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Hội LHPN với việc khai thác, phát huy vai trò, thế mạnh của công 

tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Nông thôn mới 

(Tham luận của Hội LHPN xã Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng) 

 

Kính thưa các quí vị đại biểu và toàn thể Đại hội! 

Trước hết, thay mặt cho cán bộ hội viên Hội LHPN xã Hoàng Tân, thị xã 

Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh xin gửi tới quí vị đại biểu lời kính chúc sức khỏe, 

hạnh phúc, chúc Đại hội thi đua yêu nước Hội LHPN Việt Nam lần thứ III thành 

công tốt đẹp.  

Kính thưa các quí vị đại biểu! 

Trong những năm qua, Hội phụ nữ xã Hoàng Tân bên cạnh việc chăm lo bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ thì việc vận động 

chị em tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh 

tế văn hóa xã hội tại địa phương là một trong những nhiệm vụ được Hội quan tâm 

thực hiện và đã thu được những kết quả đáng khích lệ, được cấp ủy, chính quyền và 

nhân dân ghi nhận. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, trong 5 năm qua, Hội phụ nữ xã đã nghiêm túc 

quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, 

của thị xã đến hàng ngàn lượt hội viên phụ nữ, cụ thể hoá nội dung chỉ đạo thành 

chương trình, chỉ tiêu cụ thể, phù hợp và thiết thực đối với đặc điểm tình hình của 

địa phương. Tích cực đổi mới phong trào thi đua bằng việc tập trung giải quyết 
những khâu còn yếu kém, những việc khó, việc mới, những việc đang được địa 

phương tập trung chỉ đạo như: Chương trình xây dựng Nông thôn mới; giúp phụ nữ 

giảm nghèo; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và xây dựng gia đình hạnh phúc; 

phòng chống TNXH; bảo vệ môi trường; ... Kết quả các phong trào thi đua yêu 

nước của Hội LHPN xã Hoàng Tân đã mang lại những kết quả tốt đẹp, góp phần 

tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an 

ninh của địa phương. 

Trong nội dung bài phát biểu hôm nay, tôi xin phép được chia sẻ kinh nghiệm 

của Hội LHPN xã Hoàng Tân trong việc khai thác, phát huy vai trò, thế mạnh của 

công tác giám sát, phản biện xã hội tham gia xây dựng Nông thôn mới.  

Huy động hơn 90% sức dân và tiền của của nhân dân để bê tông hóa hệ thống 

đường thôn xóm theo chương trình xây dựng Nông thôn mới, trong bối cảnh kinh tế 
khó khăn hiện nay là bài toán khó đặt ra đối với Đảng bộ, chính quyền xã Hoàng 

Tân. Làm thế nào để tất cả các hộ dân trong xã chủ động, tích cực tham gia đóng 

góp tiền của, ngày công làm đường với tâm lý thoải mái nhất, hiệu quả cao nhất? 

Đó cũng là những trăn trở của tôi và các chị trong Ban Thường vụ. Và rồi chúng tôi 

cũng tìm ra lời giải cho những trăn trở của mình, đó là công khai, dân chủ, trao 

quyền tự quản và giám sát cho chính các hộ dân; đồng thời huy động sự tham gia 

của hội viên, phụ nữ trong hoạt động giám sát. Trước hết, tôi đã triệu tập họp BCH 

để bàn bạc, lên kế hoạch, phân công cụ thể và đăng ký với địa phương để Hội phụ 

nữ đảm nhận quản lý, xây dựng 01 đoạn đường liên thôn. Sau đó làm văn bản xin 
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hỗ trợ xi măng làm đường và phân công các chị trong BTV cùng với các Chi hội 

