
TỈNH ỦY GIA LAI 

* 

Số 163-KH/TU 

                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

                           Gia Lai, ngày 10 tháng 10 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 
tổ chức đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy 

với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2018 

----- 
 

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

Chính trị (khóa XI) về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12 

tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền; Quyết định số 553-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 

2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp 

của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh; 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Thường trực 

Tỉnh ủy với cán bộ, hội viên phụ nữ năm 2018, như sau: 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham vấn của cán bộ, hội viên 

phụ nữ; trên cơ sở đó, tiếp thu phản ánh của cán bộ, hội viên phụ nữ, đảm bảo 

quyền làm chủ và vai trò giám sát của cán bộ, hội viên phụ nữ; kiểm tra việc triển 

khai thực hiện các quy định đã ban hành; kịp thời phát hiện những vấn đề vướng 

mắc, phát sinh để kiến nghị giải quyết hoặc nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh những 

chủ trương, chính sách chưa phù hợp. 

- Tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, chủ trương của cấp ủy, quy định của chính quyền địa phương; những 

thuận lợi, khó khăn trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; góp phần củng cố, 

tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị, tạo sự đồng thuận trong xã hội. 

- Góp phần tăng cường và đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, hoạt 

động quản lý, điều hành của chính quyền; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa 

Đảng, Nhà nước với cán bộ, hội viên phụ nữ và phát huy vai trò giám sát, phản 

biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, trong đó có 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 

- Kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót; phát huy những ưu điểm trong 

việc thực hiện những nhiệm vụ của đảng viên, việc thực thi công vụ của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao trình độ năng lực, trách nhiệm của người 

đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị. 
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2. Yêu cầu 

- Thực hiện đúng quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng cầu cấp 

ủy, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo quyết 

định số 553-QĐ/TU, ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy). 

- Việc tiếp xúc, đối thoại phải đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch 

trên tinh thần giải quyết tốt nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cán bộ, hội viên 

phụ nữ theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước. 

II- HÌNH THỨC, NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI 

1. Hình thức đối thoại: Tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Thường trực Tỉnh ủy 

với cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh. 

2. Nội dung đối thoại: Tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm sau: 

- Nhóm vấn đề liên quan đến công tác cán bộ nữ, cán bộ hội cơ sở, đặc biệt 

cán bộ hội người đồng bào dân tộc thiểu số, bao gồm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, chế độ đóng bảo hiểm... 

- Nhóm vấn đề liên quan đến cơ chế, điều kiện để các cấp hội chủ động tham gia 

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thành lập hợp tác xã, tổ liên kết... 

- Nhóm vấn đề liên quan đến việc thực hiện luật pháp, chính sách về quyền và 

nghĩa vụ của phụ nữ trong việc tham gia hạn chế tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận 

huyết thống vùng dân tộc thiểu số, hạn chế, ngăn ngừa tình trạng bạo lực gia đình. 

3. Chương trình đối thoại (có chương trình cụ thể kèm theo) 

III- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN 

1. Thời gian: 01 buổi, từ 08 giờ đến 11 giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2018. 

2. Địa điểm: Hội trường 2/9, số 04 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku. 

3. Số lượng đại biểu: 200 đại biểu. 

4. Thành phần 

- Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh - Chủ trì đối thoại: 03 đại biểu. 

- Khách mời đối thoại: Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện 

lãnh đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Công an tỉnh; các sở: Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; Liên minh hợp tác xã tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; 

Ban Tôn giáo tỉnh; Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh: 19 đại biểu. 
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- Đại biểu đối thoại: Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trưởng các ban 

chuyên môn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, 

thị xã, thành phố; chủ tịch hội phụ nữ các xã, phường, thị trấn; hội viên phụ nữ: 

178 đại biểu. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Tỉnh ủy 

- Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chuẩn bị 

nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức đối thoại. 

- Tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy phân công đại diện lãnh đạo các cơ 

quan có liên quan trả lời đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ. 

- Thông báo ý kiến kết luận, giao nhiệm vụ của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi 

đối thoại đối với các cơ quan liên quan và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét giải 

quyết (nếu có). 

