
 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI 
THƯỜNG KỲ GIỮA NĂM 2022 

Sáng ngày 08 tháng 8 năm 2022, tại Hội trường UBND  xã Hàm Chính. Đại biểu 
Hội đồng nhân dân Tỉnh - Huyện tiếp xúc cử tri tại xã Hàm Chính. 

Về tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh có ông Nguyễn Quốc Thắng, có bà 
Nguyễn Thị Toàn Thắng. Về tổ đại biểu Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có ông Bùi 
Ngọc Anh, có bà Trần Thị Mỹ Lệ. Tham gia cùng buổi tiếp xúc về phía lãnh đạo 
UBND huyện có ông Nguyễn Văn Bảy, phó Chủ tịch UBND huyện, có đại diện các 
ngành của Uỷ ban nhân dân huyện. Ở xã có Đại diện lãnh đạo Uỷ ban nhân dân, Hội 
đồng nhân dân, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã, có các ngành của Uỷ ban nhân 
dân, đại diện các Ban ngành đoàn thể trong xã. Ở thôn có đại diện cấp uỷ chi bộ, Ban 
điều hành các thôn, có hiện trưởng các trường, các đại biểu HĐND xã và có 70 cử tri 
cùng tham dự. 

Tại buổi tiếp xúc lần này các đại biểu và bà con cử tri đã nghe tổ đại biểu Hội 
đồng nhân dân tỉnh và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện báo cáo kết quả cuộc họp 
chuyên đề và báo cáo kết quả thường kỳ giữa năm 2022 của Hội đồng nhân dân 2 cấp 
Tỉnh, Huyện.  

Tại buổi tiếp xúc các đại biểu đã nghe tất cả 12 ý kiến tham luận của cử tri liên 
quan đến các lĩnh vực như: tình hình an ninh trật tự đang diễn biến phức tạp, tình hình 
khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã, chế độ thờ cúng Liệt sĩ của thân nhân 
thứ yếu, các tuyến đường pê tông liên thôn bị xuống cấp, đường pê tông xi măng người 
dân đóng tiền đã lâu nhưng chưa được UBND huyện phê duyệt đầu tư theo cơ chế nhà 
nước làm và nhân dân hổ trợ, việc đo đạc cấp sổ cho dân kéo dài người dân đi lại liên 
hệ nhiều lần, Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí khu xét nghiệm gần nhà vệ sinh không đảm 
bảo vệ sinh cho người dân …. 

Tất cả các kiến nghị của cử tri đã được đại diện đại biểu HĐND tỉnh, được đồng 
chí Nguyễn Văn Bảy, phó Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã đã 
trả lời trực tiếp cho bà con cử tri tại buổi tiếp xúc. Còn các ý kiến ngoài thẩm quyền như 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh bố trí khu xét nghiệm gần nhà vệ sinh không đảm bảo vệ sinh 
cho người dân; đường pê tông xi măng người dân đóng tiền đã lâu nhưng chưa được 
phê duyệt đầu tư đã được đại biểu HĐND Tỉnh, được đồng chí Nguyễn Văn Bảy, phó 
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và được lãnh đạo Uỷ ban nhân dân xã tiếp thu và tiếp 
tục kiến nghị cho các ngành cấp trên có liên quan tiếp tục giải quyết trong thời gian tới. 
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