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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 nước 

a) Giai đoạn từ tháng 7 năm 1954 đến Đồng khởi năm 1960 

Theo các điều khoản của Hiệp định Geneve, đối phương phải rút khỏi hầu hết 

các vùng tạm chiếm trong huyện để bộ đội ta thực hiện việc chuyển quân tập kết, 

thời hạn chuyển quân tập kết là 07 ngày, khu vực tập kết của bộ đội Trà Vinh là đất 

mũi Cà Mau. Đường chuyển quân tập kết băng qua huyện Tiểu Cần, có 02 điểm 

dừng chân là huyện lỵ Tiểu Cần và Cầu Quan. 

 Công tác chuyển quân tập kết vừa kết thúc thì quân thù lập tức tiến hành các 

cuộc hành quân vũ trang lấn chiếm các vùng giải phóng như: Long Ninh, Hùng 

Hoà, Tập Ngãi, Tân Hoà. Đi đến đâu chúng cướp bóc và bắt bớ đến đó. Chúng 

công khai tuyên truyền xuyên tạc Hiệp định Geneve, công khai chống đối hiệp 

thương tổng tuyển cử thống nhất nước nhà và trắng trợn khủng bố những người có 

cảm tình với cách mạng. Trước tình hình ấy, Huyện uỷ Tiểu Cần sau khi hoàn 

thành tốt công tác tổ chức chuyển quân tập kết, tiếp tục chấn chỉnh hệ thống tổ 

chức Đảng từ huyện đến xã, ấp, chôn giấu vũ khí (07 khẩu súng các loại, việc này 

do đồng chí Bảy Tôn phụ trách) và bố trí lực lượng bám sát cơ sở đồng thời tìm 

cách gài người của ta vào hàng ngũ địch. Lúc này chấp hành chỉ đạo của trên, 

Huyện uỷ Tiểu Cần không tổ chức vũ trang đánh địch, mà chỉ ra hành Hiệp định 

Geneve, thực hiện thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Trước những hành 

động ngang ngược của quân thù, Huyện uỷ Tiểu Cần lãnh đạo chi bộ các xã phát 

động, chỉ đạo quần chúng đấu tranh dưới những hành thức thích hợp (mà nội dung 

Hiệp định Geneve quy định) với những yêu sách, mục tiêu cụ thể nhằm hạn chế sự 

hung hãn của kẻ thù, bảo toàn lực lượng và các phong trào quần chúng cách mạng. 

Một đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi với chủ đề “mừng hoà bình lập lại ở Đông 

Dương” đã diễn ra trên khắp miền quê Tiểu Cần như: Lễ cầu siêu ở chùa Trinh 

Phụ đã thu hút 4.000 lượt người tham dự, hàng trăm cuộc họp mặt lấy chữ ký đòi 

hoà bình, thống nhất đất nước,… đã diễn ra với hàng ngàn người tham dự (trong 

đó sôi nổi nhất là huyện lỵ Tiểu Cần). Tại Tập Ngãi và Hùng Hoà, lính địch đã 

cướp của đồng bào nhiều thứ (như gà, vịt, quần, áo, nồi,…) đưa về doanh trại ở 

huyện lỵ để nhậu nhẹt và chia nhau thì hàng trăm quần chúng đã kéo lên dinh Quận 

trưởng đấu tranh. Cuộc đấu tranh đã được đồng bào ở chợ Tiểu Cần góp sức, buộc 

Quận Trưởng Tiểu Cần: Lý Quí Phát phải đứng ra nhận tội và bồi thường số tài sản 

này. Tiếp đó ngày 01/9/1954, một trung đội bảo an địch do trung uý Chịa chỉ huy 

hành quân càn quét vào xã Long Ninh, ngang nhiên đốn ngã hơn 200 cây dừa và 

tàn phá nhiều ruộng vườn để làm mặt bằng xây đồn bót. Đồng bào các dân tộc ở 

Long Ninh tập trung tranh đấu 15 ngày liền, buộc tên Chịa phải làm cam kết bồi 

thường. Nhưng sau đó, tên Chịa lẫn tránh, khất lần và không chịu bồi thường theo 

cam kết, đồng bào Long Ninh viết đơn kiện và kéo lên quận lỵ Tiểu Cần đấu tranh. 
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Quận trưởng Tiểu Cần không giải quyết đơn kiện trong ngày đầu, mà còn bắt giam 

02 người. Ngày hôm sau, đồng bào tiếp tục đấu tranh, Quận trưởng Tiểu Cần bắt 

giam thêm 04 người nữa. Dưới sự chỉ đạo của Huyện uỷ, cuộc đấu tranh của đồng 

bào Long Ninh được sự ủng hộ của đồng bào toàn huyện, trong đó sự tham gia trực 

tiếp của 500 người thuộc các xã Hùng Hoà, Tập Ngãi, Tiểu Cần. Lực lượng này 

trực diện đấu tranh với chính quyền địch tại quận lỵ Tiểu Cần và tỉnh lỵ Trà Vinh 

đồng thời có sự tham gia của giới báo chí tại Sài Gòn. Cuối cùng, quân thù phải 

nhận tội, thả những người bị bắt và bồi thường thiệt hại cho đồng bào Long Ninh. 

Sau cuộc đấu tranh nầy, Tiểu Cần thành lập những đội tự vệ mật dưới danh nghĩa 

“Đội chống trộm cướp” để canh phòng, theo dõi tình hình hoạt động của địch. 

Từ tháng 5/1955, quân thù không những không chuẩn bị gì cho việc hiệp 

thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước, mà còn ra sức củng cố hệ thống tổ chức 

bộ máy chính quyền và tăng cường thiết lập hệ thống tổ chức bộ máy chính quyền 

và tăng cường thiết lập hệ thống mạng lưới đồn bót trên vùng đất Tiểu Cần, đồng 

thời tiến hành nhiều thủ đoạn cướp lại ruộng đất mà nông dân được cách mạng cấp 

trong kháng chiến chống Pháp. Chính quyền địch thực hiện “Cải cách điền địa” và 

bắt nông dân phải làm “Khế ước”. Nông dân Tiểu Cần đã đấu tranh quyết liệt: 

Chống cướp đất, giữ nguyên canh, chống khế ước, đòi giảm tô. Tại ấp Cây Ổi, xã 

Tập Ngãi, nông dân bao vây bắt sống 01 tiểu đội lính địch giải về xã. Tại ấp Giồng 

Tranh, xã Tập Ngãi, nông dân bao vây bắt sống 01 tiểu đội Dân vệ từ Thanh Mỹ đi 

càn. 

Tháng 10/1954, bọn lính ở Tiểu Cần do tên trung uý Danh Đô chỉ huy 01 

trung đội bảo an Tiểu Cần (tên Danh Đô sau về làm Quận trưởng quận Trà Cú) 

hành quân ban đêm vào Cây Ổi để vây bắt cán bộ ta. Chúng đến nhà ông Tám 

Tươi bao nhà, kêu cửa. Chủ nhà không mở mà dùng mõ sãi thủ trong nhà tên lính 

nào đến sát vách, sát cửa là ông đâm rồi kêu cứu ăn cướp. Cả xóm thức dậy báo 

động mõ cùng la ăn cướp bao bắt nó. Thế trận lan ra đến các ấp chung quanh như: 

Giồng Tranh, Ông Xây, Ngãi Hoà, Ngãi Trung,… cùng báo động kéo lên ấp Cây 

Ổi bao vây địch. Tiếng trống, tiếng mõ, ánh đuốc đỏ cả đồng Cây Ổi kéo đến vây 

chặt địch không di chuyển được, buộc chúng phải co cụm quân tại chỗ đối phó cho 

đến sáng địch mới kéo quân về được nhà thờ Tập Ngãi (trụ sở tề xã). Liền theo đó 

chi bộ Tập Ngãi vận động đoàn đấu tranh do ông Tám Lực, trưởng ấp Ông Xây 

cùng hơn 100 nông dân theo sau bọn bảo an xuống trụ sở tề xã yêu cầu tên Danh 

Đô thả người bị bắt vô cớ. Lúc đầu chúng xoa dịu mời đoàn đấu tranh vào nhà lồng 

chợ Tập Ngãi sẽ cùng nhau bàn bạc để giải quyết. Đến trưa thấy đoàn người đấu 

tranh trực diện không về được đồng bào ở ấp Ngãi Trung được sự chỉ đạo của chi 

bộ Đảng gánh cơm nước vào tiếp tế đoàn đấu tranh. Đến 2 giờ chiều tên Lý Quí 

Phát – Quận trưởng Tiểu Cần phải về Trà Vinh cầu viện một đại đội bảo an tỉnh do 

tên trung uý Thuyền chỉ huy. Cuối cùng chúng bắt 5 người đem về tỉnh: Ông Tám 

Lực – Trưởng ấp Ông Xây, anh Ba Lượm, anh Năm Định để dằn phong trào đấu 

tranh của nhân dân Tiểu Cần. 

(Kỳ sau sẽ đăng phần tiếp theo) 
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LÀM CÁN BỘ, ĐỪNG “ĐẼO CÀY GIỮA ĐƯỜNG” 

 

Thấy đúng không bảo vệ! Thấy sai lờ đấu tranh! Cấp trên nói gì cũng vâng! 

Cấp dưới, quần chúng ý kiến gì cũng gật! Khi cần đưa ra quyết định thì lừng 

chừng, đùn đẩy trách nhiệm cho tập thể... 

Phong cách làm việc kiểu “đẽo cày giữa đường” khiến không ít cán bộ mắc 

sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo, quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng. Những 

biểu hiện suy thoái ấy cần được nhận diện, kiên quyết đấu tranh để khắc phục, loại 

bỏ... 

“Đẽo cày giữa đường” và những hệ lụy 

Phiên tòa do Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở, xét xử vụ án thâu tóm 

“đất vàng” tại tỉnh Bình Dương vừa khép lại. Đây được coi là một “đại án”, thu hút 

sự chú ý đặc biệt của công luận suốt thời gian dài, bởi số lượng bị cáo đông, lên 

đến 28 người, phạm tội có tổ chức, gây hậu quả nghiêm trọng cả về kinh tế, uy tín 

chính trị của cán bộ, ảnh hưởng tâm lý xã hội nặng nề. Trong vụ án này, cựu Bí thư 

Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương 

Trần Thanh Liêm cùng bị tuyên phạt 7 năm tù. Theo dõi diễn biến quá trình điều 

tra, xét xử vụ án, dư luận xã hội thấy rõ quá trình phạm tội của hai cựu quan chức 

từng giữ cương vị lãnh đạo cao nhất tỉnh Bình Dương. Một trong những nguyên 

nhân mấu chốt khiến họ vướng vòng lao lý trong vụ án này chính là sự thiếu bản 

lĩnh, thiếu kiên quyết, thiếu tư duy độc lập, không thể hiện rõ chính kiến của người 

lãnh đạo, để cho doanh nghiệp, cấp dưới tham mưu sai, dẫn đến sai phạm kéo dài; 

khi xảy ra hậu quả lại hùa theo cấp dưới và doanh nghiệp, chỉ đạo xử lý văn bản 

trái pháp luật. Đó chính là kiểu “đẽo cày giữa đường”, biến cái sai này thành cái sai 

khác, đi từ sai phạm nhỏ đến sai phạm lớn, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Chính bị 

cáo Trần Văn Nam khi tự bào chữa trước tòa đã thừa nhận điều này, rằng: "... Còn 

chậm trễ khi không quyết liệt và làm việc rõ ràng với Tổng công ty 3-2 để cho sai 

phạm kéo dài...".  

