗ trợ. 

                                                                                    Hoài Đăng 

 

BỒI DƢỠNG KIẾN THỨC CHO ĐẠI BIỂU HĐND  

CẤP XÃ, NHIỆM KỲ 2021 – 2026 

 

Thường trực HĐND – UBND 

huyện vừa phối hợp với Trường 

Chính trị tỉnh tổ chức 02 khóa bồi 

dưỡng kiến thức và kỹ năng hoạt 

động cho gần 150 đại biểu HĐND 

xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021 – 2026.  

Với thời gian 03 ngày, các đại biểu HĐND xã, thị trấn được nghiên cứu 

06 chuyên đề cơ bản về: Tình hình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và 

những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã; Vai trò của chính 

quyền địa phương và đại biểu HĐND cấp huyện, xã; Kỹ năng giám sát của 

đại biểu HĐND cấp huyện, xã; Kỹ năng phát triển năng lực tiếp xúc cử tri, 

tiếp công dân và thực thi nhiệm vụ của đại biểu HĐND cấp huyện, xã; Kỹ 

năng của đại biểu HĐND cấp huyện, xã trong việc tham gia xây dựng và ban 
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hành nghị quyết; Kỹ năng giám sát trong phát triển kinh tế - xã hội và xây 

dựng nông thôn mới ở địa phương… 

Phát biểu tại khóa tập huấn, ông Hồ Như Biển – UVTV Huyện ủy, Phó 

Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các đại biểu HĐND xã, thị trấn tập trung 

nghiên cứu, thảo luận nội dung các chuyên đề và thường xuyên tương tác với 

giảng viên để làm sáng tỏ những vấn đề còn băn khoăn; từ đó giúp cho các 

đại biểu nắm vững hơn các kỹ năng, kiến thức để thực hiện tốt hơn vai trò, 

trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong quá trình thực thi nhiệm vụ mà 

Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. 

                                                                                    Trƣờng Vũ 

 

CÓ 2.332 NGƢỜI THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN 

 

Tính đến đầu tháng 7/2022 

huyện Tiểu Cần có 2.332 người 

tham gia BHXH tự nguyện, tăng 

219 người so với năm 2021. Đối với 

BHYT thì tỷ lệ bao phủ đạt 80,58% 

so với dân số và đạt 89,53% so với 

Nghị quyết năm 2022. 

Để góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về BHXH tự nguyện và 

BHYT theo nghị quyết năm 2022; Ngày 05/7/2022 Huyện ủy Tiểu Cần ban 

hành Công văn số 475 về việc uốn nắn công tác thực hiện chính sách BHXH 

và BHYT năm 2022 trên địa bàn huyện. Theo đó, các đảng, chi bộ trực 

thuộc Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị, ban, phòng, đoàn thể huyện tiếp tục 

quán triệt tinh thần Công văn số 263 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tăng 

cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT và bảo hiểm 

thất nghiệp”; vận động thân nhân cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, 

hội viên, công nhân lao động gương mẫu tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 

hộ gia đình với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm 

theo”; đồng thời đẩy mạnh công tác phối hợp với các tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer tham 

gia tuyên truyền về lợi ích thiết thực của chính sách BHXH, BHYT để người 

dân tích cực tham gia vì mục tiêu được chăm sóc sức khỏe khi ốm đau, bệnh 

tật, góp phần đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu theo nghị 
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quyết năm 2022 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tiểu Cần nhiệm kỳ 

2020 – 2025 đề ra với tỷ lệ bao phủ BHYT đạt ít nhất 95% dân số và tỷ lệ 

tham gia BHXH đạt 45% lực lượng lao động trong độ tuổi; trong đó BHXH 

tự nguyện đạt ít nhất 5% lực lượng lao động xã hội. 

Hiện nay chính sách về BHYT hộ gia đình đang được áp dụng theo 

phương thức giảm dần từ 100% xuống còn 40% mức phí khi tham gia 

BHYT cho các thành viên trong hộ gia đình, cụ thể như: Người thứ nhất có 

mức đóng là 804.600 đồng; người thứ 2 giảm còn 563.220 đồng (tương 

đương 70%); người thứ 3 giảm còn 482.760 đồng (tương đương 60%); 

