
Hàm Phú tổ chức đối thoại trực tiếp  

với người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền 

 

Với mục đích giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã nắm bắt kịp thời 

tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu và 

nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường sự đồng thuận xã hội trong thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của xã. Ngày 26/5/2022, xã Hàm Phú đã tổ chức buổi đối thoại 

trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền tại thôn Phú Điền và Lâm 

Thuận. 

 Tham gia buổi đối thoại có đồng chí Nguyễn Thành Tuyên - Bí thư Đảng ủy 

xã, đồng chí Võ Văn Tâm – Chủ tịch UBND xã cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, 

HĐND, UBMTTQVN, các đoàn thể, cán bộ xã cùng sự tham gia của người dân ở 

các thôn, đặc biệt có các vị chức sắc, chức việc thôn Lâm Thuận cùng tham gia đối 

thoại. 

 Tại buổi đối thoại, người dân đã trình bày những tâm tư, nguyện vọng mong 

muốn xây dựng bộ mặt thôn nói riêng và xã nhà nói chung được khang trang, sạch 

đẹp hơn. Các nguyện vọng chính đáng của người dân được trình bày tại buổi đối 

thoại như bắt tuyến nước sạch ở tổ 6, tổ 7 thôn Phú Điền, tiếp tục đề nghị làm 

đường bê tông xi măng giao thông nông thôn, bê tông xi măng giao thông nội 

đồng, nạo vét các tuyến mương để bà con luôn chủ động nước sản xuất; cũng như 

các vấn đề liên quan đến công tác cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các 

thủ tục liên quan đến việc tặng cho, chuyển nhượng, thừa kế quyền sử dụng đất; 

công tác cấp căn cước công dân… 

 Tại buổi đối thoại đồng chí Bí thư Đảng ủy xã và đồng chí Chủ tịch UBND 

xã đã giải thích, hướng dẫn các thủ tục, quy định và chỉ đạo các ngành lưu tâm đến 

các kiến nghị của người dân tại 02 thôn này. 



 

 