2. Ban Dân vận Tỉnh ủy 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, phân loại ý kiến đề 

xuất, kiến nghị của cán bộ, hội viên phụ nữ để tham mưu Thường trực Tỉnh ủy 

phân công các cơ quan, đơn vị trả lời trực tiếp tại buổi đối thoại hoặc trả lời 

bằng văn bản sau buổi đối thoại. 

- Tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả tại buổi đối thoại; theo dõi và thường 

xuyên tổng hợp báo cáo Thường trực Tỉnh ủy việc triển khai kết luận của Thường trực 

Tỉnh ủy sau buổi đối thoại. 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 

- Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

để tổ chức đối thoại. 

- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ và đề xuất 

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức đối thoại. 

- Tổng hợp câu hỏi của cán bộ, hội viên phụ nữ để tổ chức đối thoại. 

- Tập hợp cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia đối thoại. 

- Tham gia đối thoại và giám sát việc thực hiện những kết luận sau đối thoại. 

4. Các cơ quan, đơn vị liên quan 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát, chuẩn bị nội dung trả lời đối với 

các vấn đề thuộc lĩnh vực của cơ quan, đơn vị mình, gửi về Văn phòng Tỉnh ủy để 

tổng hợp trước ngày 15 tháng 10 năm 2018 và trả lời, giải thích các ý kiến, kiến 

nghị, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ tại buổi đối thoại hoặc trả lời bằng văn 

bản sau buổi đối thoại (có danh sách câu hỏi và các cơ quan có trách nhiệm trả lời tại 

buổi đối thoại kèm theo). 



 

4 
 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với cán bộ, 

hội viên phụ nữ năm 2018. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai 

thực hiện. 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Như thành phần, 

- Văn phòng Trung ương Đảng, 

- Ban Dân vận Trung ương, 

- Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

                    PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 
 

 

Hồ Văn Niên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

CÂU HỎI ĐỐI THOẠI 
GIỮA THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY VỚI CÁN BỘ, HỘI VIÊN PHỤ NỮ NĂM 2018 

(kèm theo Kế hoạch số 163 -KH/TU, ngày  10  tháng 10 năm 2018  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 
 

I- Nhóm vấn đề liên quan đến công tác cán bộ nữ, cán bộ hội cơ sở, đặc 

biệt cán bộ hội người dân tộc thiểu số, bao gồm: Công tác đào tạo, bồi dưỡng, 

quy hoạch, luân chuyển, bổ nhiệm, chế độ đóng bảo hiểm,... 

Câu 1: Tôi tên là Dương Thị Mộng Loan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

huyện Ia Grai. Xin hỏi Thường trực Tỉnh ủy như sau: Sau Đại hội phụ nữ các cấp, 

cán bộ Hội của huyện tôi hầu hết đã đạt chuẩn chức danh. Tuy nhiên đối với một 

số xã đăng ký về đích nông thôn mới để đạt tiêu chuẩn về chức danh cán bộ, một 

số cán bộ hội đạt chuẩn của chúng tôi được điều chuyển sang vị trí khác và thay 

thế bằng một chị chưa đạt chuẩn chức danh ví dụ như xã Ia Dêr. Vấn đề đặt ra đối 

với Hội là: Cán bộ hội của chúng tôi trong tình trạng không đạt chuẩn theo chỉ tiêu 

Nghị quyết đề ra và Hội phải đào tạo lại cán bộ để  đảm bảo lãnh chỉ đạo phong 

trào. Vậy xin hỏi Lãnh đạo tỉnh có giải pháp gì để giải quyết về vấn đề này? (Ban 

Tổ chức Tỉnh ủy).                              

Câu 2: Tôi Tên là Phạm Thị Thúy - Chủ tich Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Chư Păh. Theo kết luận số 64-KL/TW, ngày 28 tháng 5 năm 2013 về Kết luận Hội 

nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề về tiếp tục 

đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, có quy định “mỗi 

thôn, tổ dân phố và tương đương có một số chức danh (không quá 3 người gồm bí 

thư chi bộ, thôn trưởng và trưởng ban mặt trận thôn) được hưởng phụ cấp hằng 

tháng từ ngân sách nhà nước”. Vậy xin hỏi lãnh đạo tỉnh, sau khi sắp xếp, kiện 

toàn lại, tỉnh có thể bố trí 1 trong 3 chức danh đó có 01 cán bộ là nữ có được 

không? (Ban Tổ chức Tỉnh ủy).                              

