
 
BÍ THƯ HUYỆN ỦY ĐỐI THOẠI VỚI NHÂN DÂN XÃ HÀM HIỆP 

 
Sáng ngày 16/12/2022, Huyện ủy Hàm Thuận Bắc tổ chức chương trình Đối 

thoại của đồng chí Bí thư Huyện ủy với nhân dân xã Hàm Hiệp về "Thực trạng và 
giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông 
thôn mới" 

 
Chủ trì buổi đối thoại có đồng chí Nguyễn Hồng Pháp - Tỉnh ủy viên - Bí thư 

huyện ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện. 
Về dự buổi đối thoại còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, 

thường trực HĐND, UBMTTQVN, các phòng ban chuyên môn và các Hội đoàn 
thể Huyện. 

 
Ở xã Hàm Hiệp có các đồng chí trong Đảng ủy xã, đại diện các ban, ngành 

và trưởng các hội, đoàn thể xã, đặc biệt là có hơn 120 bà con nhân dân về dự buổi 
đối thoại để nêu lên những khó khăn vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng cần được 
giải quyết trong thời gian tới. 

Tại buổi đối thoại, với tinh thần cởi mở và thẳng thắn đã ghi nhận nhiều lược 
ý kiến xung quanh các nội dung xoay quanh các vấn đề như: ô nhiễm môi trường, 
mở rộng diện tích xe thu gom rác, giải pháp để xử lý chất thải rắn không đốt được, 
thi công các tuyến đường bê tông xi măng, bắt nước sạch,... 



 
Đa số các ý kiến của đại biểu đều được Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBND 

huyện tiếp thu và giải trình tại buổi đối thoại. 
Kết thúc buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Huyện ủy chỉ đạo cho UBND huyện, 

Đảng ủy và UBND xã theo dõi những vụ việc còn tồn động, kịp thời giải quyết dứt 
điểm, tránh để kéo dài gây phiền hà và bức xúc trong dân. 
 


