
Đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ thường lệ giữa 
năm 2022 tại xã Thuận Minh 

 

 

            Sáng ngày 17/8/2022,Bà Tô Thị Nguyệt Thanh, Đại biểu HĐND tỉnh đơn 

vị Hàm Thuận Bắc cùng với tổ Đại biểu HĐND huyện vừa có buổi tiếp xúc cử tri 

xã Thuận. Cùng về dự có các đ/c trong tổ đại biểu HĐND huyện. Ở xã có ông 

Nguyễn Minh Thảo – Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã, ông Hồ Thanh Nhanh – 

Chủ tịch UBND xã, và cùng các ông bà đại diện UBND, mặt trận, các ban ngành 

đoàn thể, hội quần chúng xã, các đồng chí bí thư chi bộ, BĐH, ban công tác mặt 

trận, các chi hội đoàn thể thôn, và có hơn 100 bà con cử tri tham dự. 

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu  HĐND tỉnh, huyện báo cáo cho cử tri biết 

thời gian, nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh, 

huyện , đồng thời lắng nghe những ý kiến, tâm tư của cử tri. Theo đó, cử tri xã 

Thuận Minh kiến nghị với Đại biểu các nội dung xoay quanh vấn đề . 

 *Đối với đại biểu HĐND tỉnh: 

- Cử tri xã Thuận Minh kiến nghị: Theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và 

Nghị định số 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ có quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu 

đãi người có với cách mạng thì mức hỗ trợ cho gia đình thờ cúng liệt sĩ là 

1.400.000đ. Tuy nhiên đến nay chưa được hỗ trợ, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

sở ngành có liên quan sớm hỗ trợ cho các gia đình thờ cúng liệt sĩ theo quy định. 

*Đối với đại biểu HĐND huyện: 



- Năm học 2022-2023 mức học phí ở bậc THCS, PTTH cùng với giá sách 

mới cũng khá cao, gây áp lực không nhỏ cho phụ huynh. Cử tri kiến nghị các cấp 

quan tâm xem xét quy định mức học phí và giá sách mới thấp hơn để chia sẽ khó 

khăn, tạo điều kiện cho học sinh đến trường. 

Đề nghị đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện quan tâm ghi nhận và sẽ kiến nghị với 

các ngành có liên quan giải quyết. 