Câu 3: Tôi tên là Trịnh Thị Lê - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An 

Khê. Tôi xin hỏi Thường trực Tỉnh ủy như sau: Nghị quyết 18-NQ/TW Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng lần thứ 6 về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ 

thống chính trị tinh gọn hoạt động có hiệu lực, hiệu quả sẽ có tác động rất lớn đến 

cán bộ nói chung, trong đó có cán bộ nữ. Xin hỏi lãnh đạo tỉnh có giải pháp như 

thế nào để giải quyết vấn đề vừa đảm bảo tinh gọn bộ máy vừa đảm bảo chỉ tiêu về 

công tác cán bộ nữ tham gia cấp ủy đạt từ 25% trở lên, nữ đại biểu hội đồng nhân 

dân đạt từ 35 - 40% theo nhiệm vụ mà Chỉ thị 21-CT/TW đề ra trong nhiệm kỳ tới? 

(Ban Tổ chức Tỉnh ủy).                              

Câu 4: Tôi tên Nguyễn Thị Liên - hội viên phụ nữ xã Kim Tân, huyện Ia Pa. 

Hiện nay con em của chúng tôi sau khi tốt nghiệp đại học, cao đẳng hầu như không 

muốn quay về với địa phương vì tìm việc làm ở địa phương khó, lương thấp. Xin 
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hỏi lãnh đạo tỉnh: Làm thế nào để thu hút trí thức trẻ quay về địa phương để phục 

vụ cho việc phát triển của địa phương trong thời gian tới? (Sở Nội vụ).  

Câu 5: Tôi tên Đào Ánh Hồng - hội viên phụ nữ thị trấn Chư Sêm huyện Chư 

Sê. Hiện nay, tôi và rất nhiều hội viên phụ nữ mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Việc 

sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đi khám, chữa bệnh đã góp phần giảm chi phí cho người 

dân, song ở cơ sở y tế còn một số bất cập, ví dụ: Khi chúng tôi đi khám bệnh bác 

sỹ kê đơn gồm có 05 loại thuốc nhưng khi ra quầy nhận thuốc chúng tôi được nhân 

viên bệnh viện thông báo là tại bệnh viện chỉ có 3 - 4 loại thuốc, còn 1 - 2 loại 

thuốc ở trong bệnh viện không có, yêu cầu bệnh nhân ra ngoài quầy thuốc tự mua. 

Tôi được biết hằng năm tỉnh phê duyệt hàng nghìn danh mục thuốc vào danh mục 

của các bệnh viện. Vậy xin hỏi lãnh đạo tỉnh: Tại sao lại không có đủ các loại 

thuốc để cấp cho bệnh nhân khi đi khám bằng thẻ bảo hiểm y tế? Nếu bệnh viện 

không có thuốc thì tại sao ở ngoài thị trường lại có thuốc? Đề nghị lãnh đạo tỉnh 

cho biết thêm việc quản lý của tỉnh cho vấn đề này như thế nào trong thời gian tới? 

(Sở Y tế). 

II- Nhóm vấn đề liên quan đến cơ chế, điều kiện để các cấp Hội chủ động 

tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, thành lập hợp tác 

xã, tổ liên kết 

 Câu 6: Tôi tên là Trương Thị Hồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Kông Chro. Theo tôi được biết, hiện nay đối với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh đã ban hành chương trình phát triển Thanh niên Gia Lai giai đoạn 2015 -

2020. Nhưng đối với Hội Liên hiệp Phụ nữ, từ trước đến nay chỉ thực hiện một số 

đề án do Trung ương triển khai mà chưa có chương trình riêng cho phụ nữ do tỉnh 

triển khai. Xin hỏi lãnh đạo tỉnh trong thời gian tới, tỉnh có thể ban hành chương 

trình riêng cho hội phụ nữ được hay không? (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Câu 7: Tên tôi là Siu Nganh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông, huyện 