Nhìn lại các vụ án trọng điểm về tham nhũng, tiêu cực được các cấp đưa ra 

xét xử trong thời gian qua, chúng ta thấy, không ít cựu cán bộ vì kiểu làm việc 

“đẽo cày giữa đường” nên đã bị “lợi ích nhóm” chi phối, lũng đoạn, tự đánh mất vị 

thế, vai trò cá nhân. Một số bị cáo khi nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật, 

được nói lời sau cùng trước tòa, đã rất ân hận bày tỏ, do thiếu bản lĩnh, thiếu kiên 

quyết, nể nang, nghe theo ý kiến tham mưu của cấp dưới và doanh nghiệp nên 

không nhận thức được hậu quả. Cũng từ kiểu làm việc đó mà rất nhiều dự án liên 

tục phải điều chỉnh, bổ sung, đội vốn, thi công sai thiết kế... và cuối cùng là “đắp 

chiếu”, vừa gây hậu quả nặng nề về kinh tế, vừa tạo hệ lụy cho môi trường và đời 

sống xã hội. 

Trong công tác xây dựng Đảng cũng vậy. Không ít cán bộ vì nghe quá nhiều 

ý kiến, góp ý nên cứ phải “xoay như chong chóng”, “tiền hậu bất nhất”, không thể 

hiện chính kiến cá nhân, đùn đẩy trách nhiệm sang cho tập thể, tự đánh mất vai trò 

của người chủ trì, người đứng đầu. Tình trạng này gây ra những hệ lụy không nhỏ 

về tư tưởng chính trị, làm cho nội bộ cơ quan, đơn vị rối ren, cán bộ, đảng viên dè 

https://www.qdnd.vn/tag/ha-noi-34.html
https://www.qdnd.vn/tag/tinh-binh-duong-650.html
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chừng lẫn nhau, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh, dẫn đến chia bè 

kéo cánh, mất đoàn kết nội bộ. 

Tuân thủ nguyên tắc, sử dụng “vũ khí” hiệu quả 

Để xảy ra tình trạng “đẽo cày giữa đường” trong công tác lãnh đạo, quản lý, 

điều hành trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay có nhiều nguyên nhân. 

Một trong những nguyên nhân đó là cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm. Trong bối cảnh 

Đảng ta đang đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đội ngũ, đấu tranh phòng, chống 

tham nhũng, tiêu cực, suy thoái trong nội bộ, tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm càng dễ 

bộc lộ. Trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ta đã chỉ rõ nguyên nhân 

của biểu hiện này, đó là: Lập trường tư tưởng không vững vàng, hoang mang, dao 

động trước những tác động từ bên ngoài... Không làm tròn trách nhiệm, bổn phận 

của mình trước Đảng, trước dân... “Đẽo cày giữa đường”, tự đánh mất vai trò cá 

nhân cũng chính là biểu hiện của “đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức”. 

Biết lắng nghe, phát huy dân chủ là một thuộc tính của khoa học lãnh đạo mà 

bất cứ cán bộ nào, ở cấp nào cũng cần có. Tuy nhiên, nếu lắng nghe mà không có 

chọn lọc, dân chủ mà thiếu tập trung thì sẽ dẫn đến quá tải hoặc quá hữu trong tư 

duy và phương pháp lãnh đạo. Trong lĩnh vực quản lý kinh tế, nếu cán bộ chủ trì 

có những biểu hiện này sẽ rất dễ bị các thành phần có tư tưởng cá nhân chủ nghĩa 

lợi dụng. Họ sẽ khoét sâu vào “gót chân Achilles” của cán bộ để duy trì lợi ích 

nhóm, nhằm thực hiện các hành vi tham ô, tham nhũng, tiêu cực. Những vụ án 

kinh tế lớn, nguyên nhân do cán bộ “thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng” 

trong thời gian qua là những dẫn chứng, bài học nhãn tiền. Trong công tác xây 

dựng Đảng, nhất là công tác cán bộ, nếu người đứng đầu “đoàn kết xuôi chiều, dân 

chủ hình thức”, không thể hiện được vai trò, chính kiến, uy tín cá nhân... thì rất khó 

để tạo ra một tập thể mạnh, rất khó duy trì đoàn kết thực chất. 

Làm thế nào để cán bộ khắc phục, nói không với kiểu lãnh đạo, quản lý “đẽo 

cày giữa đường”? Bài học, vũ khí, phương tiện... của khoa học lãnh đạo, nghệ 

thuật lãnh đạo là không hề thiếu, nếu không muốn nói là hiện nay cán bộ đã được 

Đảng “vũ trang” đầy đủ. Vấn đề căn cốt vẫn là cách vận dụng trên thực tế. Nguyên 

tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách của Đảng chính là kim 

chỉ nam, là cơ sở bảo đảm cho cán bộ có tư duy đúng, hành động đúng, nhằm phát 

huy cao nhất trí tuệ tập thể, ý chí tập thể trước khi cá nhân đưa ra các quyết định. 

Quy định số 08-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm nêu gương của cán 

bộ, đảng viên đã chỉ rõ, mỗi cán bộ phải luôn giữ vững nguyên tắc, dân chủ, công 

tâm, khách quan, công khai, minh bạch...; chủ động, tích cực phát hiện, thu hút, 

trọng dụng người có đức, có tài, khát khao cống hiến; bảo vệ cán bộ năng động, 

sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự nghiệp của Đảng, vì lợi 

ích quốc gia - dân tộc. 

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận và Quy 

định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn 

Đảng diễn ra ngày 9-12-2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo: Thực 

hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám 

nghĩ, dám nói, dám làm, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung. Cán bộ dù ở vị trí 

nào cũng phải luôn luôn có ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình, làm "đúng vai, 

thuộc bài", thật sự có chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; gắn bó mật 
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thiết với nhân dân, được nhân dân tin yêu, quý trọng. Kết luận số 14-KL/TW của 

Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì 

lợi ích chung ban hành trong giai đoạn hiện nay có ý nghĩa như là “tấm khiên”, “lá 

chắn” vững chắc để bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Các nghị quyết, chỉ thị, quy 

định, kết luận... của Đảng đang triển khai hiện nay chính là những loại “vũ khí”, 

phương tiện của phương pháp lãnh đạo, khoa học lãnh đạo, nghệ thuật lãnh đạo... 

bảo đảm cho cán bộ giữ vững nguyên tắc, phát huy vai trò cá nhân trong sức mạnh 

tập thể. 

Như vậy, cán bộ dù ở cấp nào, trong hoàn cảnh nào cũng cần nhận thức đầy 

đủ, thấu đáo hai mặt của một vấn đề có tính biện chứng, đó là mối quan hệ giữa cá 

nhân với tập thể, giữa người đứng đầu với cấp ủy, tổ chức Đảng, giữa cấp trên với 

cấp dưới, giữa người chủ trì với các cơ quan, bộ phận tham mưu, giữa dân chủ với 

tập trung... để không phải “đẽo cày giữa đường”. 

 

CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

DỰ LỄ GIAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 

 

 
 

Cùng với 41 trường từ bậc học Mầm 

non đến THCS (khoảng 19.000 học 

sinh); Sáng ngày 05/9/2022 các 

Trường THPT Tiểu Cần, THPT Hiếu 

Tử, THPT Cầu Quan, Trường PTDT 

Nội trú THCS – THPT, Trung tâm 

GDNN-GDTX (Khoảng 3.000 học sinh 

THPT) cũng đồng loạt bước vào năm 

học mới 2022 – 2023 
 

 

 

 

Tại Trường THPT Tiểu Cần, ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch UBND tỉnh; bà Nguyễn Thị Bạch Vân – Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo; ông Nguyễn Văn Phương – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND 

huyện cùng lãnh đạo các ban, phòng, ngành huyện đến dự lễ khai giảng. 

Năm học mới này Trường THPT Tiểu Cần có 1.427 học sinh từ khối lớp 10 

đến khối lớp 12. Trong đó, có 482 học sinh khối lớp 10 vừa bước vào bật 

học THPT được Ban giám hiệu, thầy cô giáo và học sinh của trường tổ chức 

nghi thức đón tiếp “học sinh đầu cấp” theo qui định của Bộ Giáo dục – Đào 

tạo. Trường THPT Tiểu Cần là một trong 03 trường THPT của huyện Tiểu 

Cần liên tục giữ vững thành tích có tỷ lệ học sinh thi đỗ Tốt nghiệp THPT 

hàng năm đạt tỷ lệ cao so với tỷ lệ của các trường trong tỉnh. 

Cô Lê Thị Cúc Hoa - Hiệu trưởng Trường THPT Tiểu Cần còn thông 

tin về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bố trí giáo viên 

đứng lớp; đồng thời cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm của trường trong 

năm học mới 2022 – 2023; đó là: Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 29-NQ/TW về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và 

hội nhập quốc tế”. Chuẩn bị và hoàn thiện các điều kiện để áp dụng, đổi mới 

chương trình sách giáo khoa từ năm học 2022 - 2023. Tiếp tục đẩy mạnh 

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm 
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theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới công tác chủ 

nhiệm lớp và quản lý lớp trong giờ học để thực hiện tốt phương châm giáo 

dục của trường “Tiên học lễ - Hậu học văn”; xây dựng trường phát triển bền 

vững, chú trọng đào tạo mũi nhọn cho việc thi học sinh giỏi. Đổi mới mạnh 

mẽ phương pháp dạy, phương pháp học nhằm phát huy tính tích cực, chủ 

động, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành; vận dụng kiến 

thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Đổi mới nội dung và 

phương pháp hoạt động của các tổ chức đoàn thể; Ban đại diện cha mẹ học 

sinh, Cựu học sinh nhằm giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, rèn luyện tác 

phong công nghiệp, giúp các em tự tin bước vào cuộc sống mới, tự lập trong 

tương lai”. 

Cùng với công tác chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội 

ngũ cán bộ giáo viên - Năm nay, Trường THPT Tiểu Cần còn thực hiện tốt 

công tác xã hội hóa giáo dục theo hình thức vận động các tổ chức, cá nhân 

hỗ trợ nhiều tập, viết, cặp, sách giáo khoa, xe đạp, quần áo, học bổng để giúp 

các học sinh nghèo có điều kiện đến trường trong năm học mới. Sự quan tâm 

đó, sẽ góp phần tạo thêm động lực và thúc đẩy tinh thần các em tiếp tục 

vững bước đến trường. 

Đến dự lễ với thầy và trò Trường THPT Tiểu Cần, ông Lê Văn Hẳn -

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng gởi lời chúc đến toàn thể cán 

bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường nói riêng, ngành giáo dục huyện Tiểu 

Cần nói chung bước vào năm học mới với niềm tin mới, thắng lợi mới; đồng 

thời đánh hồi trống báo hiệu năm học mới 2022 - 2023 chính thức bắt đầu. 
 

                                                                                       Tố Uyên 

 

TRAO TẶNG HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 02/9 CHO 29 ĐẢNG VIÊN 

    

Ngày 31/8/2022 Ban Thường 

vụ Huyện ủy Tiểu Cần tổ chức Công 

bố Quyết định số 1747-QĐ/TU của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh 

về việc tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9 

cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn 

theo quy định.  
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Đợt này huyện Tiểu Cần có 29 đảng viên được xét tặng Huy hiệu Đảng. 

