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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Tại kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 

2026, trong phiên thảo luận tổ có 57 lượt ý kiến phát biểu thảo luận về các lĩnh 

vực (kinh tế-ngân sách; văn hóa - xã hội; tư pháp, quốc phòng, an ninh...). Sau 

khi rà soát, nghiên cứu, các nội dung thảo luận đã được tổng hợp tại Báo cáo 

Tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; các nội dung đã 

được các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh giải trình 

làm rõ. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trân trọng gửi đến UBND tỉnh 08 

nội dung ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh và đề nghị UBND tỉnh quan tâm 

chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện thành phố xem xét, sớm giải quyết và 

báo cáo cử tri trong thời gian tới, cụ thể như sau: 

1. Ý kiến kiến nghị của cử tri của 7 xã: Vạn Linh, Y Tịch, Hòa Bình, 

Bằng Mạc, Bằng Hữu, Thượng Cường, Gia Lộc (huyện Chi Lăng), hiện nay còn 

nhiều khó khăn về điều tiết nước tưới tiêu, mùa mưa thường xuyên ngập úng, 

mùa khô không có nước tưới tiêu, sinh hoạt. Do vậy cử tri, nhân dân trên địa bàn 

ở các xã vùng núi đá của huyện Chi Lăng đề nghị UBND tỉnh quan tâm, tiếp tục 

đầu tư xây dựng dự án đập chứa nước Nà Cà, xã Vạn Linh, để phục vụ cho việc 

sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. 

 2. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã tích cực tuyên truyền, vận 

động nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TU ngày 25/11/2020 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập 

trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu 

trong lĩnh vực nông nghiệp, giai đoạn 2020 - 2030. Kết quả, đến nay trên địa bàn 

tỉnh đã dần hình thành các vùng hàng hóa tập trung, diện tích trồng và sản lượng 

cây thạch đen của tỉnh đang tăng cao so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hiện nay các 

điều kiện để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc lại yêu cầu tương đối cao 

trong khi việc sản xuất còn nhiều bất cập. 

Do vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tăng cường hướng 

dẫn kỹ thuật, mở rộng diện tích mã số vùng trồng, quan tâm hỗ trợ tiêu thụ sản 

phẩm cho người dân; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho bà con thực 
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hiện đúng quy trình kỹ thuật, nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm, 

chú trọng khâu chế biến, sản xuất hàng hóa chất lượng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật; 

hạn chế dần sản xuất ra các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc xuất 

khẩu nguyên liệu thô giá trị sản phẩm thấp. 

3. Hiện nay tỉnh ủy đã có Kết luận số 386-KL/TU ngày 01/7/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

phụ trách địa bàn, tuy nhiên cơ chế chia sẻ cung cấp thông tin còn một số bất 

cập. Đề nghị UBND tỉnh có cơ chế họp, cung cấp, chia sẻ thông tin của các dự 

án giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh đến các Ban có liên quan của HĐND 

tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các địa bàn. 

4. Tuyến Tân Lang - Tân Việt, huyện Văn Lãng hiện nay đã bị hư hỏng 

do quá trình thi công, vận chuyển máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu thi công 

xây dựng Thủy điện Thác Xăng. Theo văn bản Công ty cam kết với người dân, 

sau khi dự án thủy điện hoàn thành đưa vào sử dụng, đơn vị có trách nhiệm sửa 

chữa khôi phục tuyến đường theo hiện trạng ban đầu để đảm bảo giao thông cho 

nhân dân. Đến nay đã quá thời hạn cam kết (Quí IV/2020) Công ty vẫn chưa 

thực hiện theo như cam kết. Mặc dù UBND huyện Văn Lãng đã làm việc với 

Công ty cổ phần thủy điện Sử Pán 1 để thống nhất việc sửa chữa tuyến đường, 

thời gian thực hiện trong quý IV năm 2020, nhưng đến nay tuyến đường vẫn 

chưa được sửa chữa. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty cổ phần thủy điện Sử 

Pán 1 sớm cải tạo lại 14 km mặt đường Tuyến Tân Lang - Tân Việt, huyện Văn 

Lãng, tỉnh Lạng Sơn. 

5. Hiện nay đội ngũ tuyên truyền viên cấp huyện đã được đào tạo, tuy 

nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể nên gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc 

nâng ngạch, xếp ngạch, quy hoạch, bổ nhiệm. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

cơ quan chức năng nghiên cứu, sớm có hướng dẫn về mô hình tổ chức của 

Trung tâm Văn hóa cấp huyện. 

