
 
 

ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ THUẬN MINH 

 

Sáng ngày 09/5/2022, đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh 
ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri xã Thuận 
minh trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri 
có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh Bình Thuận và huyện Hàm Thuận 
Bắc. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thông đã thông qua dự kiến 
chương trình làm việc trước kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. 

Cử tri xã Thuận Minh có 10 ý kiến về 23 nội dung kiến nghị với 
Đại biểu Quốc hội, trong đó đề nghị khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 
trường tại dự án đường cao tốc qua địa bàn xã Thuận Minh, tình trạng 
giá cả các mặt hàng thiết yếu tăng cao như phân bón, thuốc trừ sâu, giá 
xăng... trong khi đó giá các mặt hàng nông sản thấp, làm ảnh hưởng đến 
đời sống nhân dân..…Các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền 
đã được lãnh đạo xã Thuận Minh, huyện Hàm Thuận Bắc trả lời trực tiếp 
và làm rõ. 

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Hữu Thông đã cảm ơn cử tri về sự quan 
tâm và dành thời gian đến tham dự buổi tiếp xúc. Các ý kiến, kiến nghị 
của cử tri sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp, tiếp thu để 
tham gia xây dựng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; 
đồng thời phân loại chuyển đến các cấp chính quyền, ngành chức năng 
theo thẩm quyền xem xét giải quyết, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của cử tri. 
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