Trong đó có 01 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 01 đảng 

viên được tặng Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 04 đảng viên được tặng huy 

hiệu 50 năm tuổi Đảng; 10 đảng viên được tặng huy hiệu 45 tuổi Đảng; 06 

đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 07 đảng viên được tặng 

huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Các đảng viên hiện đang sinh hoạt tại các chi bộ 

trực thuộc Huyện ủy và các chi bộ ấp, khóm thuộc Đảng bộ xã, thị trấn trong 

huyện. Tuy nhiên, do điều kiện về sức khỏe của các đảng viên nên Thường 

trực Huyện ủy và Ban tổ chức Huyện ủy Tiểu Cần đã trao Huy hiệu Đảng 

cho 18 đảng viên có điều kiện đến dự lễ. Số còn lại sẽ do Đảng ủy các xã, thị 

trấn tổ chức lễ trao tặng. 

Đại diện cho 29 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng đợt này, ông Lê 

Tuấn Kiệt - Đảng viên Chi bộ khóm 6, thuộc Đảng bộ thị trấn Cầu Quan, 

vừa được nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng chia sẻ: Hơn 30 năm theo Đảng, 

tham gia cách mạng, bản tôi luôn ý thức cao trong việc giữ gìn phẩm chất, 

đạo đức trong sáng, tinh thần gương mẫu của người đảng viên. Mặc dù sức 

khỏe có phần giảm sút nhưng tôi sẽ cố gắng và tích cực tham gia các phong 

trào hành động cách mạng ở địa phương để góp phần xây dựng quê hương 

ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đặc biệt là tiếp tục vận động đảng viên, đoàn 

viên, hội viên các đoàn thể và quần chúng nhân dân tại địa phương cùng 

chung tay, góp sức thực hiện các tiêu chí đô thị để huyện Tiểu Cần đạt chuẩn 

huyện nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 và trở thành thị xã trực thuộc 

tỉnh vào năm 2025 theo Nghị quyết Tỉnh ủy đề ra. 

Phát biểu tại lễ trao tặng Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc 

Bích - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những 

công lao đóng góp của các đảng viên cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân 

tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây không chỉ là 

niềm vui, niềm vinh dự của đảng viên mà còn là niềm tự hào chung của 

Đảng bộ huyện Tiểu Cần. Mong rằng các đảng viên vinh dự được nhận huy 

hiệu Đảng luôn giữ vững truyền thống và phát huy tốt phẩm chất, đạo đức 

cách mạng để luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. 

                                                                                        An Oanh 
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BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY LÀM VIỆC VỚI 

CÁC BAN ĐẢNG, DÂN VẬN, MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ HUYỆN 
 

 

Ban Thường vụ Huyện ủy vừa 

có buổi làm việc với các Ban Đảng, 

Dân vận, MTTQ và các đoàn thể 

huyện để nắm tình hình thuận lợi, 

khó khăn trong công tác củng cố tổ 

chức cơ sở Đảng; nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các 

đoàn thể trên địa bàn huyện.  

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn 

thể huyện báo cáo kết quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, hội quần 

chúng 6 tháng đầu năm và thông tin về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối 

năm 2022 trên địa bàn huyện; đồng thời nêu bật một số vấn đề còn hạn chế 

trong hoạt động, cụ thể như: Công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội 

viên và Nhân dân chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ đề ra; Nội dung, 

hình thức tuyên truyền, vận động chậm đổi mới, thiếu sáng tạo, chưa đáp 

ứng được vấn đề xã hội quan tâm; Công tác phối hợp hoạt động dân vận giữa 

các đơn vị từng lúc thiếu chặt chẽ, chưa kịp thời trao đổi, chia sẽ thông tin có 

liên quan; Công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội, trong 

cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về những vấn đề mới nảy sinh ở cơ 

sở chưa kịp thời. Bên cạnh đó, lãnh đạo các Ban Đảng của Huyện ủy cũng 

báo cáo những vấn đề trọng tâm về tình hình thực hiện công tác tổ chức xây 

dựng Đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; công 

tác tuyên giáo, khóa giáo trên địa bàn huyện... 

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần đề nghị các cơ quan 

tham mưu, giúp việc Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp 

tục đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng đa dạng với 

nhiều hình thức, đảm bảo đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. 

Thường xuyên tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh chỉ đạo thực hiện 

tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người 

lao động trong quá trình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh 

giản biên chế. Thường xuyên rà soát, đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức để nhận diện đúng, nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh, 
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ngăn chặn các biểu hiện suy thoái trong nội bộ theo tinh thần Nghị quyết 

Trung ương 4 (khoá XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phát huy tốt 

vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn 

các chi bộ thực hiện tốt công tác đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi 

bộ; thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ và rà soát, sàng lọc 

đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Kịp thời nắm bắt, 

định hướng nhận thức tư tưởng, dư luận xã hội về những vấn đề chính trị, xã 

hội nhạy cảm, nhất là trên không gian mạng, góp phần bảo vệ vững chắc nền 

tảng tư tưởng của Đảng. 

Bí thư Huyện ủy Tiểu Cần còn đề nghị lãnh đạo Ban Dân vận, MTTQ 

và các đoàn thể tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các 

ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín để nắm bắt tâm 

tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân cũng như 

diễn biến trong dân tộc, tôn giáo để có hướng đề xuất, chỉ đạo kịp thời. Thực 

hiện tốt Quy định 784 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc cấp ủy, lãnh đạo 

Ban Dân vận, MTTQ, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ và ngày 

sinh hoạt định kỳ của các loại hình chi bộ, chi, tổ hội, phân hội”. Phát huy 

tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, dân chủ trong hoạt động cơ quan; xây dựng và 

nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”. Đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh các cuộc 

vận động, phong trào thi đua xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, ấp, 

xã nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, nhất là trong việc thực hiện 

Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch 88 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Tiểu Cần về “thực hiện các tuyến đường hoa trên địa bàn huyện”, 

góp phần xây dựng huyện Tiểu Cần phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo 

môi trường đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp, tiến tới xây dựng thành công đô 

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

                                                                                  Thanh Quang 
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LÃNH ĐẠO LÀM VIỆC VỚI NGÀNH GIÁO DỤC 

VỀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI 2022 – 2023 

 
 

 

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND 

huyện vừa có buổi làm việc với 

lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào 

tạo, các Trường THPT, Trường 

PTDT Nội trú THCS-THPT, Trung 

tâm GDNN-GDTX về công tác 

chuẩn bị năm học mới 2022 – 2023 

và công tác xây dựng trường đạt 

chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện.  

Lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện cho biết: Công tác tuyển 

sinh năm học mới đã được các trường thực hiện từ đầu tháng 8/2022, đến 

nay đã cơ bản hoàn tất. Về cơ sở vật chất, trường lớp, đảm bảo đủ phòng học 

theo qui định và đáp ứng được yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 

mới. Hiện tại tất cả các trường cũng đã thực hiện xong quy trình lựa chọn, 

đặt và nhận sách giáo khoa (lớp 1 – 2 – 3 – 6 – 7) theo Quyết định số 860 và 

Quyết định 982 của UBND tỉnh do Công ty thiết bị sách Trà Vinh cung cấp. 

Về đội ngũ giáo viên trong năm học mới này toàn huyện còn thiếu 30 giáo 

viên đứng lớp; trong đó, khối Mầm non thiếu 21 giáo viên, khối tiểu học 

thiếu 01 giáo viên, khối THCS thiếu 09 giáo viên các môn: Mỹ thuật, Địa lý, 

Tin học, Anh văn. Đối với công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 và nâng cấp, sửa chữa nhỏ một số hạng mục công trình (sân, 

đường, hàng rào, quét vôi…) cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Riêng 

công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đến nay có 19/40 trường trực 

thuộc Phòng Giáo dục – Đào tạo đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (02 trường 

Mầm non, 12 trường Tiểu học, 05 trường THCS). Lãnh đạo các Trường 

THPT và Trung tâm GDNN-GDTX huyện cũng thông tin về kết quả kỳ thi 

THPT quốc gia năm 2022, công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2022 – 2023 

trên địa bàn huyện với kết quả tương đối cao. Việc chuẩn bị về cơ sở vật 

chất trường lớp, phòng chức năng, điều động, phân công giáo viên đứng lớp 

cơ bản hoàn tất, đảm bảo cho ngày khai giảng năm học mới.  
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Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phương – TUV, Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiểu Cần đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của tập 

thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh toàn huyện trong năm học vừa qua, 

nhất là phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; xây dựng trường học thân thiện, 

học sinh tích cực và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Qua đây, Bí thư 

Huyện ủy Tiểu Cần cũng đề nghị Ban giám hiệu các trường trên địa bàn 

huyện chủ động rà soát lại số học sinh thuộc diện hộ nghèo, học sinh mồ côi, 

học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngay từ đầu năm học để có kế 

hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương đẩy mạnh 

công tác xã hội hóa giáo dục, vận động thành lập các quỹ học bổng, nhận đỡ 

đầu hoặc hỗ trợ định kỳ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em đủ 

điều kiện đến trường trong năm học mới. Đối với các trường đạt chuẩn quốc 

gia mức độ 1 thì tiếp tục rà soát, nâng chất và đề xuất giải pháp thực hiện 

giai đoạn tiếp theo để đạt chuẩn mức độ 2, đảm bảo cho tiêu chí huyện nông 

thôn mới nâng cao. Đặc biệt là tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng 

về chính trị, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý và tạo nguồn phát triển 

đảng trong đội ngũ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục, góp phần nâng cao 

chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và công tác giáo dục và đào tạo 

ở địa phương. 

                                                                                      Trần Thanh  

 

THU THẬP DỮ LIỆU, ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 

ĐỂ THÀNH LẬP THỊ XÃ VÀO NĂM 2025 
 

 

 

UBND huyện Tiểu Cần, Sở Nội 

vụ tỉnh phối hợp với Công ty TNHH 

Tài nguyên - Môi trường và Bản đồ 

Tp.Hồ Chí Minh triển khai Kế 

hoạch thu thập dữ liệu, đánh giá 

hiện trạng kinh tế - xã hội, cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và điều 

chỉnh địa giới hành chính để thành 

lập thị xã Tiểu Cần vào năm 2025. 

Theo đó, đơn vị tư vấn, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện 

và các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường sẽ tiến hành thu thập dữ liệu, 
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thống kê về diện tích, dân số, số hộ của các đơn vị hành chính; tổ chức bộ 

máy hành chính; số lượng, chất lượng cán bộ, công chức toàn huyện; điều 

chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của huyện; 

đồ án quy hoạch chung đô thị, quy chế quản lý đô thị; thủ tục xây dựng 

tuyến phố văn minh; thủ tục công nhận di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn 

huyện; cơ sở hạ tầng y tế, giáo dục, điện, nước, viễn thông - Internet; tỷ lệ 

lao động có việc làm trong các ngành kinh tế, lao động nông nghiệp, phi 

nông nghiệp, cơ cấu lao động theo độ tuổi; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo và 

nhiều nội dung tiêu chí, dữ liệu khác liên quan đến thực trạng, định hướng 

phát triển đô thị của các xã, thị trấn dự kiến thành lập phường (Thị trấn Tiểu 

Cần, thị trấn Cầu Quan, xã Hiếu Tử, Phú Cần, Tân Hòa, Tân Hùng) thuộc thị 

xã Tiểu Cần vào năm 2025… Sau khi hoàn thành việc thu thập dữ liệu, rà 

soát, đánh giá lại các tiêu chí theo quy định tại Nghị quyết 1210 và Nghị 

quyết 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa 13) về phân loại đô thị và 

tiêu chuẩn, phân loại đơn vị hành chính; sau đó Đơn vị tư vấn sẽ tiến hành 

lập báo cáo so sánh, đánh giá tổng thể về hiện trạng kinh tế - xã hội, hạ tầng 

kỹ thuật - đô thị chung toàn huyện và khả năng phát triển đô thị của các xã, 

thị trấn; đồng thời tìm ra những hạn chế, tiêu chí chưa đạt theo quy định để 

huyện Tiểu Cần và các sở, ngành tỉnh tiếp tục xem xét, đề xuất điều chỉnh, 

bổ sung, đầu tư cho phù hợp để huyện Tiểu Cần đạt chuẩn đô thị loại IV và 

trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 2025 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy 

đề ra. 