người thứ 4 giảm còn 402.300 đồng (tương đương 50%) và từ người thứ 5 

trở đi giảm còn 321.840 đồng (tương đương 40%) so với mức đóng của 

người thứ nhất trong cùng một hộ gia đình. Riêng gia đình thuộc hộ nông 

nghiệp có mức sống trung bình đã được phê duyệt năm 2022 thì được ngân 

sách hỗ trợ 50% mức đóng, khi đó một người tham gia BHYT thời gian 12 

tháng chỉ đóng 402.300 đồng. Đối với mức đóng BHXH tự nguyện thấp nhất 

kể từ ngày 01/01/2022 là 330.000 đồng/tháng và mức đóng tối đa là 29,8 

triệu đồng/tháng. Đặc biệt, đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc 

diện hộ nghèo khi tham khung đóng phí thấp nhất (300.000 đồng) thì được 

nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng hàng tháng (tương đương 99.000 đồng), do 

đó người tham gia chỉ đóng phí 231.000 đồng/tháng. Người thuộc hộ cận 

nghèo được nhà nước hỗ trợ 25% mức đóng hàng tháng (tương đương 

82.000 đồng), người tham gia đóng 247.500 đồng/tháng. Người thuộc đối 

tượng khác được nhà nước hỗ trợ 10% mức đóng hàng tháng (tương đương 

33.000 đồng), người tham gia đóng 297.000 đồng/tháng. Đây là chính an 

sinh xã hội mang tính nhân văn sâu sắc; do đó việc tham gia BHXH, BHYT 

là trách nhiệm, quyền lợi của mỗi công dân trong giai đoạn hiện nay. 

                                                                                  Thanh Quang 
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GIẢI NGÂN HƠN 100 TỶ ĐỒNG VỐN  

XÂY DỰNG CƠ BẢN NĂM 2022 
 

 
 

 

Năm 2022 huyện Tiểu Cần 

được phân bổ kế hoạch vốn là 239,3 

tỷ đồng. Trong đó, nguồn ngân sách 

do tỉnh quản lý là 195 tỷ đồng và cấp 

huyện quản lý là 44,3 tỷ đồng.  

Theo đó, nguồn vốn trên đã được phân bổ thực hiện 28 công trình xây 

dựng cơ bản trên địa bàn các xã, thị trấn trong huyện; chủ yếu là đầu tư làm 

mới, nâng cấp, mở rộng hệ thống lộ giao thông nông thôn; hệ thống thoát 

nước; lắp đặt đèn chiếu sáng; sửa chữa cơ sở vật chất trường học; mở rộng 

bãi chứa rác thải tập trung; xây dựng cụm quản lý hành chính xã và các hạng 

mục công trình có liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chí đô thị loại IV. 

Đến đầu tháng 7/2022 huyện Tiểu Cần đã giải ngân cho các công trình, dự 

án với tổng nguồn vốn hơn 100 tỷ đồng, đạt 41,82% kế hoạch vốn được 

giao. Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

năm 2022 luôn được Huyện ủy, UBND huyện đặc biệt quan tâm lãnh chỉ 

đạo; qua đó đã kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong việc thực 

hiện và giải ngân vốn đầu tư. Hầu hết các dự án, công trình được bố trí vốn 

tập trung hơn; tiến độ xây dựng hoàn thành một số công trình đưa vào sử 

dụng đạt yêu cầu, không gây nợ đọng trong xây dựng cơ bản; Kỷ luật ngân 

sách được tăng cường, ý thức chấp hành quy định của các chủ đầu tư và các 

cấp, các ngành ngày càng tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai 

thực hiện dự án. Tuy nhiên, cùng với những kết quả đạt được thì hiện nay 

vẫn còn một bộ phận người dân thuộc khu vực có công trình giao thông đi 

qua chưa đồng thuận cao trong việc bồi hoàn, hỗ trợ nên công tác triển khai 

thực hiện giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm, ảnh hưởng đến tiến 

độ xây dựng công trình theo kế hoạch đề ra. 

