
ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH - HUYỆN TIẾP XÚC CỬ TRI 
TẠI XÃ HỒNG SƠN. 

Chiều ngày 09/8/2022, 
các vị đại biểu HĐND Tỉnh 
Bình Thuận -  huyện Hàm 
Thuận Bắc đơn vị Xã Hồng Sơn 
đã có buổi tiếp xúc cử tri xã  
Hồng Sơn.  

    Tại buổi tiếp xúc, đại biểu  
HĐND tỉnh, huyện đã thông báo 
kết quả kỳ họp thứ 4 Hội đồng 
nhân dân tỉnh Bình Thuận, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kỳ họp 
thứ 4 HĐND huyện ; báo cáo 
tóm tắt tình hình thực hiện Nghị 
quyết HĐND tỉnh, HĐND 
huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu  
năm 2022 và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; thông báo kết quả giải 
quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐNĐ Tỉnh -  huyện đối với 
các vấn đề liên quan trên địa bàn. 

Sau khi nghe báo cáo, cử tri xã Hồng Sơn đã bày tỏ sự phấn khởi trước 
những kết quả mà tỉnh, huyện nhà đã đạt được trên các lĩnh vực trong 6 tháng đầu 
năm 2022. Đồng thời, cử tri đã có 8 ý kiến, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: 

Hiện nay giá cả vật tư nông nghiệp khá cao trong khi đó giá nông sản của 
nông dân bán ra quá rẻ làm cho người dân gặp nhiều khó khăn, cần có giải pháp 
giúp người nông dân sản xuât ổn định hơn. 

Cử tri cũng đề nghị UBND Tỉnh tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao 
động địa phương. UBND huyện quan tâm nạo vét kênh mương cấp 1 đề phục vụ 
sản xuất nông nghiệp. Cần giải quyết mùi hôi của trại heo tại thôn 1 xã Hồng Sơn 
Công tác cấp giấy QSDĐ cho dân còn chậm cần khắc phục. 

Sau khi nghe ý kiến của các cử tri, các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã giải 
trình các vấn đề, kiến nghị thuộc thẩm quyền, đối với một số nội dung không thuộc 
thẩm quyền các đại biểu sẽ tổng hợp đầy đủ để trình lên cấp trên xem xét và có 
hướng giải quyết./. 

 

 

 