                                                                                       Yến Xuân 

 

KIỂM TRA, UỐN NẮN TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC  

CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CƠ BẢN 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Phương 

– TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch 

HĐND huyện; đồng chí Nguyễn 

Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện 

cùng lãnh đạo các đơn vị liên quan 

vừa đến kiểm tra, uốn nắn tiến độ 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 9/2022 

14 

 

thi công một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện. 

Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng tuyến lộ ven kênh Mặt Xẩm kết 

nối Hương lộ 34 đến Tỉnh lộ 915 qua địa bàn khóm 4, khóm 5, thị trấn Cầu 

Quan và ấp Định Phú A, xã Long Thới, với chiều dài hơn 900 mét, ngang 

7,5 mét. Công trình đường Rạch ghe hầu (giai đoạn 2) kết nối từ tuyến lộ 

hiện hữu đến đường Nguyễn Huệ - Khóm 3, thị trấn Cầu Quan có chiều dài 

488 mét, ngang 7,5 mét. Công trình “đường D5” thuộc nội ô thị trấn Tiểu 

Cần dài 2.500 mét, mặt lộ rộng 7,5 mét, kết nối giao thông từ Quốc lộ 54 qua 

ấp Xóm Vó, xã Phú Cần đến cầu Ba Sét - khóm 5, thị trấn Tiểu Cần. Hầu hết 

các công đoạn san lắp mặt bằng, tiến độ xây dựng diễn ra khá thuận lợi và 

được sự đồng thuận của người dân. Tuy nhiên, một số hạng mục do giải 

ngân chậm, thay đổi thiết kế và chưa có bản vẽ chi tiết nên tiến độ chưa đạt 

yêu cầu. Điển hình như tuyến lộ ven kênh Mặt Xẩm - thị trấn Cầu Quan chỉ 

mới đạt 20% tổng khối lượng công việc (do thay đổi thiết kế); đối với 02 

công trình đường Rạch ghe hầu (giai đoạn 2) thị trấn Cầu Quan và công trình 

“đường D5” nội ô thị trấn Tiểu Cần cũng đạt khoảng 50% tổng khối lượng 

công việc.  

Trên cơ sở kiểm tra thực tế từng hạng mục công trình, lãnh đạo Huyện 

ủy - UBND huyện đánh giá cao sự nỗ lực, khắc phục khó khăn của đơn vị thi 

công tại các công trình. Tuy nhiên, lãnh đạo huyện cũng lưu ý đơn vị thi 

công, đơn vị giám sát phải luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tranh thủ sự 

hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân địa phương 

trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng; đồng thời 

tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhưng phải đảm bảo yêu cầu về chất 

lượng, thẩm mỹ từng hạng mục công trình; phấn đấu các công trình trên phải 

hoàn thành trong năm 2022 theo kế hoạch đề ra. 

                                                                                           Tố Uyên 
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QUA 10 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 20-NQ/TW 

CỦA BAN CHẤP HÀNH TW (KHÓA XI) 
 

 
 

Cùng với xu thế phát triển của 

xã hội, khoa học - công nghệ cũng 

đã và đang hiện diện trên tất cả các 

hoạt động của đời sống xã hội. Đối 

với lĩnh vực nông nghiệp thì khoa 

học, công nghệ được xem là yếu tố 

then chốt làm thay đổi phương thức 

sản xuất, nâng cao chất lượng  

và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường. Nhờ tiếp thu 

và áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật đó, đến nay thu nhập bình 

quần đầu người trên địa bàn huyện Tiểu Cần đã tăng hơn 3,5 lần so với 

năm 2012.  

Quán triệt Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI “về phát 

triển khoa học và công nghệ, phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH trong điều kiện 

kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Ban Thường vụ 

Huyện ủy Tiểu Cần đã ban hành Kế hoạch số 47 để triển khai thực hiện công 

tác này; đồng thời chỉ đạo các chi, đảng bộ, ban, phòng, ngành huyện và xã, 

thị trấn xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp với 

điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương. Theo đó, gần 10 năm qua các 

ngành, địa phương trong huyện đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, 

Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các sở, ngành liên quan tổ chức 1.275 cuộc 

tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT trên các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, 

nuôi trồng thủy sản cho hơn 50.500 lượt người; đồng thời phân công cán bộ 

kỹ thuật trực tiếp tư vấn, hướng dẫn thực tế cho trên 5.383 lượt hộ dân tham 

gia các mô hình kinh tế để người dân từng bước chủ động trong việc ứng 

dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất 

lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong và 

ngoài nước. Bên cạnh đó, huyện Tiểu Cần còn phối hợp các Viện, trường, 

công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, 

chia sẻ kinh nghiệm về quy trình sản xuất lúa giống, lúa chất lượng cao, kỹ 

thuật trồng rau an toàn, trồng dưa lưới trong nhà màng, trồng cây ăn trái theo 
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chuẩn VietGap, chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi thủy sản theo hướng an 

toàn cho hơn 375.000 lượt người dân tại địa phương. 

Đáng chú ý, trong 10 năm qua huyện Tiểu Cần còn đầu tư gần 2,6 tỷ 

đồng để hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện 10 dự án ứng 

dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Ngoài ra, 

huyện còn kịp thời thực hiện nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp 

vừa và nhỏ mở rộng qui mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản 

phẩm, gắn với xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt chuẩn 

OCOP; hỗ trợ nông dân ứng dụng kỹ thuật mới trong phòng trừ dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi; cụ thể như: Chương trình quản lý dịch hại tổng hợp 

IPM, hệ thống các quy trình sản xuất thâm canh lúa cải tiến SRI, sản xuất 

rau an toàn, ứng dụng công nghệ gieo tinh nhân tạo giống bò; sử dụng men 

vi sinh trong xử lý môi trường chăn nuôi, đầu tư cơ giới hóa sau thu hoạch, 

chế biến, bảo quản nông sản và nhiều đề tài có liên quan khác nhằm giảm 

chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng lợi nhuận trong sản xuất, kinh 

doanh. 

Trên cơ sở phát huy những thành tựu của khoa học và công nghệ, gần 

10 năm qua huyện Tiểu Cần đã xây dựng được 77 mô hình sản xuất tiên tiến. 

Trong đó, có 46 mô hình trên lĩnh vực trồng trọt (quy mô 3.932,48 ha); 18 

mô hình trên lĩnh vực thủy sản; 13 mô hình trên lĩnh vực chăn nuôi; có 4.218 

hộ tham gia thực hiện. Hầu hết các mô hình này đều mang lại hiệu quả kinh 

tế cao, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Nổi bật nhất là mô hình ứng 

dụng công nghệ vi sinh, hữu cơ vi sinh, sinh học trong sản xuất lúa; mô hình 

trồng dừa hữu cơ; mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng; mô hình sản xuất 

bưởi da xanh theo chuẩn VietGap đã tạo được nhãn hiệu, thương hiệu cho 05 

sản phẩm chủ lực của địa phương; đó là sản phẩm Dừa hữu cơ, Bưởi da 

xanh, Gạo thơm, Rượu nếp than và 07 sản phẩm OCOP đạt chuẩn từ 3 – 5 

sao, như Mật hoa dừa, đường hoa dừa, nước uống mật hoa dừa, hạt ca cao 

sấy mật hoa dừa, kẹo đậu phộng, lạp xưởng, gạo an toàn. 

Không dừng lại ở đó, huyện Tiểu Cần còn khuyến kích các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ cá thể đầu tư phát triển cơ giới hóa vào sản 

xuất để từng bước khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương. Hiện tại 

toàn huyện có 21.823 phương tiện máy móc các loại phục vụ sản xuất nông 

nghiệp; 641 máy phục vụ nuôi trồng thủy sản; 14.547 phương tiện phục vụ 
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chăn nuôi. Chỉ tính riêng cây lúa, trong mỗi đợt xuống giống toàn huyện có 

hơn 70% diện tích được sử dụng giống lúa chất lượng cao, 100% khâu làm 

đất, bơm tát nước và 60% khâu gieo sạ, phun thuốc bằng cơ giới, góp phần 

tăng hiệu suất lao động, giảm tỷ lệ hao hụt sản phẩm còn dưới 10%. Nếu như 

năm 2012 tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Tiểu 

Cần chỉ đạt trên dưới 1.200 tỷ đồng thì đến nay đã tăng lên khoảng 2.270 tỷ 

đồng/năm và thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt hơn 64 triệu 

đồng/người/năm, tăng hơn 3,5 lần (tương đương 45 triệu đồng) so với 10 

năm trước - tức là từ 18,5 triệu đồng năm 2012 tăng lên hơn 64 triệu đồng 

năm 2022.  

Có thể khẳng định rằng, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật 

vào sản xuất nông nghiệp không chỉ làm thay đổi nhận thức và phương thức 

sản xuất mới, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập 

cho người dân mà còn đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của nền 

kinh tế - xã hội ở địa phương. Đây cũng là cơ sở, là cơ hội và là nền tảng để 

huyện Tiểu Cần tiếp tục đầu tư, phát triển cho lộ trình đô thị hóa, tiến tới xây 

dựng thành công các tiêu chí đô thị và trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào 

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

                                                                                         An Oanh  

                                   

HỘI PHỤ NỮ TỈNH GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN  

MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRẺ EM 
 

 
 

Đoàn giám sát thuộc Hội Liên 

hiệp Phụ nữ tỉnh và các các sở, 

ngành liên quan vừa có cuộc làm 

việc, giám sát việc thực hiện một số 

điều của Luật Trẻ em, giai đoạn từ 

tháng 5/2020 đến tháng 5/2022 trên 

địa bàn huyện Tiểu Cần.  

Báo cáo với đoàn giám sát, lãnh đạo UBND huyện cho biết: Trong 

những năm qua, Huyện ủy - UBND huyện Tiểu Cần thường xuyên ban hành 

nhiều văn bản về lãnh, chỉ đạo các ban, phòng, ngành huyện, xã, thị trấn đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của gia đình và xã hội đối 

với công tác hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Trong đó, trọng 
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tâm là các hoạt động phổ biến Luật Trẻ em; công tác phòng chống xâm hại 

trẻ em; phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em… Qua đó đã 

tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo 

dục về quyền cơ bản của trẻ em; giúp trẻ em ngày càng có điều kiện hơn 

trong học tập, vui chơi, giải trí, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. 

Nhờ vậy, từ năm 2020 đến nay huyện Tiểu Cần không có trường hợp trẻ em 

bị bạo lực, xâm hại và tỷ lệ trẻ em vi phạm pháp luật cũng giảm đáng kể so 

với trước.  