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện (khóa X) cũng vừa thông qua Nghị 

quyết về Kế hoạch đầu tư công - xây dựng cơ bản năm 2023, với tổng nguồn 

vốn là 66,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn do tỉnh hỗ trợ 38 tỷ đồng; Ngân 

sách huyện 25 tỷ đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất 3,6 tỷ đồng. Nguồn 

kinh phí trên sẽ bố trí thực hiện 10 dự án công trình giao thông (42 tỷ đồng) 
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tại địa bàn ấp Cây Gáo, ấp Ông Xây, ấp Ngô Văn Kiệt xã Tập Ngãi; ấp Ngãi 

Phú, ấp Ngã Tư xã Ngãi Hùng; ấp Định Bình, ấp Định Phú A xã Long Thới; 

ấp Phụng Sa xã Tân Hùng, ấp Ông Rùm xã Hùng Hòa; Khóm 5, thị trấn Tiểu 

Cần. 01 dự án thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội (6 tỷ đồng) sẽ triển khai thực 

hiện tại xã Tân Hùng. 01 dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường (01 tỷ 

đồng) sẽ triển khai thực hiện tại xã Tân Hòa. 01 dự án thuộc lĩnh vực Giáo 

dục - Đào tạo (1,4 tỷ đồng) triển khai thực hiện tại ấp Giồng Tranh, xã Tập 

Ngãi. 01 dự án thuộc lĩnh vực quản lý hành chính (05 tỷ đồng) triển khai 

thực hiện tại địa bàn thị trấn Tiểu Cần và 02 dự án xây dựng Cụm quản lý 

hành hành chính tại xã Long Thới và xã Ngãi Hùng (10 tỷ đồng). Đây cũng 

là những công trình trọng điểm, góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn 

mới nâng cao, tiêu chí đô thị để huyện Tiểu Cần sớm đạt tiêu chuẩn và được 

công nhận thị xã vào năm 2025 theo Nghị quyết 07 của Tỉnh ủy đề ra. 

                                                                                                 Chí Bảo 

 

GIẢI NGÂN VỐN HỖ TRỢ PHỤ NỮ PHÁT TRIỂN 

HƠN 51,7 TỶ ĐỒNG 

 

 

Phòng giao dịch huyện Tiểu 

Cần thuộc Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát 

triển tỉnh Trà Vinh vừa triển khai 

phương hướng hoạt động những 

tháng cuối năm 2022.  

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển huyện Tiểu 

Cần, đã thành lập thêm 05 nhóm tiết kiệm tín dụng, với 57 thành viên tự 

nguyện tham gia; nâng tổng số nhóm từ năm 2016 đến nay là 120 nhóm, với 

813 thành viên, ở 9/11 xã, thị trấn. Trong đó, xã Tân Hòa 13 nhóm, 87 thành 

viên; Hùng Hòa 14 nhóm, 77 thành viên; Phú Cần 12 nhóm, 70 thành viên; 

Tân Hùng 10 nhóm, 82 thành viên; Long Thới 14 nhóm, 117 thành viên; 

Ngãi Hùng 17 nhóm, 120 thành viên; Hiếu Trung 13 nhóm, 80 thành viên; 

thị trấn Tiểu Cần 09 nhóm, 61 thành viên và thị trấn Cầu Quan 18 nhóm, với 

119 thành viên. Tính đến cuối tháng 6/2022 số dư tiết kiệm bắt buộc của các 

thành viên tham gia quỹ đạt gần 320 triệu đồng; nâng lũy kế tiết kiệm bắt 

buộc từ năm 2016 đến nay có 813 thành viên lên hơn 2 tỷ đồng. Thông qua 
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nguồn vốn tiết kiệm của thành viên và vốn phân bổ từ Quỹ cấp trên, đến thời 

điểm này Phòng giao dịch Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển huyện Tiểu Cần đã 

giải ngân cho các thành viên vay ưu đãi với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng; nâng 

tổng nguồn vốn đã hỗ trợ phụ nữ vay phát triển đến nay lên hơn 51,7 tỷ 

đồng. Trong số này có 26 thành viên ở xã Long Thới, Tân Hùng, thị trấn 

Tiểu Cần và thị trấn Cầu Quan vay sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ dẫn đến 

nợ quá hạn hơn 103,7 triệu đồng. 

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2022 Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển 

huyện Tiểu Cần tiếp tục phát triển mới 120 thành viên tham gia vào quỹ; 

đồng thời huy động tiền gởi bắt buộc trong thành viên ít nhất là 236 triệu 

đồng và dự kiến sẽ giải ngân vốn hỗ trợ cho phụ nữ phát triển sản xuất, kinh 

doanh khoảng 4,7 tỷ đồng, góp phần giúp phụ nữ nghèo trong huyện thoát 

nghèo bền vững theo mục tiêu dự án đã đề ra.  

