
 
 

THỊ TRẤN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI 
 

 Sáng ngày 18/11/2022, tại Nhà văn hóa khu phố1, người đứng đầu cấp ủy, 

chính quyền thị trấn Ma Lâm tổ chức đối thoại với nhân dân khu phố 1 về tình 

hình, thực trạng quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây 

dựng đô thị. Chủ trì hội nghị: Ông Nguyễn Thành Tân, Huyện ủy viên-Bí thư 

Đảng ủy-Chủ tịch HĐND thị trấn và bà Huỳnh Thị Ái Vi, Phó Bí thư-Chủ tịch 

UBND thị trấn. 

Tại buổi đối thoại, bà con 

nhân dân khu phố 1 đã nghe đại 

diện UBND thị trấn trình bày 

những kết quả đạt được và 

những hạn chế, khó khăn trong 

việc quản lý trật tự xây dựng đô 

thị, tình hỉnh và thực trạng vệ 

sinh môi trường tai địa bàn khu phố 1. Tại hội nghị, bà con Khu phố đã mạnh 

dạn phát biểu nhiều vấn đề bức xúc về rác thải, nước thải, hệ thống mương thoát 

nước trong khu dân cư, trong đó tập trung về hành lang an toàn đường bộ, vệ 

sinh môi trường khu vực kè sông Cái (cầu Ngựa) và chợ Ma Lâm, chăn thả bò 

tại khu dân cư ruộng Dinh. Bà con đề nghị cần chế tài nặng đủ sức răn đe các 

hành vi vi phạm vệ sinh môi trường, lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ… 

Những phản ánh, kiến nghị của nhân dân được Ban điều hành khu phố 1 

và Chủ trì trả lời, ghi nhận một cách thỏa đáng và nêu ra những giải pháp, nhiệm 

vụ trong thời gian đến, được bà con khu phố 1 đồng tình thống nhất cao. 

Hộ nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền thị trấn với 

nhân dân khu phố1 đã mang lại kết quả đáng ghi nhận để cấp ủy, chính quyền 

tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã 

hội trongthời gian tới./. 


