
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH-HUYỆN  

TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI XÃ HỒNG LIÊM 

 

Sáng ngày 098/2022, tổ đại biểu HĐND tỉnh do bà Trần Thị Thanh Thanh, 

Tô Thị Nguyệt Thanh và tổ đại biểu HĐND huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ 

họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh và huyện tại xã Hồng Liêm. 

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện đã thông báo tóm tắt đến cử tri 
về: Nội dung và các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của 
HĐND tỉnh và HĐND huyện; kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Hồng 
Liêm trước, sau kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh và huyện.  

Với tinh thần thẳng thắn, cử tri của các thôn trên địa bàn xã Hồng Liêm đã kiến nghị 
đến tổ đại biểu tổng số 9 lượt ý kiến bức xúc, liên quan đến các nội dung đến các lĩnh vực 
khác nhau như: Việc ô nhiễm môi trường của dự án đường cao tốc Bắc-Nam đoạn đi qua xã 
Hồng Liêm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống, sinh hoạt của bà con nhân dân; Đầu tư xây dựng 
cơ bản, xây dựng nông thôn mới,... Cụ thể như: kiến nghị làm đường tại khu vực tổ 2 thôn 
Liêm An theo chương trình xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ xây dựng tuyến ống nước sinh 
hoạt tại tổ 3,4 thôn Liêm Hòa, tính toán lại giá điện... Tất cả cá ý kiến, kiến nghị của cử tri 
đều sát thực với tình hình thực tế của địa phương. Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện, đại 
diện UBND huyện và UBND xã đã ghi nhận và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo 
đúng thẩm quyền ngay tại buổi tiếp xúc. Đồng thời, đối với những ý kiến không thuộc thẩm 
quyền.  Tổ đại biểu HĐND tỉnh và huyện xin tổng hợp, chuyển đến các ban ngành có liên 
quan để giải quyết theo đúng quy định và sẽ trả lời cho bà con cử tri tại buổi tiếp xúc tiếp 
theo./. 

 