                                                                                    Huỳnh Sáu 

 

KHAI GIẢNG LỚP TRUNG CẤP TIN HỌC ỨNG DỤNG 

NĂM HỌC 2022 – 2023 
 

 
 

Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

(GDNN – GDTX) huyện vừa liên kết 

với Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Tp.HCM 

tổ chức khai giảng lớp Trung cấp 

tin học ứng dụng (THUD22.1) năm 

học 2022 – 2023 tại Tiểu Cần.  

Khóa học có 40 học viên là học sinh đã tốt nghiệp THCS đang tiếp tục 

theo học bậc THPT tại Trung tâm Trung tâm GDNN – GDTX. Do đó các 

học viên được học song hành giữa 02 chương trình giáo dục phổ thông và 

trung cấp nghề (tin học ứng dụng) miễn phí với thời gian tập trung 02 năm. 

Các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu các kiến thức tổng quan về giáo 

dục chính trị, kiến thức pháp luật, giáo dục thể chất, giáo dục kiến thức quốc 

phòng – an ninh và kiến thức chuyên ngành về Lập trình cơ bản, Mạng máy 

tính, Xử lý ảnh cơ bản; Tin học văn phòng; Lắp ráp và cài đặt máy tính; Hệ 

quản trị cơ sở dữ liệu; Lập trình Windows From, Audio, Video; Thiết kế 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 8/2022 

35 

 

trang Web mã nguồn mở; Lập trình thiết bị di động Android từ cơ bản đến 

nâng cao và Mạng không dây,… với tổng số 57 tín chỉ. 

Thầy Trần Quốc Hải – Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ 

thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Tp.Hồ Chí Minh còn cho biết, trong thời gian tới 

Ban giám hiệu Trường sẽ tiếp tục xem xét, phối hợp với Trung tâm GDNN – 

GDTX huyện Tiểu Cần và các ngành, địa phương trong tỉnh mở thêm các 

lớp dạy nghề ngắn hạn (dưới 12 tháng) và trung cấp nghề (24 tháng) cho học 

sinh, sinh viên và người lao động tại địa phương có nhu cầu học các ngành 

nghề trong danh mục 31 ngành/nghề đào tạo của trường. Dự kiến sau khi kết 

thúc các khóa đào tạo, Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu 

Cảnh, Tp.HCM sẽ liên kết với các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài 

nước để giới thiệu việc làm nếu học viên có nhu cầu. 

                                                                                       Duy Quang 

 

TƢ VẤN, GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN 
 

 

Phòng LĐTB&XH huyện vừa 

kết hợp với Công ty cổ phần Phát 

triển Nhân lực và Thương mại Việt 

Nam – Chi nhánh Tp.HCM; Công ty 

VINAMEX tổ chức buổi tư vấn, giới 

thiệu việc làm XKLĐ và du học 

Nhật Bản cho lao động ở xã Long 

Thới, Tân Hòa, thị trấn Cầu Quan. 

Tại đây người lao động được nghe đại diện của công ty VINAMEX là 

đơn vị chuyên đào tạo và xuất khẩu lao động, giới thiệu tổng quan về thị 

trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động và điều kiện đối với người lao 

động của các công ty tại Nhật Bản. Cụ thể để được đi xuất khẩu lao động tại 

Nhật Bản, người lao động có tuổi đời từ 18-35 tuổi, trình độ học vấn từ 

THCS trở lên, có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm. Các công 

việc cần tuyển lao động tại Nhật Bản gồm: ngành cơ khí, chế tạo và vận 

hành máy, lắp ráp, kiểm tra linh kiện điện tử, xây dựng, chế biến thực phẩm, 

đóng gói sản phẩm, may mặc, ngành nghề nông nghiệp, trồng trọt, chăn 

nuôi, hộ lý, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… Người lao động 

có nhu cầu đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản sau khi được phỏng vấn chính 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 8/2022 

36 

 

thức sẽ được lựa chọn ngành nghề phù hợp, được học tiếng Nhật từ 6-8 

tháng. Nếu được tuyển dụng và xuất cảnh, người lao động sẽ làm việc trực 

tiếp tại các xí nghiệp ở nước Nhật và ký hợp đồng làm việc từ 03 năm, 05 

năm hoặc 10 năm. Mức lương cơ bản cho người lao động làm việc tại nhật 

bản khoảng 35 triệu đồng/tháng. Cũng tại buổi tư vấn giới thiệu việc làm, đại 

diện của công ty VINAMEX còn thông tin nhu cầu tuyển sinh du học tại 

Nhật Bản cho học sinh, sinh viên có nhu cầu.  

