
HÀM LIÊM TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI 
giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền  
với nhân dân thôn Thuận Điền năm 2022 

 

 Thực hiện theo Hướng dẫn 11-HD/TU ngày 09/12/2014 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy (khóa XII) về đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân 
dân theo Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận;  
 Sáng ngày 09/12/2022, tại nhà văn hóa thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm đã tổ 
chức buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân thôn 
Thuận Điền năm 2022. 
 

 
 
 
 Tham dự buổi đối thoại có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQVN xã, đại diện các đoàn thể xã và các ngành chuyên môn của UBND xã; 
Ở thôn Thuận Điền có Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban CTMT thôn cùng với 
sự có mặt của hơn 35 bà con nhân dân trong thôn về tham dự buổi đối thoại. Chủ trì 
hội nghị đối thoại là ông Tống Quốc Việt, Bí thư Đảng ủy xã và ông Nguyễn Quang 
Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Hàm Liêm.  
 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 phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an 
ninh và công tác xây dựng đảng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và đã 
có 07 ý kiến của bà con nhân dân liên quan đến các lĩnh vực như đất đai, tài nguyên 
khoáng sản, môi trường, giao thông, thủy lợi, chế độ chính sách,…. Tất cả các ý kiến 
đều đã được các ngành chuyên môn của UBND xã giải thích, trả lời trực tiếp; đồng 
thời cũng đã được ông Nguyễn Quang Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã giải 
trình cụ thể các ý kiến có liên quan mà bà con nhân dân quan tâm.  
 Phát biểu kết thúc buổi hội nghị đối thoại, ông Tống Quốc Việt, Bí thư Đảng 
ủy xã yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND xã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của 



bà con nhân dân và chỉ đạo các ngành chuyên môn tiến hành kiểm tra, rà soát lại các 
ý kiến và có kế hoạch giải quyết dứt điểm trong thời gian tới. 
 

Văn phòng UBND xã 