Kbang. Hiện nay chi hội phụ nữ tại các thôn, làng, tổ dân phố được khoán kinh phí 

theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức các 

hoạt động mỗi năm khoảng 8.400.000 đồng. Trong thời gian tới, việc sát nhập 

thôn, làng sẽ được triển khai thực hiện trên toàn tỉnh nói chung, địa bàn huyện 

Kbang nói riêng sẽ dẫn đến việc quản lý hội viên tại các chi hội gặp khó khăn hơn 

do địa bàn rộng, số lượng hội viên đông. Vậy xin hỏi lãnh đạo tỉnh sau khi sát 

nhập, thôn làng tinh gọn lại có thể hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội mỗi 

năm 12.000.000 đồng được không? (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Câu 8: Tên tôi là Trần Thị Mỹ - hội viên phụ nữ thị trấn Phú Thiện, huyện 

Phú Thiện. Theo tôi được biết, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết 

định số 813/QĐ-NHNN, ngày 24 tháng 4 năm 2017 về chương trình cho vay 

khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch 

theo Nghị quyết số 30/NQ-CP, ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ. Hiện 
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nay một số hội viên phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp, kinh doanh trong lĩnh vực phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao, tuy nhiên chưa tiếp cận được nguồn vốn trên. Tôi 

xin hỏi lãnh đạo tỉnh: Khi nào thì người nông dân trong tỉnh được tiếp cận được 

nguồn vốn này? Nếu được tiếp cận thì thông qua hệ thống ngân hàng nào? (Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai). 

Câu 9: Tôi tên là Nguyễn Thị Tuyết Hoa - giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp An Trường Phát, xã Tân An, huyện Đak Pơ. Hiện nay, hợp tác xã của tôi 

được thành lập theo đúng quy định của Nhà nước, để góp vốn đầu tư vào phát 

triển, sản xuất của hợp tác xã, các thành viên hợp tác xã đã tiến hành việc thế chấp 

tài sản của cá nhân. Song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu vốn để phát triển trong 

thời gian tới. Theo tôi được biết Nghị định số 55/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 6 

năm 2015 của Chính phủ, tại Điều 15 có quy định “các doanh nghiệp, hợp tác xã, 

liên hiệp hợp tác xã có dự án, phương án sản xuất kinh doanh trong khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoặc vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

được tổ chức tín dụng xem xét cho vay không có tài sản bảo đảm tối đa bằng 70% 

giá trị hợp đồng chuyển giao công nghệ hoặc tiêu thụ sản phẩm là kết quả của việc 

sản xuất ứng dụng công nghệ cao của khách hàng”. Tuy nhiên, hợp tác xã chúng 

tôi chưa được tiếp cận nguồn vốn này. Xin hỏi lãnh đạo tỉnh: Làm thế nào để hợp 

tác xã của tôi có thể tiếp cận được nguồn vốn trên? Nếu được tiếp cận thì qua kênh 

của ngân hàng nào? Nếu không, tỉnh có giải pháp gì để hỗ trợ vốn cho hợp tác xã 

trong thời gian tới? (Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Gia Lai). 

Câu 10: Tôi tên là Võ Thị Toan - Hội viên phụ nữ xã Al Bá, huyện Chư Sê, 

trong những năm gần đây, ở địa bàn xã Al Bá, cũng như trên toàn huyện Chư Sê 

tình trạng tiêu chết hàng loạt nhiều hộ gia đình phải bỏ nhà đi làm ăn xa. Mặc dù 

Đảng, Nhà nước cũng đã có sự hỗ trợ cho một số hộ đặc biệt khó khăn, như hỗ trợ 

cây giống, tuy nhiên chất lượng cây giống mà hội viên phụ nữ nhận được chất 

lượng không đảm bảo, năng suất không cao vì vậy người dân phải tự tìm giống 

mới. Xin hỏi lãnh đạo tỉnh giải quyết việc này như thế nào? Làm thế nào khắc phục 

tình trạng trên? (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

Câu 11: Tôi tên là Puih H’Lam - Hội viên phụ nữ làng H’Lã 2, xã Ia Dêr, 

huyện Ia Grai. Hiện nay ở địa phương tôi tình trạng hàng giả, hàng nhái kém chất 

lượng đang tràn lan mà người nông dân chúng tôi rất khó để phân biệt được, đặc 

biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, tình trạng phân bón giả, phân bón kém 

chất lượng, thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng… đã ảnh hưởng trực tiếp đến 