Hiện tại, toàn huyện Tiểu Cần có 26.018 trẻ em dưới 16 tuổi; trong đó 

có 370 trẻ thuộc hộ nghèo, 1.230 trẻ thuộc diện hộ cận nghèo, 24 trẻ mồ côi, 

189 trẻ khuyết tật, 07 trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, 07 trẻ em bị bỏ rơi và 02 trẻ 

bị nhiễm HIV/AIDS. 100% trẻ em dưới 6 tuổi (9.209 trẻ) được cấp thẻ Bảo 

hiểm y tế. Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt trên 87%. Tuy nhiên, 

hiện nay hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động vui chơi, giải trí của trẻ 

em chủ yếu tập trung ở cấp huyện nhưng cũng đã xuống cấp. Riêng các xã, 

thị trấn, nhất là ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Khmer hầu hết 

chưa có khu vui chơi dành cho trẻ em. Đây cũng là một trong những hạn 

chế, ảnh hưởng rất lớn đến việc triển khai các hoạt động vui chơi, giải trí và 

sự phát triển toàn diện cho trẻ em ở địa phương. 

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Huỳnh Thị Sô Phia – Phó Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Trưởng đoàn giám sát cho rằng, huyện Tiểu Cần nên 

tiếp tục quan tâm phân bổ nguồn kinh phí hàng năm cho hoạt động vui chơi, 

giải trí, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em và đẩy mạnh công tác xã hội hóa 

trên lĩnh vực này; đồng thời tập trung chỉ đạo ngành giáo dục, các đoàn thể 

và các ngành liên quan thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về 

quyền, nghĩa vụ của trẻ em; hướng dẫn, rèn luyện cho trẻ em thực hiện tốt 

nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình, ngoài xã hội; phòng 

chống bạo lực học đường; phòng chống đuối nước và các kỹ năng tự phòng 

tránh bị xâm hại. Đặc biệt là thường xuyên rà soát lại số trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ mắc bệnh hiểm nghèo để có hướng hỗ trợ 

kịp thời. 

                                                                                   Huỳnh Sáu 
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ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA HUYỆN CÀNG LONG 

HỌC TẬP KINH NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ LOẠI IV 

 

Đoàn công tác của Ban 

Thường vụ Huyện ủy Càng Long và 

một số ngành liên quan vừa đến tìm 

hiểu, học tập kinh nghiệm về quy 

trình xây dựng đô thị loại IV tại 

huyện Tiểu Cần.  

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các ngành 

chuyên môn của huyện Tiểu Cần chia sẻ một số vấn đề có liên quan đến cơ 

sở pháp lý để làm căn cứ thực hiện như: Nghị quyết số 

1210/2016/UBTVQH13 ngày 12/7/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

phân loại đô thị; các Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch của 

UBND tỉnh và Chương trình hành động của Huyện ủy Tiểu Cần về xây dựng 

thị trấn Tiểu Cần mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2020, định 

hướng phát triển huyện Tiểu Cần trở thành thị xã trực thuộc tỉnh vào năm 

2025; các quyết định của UBND huyện về thành lập Tổ tham mưu, Tổ giúp 

việc, phân công nhiệm vụ cho các ngành, địa phương triển khai thực hiện 

các mục tiêu, nhiệm vụ về rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện, bổ sung quy hoạch thị trấn Tiểu Cần mở rộng vào 

phát triển kinh tế, xã hội chung của tỉnh; quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2020 làm cơ sở cho công tác lập quy hoạch chung và các chương trình, kế 

hoạch đầu tư xây dựng đô thị loại IV; đồng thời lập và trình phê duyệt quy 

hoạch chung xây dựng đô thị loại IV; định hướng phát triển các phân khu 

chức năng, khu vực nội thị; Lập chương trình phát triển đô thị trên cơ sở quy 

hoạch được phê duyệt để xây dựng danh mục, lộ trình nâng loại đô thị theo 

hướng đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn đô thị loại IV theo Nghị quyết 1210 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị và hướng đến thành lập 

thị xã Tiểu Cần sau năm 2020. 

Trên cơ sở hoàn thiện thủ tục pháp lý và rà soát quy hoạch tổng thể, 

huyện Tiểu Cần tiếp tục đối chiếu các tiêu chí về phát triển cơ sở hạ tầng, 

kiến trúc đô thị, cảnh quan đô thị, giao thông, hệ thống thoát nước, diện tích 

đất cây xanh, xây dựng tuyến phố văn minh, chỉnh trang đô thị, quy mô dân 

số, mật độ dân số, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp và một số vấn đề liên quan 
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khác. Qua đó, huyện đề xuất mở rộng diện tích đô thị Tiểu Cần bao gồm 

toàn bộ thị trấn Tiểu Cần và một phần xã Hiếu Tử, Phú Cần, Tân Hòa và Tân 

Hùng với tổng diện tích hơn 4.196 ha; dân số khoảng 50.000 người.  

Trong quá trình thực hiện các tiêu chí đô thị loại IV, huyện Tiểu Cần đã 

huy động các nguồn lực đầu tư với tổng số tiền hơn 608 tỷ đồng; trong đó 

Trung ương đầu tư 26 tỷ đồng, ngân sách tỉnh hơn 181 tỷ đồng, ngân sách 

huyện 287 tỷ đồng, vốn huy động các tổ chức, cá nhân hơn 59 tỷ đồng và 

vốn dân đối ứng khoảng 56 tỷ đồng. Thông qua các nguồn vốn trên huyện 

Tiểu Cần ưu tiên đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng và nhu cầu phát triển 

dân sinh… Với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao của hệ thống chính trị và sự 

đồng thuận, chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân trong việc thực 

hiện 59 tiêu chuẩn thuộc 05 tiêu chí đô thị; đến năm 2020 thị trấn Tiểu Cần 

mở rộng được Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại IV. Khi đó, thu 

nhập bình quân đầu người của đô thị Tiểu Cần mở rộng đạt 49,5 triệu 

đồng/người/năm và tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,17%. Bên cạnh đó, lãnh đạo 

huyện Tiểu Cần và các ngành chuyên môn còn chia sẻ thêm một số kết quả 

nổi bật về hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã, xây dựng thương hiệu, 

sản phẩm đạt chuẩn OCOP, xây dựng vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, 

vùng nguyên liệu dừa hữu cơ trên địa bàn huyện... 

Thông qua buổi làm việc, đoàn công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy 

Càng Long còn quan tâm đặt ra nhiều vấn đề có liên quan đến công tác lập 

Đề án phát triển đô thị, phương thức huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ 

tầng và trình tự, lộ trình thực hiện từng nhóm tiêu chuẩn để sớm hoàn thiện 

các tiêu chí theo Nghị quyết số 1210 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân 

loại đô thị; từ đó nghiên cứu tính đặc thù để vận dụng vào thực tế tại địa 

phương trong thời gian tới. 

                                                                                         Đông Nhi 
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THĂM, TẶNG QUÀ CHÙA PHẬT GIÁO, TỊNH ĐỘ  

CƯ SĨ NHÂN LỄ VU LAN NĂM 2022 

 
 

Nhân đại lễ Vu Lan năm 2022 

(Phật lịch năm 2566); ông Sơn Sô 

Phonl – Phó Chủ tịch UBND 

huyện cùng lãnh đạo các ngành, 

địa phương tổ chức đoàn đến 

thăm, tặng quà tại Chùa Phổ 

Quang và Phổ Tịnh - ấp Trinh 

Phụ, xã Long Thới. 

Tại nơi đến, lãnh đạo UBND huyện và các ngành, địa phương ân cần 

thăm hỏi sức khỏe, đời sống, tình hình tu học, hành đạo của các thượng tọa, 

đại đức, ni sư và bà con phật tử tại địa phương; đồng thời gởi tặng mỗi chùa 

một phần quà để thờ cúng nhân lễ Vu Lan báo hiếu năm 2022 (Phật lịch 

2566). Qua đây, lãnh đạo huyện Tiểu Cần cũng biểu dương và ghi nhận 

những đóng góp tích cực của quí thượng tọa, đại đức, tăng ni trong việc vận 

động phật tử trong và ngoài huyện tham gia thực hiện tốt các hoạt động nhân 

đạo từ thiện, an sinh xã hội trên địa bàn huyện trong thời gian qua; đồng thời 

chuyển lời chúc của lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN 

huyện đến các vị thượng tọa, đại đức, tăng ni, bà con phật tử đón mùa Vu lan 

năm 2022 an lạc, sức khỏe dồi dào, phước trí nhị nghiêm, tuệ đăng thường 

chiếu, thành tựu mọi phật sự. Cấp ủy, chính quyền địa phương cũng sẽ tiếp 

tục tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động đúng theo tôn chỉ, tính 

ngưỡng và quy định của pháp luật… Trước sự quan tâm của lãnh đạo cấp ủy 

Đảng, chính quyền địa phương; các vị thượng tọa, đại đức, ni sư các chùa 

cũng bày tỏ vui mừng, phấn khởi và cho biết sẽ thường xuyên động viên bà 

con phật tử tiếp tục phát huy tốt phương châm “tốt đời - đẹp đạo”; đặc biệt là 

luôn đồng hành với Đảng, Nhà nước, MTTQ, các đoàn thể trong các hoạt 

động nhân đạo từ thiện và các phần việc nhân văn trên lộ trình phục vụ “Đạo 

pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. 

Được biết, dịp này lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN 

huyện Tiểu Cần và các ban, phòng ngành huyện, cùng các xã, thị trấn đã tổ 

chức 07 đoàn đi thăm, tặng quà tại 08 chùa Phật giáo Bắc tông và 03 Tịnh độ 

Cư sĩ trên địa bàn huyện nhân đại lễ Vu Lan năm 2022. 
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                                                                                         Thúy Vân 

 

LÃNH ĐẠO THĂM, HỖ TRỢ CÁC HỘ BỊ THIÊN TAI 

 
 

Ban Chỉ huy phòng chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện 

cùng lãnh đạo các ban, phòng, 

ngành huyện; cấp ủy, chính quyền 

địa phương tổ chức đoàn đến thăm, 

trao tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị 

thiệt hại nhà ở do mưa bão vừa qua, 

số tiền 180 triệu đồng. 

Do ảnh hưởng của mưa bão, gió lốc trong tháng 8/2022, trên địa bàn 

huyện có 03 căn nhà bị sập hoàn toàn và hơn 20 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng 

nặng; nhiều nhất là ở xã Phú Cần. Ước tổng thiệt hại tài sản khoảng 400 

triệu đồng. Sau khi xác định mức độ thiệt hại, lãnh đạo UBND huyện và các 

ban, phòng ngành, xã, thị trấn đã đến thăm, động viên, trao tiền hỗ trợ cho 

06 hộ dân thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng thuộc diện 

bảo trợ xã hội. Trong đó, 03 hộ có nhà ở bị sập hoàn toàn; mỗi hộ được hỗ 

trợ 40 triệu đồng; đó là hộ bà Thạch Thị Hai (1958) ở ấp Cần Tiêu, xã Tân 

Hòa; hộ bà Lê Thị Rạng (1963) ở khóm III, thị trấn Cầu Quan; hộ ông Sơn 

Cua (1944) ở ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử và 03 hộ có nhà bị tốc mái, hư hỏng 

nặng được hỗ trợ chi phí sửa chữa (mỗi hộ 20 triệu đồng); đó là hộ bà Thạch 

Thị Út (1969), hộ ông La Cốc Khai (1958) cùng ở ấp Cầu Tre, xã Phú Cần; 

hộ ông Trần Thanh Bình (1981) ở khóm IV, thị trấn Cầu Quan. Tổng kinh 

phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 06 hộ là 180 triệu đồng. Nguồn 

kinh phí được trích từ nguồn quỹ trợ giúp xã hội theo Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Trước đó, ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo 

các ban, phòng ngành huyện cũng đã đến thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ 

trợ cho 02 hộ dân thuộc diện khó khăn ở ấp Cầu Tre, xã Phú Cần có nhà ở bị 

tốc mái do mưa giông. Mỗi hộ được hỗ trợ 02 triệu đồng. Qua đây, lãnh đạo 

UBND huyện cũng chỉ đạo chính quyền, đoàn thể các địa phương có hộ bị 

ảnh hưởng do thiên tai, khẩn trương vận động các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài huyện tham gia đóng góp tiền, vật chất để sửa chữa, cất lại nhà ở cho 



THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN THÁNG 9/2022 

23 

 

các hộ bị thiệt hại, tạo điều kiện cho hàng chục nhân khẩu của các gia đình 

này sớm ổn định cuộc sống. 

