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viên phụ nữ trên địa bàn huyện 

 

          Kính gửi:   

 

 

 

 

- Các phòng: Nông nghiệp và PTNT; Kinh tế và Hạ tầng; 

Nội vụ; Lao động, TB, XH - DT; 

-  Trung tâm Phát triển quỹ đất; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND xã Hữu Lễ. 

 Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-HPN  ngày 25 tháng 7 năm 2019 của Ban 

Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Quan về tổ chức đối thoại trực tiếp 

giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với cán bộ, hội viên phụ nữ trên 

địa bàn huyện năm 2019; 

 UBND huyện Văn Quan giao các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét trả lời ý 

kiến của hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

 1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

 - Ý kiến của hội viên xã Xuân Mai, Song Giang: Tình hình phát trển kinh 

tế xã hội trên địa bàn huyện hiện vẫn còn nhiều khó khăn chưa tạo được khâu đột 

phá. Một số nông sản hội viên làm ra không có đầu mối bao tiêu sản phẩm, bị tư 

thương ép giá như: Quả dưa hấu, bí xanh, bí đỏ,… hoặc được mùa thì mất giá. 

Dịch bệnh tả lợn Châu phi xẩy ra trên địa bàn huyện rất lớn, giải pháp phòng trừ 

chưa hiệu quả. Xin hỏi lãnh đạo huyện tiếp tục đề ra những giải pháp gì để khắc 

phục những khó khăn này cho người dân trong thời gian tới?  

- Ý kiến của hội viên Nông Thị Thân, thôn Nà Lùng, xã Việt Yên: Trong 

những năm qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách chương trình, dự án hỗ 

trợ cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương. Tuy nhiên, có một số chính 

sách đầu tư chưa phù hợp, không mang lại thu nhập cho người dân. Nguồn vốn đầu 

tư hỗ trợ sản xuất qua các năm nhưng đến nay trên địa bàn xã chưa có mô hình nào 

đạt hiệu quả như trồng nghệ đen, nghệ đỏ, hoặc mấy năm trước đây đầu tư cho dân 

trồng cây ăn quả như bưởi diễn, hồng không hạt,... đến thời điểm này cây đã cho 

quả nhưng lại không ăn được do chất lượng giống không đảm bảo, đặc biệt xã có 

dự án se sít hỗ trợ trồng cây hạt dẻ tại thôn Nà Lùng, cây cho rất nhiều quả nhưng 

trong quả lại không có nhân, các hộ đã chặt đi do không được thu hoạch. Năm 

2019, vốn hỗ trợ sản xuất lại tiếp tục cho dân trồng cây hạt dẻ. Vậy xin hỏi lãnh 

đạo huyện đã có giải pháp gì đảm bảo sản phẩm sẽ có đầu ra. Căn cứ vào đâu để 
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đầu tư các loại cây giống, con giống trên sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho người 

dân địa phương? 

- Chị Lô Thị Lan - thôn Đông B, xã Yên Phúc hỏi: Xã Yên Phúc có cây Hồi 

là cây thế mạnh và là một trong những nguồn thu chính của người dân trong công 

tác giảm nghèo, nhưng vài năm trở lại đây trên cây hồi xuất hiện bọ Ánh Kim ăn lá 

và bệnh đốm lá trên cây làm cho lá hồi rụng hàng loạt và không đậu được quả, 

người dân chưa có cách gì để phòng trừ… nay bệnh đã lan rộng hầu hết trên các 

rừng hồi tại địa phương, nguy cơ người dân bị mất hoàn toàn nguồn thu nhập từ 

cây hồi. Xin hỏi lãnh đạo huyện đã biết vấn đề này hay chưa? và đã có giải pháp 

nào, loại thuốc gì để hỗ trợ người dân phòng trừ bệnh hiệu quả để bảo vệ rừng hồi 

chưa?  

 - Ý kiến của hội viên Hoàng Thị Tập, thôn Bản Só, xã Hữu Lễ: Năm 

2018, xã Hữu Lễ thực hiện mô hình trồng Nghệ đen sau khi thu hoạch và bán cho 

Hợp tác xã Hợp Thịnh, huyện Cao Lộc - Lạng Sơn thì đơn vị bao tiêu sản phẩm 

sau nửa năm mới trả hết tiền cho Nhân dân, không thực hiện trả tiền đúng thời gian 

như trong hợp đồng. Năm 2019, xã vẫn tiếp tục triển khai thực hiện mô hình trồng 

nghệ. Để duy trì mô hình phát triển bền vững, xin hỏi lãnh đạo huyện đã có giải 

pháp gì, quan tâm như thế nào trong vấn đề đầu ra tiêu thụ sản phẩm?  

 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chị Triệu Thị Thu - thôn Trung, xã Yên Phúc: Hiện nay, Yên Phúc đang 

thực hiện giải tỏa hành lang ATGT tháo dỡ mái che, mái vẩy. Vậy xin hỏi cơ quan 

chuyên môn những nhà lấn chiếm hành lang đã được đền bù trước đó thì có phải 

dỡ hay không? Và lúc nào thì dỡ? 

