
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN TIẾP TÚC CỬ TRI XÃ 
HÀM PHÚ SAU KỲ HỌP THƯỜNG LỆ GIỮA NĂM 2022 

Chiều 10/8, tại nhà văn hóa xã Hàm Phú tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Hàm 
Thuận Bắc và tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị Hàm Phú –Thuận Minh đã tiếp xúc cử tri 
xã Hàm Phú để thông báo kết quả Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XI và kỳ họp 
thường lệ giữa năm 2022 của HĐND huyện Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Về tham dự buổi tiếp xúc, Đại biểu HĐND tỉnh có Ông Tiêu Hồng Phúc  

Đại biểu HĐND huyện gồm có:  

Bà Nguyễn Thị Tuyết Dung  

Ông Phạm Duy Hiền    

Bà Mai Thị Hoài Vân   

* Ông Nguyễn Văn Hùng – Phó CT. UBND huyện 

* Bà Trần Thị Quỳnh Như- Ủy viên Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện 

Cùng các đồng chí là đại diện các phòng ban chuyên môn huyện về tham dự. 

 * Ở xã: có thường trục HĐND - UBND - UBMT cùng các ban ngành, đoàn thể 

xã, chi bộ, BĐH thôn và 55 cử tri tham dự. 



Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hàm Phú đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh, huyện 
thông báo những kết quả chủ yếu của Kỳ họp. Theo đó, tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã tập 
trung thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng 
đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời thông qua 15 
Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 
của tỉnh và hoạt động của HĐND tỉnh. Các đại biểu HĐND tỉnh cũng đã chất vấn và 
nghe thủ trưởng các cơ quan liên quan trả lời chất vấn. HĐND huyện đã tập trung thảo 
luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu 
năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; đồng thời thông qua 09 
Nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 
của tỉnh và hoạt động của HĐND huyện 

Cử tri xã Hàm Phú bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả của Kỳ 
họp cũng như những kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh Bình Thuận cũng như 
Huyện hàm Thuận Bắc đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng thời, phán ánh 
đến đại biểu HĐND tỉnh, huyện một số vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh 
như: Sớm triển khai thi công các tuyến đường bê tông xi măng trên các thôn còn lại của 
xã. Cử tri cũng kiến nghị có giải pháp để toàn bộ người dân trong xã đều có nước sạch 
để sinh hoạt …Trên cơ sở những kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các ban, ngành liên 
quan, UBND huyện Hàm Thuận Bắc, đã tiếp thu, trả lời và làm rõ một số ý kiến thuộc 
thẩm quyền.  

 