Theo Phòng LĐTB&XH huyện Tiểu Cần, nếu người lao động có nhu 

cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ chi 

phí đào tạo nghề, học ngoại ngữ, các thủ tục xuất cảnh cho người lao động, 

học sinh, sinh viên trước khi xuất cảnh với mức hỗ trợ tối đa hơn 17,4 triệu 

đồng cho các đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo, thân nhân của người có công với cách mạng, người thuộc hộ bị 

thu hồi đất nông nghiệp. Riêng các đối tượng khác được hỗ trợ không quá 12 

triệu đồng; đồng thời Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay với mức tối đa 

không quá 150 triệu đồng/lao động, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay 

đối với hộ nghèo là 6,6%/năm. 

Được biết từ đầu năm 2022 đến nay Phòng LĐTB&XH huyện kết hợp 

với công ty đào tạo và tuyển dụng lao động đã tổ chức được 05 buổi tư vấn, 

giới thiệu việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương. 

                                                                                      Nguyễn Đại 

 

 

RA QUÂN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 88-KH/HU  

 
 

Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 

18/5/2022 của Huyện ủy Tiểu Cần 

về “Thực hiện các tuyến đường hoa 

trên địa bàn huyện Tiểu Cần”, với 

mục đích nhằm tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính 

quyền và trách nhiệm của cán bộ, 

đảng viên, hội viên và nhân dân  

chung sức hành động góp phần xây dựng huyện Tiểu Cần phát triển toàn 

diện, bền vững, đảm bảo môi trường đô thị xanh - sạch - đẹp, xây dựng 
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huyện Tiểu Cần đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành thị xã trực thuộc 

tỉnh trước năm 2025. Đến nay nhiều đơn vị đã ra quân thực hiện các tuyến 

đường hoa theo sự chỉ đạo của Huyện ủy. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là đơn 

vị phụ trách, kết hợp với 11 đơn vị phòng ban, ngành huyện và xã, thị trấn 

vừa ra quân thực hiện tuyến đường hoa thuộc đoạn Quốc lộ 60 từ bến phà 

Cầu Quan đến ngã tư Phú Cần xã Phú Cần với chiều dài gần 10km. Theo đó 

các lực lượng tham gia gồm cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên 

giáo Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và 

Thể thao, Trường THPT Cầu Quan; cùng lực lượng cán bộ, công chức, viên 

chức và nhân dân 02 xã Long Thới và Phú Cần, nơi có tuyến đường hoa đi 

qua. Các lực lượng cùng tham gia trồng dặm và trồng mới 1.300 cây hoa 

Tường Vy dọc hai bên tuyến Quốc lộ 60, đồng thời vệ sinh cảnh quan môi 

trường, thu gom rác thải để xử lý đúng quy định. Nguồn kinh phí mua cây 

giống do Ban Tuyên giáo Huyện uỷ là đơn vị được phân công phụ trách 

tuyến đường vận động cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị nói trên 

ủng hộ mỗi người 01 ngày lương, với số tiền hơn 25 triệu đồng, phần còn lại 

vận động từ nguồn xã hội hóa. 

Theo Kế hoạch 88 của Huyện ủy, các tuyến đường hoa thực hiện trong 

đợt này tập trung vào các tuyến Quốc lộ 54, 60, nhất là đường ra, vào cửa 

ngõ của huyện; đồng thời thực hiện đồng loạt công tác vệ sinh môi trường, 

chăm sóc tuyến đường hoa vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần. Từ 

nay đến cuối năm 2022, xây dựng và nâng chất các tuyến đường hoa; từ năm 

2023 đến năm 2025 thực hiện đồng bộ các tuyến đường hoa gắn với công tác 

vệ sinh môi trường, quản lý trật tự đô thị, xây dựng tuyến đường sáng – xanh 

– sạch – đẹp và xây dựng tuyến phố văn minh, đô thị, xây dựng huyện Tiểu 

Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh trước năm 2025. Theo đó tất cả cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động của huyện và xã, thị trấn; lực lượng 

công an, quân sự; đồng thời vận động đoàn viên, hội viên các đoàn thể và 

quần chúng nhân dân cùng tham gia thực hiện kế hoạch này. 

