
Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - 
Quốc Hội khóa XV 

 
Sáng ngày 04/5/2022, tại Nhà Văn hóa xã Hàm Phú, Thường trực UBMTTQ 

Việt Nam xã phối hợp HĐND xã, UBND xã tổ chức cho đại biểu Quốc hội đơn vị 
tỉnh Bình Thuận tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV. 
Về dự buổi tiếp xúc có: Bà Phạm Thị Hồng Yến- Ủy viên Thường trực Ban Kinh 
tế của Quốc hội và Ông Nguyễn Hữu Thông- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn đại 
biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận. 

Tham dự buổi tiếp xúc: Ở huyện có: Đ/c Nguyễn Văn Hùng - PCT. UBND 
Huyện; Đ/c Nguyễn Văn Dũng- PCT. UBMTTQ Việt Nam Huyện. Đại diện các 
phòng, ban của Huyện. Ở xã: có Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, 
Thường trực UBND, Thường trực UBMTQ Việt Nam của 02 xã (Hàm Phú và 
Hàm Trí); Cán bộ công chức, chuyên trách, không chuyên trách 02 xã. Ở thôn: có 
các đồng chí là Ban điều hành thôn, Bí thư chi bộ các trường và các thôn, Ban 
công tác Mặt trận các thôn. Có trên 62 cử tri đại diện hộ dân của 02 xã (Hàm Phú 
và Hàm Trí ) tham dự. 

Tại buổi tiếp xúc đại biểu Phạm Thị Hồng Yến và đại biểu Nguyễn Hữu 
Thông trực tiếp báo cáo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3- Quốc hội 
khóa XV. Trong buổi tiếp xúc cử tri đã ghi nhận 08 ý kiến của bà con cử tri với 19 
nội dung, xoay quanh các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực Kinh tế, văn hóa, xã 
hội, An Ninh Quốc phòng. 

Qua buổi tiếp xúc được Đại biểu Quốc hội, Lãnh đạo huyện và Lãnh đạo xã 
nghiêm túc ghi nhận trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc được 06 ý kiến, còn 02 ý kiến 
Đại biểu Quốc hội tiếp thu và kiến nghị lên cơ quan đơn vị liên quan sẽ trả lời 
trong lần tiếp xúc sau. 

Sau buổi tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-
2026 đã trao tặng 10 phần quà cho 10 hộ nghèo khó khăn trên địa bàn xã Hàm Phú, 
mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng. Tổng giá trị phần quà bằng tiền mặt là 10 triệu 
đồng. 

 