                                                                                              Chí Bảo 

 

BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HÈ CHO 1.424 CÁN BỘ, 

GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC 
 

 

 
 

Từ ngày 16 – 27/8/2022, Ban 

Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm 

Chính trị huyện phối hợp với Phòng 

GD-ĐT, các Trường THPT mở 11 

lớp học tập, bồi dưỡng chính trị hè 

năm 2022 cho 1.424 cán bộ quản lý, 

giáo viên, nhân viên ngành giáo dục 

trên địa bàn huyện.  

Theo đó, các cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục 

được nghe báo cáo viên truyền đạt các nội dung cơ bản của 04 Nghị quyết 

Trung ương 5 (Khoá XIII); đó là Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi 

mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và 

sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập 

cao”; Nghị quyết số 19 - NQ/TW về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục 

đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn 

mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức 

cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”; 

cùng một số nội dung cốt lỗi trong tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú 

Trọng về lý luận và thực tiễn Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 

nghĩa xã hội ở Việt Nam. Bên cạnh đó, các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên ngành giáo dục huyện Tiểu Cần còn được triển khai, nghiên cứu các 

văn bản chuyên ngành về mục tiêu, nhiệm vụ năm học mới, gắn với đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế.  

Như vậy, đến thời điểm này huyện Tiểu Cần đã hoàn thành việc tổ chức 

bồi dưỡng, sinh hoạt chính trị hè năm 2022 cho cán bộ quản lý, giáo viên và 
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nhân viên ngành giáo dục ở 44 trường thuộc các cấp học từ Mầm non đến 

THPT trên địa bàn huyện. Hoạt động này góp phần nâng cao nhận thức, tinh 

thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực 

hiện tốt hơn nữa sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở địa phương. 

                                                                                          Hoài Đăng 
 

TRIỂN KHAI MỘT SỐ NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 – 2023 

 

 

Phòng Giáo dục – Đào tạo 

huyện Tiểu Cần vừa tổng kết năm 

học 2021 – 2022 và đề ra một số 

nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 

mới 2022 – 2023.  

Theo số liệu thống kê đến cuối năm học 2021 - 2022, toàn huyện có số 

lượng học sinh giảm hơn so với đầu năm học là 574 em. Nguyên nhân các 

em bỏ học được xác định là do các em lười học, ham chơi, kinh tế gia đình 

khó khăn, chiếm 43,02%; sợ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 chiếm 

38,37%, nhiều nhất là nhóm trẻ mầm non. Về đánh giá chất lượng cuối năm 

học: đối với bậc tiểu học, học sinh lên lớp chiếm tỷ lệ 98,61%, hoàn thành 

chương trình tiểu học lớp 5 chiếm 99,78%; đối với bậc THCS, học lực loại 

khá, giỏi chiếm 81,40%, loại trung bình chiếm 18,21%, loại yếu 0,38%. 

Hiện nay tình hình cán bộ quản lý và giáo viên trên địa bàn huyện ở các cấp 

học có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên theo quy định của Luật giáo dục 

năm 2019, trong đó bậc học mầm non chiếm 99,17%, bậc tiểu học chiếm 

83,52%, bậc THCS chiếm 96,55%. 

Năm học 2022 – 2023 ngành Giáo dục - Đào tạo xác định chủ đề “Đoàn 

kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất 

lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo” với 10 nhiệm vụ trọng tâm. Ông 

Sơn Sô Phonl – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu ngành giáo dục và đào 

tạo huyện tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: chuẩn bị thật tốt các 

điều kiện để vừa triển khai hiệu quả các nhiệm vụ năm học mới, vừa bảo 

đảm an toàn phòng, chống dịch Covid 19. Trong đó tiếp tục quán triệt, triển 

khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Giáo dục – 

Đào tạo và của tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo. Trọng tâm là Nghị 
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quyết số 29 –NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương 

Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng 

yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị của Thủ tướng 

Chính phủ, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 và chủ đề năm học, gắn với 12 nhiệm vụ 

cùng với việc phòng ngừa dịch bệnh Covid 19. Triển khai đồng bộ các 

nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực quản lý, năng 

lực chuyên môn cho cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên, đáp ứng tốt yêu cầu 

của nhiệm vụ giáo dục – đào tạo trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời thực 

hiện có hiệu quả phương châm “Lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy giáo 

làm động lực và lấy học sinh làm trung tâm”; đẩy mạnh hơn nữa các phong 

trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy học”, triển khai thực hiện tốt việc 

dạy và học theo chương trình sách giáo khoa mới. 

                                                                                           Khắc Phú 

 

TẬP ĐOÀN TBS GROUP TRAO TẶNG HỌC BỔNG 

CHO 1.437 HỌC SINH, SINH VIÊN 

 

Công ty TNHH Giày da Mỹ 

Phong thuộc Tập đoàn TBS Group 

phối hợp LĐLĐ tỉnh, huyện và cấp 

ủy, chính quyền địa phương tổ chức 

lễ trao học bổng cho 1.437 học sinh, 

sinh viên đạt thành tích trong năm 

học 2021 – 2022. 

Trong đợt trao học bổng lần này, Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong đã 

trao 1.437 suất học bổng cho học sinh các khối lớp từ cấp I, cấp II, cấp III, 

sinh viên đại học là con của đoàn viên Công đoàn và Cán bộ, công nhân viên 

chức lao động đang làm việc tại 03 nhà máy của Công ty TNHH Giày da Mỹ 

Phong tại huyện Tiểu Cần và Trà Cú. Trong đó, có 743 suất học bổng cho 

học sinh cấp I, mỗi suất là 600.000 đồng; 495 suất học bổng cho học sinh 

cấp II, mỗi suất là 700.000 đồng; 185 suất học bổng cho học sinh cấp III, 

mỗi suất là 1.000.000 đồng và 14 suất học bổng cho sinh viên đại học, mỗi 

suất là 2.000.000 đồng. Đây là những học sinh, sinh viên đạt thành tích tốt 
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trong năm học vừa qua (2021 – 2022). Tổng các suất học bổng bằng tiền mặt 

là 1.075.300.000 đồng. Nguồn kinh phí do Tập đoàn TBS Group và Quỹ 

phúc lợi xã hội của Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong hỗ trợ. 

Tại đây, ông Từ Quang Thiên - Tổng Giám đốc điều hành Công ty 

TNHH Giày da Mỹ Phong cũng bày tỏ lòng tri ân đối với sự quan tâm của 

lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Tiểu Cần thời gian qua đã hỗ 

trợ, tạo điều kiện tốt để công ty hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi và 

không ngừng phát triển. Với trách nhiệm của mình, Công ty luôn cố gắng 

thực hiện tốt các chính sách xã hội, an sinh xã hội do địa phương vận động; 

đồng thời chủ động thực hiện nhiều chế độ, chính sách hỗ trợ đặc biệt cho 

công nhân có hoàn cảnh khó khăn và tặng học bổng cho học sinh nghèo, học 

sinh, sinh viên là con của công nhân đang làm việc tại công ty. Ban giám đốc 

Công ty cũng xem đó là trách nhiệm của mình đối với người lao động và sự 

phát triển của địa phương. Đối với các em học sinh, sinh viên - Ông Từ 

Quang Thiên cũng mong muốn các em tiếp tục phát huy những thành tích đã 

đạt được và phấn đấu giành nhiều thành tích cao hơn nữa trong những năm 

tiếp theo, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước, trong đó sẽ 

có những cán bộ giỏi của Tập đoàn TBS Group sau này. 

                                                                                 Nhật Huy 

 

BÀN GIAO MẶT BẰNG XÂY DỰNG, NÂNG CẤP 

03 CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NÔNG THÔN – ĐÔ THỊ 
 

 
 

Ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ 

tịch UBND huyện; ông Lê Chí Thảo 

– Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu 

Cần cùng lãnh đạo Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng, Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng và các đơn vị Tư vấn thiết 

kế, Tư vấn giám sát, cấp ủy, chính 

quyền địa phương tổ chức đo đạc, 

bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công - khởi động xây dựng, nâng cấp, 

mở rộng các công trình giao thông đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV trên địa 

bàn huyện.  
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Theo đó, các công trình sẽ được xây dựng, nâng cấp và mở rộng thuộc 

dự án này bao gồm 03 hạng mục: Đường nhựa ven hàng rào Chùa Cây Hẹ 

(Chùa Phnôm Pênh) thị trấn Tiểu Cần, với chiều dài 158 mét (điểm đầu 

tuyến giáp Quốc lộ 60, điểm cuối tuyến giáp với đường Võ Thị Sáu), chiều 

rộng mặt đường 7,5 mét và một số hạng mục phụ như vỉa hè, cống thoát 

nước, đèn chiếu sáng. Hạng mục đường nhựa ấp Đại Mong – Bà Ép có chiều 

dài theo thiết kế gần 716 mét (điểm đầu giáp Quốc lộ 60, điểm cuối tuyến 

giáp với đường nối Quốc lộ 54 - Quốc lộ 60), chiều rộng nền đường là 16,5 

mét, mặt đường 7,5 mét và 02 hạng mục phụ là vỉa hè, cống thoát nước. 

Hạng mục đường nhựa ấp Chợ - Phụng Sa, có chiều dài toàn tuyến là 700 

mét (điểm đầu tuyến tiếp giáp Quốc lộ 54, điểm cuối giáp với đường nhựa 

Phụng Sa xã Tân Hùng) chiều rộng nền đường là 9,5 mét, mặt đường nhựa 

7,5 mét và 02 hạng mục phụ liên quan. Tổng dự toán mức đầu tư dự án này 

là 50 tỷ đồng. Nguồn vốn do ngân sách tỉnh đầu tư. Các công trình trên do 

Công ty TNHH Tuấn Hiền liên danh với Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất – 

Thương mại Nguyễn Trình thi công.  

Dự kiến các hạng mục công trình sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong 

năm 2023. Đây là một trong những dự án quan trọng, từng bước góp phần 

hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV và tạo 

thế liên kết giữa các vùng, giữa đô thị và nông thôn trên địa bàn huyện Tiểu 

Cần trong thời gian tới. 

                                                                                       Đông Nhi 

 

TỔNG KẾT CHIẾN DỊCH THANH NIÊN  

TÌNH NGUYỆN HÈ NĂM 2022 

 

 

Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh 

niên tình nguyện hè huyện Tiểu 

Cần vừa tổng kết các hoạt động diễn 

ra trong chiến dịch trên địa bàn 

huyện.  