                                                                                         Khắc Phú 
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TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC AN TOÀN GIAO THÔNG 

VÀ HỘI THI LÁI XE AN TOÀN 
 

 
 

Trong 02 ngày 29 và 30/7/2022 

Công ty TNHH XD-TM Thanh Bình 

An phối hợp với Đội CSGT – Trật tự 

Công an huyện Tiểu Cần tổ chức 

tuyên truyền, hướng dẫn về nguyên 

tắc đảm bảo an toàn giao thông, Hội 

thi kiến thức ATGT, gắn với tri ân 

khách hàng lần thứ 3 năm 2022.  

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công 

an huyện Tiểu Cần cho biết: Từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện Tiểu 

Cần xảy ra 55 vụ va chạm giao thông làm 01 người chết và hơn 20 người bị 

thương. Nguyên nhân chủ yếu là đi không đúng phần đường, chuyển hướng 

không an toàn, tránh – vượt không đúng qui định, không làm chủ tay lái và 

từ đường nhánh ra đường chính thiếu quan sát. Bên cạnh đó, Đội CSGT - 

Trật tự Công an huyện Tiểu Cần và Công an các xã, thị trấn còn tuần tra, 

phát hiện 1.592 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; trong đó có 

149 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 499 trường hợp không giấy phép 

lái xe, 111 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; qua đó Công an huyện và 

các xã, thị trấn đã xử phạt vi phạm hành chính 736 trường hợp, với tổng số 

tiền gần 850 triều đồng. Qua đây, Đội CSGT – Trật tự Công an huyện cũng 

đề nghị người tham gia giao thông phải nghiêm túc chấp hành tốt Luật giao 

thông đường bộ, thực hiện tốt nếp sống đẹp - ứng xử văn hóa, văn minh khi 

tham gia giao thông; tuyệt đối chấp hành đúng các qui định về đảm bảo an 

toàn khi tham gia giao thông để hạn chế đến mức thấp nhất những hậu quả 

đáng tiếc do tai nạn giao thông gây ra, ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và 

xã hội. 

Cùng với hoạt động tuyên truyền của Cảnh sát giao thông, Công ty 

TNHH Xây dựng Thương mại Thanh Bình An còn tư vấn, hướng dẫn chi tiết 

những kỹ năng đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông; hình thành thói 

quen về việc kiểm tra thông số kỹ thuật, thiết bị trên xe trước khi lưu hành; 

đội mũ bảo hiểm đúng cách; tư thế ngồi sau xe máy an toàn; nhận diện các 

biển báo hiệu giao thông; qui định tốc độ xe mô tô, xe gắn máy khu vực dân 
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cư, ngoài khu dân cư. Ngoài ra Công ty còn tổ chức thi trắc nghiệm kiến 

thức an toàn giao thông; thực hành kỹ năng lái xe mô tô an toàn và trãi 

nghiệm, xử lý tình huống khi lái xe mô tô, gắn máy trên mô hình máy tập 

RT… Thông qua chương trình này, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 

Thanh Bình An còn thay nhớt miễn phí cho hơn 300 xe mô tô, xe gắn máy 

các loại cho người dân các huyện: Tiểu Cần, Cầu Kè, Trà Cú; đồng thời trao 

nhiều giải thưởng, quà tặng cho các thí sinh đạt điểm cao trong cuộc thi trắc 

nghiệm kiến thức an toàn giao thông và thực hành lái xe an toàn lần thứ 

3/2022. 

                                                                                        Nhật Huy 

 

 

Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

NHỮNG NGƢỜI ĐƢỢC BÁC HỒ ĐẶT TÊN: 

“TRƢỜNG, KỲ, KHÁNG, CHIẾN, 

NHẤT, ĐỊNH, THẮNG, LỢI” 

 

 

Sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ, để bảo toàn lực 

lượng, các cơ quan Trung ương của ta được lệnh di chuyển về vùng căn cứ 

địa Việt Bắc. 

Bộ phận đi với Bác ngày ấy rất gọn, có tám người kiêm nhiệm mọi 

việc, từ cảnh vệ đến công tác văn phòng, thư ký, liên lạc và phục vụ hậu cần. 

Công tác bảo mật lúc này được đặt lên hàng đầu, chỗ ở luôn thay đổi, Bác 

làm việc rất căng thẳng. Mỗi khi đến nơi ở mới ổn định là Bác lại nhắc anh 

em chú ý học thêm văn hoá, còn Bác trực tiếp phổ biến tình hình thời sự cho 

nghe. 

