
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN TIẾP XÚC  

 CỬ TRI THỊ TRẤN PHÚ LONG 

Chiều ngày 13/05/2022, Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, huyện đã có 

buổi tiếp xúc cử tri thị trấn Phú Long trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 tại nhà văn 

hóa thị trấn. 

Tổ đại biểu HĐND tỉnh có đồng chí Ung Văn Tám; Tổ đại biểu HĐND huyện có đồng 

chí Nguyễn Kim Danh, đồng chí Dương Văn Nhiên và đồng chí Nguyễn Thị Hồng 

Ngân. Ngoài ra, còn có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó Chủ tịch 

UBND huyện; đại diện các phòng ban của UBND huyện. 

Về phía thị trấn, có đại diện của thường trực Đảng ủy, thường trực HĐND, UBND, 

UBMTTQVN và các hội đoàn thể thị trấn. Các vị là đại biểu HĐND thị trấn, đại diện 

Ban điều hành, ban công tác Mặt trận các khu phố và hơn 40 cử tri thị trấn cùng tham 

dự. 

 



Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe tổ đại biểu HĐND tỉnh, huyện thông báo dự kiến nội 

dung, thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2022; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau 

kỳ họp thường lệ cuối năm 2021. 

Trong phần ý kiến, kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu đã  ghi nhận các ý kiến, phản ảnh 

của cử tri địa phương liên quan đến các vấn đề: giá phân bón, vật tư nông nghiệp tăng 

cao nhưng giá cả, đầu ra của các mặt hàng nông nghiệp thấp, bấp bênh; xin chủ trương 

bắt điện nước sinh hoạt cho các hộ dân sinh sống trên tuyến đường Phú Long – Hàm 

Chính; các tuyến đường giao thông nội thị cần thi công một cách liên tục, nhanh chóng 

đưa vào sử dụng để tạo thuận lợi trong việc đi lại của người dân; đối với các  hồ sơ xin 

hỗ trợ sữa chữa nhà ở cho người có công cần có văn bản trả lời cụ thể; việc phát dọn 

tuyến kênh mương nội đồng cần có biện pháp hiệu quả hơn để đảm bảo vệ sinh môi 

trường và khơi thông dòng chảy.  

Các ý kiến nêu trên đã được lãnh đạo UBND thị trấn giải trình cụ thể, rõ ràng tại buổi 

tiếp xúc. Riêng ý kiến của ông Lê Hồng Hạnh, cử tri khu phố Phú Thịnh về hồ sơ xin 

hỗ trợ sữa chữa nhà ở cho người có công, lãnh đạo UBND thị trấn đã có buổi gặp mặt, 

làm việc trực tiếp với ông thì được biết hồ sơ của ông đã được chuyển về phòng Lao 

động, Thương binh và Xã hội huyện đang chờ xét duyệt. Khi nào có quyết định hỗ trợ 

kinh phí nhà ở cho người có công, UBND thị trấn sẽ thông báo và gửi quyết định đến 

ông./. 

 

 