- Chị Vy Thị Hiền - thôn Bắc, xã Yên Phúc hỏi: Đường H59 đoạn từ ngã ba 

Chợ Bãi lên thôn Bắc không có mương nước chảy nên nước mưa, nước thải 

thường xuyên chảy tràn trên mặt đường gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn tai nạn 

giao thông, cử tri cũng đã nhiều lần có ý kiến…. Vậy các ngành chức năng của 

huyện đã có hướng giải quyết nào chưa?  

- Hoàng Thị Luyện - thôn Chợ Bãi 2, xã Yên Phúc: Nhà nước nên có quy 

định cụ thể về khoảng cách xây dựng từ công trình đến mép mương Quốc lộ 279 

để người dân chủ động thực hiện xây dựng không vi phạm hành lang an toàn giao 

thông. 

 3. Phòng Nội vụ 

 Chị Hoàng Thị Thuyết - Hội viên Chi hội thôn Bản Làn, xã Văn An: Theo 

tôi được biết trên địa bàn huyện Văn Quan có rất nhiều con em học các trường 

chuyên nghiệp, được đào tạo trình độ từ trung cấp đến đại học, nhưng khi ra trường 

không có việc làm, phải đi lao động ở nước ngoài, đi công ty, đi làm thuê.... Ví dụ 

như con tôi năm 2012 tốt nghiệp Khoa Âm nhạc, Trường Cao đẳng sư phạm ra 
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trường Bằng TN loại Giỏi, nhưng khi làm hồ sơ thi và xét tuyển vào giảng dạy tại 

các trường đều không nhận? và có ý kiến trả lời môn này không thiếu, nhưng tôi 

được biết trường đó lại tuyển chọn những viên chức từ các huyện, tỉnh khác đến 

giảng dạy. Như vậy, tôi cảm thấy huyện nhà chưa thực sự quan tâm đến con em 

trong huyện Văn Quan nói chung và xã Văn An nói riêng trong vấn đề tạo việc làm 

cho con em huyện nhà. Xin hỏi huyện đã có các chính sách, giải pháp gì để ưu tiên 

tuyển chọn con em trong huyện có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu vào công 

tác từ huyện đến xã? 

 4. Phòng Lao động, TB, XH - DT 

- Ý kiến của hội viên các xã Lương Năng, Tú Xuyên, Tri Lễ, Khánh 

Khê, Trấn Ninh: Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện nói chung tình trạng phụ nữ 

trong độ tuổi lao động đi làm ăn (làm thuê theo vụ) hoặc đi các công ty xa nhà, đi 

Trung Quốc lao động… để đem lại thu nhập nâng cao đời sống vật chất cho gia 

đình. Tuy nhiên, lại có những mặt tiêu cực đó là: Người phụ nữ không chăm lo 

được đời sống tình cảm cho gia đình, cũng như việc chăm lo học tập của con cái. 

Trong thời gian tới lãnh đạo huyện có định hướng gì, giải pháp như thế nào, tập 

trung phát triển ngành nghề gì? để tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân 

nhất là chị em phụ nữ trong độ tuổi lao động ở các địa phương? 

 - Đại diện Phụ nữ thôn Lùng Thúm, xã Tràng Phái thắc mắc: Thôn 

Lùng Thúm mấy năm gần đây ngập lụt liên tục, lúa, hoa màu ngập úng do mưa bão 

hỏng hết. Hàng năm, sau mỗi đợt thiên tai thôn luôn được sự quan tâm động viên, 

hỗ trợ của các cấp Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.... Tuy nhiên, sau đó 

người dân vẫn thiếu ăn triền miên, hầu như nhà nào cũng phải lên núi đốt than về 

bán để trang trải cuộc sống gia đình. Người dân quá vất vả, nhất là đối với chị em 

phụ nữ. Nhà nước có các chủ trương, khuyến khích để Nhân dân ngày một vươn 

lên, làm giàu chính đáng nhưng với thôn Lùng Thúm chúng tôi không biết làm 

cách nào để thoát nghèo được. Làm đủ ăn còn khó, xắp tới có một số hộ sẽ không 

có khả năng để cho con tiếp tục được đến trường. Hiện tại thôn đang trong diện 

vùng 2, nhưng so với mặt bằng chung thì thôn Lùng Thúm còn rất nhiều khó khăn. 

Vậy tôi mong muốn được nghe lãnh đạo huyện thể hiện sự quan tâm và thời gian 

tới xem xét rà soát kỹ để thôn thuộc diện vùng 3, Nhân dân được hưởng các 

chương trình hỗ trợ ưu đãi của Nhà nước. 