6. Hiện nay, có một số xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện Nghị quyết số 

653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị 

quyết số 32/NQ-CP ngày 14/5/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 

sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021; 

Tuy nhiên khi sáp nhập, các xã trên gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong sử 

dụng các nhà văn hóa thôn bản, do địa điểm, quy mô, trang thiết bị...chưa phù 

hợp trong tổ chức, hoạt động và tiêu chí của Nhà văn hóa - Khu thể thao thôn 

theo quy định. Tiến độ thực hiện Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 

14/12/2020 của HĐND tỉnh khóa XVI về Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng 

nhà văn hóa thôn đạt chuẩn, sân tập thể dục thể thao xã trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn giai đoạn 2021-2025 tiến độ còn chậm. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, đẩy 

nhanh việc hỗ trợ, cải tạo, xây dựng nhà văn hóa thôn ở những địa bàn xã sau 

khi sáp nhập để phục vụ nhu cầu hoạt động của nhân dân. 

7. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại thành 

phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam, đồng thời một số cửa khẩu tại 
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tỉnh Lào Cai đóng cửa nên số lượng người và phương tiện đến tỉnh Lạng Sơn 

tăng cao để thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, gây ùn tắc cục bộ 

phương tiện và nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Trước tình hình đó, Đảng bộ, 

các cấp chính quyền; các sở, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh đã rất tích cực, cố 

gắng trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của 

Đảng, Chính phủ và của tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, 

quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất 

là tại các cửa ngõ trên địa bàn tỉnh, các khu vực cửa khẩu; đồng thời quan tâm 

chỉ đạo khai thác các nguồn lực, nhanh chóng triển khai tiêm vaccine cho người 

lao động trên địa bàn tỉnh.  

8. Hiện nay theo báo cáo của Sở lao động-Thương binh và Xã hội: Toàn 

tỉnh hiện có 20 cơ sở đào tạo nghề, (trong đó có 04 trường Cao đẳng; 10 Trung 

tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) cấp huyện; 

03 Trung tâm GDNN tư thục, 01 phân hiệu trường Trung cấp Cộng đồng; 02 

Trung tâm GDTX cấp tỉnh). Ngoài ra, từ năm 2018 đến nay có 11 Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố; Trạm khuyến nông tỉnh cũng tham 

gia công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho LĐNT. Các cơ sở GDNN trên địa 

bàn tỉnh có trên 350 giáo viên; 100% giáo viên đào tạo nghề có nghiệp vụ sư 

phạm và đạt chuẩn theo quy định của Bộ LĐTBXH. Dự kiến năm 2020, tuyển 

mới đào tạo được 13.400 người (Cao đẳng: 700 người; trung cấp: 4.600 người; 

đào tạo sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 8.100 người); nâng tỷ lệ lao động qua 

đào tạo đạt 55%, tăng 11,6% so với năm 2015, đạt 100% kế hoạch đề ra. 

Tuy nhiên, công tác dạy nghề cho lao động nông thôn của tỉnh còn gặp 

nhiều khó khăn, bất cập. Việc tổ chức đào tạo nghề còn tình trạng chạy theo số 

lượng, công tác dự báo thị trường lao động chưa phù hợp với nhu cầu của người 

học và người sử dụng lao động. Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị 

dạy nghề, đội ngũ giáo viên, chương trình, tài liệu chưa đáp ứng yêu cầu nâng 

cao chất lượng đào tạo. Việc điều tra, khảo sát tuy có thực hiện theo đúng quy 

định và có sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị. Tuy nhiên kết quả điều tra, 

khảo sát mang tính chủ quan của người dân tại thời điểm khảo sát, vì bản thân 

người dân đăng ký nhu cầu đào tạo cũng chưa thực sự xuất phát từ nhu cầu thực 

mà chỉ dựa vào khoản kinh phí hỗ trợ cho người học hoặc là học để biết chứ 

chưa xác định học để làm nghề và để thoát nghèo; đa số người lao động chỉ 

muốn đi làm những công việc phổ thông, giản đơn để có thu nhập nhanh do vậy 

khó khăn trong việc tuyên tuyền vận động người dân trong độ tuổi lao động 

tham gia học học tập các cấp trình độ về GDNN nói chung và đào tạo nghề cho 

LĐNT nói riêng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động-TB và XH cần tiếp 

tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương nâng cao chất 

lượng khảo sát, rà soát, thống kê số lao động nông thôn có nhu cầu học nghề 

trên địa bàn xã; nhu cầu tuyển dụng lao động qua đào tạo nghề của các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Qua đó đề xuất danh mục nghề 

đào tạo, nhu cầu học nghề của lao động nông thôn bám sát với kế hoạch phát 

triển KT-XH và quy hoạch lao động của địa phương, sát với việc thực hiện các 
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tiêu chí xây dựng nông thôn mới để dự báo chính xác nhu cầu việc làm trước khi 

mở các lớp đào tạo nghề. 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh quan 

tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các huyện, thành phố tổ chức thực hiện 

các nội dung trên và báo cáo kết quả về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh 

trước ngày 15/11/2021 để tổng hợp báo cáo các vị đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ 

họp cuối năm./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Đoàn Thị Hậu 
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