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Tiểu Cần năm 2022, gắn 

với chủ đề “Thanh niên huyện Tiểu Cần tham gia xây dựng nông thôn mới 
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nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”. Theo đó, Chiến dịch năm nay trên địa 

bàn huyện tập trung cao điểm vào ngày Thứ bảy và Chủ nhật, với 04 loại 

hình hoạt động đó là Chiến dịch tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng”, Chiến dịch 

“Hoa phượng đỏ”, Chiến dịch “Mùa hè xanh” và Chương trình “Tiếp sức 

mùa thi”. Có 17 đội hình với gần 700 chiến sĩ tình nguyện của Chi hội sinh 

viên Trường Đại học Trà Vinh, Trường Đại học Cần Thơ, Công an tỉnh và 

đoàn viên thanh niên, học sinh tại địa phương tham gia thực hiện các phần 

việc theo chỉ tiêu chiến dịch đề ra. Nổi bật như sửa chữa, nâng cấp được 

12,3km đường giao thông nông thôn; duy trì 05 tuyến đường văn minh theo 

tiêu chí “Sáng – xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn” tại 02 thị trấn với 

tổng chiều dài 4km; trồng mới 9.892 cây xanh các loại. Phối hợp tổ chức 

khám bệnh, cấp thuốc miến phí cho 705 người dân tại địa phương; xây dựng 

mới 04 căn nhà nhân ái, nhà tình thương; sửa chữa 06 điểm sinh hoạt, vui 

chơi cho thiếu nhi và hỗ trợ quà, dụng cụ học tập cho 770 thiếu nhi cho học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 

thuật cho 1.315 thanh niên và tư vấn hướng nghiệp cho hơn 400 lượt đoàn 

viên thanh niên; giới thiệu việc làm cho 165 thanh niên. Phối hợp với phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức giáo dục truyền thống 

nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, thắp nến tri ân tại Nghĩa 

trang liệt sĩ huyện; thăm tặng quà các đối tượng, gia đình chính sách; thực 

hiện mô hình “Bữa cơm yêu thương” cho 40 cụ già neo đơn và nhiều kết quả 

nổi bật trên các lĩnh vực khác….Ước tính tổng các nguồn lực do các tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài huyện hỗ trợ cho các hoạt động của chiến dịch năm 

nay trên địa bàn huyện Tiểu Cần trị giá hơn 01 tỷ đồng.  

Thông qua các hoạt động của chiến dịch, các cơ sở Đoàn – Hội đã phát 

triển được 254 đoàn viên, 256 hội viên và giới thiệu 31 đoàn viên ưu tú cho 

Đảng xem xét kết nạp,... Với những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND 

huyện và Ban Thường vụ Huyện Đoàn Tiểu Cần đã tặng giấy khen cho 18 

tập thể và 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình 

nguyện mùa hè năm 2022 trên địa bàn huyện. 

                                                                                         Thanh Bình 
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TƯ VẤN TUYỂN SINH DU HỌC CAO ĐẲNG NGHỀ 

TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC 
 

 
 

Nhằm đáp ứng nhu cầu du 

học, học nghề và cơ hội việc làm 

của học sinh, sinh viên; Ngày 

25/8/2022 huyện Tiểu Cần phối hợp 

với Công ty Cổ phần đầu tư phát 

triển SHB – Tp.Hồ Chí Minh tổ 

chức tư vấn tuyển sinh du học Cao 

đẳng nghề tại CHLB Đức.  

Tại hội thảo, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư phát triển SHB thông tin 

về nhu cầu, điều kiện và các ngành nghề tuyển sinh đào tạo trình độ Cao 

đẳng tại Cộng hòa Liên bang Đức. Theo đó, đối tượng tham gia chương trình 

du học nghề có độ tuổi từ 18 – 28 tuổi, đã tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở 

lên, không có tiền án, tiền sự, không dị tật, không mắc bệnh truyền nhiễm. 

Các ngành nghề tuyển sinh bao gồm: Công nghệ tự động hóa; gia công kim 

loại, cơ khí điện, điện tử, nhà hàng, khách sạn, đầu bếp, xây dựng, vận tải, 

điều dưỡng ... với thời gian học tập và làm việc từ 3 – 3,5 năm. Trong quá 

trình học tập, du học sinh được miễn 100% học phí và được trả lương thực 

tập trong thời gian 03 năm, bình quân từ 25,7 – 26,3 triệu đồng/tháng. Sau 

khi tốt nghiệp, du học sinh có cơ hội vào làm việc tại các công ty, doanh 

nghiệp tại Đức, với mức lương khoảng 70 triệu đồng/tháng. Nếu du học sinh 

có nhu cầu thì sau 05 năm học tập và làm việc liên tục tại Đức sẽ được xin 

phép cư trú dài hạn hoặc định cư lâu dài theo quy định nhập cư của Cộng 

hòa Liên bang Đức. 

Tại hội thảo, lãnh đạo Phòng Lao động – Thương binh và xã hội huyện, 

Công ty Cổ phần đầu tư phát triển SHB Tp.HCM còn giải đáp những thắc 

mắc của phụ huynh, học sinh, sinh viên xoay quanh các vấn đề về thủ tục 

đăng ký du học, nộp hồ sơ, chế độ ưu đãi của Nhà nước đối với học sinh, 

sinh viên khi du học để gia đình các em có sự lựa chọn cho phù hợp và đảm 

bảo mức sống của bản thân và gia đình trong thời gian tới. 

                                                                                      Tấn Xuyên 
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KIỆN TOÀN CÂU LẠC BỘ “ĐỜN CA TÀI TỬ” HUYỆN 
 

 

Nhằm duy trì và phát huy loại 

hình nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam 

bộ đã được UNESCO vinh danh là 

Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện 

của nhân loại; Tối 31/8/2022 Phòng 

Văn hóa - Thông tin phối hợp với 

Trung tâm VH-TT&TT huyện Tiểu 

Cần tổ chức kiện toàn Câu lạc bộ 

“Đờn ca tài tử” cấp huyện.  

Đúng ngày này của 10 năm trước (31/8/2012), Câu lạc bộ Đờn ca tài tử 

huyện Tiểu Cần đã được thành lập, với tổng số 05 thành viên phụ trách và 33 

hội viên tham gia. Tuy nhiên, qua thời gian dài và có sự thay đổi về nhân sự 

nên việc kiện toàn Ban Chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ là yêu cầu tất yếu, 

phù hợp cho xu hướng phát triển của loại hình nghệ thuật Đờn ca tài tử ngày 

càng được nhân rộng ở địa phương. Theo đó, Ban Chủ nhiệm của Câu lạc bộ 

Đờn ca tài tử huyện Tiểu Cần được kiện toàn với tổng số 36 thành viên, 

thuộc các câu lạc bộ trong huyện tham gia. Ông Trần Thi – Nguyên Bí thư 

Huyện ủy Tiểu Cần, nguyên Giám đốc Đài PT- TH Trà Vinh làm chủ nhiệm 

vinh dự câu lạc bộ. Hoạt động của câu lạc bộ trên tinh thần tự nguyện, tự 

giác của những người yêu thích loại hình nghệ thuật văn nghệ quần chúng ở 

địa phương. Như vậy, đến thời điểm này huyện Tiểu Cần cũng đã thành lập, 

kiện toàn được 01 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử cấp huyện; 08 Câu lạc bộ Đờn ca 

tài tử ở các xã, thị trấn và 01 Câu lạc bộ Đờn ca tài tử Phụ nữ 8/3 (8 tháng 

3), với hơn 170 nghệ nhân, tài tử ca hát làm thành viên.  

Phát biểu tại lễ kiện toàn - ra mắt Câu lạc bộ Đờn ca tài tử cấp huyện, 

ông Sơn Sô Phonl - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiểu Cần nhấn mạnh: Hiện 

nay loại hình nghệ thuật này cũng đã và đang tồn tại, phát triển khá mạnh tại 

địa phương theo nhịp sống chung của thời đại. Do vậy, trong thời gian tới 

các thành viên ban chủ nhiệm và các hội viên nên tiếp tục sưu tầm bài hát 

mới, gắn với việc nghiên cứu các hoạt động biểu diễn, giao lưu với các đơn 

vị bạn trong và ngoài tỉnh để nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ. 
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Qua đây, Phó Chủ tịch UBND huyện cũng kêu gọi các tổ chức, cá nhân có 

tâm huyết với phong trào đờn ca tài tử tiếp tục hỗ trợ về vật chất lẫn tinh 

thần cũng như tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để câu lạc bộ hoạt động ngày 

càng lớn mạnh hơn trong thời gian tới. 

Sau lễ ra mắt, các nghệ nhân, tài tử ca hát trong và ngoài huyện còn 

giao lưu, thể hiện hơn 20 tiết mục văn nghệ độc đáo trong các bài Tổ (06 bài 

Bắc, 07 bài Hạ, 03 bài Nam, 04 bài Oán…) và các làng điệu dân ca, khúc hát 

trữ tình, mang đậm nét văn hóa, đời sống của người dân Nam bộ, gắn với 

hào khí cách mạng vang tiếng một thời của quân dân ta trong kháng chiến, 

cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tiết mục giao lưu văn nghệ 

đã được nhiều người yêu thích đến xem và cổ vũ nồng nhiệt. 

                                                                                       Thanh Quang 

 

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

CHO ĐỐI TƯỢNG 4 NĂM 2022 

 
 

Hội đồng Giáo dục quốc phòng 

và an ninh huyện Tiểu Cần vừa tổ 

chức khóa bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh đối tượng 4 

cho trên 100 cán bộ đang công tác 

tại các phòng, ban, ngành huyện và 

các xã - thị trấn. 

Trong 04 ngày học tập, các học viên được tiếp thu 09 chuyên đề: 

Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt 

Nam về quốc phòng, an ninh; Phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, 

củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; Bảo vệ an ninh chính 

trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật; Dân tộc, tôn 

giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến 

lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với 

Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, quản lý 

và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Nội dung cơ bản của Luật Quốc 

phòng - An ninh quốc gia, An ninh mạng, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc 

phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Lực lượng dự bị động viên; Phòng, chống 

vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Xây dựng, quản lý lực lượng dân 
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quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới,… Kết thúc lớp 

bồi dưỡng, các học viên viết thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn 

thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 

(Nếu đạt yêu cầu). 

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng 

viên về 02 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Nhiệm vụ 

quân sự, quốc phòng tại địa phương; qua đó, vận dụng linh hoạt kiến thức 

vào thực tiển ở cơ sở theo từng lĩnh vực công tác, góp phần xây dựng chi bộ, 

đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn. 

                                                                                      Kiều Diễm 

 

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

 

BÀI HỌC DỰA VÀO DÂN 

 

Vào khoảng tháng 10-1948, đoàn đại biểu Đảng và Công đoàn Nam Bộ 

ra tới Việt Bắc, căn cứ địa kháng chiến chống thực dân Pháp của Nhân dân 

ta. Đến Việt Bắc, tôi vinh dự được cấp trên cử đi học Trường Nguyễn Ái 

Quốc. 

Đầu năm 1950, đoàn đại biểu Đảng - Công đoàn Nam Bộ được đến 

chào Bác cùng các vị trong Ban thường trực Quốc hội và Chính phủ. Chúng 

tôi được chụp ảnh chung với Bác. Khi từ Sài Gòn ra tôi đang là Trưởng Ban 

cán sự nội thành Sài Gòn. 

  Đây là lần đầu tiên tôi được gặp Bác Hồ. Ấn tượng của tôi lúc gặp Bác 

tôi vẫn còn giữ mãi cho tới tận bây giờ, đó là nét mặt hiền từ, tấm lòng đôn 

hậu và sự quan tâm đặc biệt của Bác với nhân dân. 

