
ĐOÀN ĐBQH TỈNH BÌNH THUẬN TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ THUẬN HÒA 

 

Sáng ngày 28/06/2022 tại Nhà văn hóa xã Thuận Hòa, đoàn Đại biểu Quốc 

hội khóa XV tiếp xúc cử tri tại xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc và lắng nghe 

ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương. Tham dự tiếp xúc cử tri có ông Nguyễn 

Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, có các đồng chí là 

đại diện cho lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban của huyện, đại diện 

lãnh đạo Đảng ủy, ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, ban hành đoàn thể xã và 

cử tri xã Thuận Hòa.  

 
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri 

 

Tại Hội nghị Ông Nguyễn Hữu Thông Thông báo đến cử tri xã Thuận Hòa 

kết quả kỳ họp lần thứ 3 của Quốc hội và lắng nghe ý kiến của cử tri xã Thuận 

Hòa. Cử tri xã Thuận Hòa đồng tình, nhất trí cao với nội dung Kỳ họp, bên cạnh 

đó, cử tri đưa ra một số ý kiến, kiến nghị. Cụ thể, cử tri xã Thuận Hòa kiến nghị 

các vấn đề liên quan về đất đai, thủ tục hành chính, thiếu nước sinh hoạt, sản xuất, 

giá xăng dầu tăng cao, giá cả vật tư nông sản, kết cấu hạ tầng,  ..... Qua buổi tiếp 

xúc được Đại biểu Quốc hội, Lãnh đạo huyện và Lãnh đạo xã nghiêm túc ghi nhận 

trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc. 

 Phát biểu kết luận hội nghị, đại biểu Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng đoàn 
ĐBQH tỉnh Bình Thuận đánh giá cao tinh thần trách nhiệm tham gia đóng góp ý 
kiến của cử tri xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc. Phó trưởng đoàn ĐBQH 
tỉnh Bình Thuận cũng trao đổi một số nội dung liên quan đến các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri xã Thuận Hòa như cấp quyền sử dụng đất, thuế chuyển đổi sang đất ở, 
đường giao thông nông thôn, chế độ chính sách... Những ý kiến kiến nghị khác của 
cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp, chuyển đến các cơ quan liên 
quan xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./. 