phụ nữ trực tiếp đến vận động các hộ gia đình hội viên, phụ nữ tham gia đóng góp 

tiền, ngày công, hiến đất làm đường; vận động chị em cán bộ, hội viên nòng cốt 

trực tiếp đứng ra giám sát và huy động các hộ gia đình hội viên phụ nữ gần đường 

tham gia giám sát việc làm đường của các đơn vị thi công. Để việc giám sát thuận 

lợi, có hiệu quả, Hội Phụ nữ xã đã xin công thức khối lượng nguyên liệu làm bê 

tông, hướng dẫn, cung cấp độ dày, chiều cao, độ rộng của đường, … cho các hộ gia 

đình được phân công để có căn cứ theo dõi, giám sát việc thi công đảm bảo đúng 

yêu cầu kỹ thuật. Được giám sát việc sử dụng chính nguồn tiền của mình đóng góp 

và chính con đường mình sẽ đi nên các hộ gia đình hội viên phụ nữ rất hào hứng 

tham gia: tự cắt cử, phân công, thay phiên nhau giám sát việc thi công. Cẩn thận 

hơn, khi lấy xi măng về, Hội Phụ nữ xã cho vận chuyển đến để nhờ ở các nhà dân 

nằm rải rác trên từng đoạn đường, đảm bảo đường làm đến đâu, có xi măng đến đó. 

Còn nguồn tiền huy động được trong dân để làm đường thì giao cho một hộ gia 

đình có uy tín trong thôn giữ. Cần tiền chi tiêu mua nguyên vật liệu hoặc chi trả 
nhân công, Ban vận động phải xây dựng Kế hoạch chi tiết, cụ thể, có sự thông qua, 

giám sát của Hội Phụ nữ và đại diện các hộ gia đình mới được lấy tiền để chi. Khi 

hoàn thiện đoạn đường, Hội Phụ nữ xã đã chủ trì phối hợp với chính quyền, Ban 

vận động và các Chi Hội phụ nữ mở hội nghị thanh, quyết toán công khai, dân chủ 

nguồn thu chi làm đường.  

Sự cẩn thận, chi tiết trong cách làm, giám sát thi công đoạn đường do nhân 

dân đóng góp đã gây được sự ủng hộ, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân 

đối với tổ chức Hội. Nhân dân rất phấn khởi khi nhìn và đi trên con đường mà 

chính mình tham gia góp công, góp sức, theo dõi, giám sát. Nhiều hộ gia đình tự 

nguyện đóng góp 5-6 triệu đồng để làm đường, hộ góp ít nhất cũng hơn 1 triệu, 

nhưng ai cũng vui vẻ, phấn khởi. Thậm chí, đến thời điểm này, khi mà Hoàng Tân 

chuẩn bị về đích Nông thôn mới vào cuối năm 2015 (đã đạt 17/19 tiêu chí), hơn 

90% đoạn đường trên địa bàn xã đã được bê tông hóa từ nguồn vốn trong dân (hơn 

1 tỷ đồng), vẫn còn nhiều hộ gia đình tìm đến Hội Phụ nữ xã đặt vấn đề hỗ trợ xi 

măng và đóng góp tiền để tiếp tục làm đường.  

Không chỉ giám sát những đoạn đường mình nhận quản lý, Hội Phụ nữ xã 

Hoàng Tân còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tham gia vận 

động, xây dựng và giám sát 17 tuyến đường thôn xóm; trực tiếp tổ chức 3 cuộc 

giám sát việc làm đường ở các thôn khu khác. Hội Phụ nữ đã trực tiếp làm việc với 

các hộ gia đình và cấp ủy chi bộ, thôn trưởng về việc được hỗ trợ xi măng, số tiền 

vận động của các hộ dân, về kỹ thuật làm đường. Ngoài ra Hội phụ nữ xã còn chỉ 
đạo, hướng dẫn các Chi trưởng và hội viên phụ nữ tại các Chi, tổ Hội tham gia 

giám sát quá trình thi công của 10 đoạn đường liên thôn, thường xuyên báo cáo kết 

quả giám sát về BTV Hội LHPN xã để theo dõi, tổng hợp. Qua giám sát cho thấy 

việc thu chi và triển khai xây dựng đường đều đảm bảo tính công khai dân chủ, hợp 

lòng dân, không có dấu hiệu tiêu cực trong việc chi tiêu, các đoạn đường đều đảm 

bảo chất lượng, tiến độ thời gian và đúng các thông số kỹ thuật.  