Tháng 01-1950, tại chiến khu Việt Bắc tổ chức Hội nghị cán bộ toàn 

quốc lần thứ ba, bàn về tổng phản công. Đại biểu các nơi phát biểu về tình 

hình của địa phương mình. Đó là các đại biểu từ Liên khu V và Tây Nguyên, 

có một chi tiết khá thú vị là khi giới thiệu tên các đại biểu, có một đồng chí 

tên Phan Đình Công. Nghe đến tên đó, Bác cười và nói vui: 

- Lúc này chúng ta chưa đình công đâu, mà còn phải kháng chiến. 
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Sau khi đại biểu ở các địa phương trong cả nước báo cáo, Bác không 

phát biểu ngay, Người mời hai cụ Phan Kế Toại và Phạm Bá Trực cho ý kiến 

về các bản báo cáo đó. Hai cụ khiêm tốn mời Bác nói trước. 

Bác hỏi thăm sức khoẻ của các cán bộ và căn dặn mọi người phải giữ 

gìn sức khoẻ để cùng đồng bào kháng chiến đến thắng lợi cuối cùng. 

Tối hôm đó, có một cuộc tiệc trà để chào mừng các đoàn đại biểu. 

Trong buổi liên hoan, tôi thấy Bác đi ra, như đang tìm ai. Thấy thế, anh Trần 

Duy Hưng hỏi Bác: 

- Thưa Bác, Bác đang tìm ai đấy ạ? 

Bác trả lời: 

- Bác thấy mấy cháu nhỏ ở xung quanh đây, Bác muốn cho các cháu 

cùng ăn bánh kẹo. 

Tôi còn nhớ hôm gặp đoàn đại biểu Nam Bộ, Bác hỏi rất kỹ về tình 

hình đấu tranh của đồng bào miền Nam. Với tư cách là người phụ trách công 

tác ở nội thành Sài Gòn, tôi đã báo cáo tỷ mỉ với Bác về tình hình đấu tranh 

ở Sài Gòn. Tôi còn chuyển lên Bác bản kiến nghị của hơn một nghìn trí thức 

nội thành Sài Gòn gửi đại diện Pháp đòi rút quân, đòi cải cách dân chủ, 

v.v… 

Trong thời gian còn ở Việt Bác, có lần tôi được đi theo các anh Phạm 

Hùng và Võ Nguyên Giáp đến nhà sàn của Bác ở an toàn khu Sơn Dương. 

Trong buổi nói chuyện, tôi thấy Bác đặc biệt chú ý tới tình hình miền Nam. 

Khi tôi nói ý định xin tiền của Trung ương, Bác cười và bảo: 

- Trung ương không có tiền, mà chỉ cấp tiền để cho các chú đi và về 

thôi. Các chú phải dựa vào dân. Nếu chú có một que diêm, nhưng biết cách 

thì cũng có thể đốt được cả một cánh đồng. Còn nếu có cả mồi lửa to, nhưng 

không biết cách thì cũng không châm lên được. 

Bác muốn nhắc nhở: phải tuyệt đối tin ở dân, dựa vào dân để kháng 

chiến. 

Do yêu cầu cấp bách của tình hình Nam Bộ, nên tháng 3-1950, Trung 

ương cử đồng chí Phạm Hùng cùng một số đồng chí khác, trong đó có tôi trở 

về miền Nam. Để giữ bí mật và an toàn, chúng tôi trở về bằng đường qua 

Lào, sau đó đến Băng Cốc, Thái Lan, rồi từ Băng Cốc bí mật trở về Sài Gòn. 

Do đường đi vất vả, khó khăn, nên mãi đến khoảng tháng 6 chúng tôi mới về 

tới nơi. 
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Tôi lại tiếp tục hoạt động ở Sài Gòn. Một thời gian, anh Lê Duẩn đến 

gặp tôi và dặn: 

- Bây giờ phong trào đấu tranh của đồng bào có chiều hướng lắng 

xuống. Vì vậy, nhiệm vụ của đồng chí là phải làm sao cùng với các đồng chí 

khác động viên lãnh đạo bà con tiếp tục cuộc đấu tranh chống Pháp và tay 

sai ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa. 

Năm 1954, sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, tôi được trở ra Bắc 

nhận công tác mới. 

Năm 1958, tôi là Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, với cương vị đó, tôi có 

nhiều dịp được gặp Bác. 

Năm 1960, tại Đại hội lần thứ III Đảng Lao động Việt Nam, tôi được 

bầu làm uỷ viên Trung ương Đảng. Từ đó về sau, trong các cuộc họp của 

Trung ương, tôi thường được gặp Bác, hoặc được Bác hỏi chuyện một cách 

thân mật, ân cần. 

Khi tôi là Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, một lần Bác gọi tôi lên hỏi: 

- Tại sao các chú không lắp hệ thống đèn điện ở vườn Bách thảo? 

Vâng lời Bác, tôi chỉ thị cho cấp dưới lắp các cột đèn ở Bách thảo, 

nhưng dặn là chỉ lắp hệ thống đèn sáng mờ mờ thôi. Sau đó gặp tôi, Bác hỏi: 

- Tại sao ở Bách thảo đèn lại mờ như thế? 

Tôi giải thích với Bác rằng đó là việc làm có chủ định, vì Bách thảo là 

nơi nam nữ thanh niên thường vào chơi các buổi chiều tối, nếu lắp hệ thống 

đèn quá sáng thì họ sẽ không tự nhiên. Nghe tôi giải thích như thế, Bác mỉm 

cười và bảo: “Chú nhân đạo nhỉ”. 

Đầu tháng 2-1965, nhân dịp Tết Nguyên đán, Bác về thăm và chúc Tết 

đồng bào, bộ đội, cán bộ và công nhân tỉnh Quảng Ninh. Lúc đó, tôi đang là 

Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh. Khi xe đến phà Bãi Cháy, chờ mãi không thấy 

phà sang, Bác nói: 

- Thôi, ta đi đò qua Bãi Cháy. 

Trên đó, nhìn thấy một em bé cõng bạn bị liệt đi học, tôi liền thưa với 

Bác, Bác gật đầu, nhìn em bé nhưng không nói gì. Lên đò, trên đường đi bộ 

về khách sạn du lịch, Bác nói với tôi: 

- Vừa rồi, chú khen cháu bé trước mặt Bác như vậy sẽ làm cho cháu 

chủ quan. 
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Bác nói từ tốn, nhưng qua câu nói đó, tôi cũng rút ra được bài học cho 

mình là nên khen ngợi một cách vừa phải, kín đáo và tế nhị, tránh để cho 

người được khen dễ sinh ra tự mãn, kiêu căng. 

Ngày 30 Tết Nguyên đán năm Ất Tỵ, tôi cùng với Bác đi canô trên 

Vịnh Hạ Long để chúc Tết đồng bào. Bác nói với tôi: 

- Lúc đi vào Nam, Bác đi trên một chiếc thuyền chài. Trên thuyền 

người ra đặt một cái lò và một nồi nước đun sôi để sẵn, khi đánh được cá, 

học cho vào luộc, sau đó, uống cá luộc, ngon lắm. 

Đến Đông Triều, Bác cùng chúng tôi vào một trường học ăn trưa. Lúc 

đi có cả vợ con tôi. Trong bửa ăn, Bác gắp thức ăn cho vợ tôi. Lần sau gặp 

tôi, Bác nói: 

- Chú làm ngoại giao, khi ăn có phụ nữ thì phải tiếp thức ăn cho họ. 

Qua đó, tôi thấy được sự quý trọng và xử xự rất văn minh của Bác với 

phụ nữ. 

Tôi còn nhớ hồi còn ở Thành uỷ Hà Nội, tôi được cùng tham gia trong 

buổi Bác duyệt bản quy hoạch thành phố Hà Nội. Hiện nay bức ảnh chụp 

Bác đang xem bản quy hoạch tôi vẫn còn giữ trong cuốn sổ album của mình. 

Sự kiện này làm tôi nhớ mãi, vì lúc đó có một đồng chí trong Trung ương đề 

nghị Bác là nên xây dựng Văn phòng Trung ương Đảng ở nơi khác, đẹp hơn 

chỗ hiện nay, là trường học của Anbe Xarô. Nghe thấy thế, Bác trả lời: 

- Văn phòng Trung ương như thế là được rồi. 

Sau khi im lặng một lúc, Bác hỏi: 

- Thế các chú có biết Văn phòng Trung ương xây dựng ở chỗ nào thì tốt 

không? 

Mọi người nhìn nhau, Bác chỉ tay vào ngực mình và nói tiếp: 

- Xây ở trong này, trong lòng nhân dân là tốt nhất. 

Bác muốn dạy cho chúng ta hiểu rằng Đảng và Nhân dân là một. Đảng 

phải luôn luôn được Nhân dân quý trọng, yêu mến và bảo vệ… 

 
                                                                                         Lê Hoàng Lê ghi 

Nguồn: Đõ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương, 

Vũ Kim Yến: Ở bên Bác Hồ (Hồi ký), tập 2, Nxb. 

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012. 
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Trong số này: 
      

  

 1. Lịch sử Đảng bộ huyện Tiểu Cần 

2. Làm cán bộ, đừng “Đẽo cày giữa đường” 

3. Chủ tịch UBND tỉnh Dự lễ giai giảng năm học 2022-2023 

4. Trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 02/9 cho 29 đảng viên.  

5. BTV Huyện ủy làm việc với các Ban Đảng, Dân vận, MTTQ và các 

đoàn thể huyện 

6. Lãnh đạo huyện làm việc với ngành giáo dục về công tác chuẩn bị 

cho năm học mới 2022 – 2023 

7. Thu thập dữ liệu để thành lập thị xã vào năm 2025 

8. Lãnh đạo huyện kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản 

9. Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW BCH TW Khóa XI 

10. Hội Phụ nữ tỉnh giám sát việc thực hiện Luật Trẻ em 

11. Đoàn công tác của huyện Càng Long học tập kinh nghiệm về xây 

dựng đô thị loại IV 

12. Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà các chùa nhân lễ Vu Lan  

13. Lãnh đạo huyện thăm, hỗ trợ các hộ bị thiên tai 

14. Bồi dưỡng chính trị hè cho gần 1.500 CBGV ngành giáo dục 

15. Triển khai một số nhiệm vụ năm học mới 2022 – 2023 

16. Tập đoàn TBS Group tặng học bổng cho 1.437 học sinh, sinh viên 

17. Bàn giao mặt bằng xây dựng 03 công trình GTNT - Đô thị 

18. Tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 

19. Tư vấn tuyển sinh du học Cao đẳng nghề tại CHLB Đức 

20. Kiện toàn Câu lạc bộ “Đờn ca tài tử” cấp huyện 

21. Bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho đối tượng 4 năm 2022 

22. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 
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THÔNG TIN HUYỆN TIỂU CẦN 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tiểu Cần phát hành 

 

Chịu trách nhiệm xuất bản: 

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 – Ông: Sơn Sô Phonl – PCT, UBND huyện trao tặng bộ nhạc cụ cho 

Ban Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử huyện Tiểu Cần. 

* Ảnh 2: Các tập thể, cá nhân được khen thưởng thành tích trong Chiến dịch 

TNTN hè năm 2022. 

 

  
 

* Ảnh 3: Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong thuộc Tập đoàn TBS tặng học bổng 

cho học sinh đạt thành tích năm học 2021 – 2022. 

* Ảnh 4: Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện và các ngành kiểm tra tiến độ xây 

dựng các công trình giao thông trên địa bàn huyện. 

 

 

                                                Bìa & minh họa: Quang - Minh - Hẹn  

                                                    (Xuất bản phẩm không bán) 
 