Ghi lại những sự kiện không thể quên được trong cuộc đời của mình, 

đồng chí Vũ Kỳ cho biết: Khi rời chùa Thầy qua đất Trung Hà sang miền 

Trung du, dừng lại ở xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ vào tối 

05/3/1947. Hôm ấy là một tối sáng trăng, đêm đã về khuya mà vẫn thấy Bác 

đi bách bộ ngoài sân, dáng trầm tư suy nghĩ, vận mệnh Tổ quốc đang đặt 

trên vai Người – vị lãnh tụ tối cao của toàn dân tộc. 
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Sáng sớm ngày 06/3, Bác gọi anh em đến hội ý. Cái rét tháng 3 ở đất 

trung du như được nhân lên gấp bội. Anh em ngồi quanh Bác tạo thành vòng 

tròn ấm áp. Nhìn các đồng chí đầy tự tin, giọng Bác trầm ấm căn dặn: 

“Chiến sự đang ngày một lan rộng, bây giờ các chú phải sinh hoạt quân sự 

hoá, đi ôtô không tiện nữa, dễ bị lộ. Ai có xe đạp thì sử dụng, những người 

còn lại sẽ đi bộ, tất cả phải đi nhanh. Các chú may cho mỗi người một chiếc 

ba lô để đựng đồ dùng và cũng may cho Bác một cái để Bác đeo máy chữ”. 

Rồi Bác nói đến tình hình chiến sự và đường lối kháng chiến của ta. Phổ 

biến xong, Bác hỏi:  

- Các chú có thắc mắc gì không? 

Một anh mạnh dạn hỏi Bác: 

- Thưa Bác, chúng cháu nghĩ mãi mà vẫn chưa hiểu tại sao lại phải 

đánh trường kỳ, vì đánh như vậy hại người tốn của lắm. 

Bác phân tích cho mọi người thấy rõ các mặt lợi hại rồi đưa ra một hình 

ảnh cho dễ hiểu: Sức ta bây giờ như chàng trai mười sáu, thế giặc lúc này 

như một lão già quỷ quyệt, độc ác. Nếu ta cậy sức mà đánh bừa thì sao chắc 

thắng được? Phải vừa đánh, vừa nuôi cho sức mình khoẻ lên. Khi sức đã 

khoẻ, giặc suy yếu dần, ta mới lừa thế quật ngã nó, như vậy sẽ chắc thắng. 

Bác dừng lại mỉm cười, rồi nói: 

- Các chú ở đây nếu gọi tên các chú thì dễ lộ nơi Bác ở. Từ nay để giữ 

bí mật và cũng để thể hiện quyết tâm kháng chiến của chúng ta, hôm nay 

Bác sẽ đổi lại tên cho các chú là: “Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, 

Thắng, Lợi”. Vừa nói Bác vừa lần lượt chỉ từng người. Không cố ý sắp đặt 

mà vừa đủ 8 người. Rồi Bác hỏi: 

- Các chú có biết tại sao Bác đặt tên cho các chú như vậy không? 

Mọi người ngồi im chưa hiểu thì Bác giải thích: “Nhiệm vụ chính của 

Bác hiện nay là cùng toàn Đảng, toàn quân đưa cuộc kháng chiến đến thắng 

lợi; đó vừa là nhiệm vụ trước mắt vừa là nhiệm vụ lâu dài. Cho nên Bác đặt 

tên cho các chú như vậy, cũng để hằng ngày nhìn thấy các chú hoặc gọi tên 

các chú là nhắc nhở Bác cố gắng hoàn thành nhiệm vụ”. Lúc đó mọi người 

mới hiểu ý Bác, niềm vui được lan toả. Từ đó các anh có tên mới, tên các 

anh trở thành khẩu hiệu sống khi ở bên Bác. Lúc đó, anh Tạ Quang Chiến là 

người ít tuổi nhất, mới 21 tuổi. Người nhiều tuổi nhất là anh Hoàng Hữu 

Kháng, mới hơn 30 tuổi. Điều đặc biệt là theo thứ tự Bác đặt, bốn người 
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Trường, Kỳ, Kháng, Chiến trong khẩu hiệu ái quốc đều là con em dân tộc 

Kinh. Bốn người còn lại Nhất, Định, Thắng, Lợi lại là người dân tộc miền 

núi sớm giác ngộ cách mạng. Việc đổi tên cho các anh trong tổ công tác, hay 

khi Bác đặt tên cho ngọn núi, dòng suối đầu nguồn (núi Các Mác, suối 

Lênin) đâu phải là chuyện ngẫu nhiên. Đó là ý chí quyết tâm, là tấm lòng son 

sắt, là tình sâu nghĩa nặng, hàm chứa nhiều ý ngĩa sâu xa. 