Trong công tác đảm bảo an sinh – xã hội trên địa bàn, Hội phụ nữ xã cũng rất coi 

trọng việc thực hiện giám sát để bảo đảm quyền, lợi ích của phụ nữ, trẻ em và các gia 

đình chính sách với những cách làm phù hợp, hiệu quả, cụ thể như: giám sát việc cấp 
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thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi (năm 2011), Hội Phụ nữ xã đã linh hoạt huy động 

sự tham gia của đội ngũ Chi trưởng kiêm cộng tác viên xã hội. Hội quy định hàng 

tháng, đội ngũ Chi trưởng phải báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ của người làm 

cộng tác viên xã hội; đồng thời chỉ đạo các Chi, tổ phụ nữ thường xuyên rà soát, nắm 

bắt kịp thời các cháu dưới 6 tuổi chưa có bảo hiểm y tế và trực tiếp làm việc với cán bộ 

chính sách xã hội xã (5 cuộc) để nắm bắt tình hình triển khai cấp thẻ BHYT cho trẻ 
dưới 6 tuổi. Qua giám sát đã phát hiện 5 cháu chưa được cấp thẻ BHYT và 6 cháu có 

thẻ BHYT sai họ và tên đệm, kịp thời đề nghị cấp mới và cấp đổi lại thẻ BHYT cho 

các cháu. Trong giám sát việc thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng, chính sách 

hỗ trợ xăng dầu cho các hộ có tàu thuyền đánh bắt xa bờ, hay giám sát việc cấp phát 

quà tết cho gia đình chính sách, giám sát việc bình xét hộ nghèo và các đối tượng bảo 

trợ xã hội, mỗi cuộc giám sát, Hội Phụ nữ xã Hoàng Tân đều triển khai rất trách 

nhiệm, hiệu quả với cách làm phù hợp, huy động tối đa nguồn nhân lực tham gia. 

Bên cạnh hoạt động giám sát, Hội PN xã Hoàng Tân còn rất tích cực trong 

công tác tham gia ý kiến đối với dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương, Hội PN xã đã kiến nghị và bảo vệ thành công đề xuất thành lập 02 tổ phụ 

nữ thu gom rác thải (năm 2011) và xây dựng mô hình nuôi hà treo dây (năm 2013, 

2014), được HĐND ban hành Nghị quyết và UBND xã bổ sung vào Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hai mô hình do Hội phụ nữ xã đề xuất thành 

công và trực tiếp triển khai thực hiện đến nay đã có kết quả đáng khích lệ: 02 mô 

hình Tổ phụ nữ thu gom rác thải vẫn duy trì tốt với sự tham gia của 4 thành viên là 

hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (đạt thu nhập từ 1-1,5 triệu/người/tháng; 

thu gom 5-8 khối rác/ngày), còn mô hình nuôi hà treo dây, với ưu điểm vốn đầu tư 

ban đầu thấp, hiệu quả kinh tế lại cao nên đã thu hút được rất nhiều hộ dân có bãi, 

bờ chuyển hướng đầu tư nuôi hà treo dây. Từ gần 100 hộ tham gia ban đầu, đến nay 

toàn xã đã có gần 500 hộ (tức ½ số hộ dân trong xã) đầu tư nuôi hà treo dây, đạt 

sản lượng trung bình mấy ngàn tấn hà/năm, mang lại nguồn doanh thu cho nhân 

dân trong xã từ con hà đạt trên 10 tỷ đồng/năm. Kết quả đã góp phần nâng cao đời 

sống của người dân trong xã, và khẳng định thương hiệu “Hà dây Hoàng Tân”. 

Với những thành tích nêu trên, hàng năm Hội LHPN xã Hoàng Tân đều được 

Hội LHPN thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã, Hội LHPN tỉnh và các ngành tặng giấy 

khen và Bằng khen, năm 2014 được TW Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen vì đã 

đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc. 

Kính thưa đại hội! 

Trên đây là một số kinh nghiệm của Hội LHPN xã Hoàng Tân, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh Quảng Ninh trong việc tổ chức vận động hội viên phụ nữ tham gia các 

phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa 

phương, chúng tôi mong muốn rằng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự 

quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp của chính quyền, các Ban ngành 

đoàn thể để công tác Hội và phong trào phụ nữ ngày càng phát triển, đáp ứng yêu 

cầu thời kỳ mới. 

Cuối cùng, xin kính chúc quí vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội 

thành công tốt đẹp. 

Tôi xin trân trọng cảm ơn! 