 5. Trung tâm Y tế 

 - Ý kiến của hội viên các xã Đại An, Tràng Các, Hòa Bình, Vân Mộng, 

Hữu Lễ: Nghị định số 39, ngày 27/5/2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ 

trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính 

sách dân số thì được Nhà nước chi trả theo quy định. Nghị định có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2015.  
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Từ năm 2015 đến 2017 xã Đại An đã có 8 cặp được chi trả. Tuy nhiên, từ 

năm 2018 đến nay còn có 07 cặp chưa được chi trả. Xin lãnh đạo huyện cho biết 

các trường hợp này còn được hỗ trợ nữa không? Các xã Tràng Các, Hòa Bình, Vân 

Mộng, Hữu Lễ hỏi: Chúng tôi là người dân tộc, gia đình thuộc hộ nghèo, sinh con 

thứ hai sau ngày 15 tháng 6 năm 2015 nhưng đến nay chưa được hỗ trợ theo Nghị 

định 39. Vậy, Nghị định này đến nay còn có hiệu lực không? Và trường hợp của 

chúng tôi còn được hỗ trợ hay không? Nếu được thì sẽ hỗ trợ vào thời gian nào? 

Nếu không được thì tại sao? Xin lãnh đạo huyện cho biết rõ vấn đề này. 

- Ý kiến chị Đàm Thị  Nón, thôn Đon Chợ, xã Hữu Lễ hởi: Trong quá trình 

thực hiện chi trả theo Nghị định 39 tuyến cơ sở cũng đã tư vấn và cho đối tượng và 

ký cam kết. Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, hiện nay lại có một số đối 

tượng vi phạm Nghị định này (sinh con thứ 3) mà hoàn cảnh gia đình họ rất khó 

khăn. Việc thu hồi lại kinh phí đối với cơ sở rất khó khăn. Đề nghị lãnh đạo huyện 

có hướng giải quyết vấn đề này? 

 6. Trung tâm Phát triển quỹ đất 

Chị Dịp Thúy Hợp hội viên phụ nữ phố Đức Tâm 1 đại diện cho phụ nữ ở 

khu phố có ý kiến:  

- Gia đình tôi nằm trong những hộ bị mất đất do Nhà nước thu hồi. Ban giải 

phóng mặt bằng cấp trên đưa ra giá bồi thường đất rất thấp chỉ 60 nghìn đồng/một 

mét vuông đất, trong khi đó giá thị trường là 8-10 triệu/1 mét vuông, chưa bằng 

1% so với giá đất ở thị trường? Như vậy, mức hỗ trợ giá đất ở và đất tái định cư 

cho các hộ dân mất hết đất ở và đất canh tác là chưa được công bằng.  

- Các hộ mất đất ở, đất tăng gia sản xuất, họ cảm thấy rất bất bình, vì 5 lần 7 

lượt Ban giải phóng mặt bằng xuống cứ bắt gia đình cho đo đất nhưng các gia đình 

không đồng ý vì họ sợ cho đo đất thì họ chưa có chỗ ở. Cứ nói là Nhà nước cấp đất 

tái định tại chỗ nhưng họ không biết rõ ở đâu? chỗ nào? chị em phụ nữ mong muốn 

Ban giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư của huyện giải quyết tính toán sao 

cho hợp lý, để các hộ khi Nhà nước thu hồi hết đất canh tác nông nghiệp, đất ở, đất 

tăng gia sản xuất… vẫn nhận được sự quan tâm của Nhà nước. Các hộ gia đình vẫn 

làm chủ được về cơm áo gạo tiền, chăm lo cho con cháu họ được ổn định trong 

cuộc sống hàng ngày. Xin đề nghị lãnh đạo huyện nêu rõ quan điểm và cách giải 

quyết các vấn đề nêu trên?  

 7. UBND xã Hữu Lễ 

 Ý kiến của hội viên Hoàng Thị Tập, thôn Bản Só, xã Hữu Lễ: Hội LHPN 

xã đã thành lập tổ hợp tác phụ nữ sản xuất rượu men lá, năm 2018 UBND xã Hữu 

Lễ đã phối hợp với Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và đo 

lường, chất lượng sản phẩm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

nghiên cứu thực nghiệm về chất lượng Rượu men lá xã Hữu Lễ. Đến nay, đã tiến 
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hành nộp đơn đăng ký NHTT đến Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ và 

đang tiến hành theo dõi tiễn trình đơn. Tuy nhiên, chưa có sự liên kết giữa doanh 

nghiệp với tổ hợp tác trong tổ chức sản xuất, bảo quản để sản phẩm được phát triển 

bền vững. Xin lãnh đạo huyện cho biết huyện đã có chính sách, cơ chế gì, định 

hướng như thế nào để sản phẩm được phát triển bền vững, có thị trường tiêu thụ ổn 

định lâu dài? 

 Báo cáo trả lời của các cơ quan, đơn vị gửi Văn phòng HĐND và UBND 

huyện chậm nhất ngày 03/9/2019. 

 (Lưu ý: Trường hợp các ý kiến không thuộc thẩm quyền của đơn vị được 

giao xem xét trả lời, đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan 

để trả lời. 

Báo cáo bằng bản mềm gửi theo đường eOffice: hdtuan@langson.gov.vn và 

theo địa chỉ gmail: ubndhuyen.vanquan.ls@gmail.com). 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                
- Như trên;                                                                                                                            
- CT, các PCT UBND huyện;            

- CVP HĐND & UBND huyện;                
- Lưu: VT. 

                    TL. CHỦ TỊCH 

             CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
   (Đã ký) 

 

 

                   Triệu Đức Dũng 
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