
ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN HÀM THUẬN BẮC 
đối thoại với nhân dân xã Hàm Liêm 

 

 Chiều ngày 27/12/2022, tại nhà văn hóa xã Hàm Liêm, đồng chí Nguyễn Ngọc 
Thạch, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã có buổi đối 
thoại với nhân dân xã Hàm Liêm về thực trạng và giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện 
chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hàm Liêm. 
 Cùng tham dự buổi đối thoại còn có đồng chí Cao Văn Bảy, UVTV, Trưởng 
Ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; đồng chí Nguyễn Kim Danh, 
UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch 
UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban và đoàn thể huyện. Ở xã có đồng chí Tống 
Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, 
UBMTTQVN xã, đại diện các đoàn thể xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban 
CTMT các thôn cùng với sự có mặt của hơn 45 bà con nhân dân trên địa bàn xã về 
tham dự buổi đối thoại.   
 

 
Hình ảnh các đại biểu tham dự buổi đối thoại 

 
 Tại buổi đối thoại, các đại biểu và bà con nhân dân đã được nghe báo cáo khái 
quát về tình hình thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã trong 
thời gian qua và đã có 09 lượt ý kiến của bà con nhân dân liên quan đến các lĩnh vực 
như đất đai, môi trường, giao thông, thủy lợi,…. Tất cả các ý kiến đều đã được đồng 
chí Nguyễn Quang Minh, Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo các phòng, ban của huyện 
giải trình cụ thể các ý kiến có liên quan mà bà con nhân dân quan tâm.  

 
Hình ảnh: đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 

 phát biểu tại buổi đối thoại 



 Phát biểu kết luận hội nghị đối thoại, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch, Phó Bí 
thư, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết qủa về xây dựng 
nông thôn mới mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hàm Liêm đã đạt được 
trong thời gian qua; đồng thời, đồng chí cũng đã chỉ ra một số hạn chế mà Hàm Liêm 
vẫn chưa thực hiện được từ khi đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2017 cho 
đến nay. Trên cơ sở đó, đồng chí cũng đã yêu cầu Hàm Liêm khắc phục những hạn 
chế và đề ra những giải pháp cụ thể để phấn đấu đưa xã Hàm Liêm đạt chuẩn xã 
nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. 
 

Văn phòng UBND xã 