việc sản xuất của người nông dân. Vậy xin hỏi lãnh đạo tỉnh có biên pháp gì để xử 

lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng kém 

chất lượng? (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

Câu 12: Tôi tên là Hồ Thị Ánh - Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Diên Hồng, 

thành phố Pleiku. Tại địa bàn thành phố Pleiku hiện chưa có khu giết mổ gia xúc, 
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gia cầm tập trung dẫn đến việc khó khăn trong việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng 

vệ sinh an toàn thực phẩm của gia xúc, gia cầm gây tâm lý hoang mang lo lắng cho 

người tiêu dùng, đặc biệt là đối với hội viên, phụ nữ. Đề nghị lãnh đạo tỉnh cho 

biết trong thời gian tới tỉnh có thể chỉ đạo các địa phương thành lập khu giết mổ 

gia xúc, gia cầm tập trung được không? Nếu có, xin được hỏi lãnh đạo tỉnh có giải 

pháp quy hoạch như thế nào để hoạt động của khu giết mổ gia xúc, gia cầm tập 

trung không ảnh hướng tới môi trường, không gây ô nhiễm môi trường? (Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Câu 13: Tên tôi là Phạm Thị Bắc - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã An Phú, thành 

phố Pleiku. Tôi xin hỏi lãnh đạo tỉnh như sau: Trên địa bàn tỉnh đã hình thành 

được 10 khu sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích 3.828 ha, 

có nhiều phụ nữ mạnh dạn xây dựng mô hình sản xuất theo hướng này và bước đầu 

đã đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn. Tuy nhiên, cũng có thời điểm đầu ra cho 

nông sản gặp nhiều khó khăn, tình trạng bị tư thương ép giá với giá rất thấp hoặc 

không thu mua sản phẩm. Vậy xin hỏi lãnh đạo tỉnh giải pháp gì để khắc phục tình 

trạng tư thương ép giá? Có những giải pháp gì để tạo thuận lợi cho đầu ra của sản 

phẩm nông nghiệp sạch? (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

Câu 14: Tôi tên là Rơ Ô H’Djuôn - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chư Mố, huyện 

Ia Pa. Trong thời gian gần đây, trên địa bàn xã tôi xuất hiện tình trạng cho vay 

nặng lãi, tín dụng đen là hiện tượng nóng và phức tạp đang diễn ra, tiềm ẩn phát 

sinh nhiều loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, như: Mua, bán 

hàng trả góp lãi suất cao; dùng mọi hình thức thủ đoạn để đòi tiền khi người vay 

không có khả năng trả nợ… Xin hỏi lãnh đạo tỉnh: Tại sao không tiến hành bắt 

giam những đối tượng thực hiện tín dụng đen trong khi có địa chỉ và số điện thoại 

của những đối tượng này rồi? (Công an tỉnh). 

III- Nhóm vấn đề liên quan đến việc thực hiện luật pháp, chính sách về 

quyền và nghĩa vụ của phụ nữ trong việc tham gia hạn chế tình trạng tảo hôn, 

hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hạn chế, ngăn 

ngừa tình trạng bạo lực gia đình, bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em... 

Câu 15: Tên tôi là Hoan - Chủ tịch Hội Phụ nữ thị trấn Đak Đoa, huyện Đak 

Đoa. Tôi xin hỏi lãnh đạo tỉnh: Vấn đề bạo lực gia đình đang là vấn đề nổi cộm, 

ảnh hưởng đến sự phát triển chung của toàn xã hội và của mỗi gia đình. Ở huyện 

tôi, một số vụ việc rất đau lòng, chồng giết vợ, cha giết con… mặc dù việc thực thi 

Luật phòng, chống bạo lực gia đình ra đời từ năm 2007, tỉnh cũng đã có nhiều văn 

bản trong triển khai thực hiện, như: Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch… nhưng việc 

thực hiện luật này chưa thực sự nghiêm minh. Vậy xin hỏi lãnh đạo tỉnh có giải 

pháp gì để việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình một cách có hiệu quả 

trong thời gian tới? (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh). 
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Câu 16: Tôi tên là Vũ Thị Kim Nhã - hội viên phụ nữ xã Ia Băng, huyện Đak 

Đoa. Vấn đề bạo lực gia đình được các cấp, các ngành quan tâm, từ trước đến nay 

nói đến bạo lực gia đình là nói đến phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng (đối tượng bị 

bạo lực gia đình là phụ nữ và trẻ em chiếm khoảng 70%) nhưng rất ít nhắc đến 

công tác tuyên truyền, vận động đối với đối tượng gây ra bạo lực gia đình đó là 

nam giới. Tôi xin hỏi lãnh đạo tỉnh: Hằng năm có thể tổ chức đối thoại giữa lãnh 

đạo tỉnh với những ông chồng - đối tượng gây ra bạo lực gia đình được hay không? 