Trong suốt chặng đường trường kỳ kháng chiến, 8 người được Bác đặt 

tên mỗi khi có đồng chí nào thay đổi công việc, người khác vào thay lại 

được mang tên đó để khẩu hiệu kháng chiến luôn được liên tục. 

“Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi” trở thành khẩu hiệu tuyên 

truyền võ trang ở từng xóm, từng bản. Mỗi khi cơ quan chuyển địa điểm, các 

anh lại đi vào trong dân vừa tuyên truyền về cuộc kháng chiến, vừa nắm tình 

hình địa phương. Được giác ngộ, người dân trở thành vành đai bảo vệ, mỗi 

khi có tình hình khác lạ, dân địa phương đều báo ngay cho các anh biết. 

Trường, Kỳ, Kháng, Chiến, Nhất, Định, Thắng, Lợi đã đi theo Bác suốt 

những năm tháng dài gian khổ mà vẫn hứng khởi và đầy khí thế. Lạ thay, 

sức mạnh của tổ 8 người đặc biệt ấy, các anh phần lớn đều đi theo cách 

mạng từ sớm, giàu ý chí và rất trung kiên. Tuổi trẻ các anh mang theo trong 

lòng tình yêu quê hương sâu nặng, sống chân thành, mộc mạc, thuỷ chung. 

Mỗi người một vẻ, mỗi người một phong cách và tài năng, đặc biệt là tài bắn 

súng, giỏi võ, quen thông thổ, địa hình,… 

 
                                              Theo Chuyện kể của những người giúp việc Bác Hồ, 

              Nxb. Thông tấn, Hà Nội, 2003. 
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Trong số này: 

 
        

  

 1. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

2. Tham nhũng và những giải pháp phòng, chống tham nhũng (Bài 

3) 

3. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong 

tình hình mới 

4. Thường trực Huyện ủy lãnh chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm 

5. BCĐ 35 triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022. 

6. Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị  

7. Tổ chức kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa X  

8. UBMTTQVN huyện ký kết quy chế phối hợp với các tôn giáo 

9. Tiếp tục nâng chất tiêu chí huyện nông thôn mới 

10. PGD Ngân hàng CSXH huyện cho vay gần 1.367 tỷ đồng 

11. Lãnh đạo HĐND tỉnh thăm, tặng quà GĐCS nhân dịp 27/7. 

12. 11 xã, thị trấn tổ chức họp mặt kỷ niệm 75 năm ngày TBLS 

13. BCH Chiến dịch cấp tỉnh – huyện thăm chiến sĩ tình nguyện 

14. Bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

15. Có 2.332 người tham gia BHXH tự nguyện 

16. Giải ngân hơn 100 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản năm 2022 

17. Giải ngân vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển hơn 51,7 tỷ đồng 

18. Khai giảng lớp Trung cấp tin học ứng dụng, năm học 2022 - 2023 

19. Tư vấn, giới thiệu việc làm tại Nhật Bản 

19. Ra quân thực hiện Kế hoạch số 88 của Huyện ủy 

20. Tuyên truyền kiến thức ATGT và hội thi lái xe an toàn 

21. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
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THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiểu Cần phát hành 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

NGUYỄN MINH THÀNH 

 

Chịu trách nhiệm nội dung: 

ĐINH VĂN TRƢỜNG 

 

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

huyện; ông Sơn Sô Phonl – Phó Chủ tịch UBND huyện thăm, tặng quà đối tượng 

chính sách nhân ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7 

* Ảnh 2: Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

trao khen thưởng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong quản lý vốn ủy thác của 

PGD Ngân hàng CSXH huyện Tiểu Cần. 

 

  
 

* Ảnh 3: Ban Thường trực UBMTTQVN huyện ký kết Quy chế phối hợp tuyên 

truyền với đại diện các tổ chức tôn giáo trong huyện. 

* Ảnh 4: BCH Chiến dịch TNTN hè tỉnh, huyện thăm – tặng quà chiến sĩ tình 

nguyện tại mặt trận xã Tập Ngãi. 

 

 

                                                Bìa & minh họa: Quang – Minh - Hẹn  

                                                    (Xuất bản phẩm không bán) 