Nếu có thì lãnh đạo tỉnh giao cho đơn vị nào làm đầu mối tham mưu hoạt động đối 

thoại này? (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Câu 17: Tôi tên là Siu H’Thoan - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư 

Prông. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ra đời từ năm 2007, tuy nhiên việc thực 

thi luật này chưa thực sự nghiêm minh, dẫn đến tình trạng bạo lực gia đình vẫn 

diễn ra. Vậy xin hỏi lãnh đạo tỉnh có giải pháp gì để tăng cường hơn nữa công tác 

quản lý nhà nước đối với việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình trên 

địa bàn tỉnh? (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Câu 18: Tên tôi là Trần Thị Thủy - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ia Nan, huyện 

Đức Cơ. Hiện nay, các gia đình đang rất hoang mang, lo lắng trước thực trạng các 

vụ việc trẻ em bị xâm hại tình dục, đuối nước ở trẻ. Xin hỏi lãnh đạo tỉnh có giải 

pháp gì để trẻ em có môi trường an toàn hơn, tạo sự yên tâm cho mỗi gia đình? 

Trong thời gian tới, lãnh đạo tỉnh có thể chỉ đạo ngành liên quan tổ chức các lớp kỹ 

năng sống cho các em trong độ tuổi thanh thiếu niên ở các vùng nông thôn được 

không? (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội). 

Câu 19: Tôi tên là Puih H’Bi - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Ia Chía, huyện Ia 

Grai. Ia Chía là xã biên giới, chiếm tỷ lệ 70% người đồng bào dân tộc thiểu số, 

nhận thức, trình độ của hội viên, phụ nữ và quần chúng nhân dân còn hạn chế, 

chưa nhận thức, am hiểu về luật pháp, tình trạng hôn nhân có yếu tố nước ngoài 

liên quan đến thủ tục của hai nước sở tại. Do đó, việc đăng ký hộ khẩu, khai sinh 

cho con gặp rất nhiều khó khăn. Với những khó khăn trên lãnh đạo tỉnh có giải 

pháp gì để hỗ trợ về mặt pháp lý đối với những trường hợp hôn nhân có yếu tố 

nước ngoài trong việc đăng ký kết hôn, đăng ký hộ khẩu, làm giấy khai sinh? (Sở 

Tư Pháp). 

Câu 20: Tôi tên là Nay H’Men - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Uar, Krông Pa. 

Trong thời gian qua mặc dù các ban, ngành, đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận 

động; Ban Dân tộc tỉnh cũng đã triển khai Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và 

hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 201 6- 2020”, 

song tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống vẫn đang diễn ra trong vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó 

khăn. Công tác tuyên truyền, vận động của các cấp hội nói riêng, các ban, ngành, 

đoàn thể nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Ví dụ: Có những trường hợp cán bộ 
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Hội đến tuyên truyền, vận động đối tượng còn bị đối tượng đe dọa: “Nếu không 

cho kết hôn thì sẽ chết, nếu tôi chết cán bộ có chịu trách nhiệm không?”. Vậy xin 

hỏi lãnh đạo tỉnh có giải pháp gì để giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng tảo hôn trên 

địa bàn tỉnh? Hiện nay pháp luật Việt Nam đã có quy định xử phạt hành vi tảo hôn 

và tổ chức tảo hôn (theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Nghị định số 

110/2013/NĐ-CP, ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi 

phạm hành chính). Tuy nhiên, trên thực tế rất ít người bị xử phạt theo quy định, 

xin hỏi lãnh đạo tỉnh có giải pháp như thế nào để giải quyết vấn đề này? (Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân tỉnh). 

_____ 


