Thc hin k hoch TXCT trc k hp th 6 – HND th xã khóa 6, trong 2 ngày 05 và 06/7/2018, các i biu
HND th xã bu ti phng Bc Hng, Trung Lng ã tip xúc c tri ti các t dân ph trên a bàn hai phng. ng chí
Trn Quang Tun – Phó Bí th Th y, Ch tch UBND th xã cùng d và phát biu ý kin.

Toàn cnh im TXCT TDP Bn Xá, phng Trung Lng
Ti các im tip xúc, i din các T i biu HND th xã bu ti hai phng ã thông báo n c tri v ni dung các chng
trình K hp th 6 HND th xã khóa VI s din ra trong ngày 24,25/7 ti ây. ng thi, thông báo kt qu tr li ca
UBND, các c quan chc nng th xã v các ý kin mà bà con c tri ã phn ánh trong ln tip xúc c tri trc ó
cng nh tình hình kinh t - xã hi ca th xã và các phng 6 tháng u nm 2018.

C tri phát biu ti cuc tip xúc
Ti 04 im tip xúc c tri 02 phng, vi gn 400 c tri tham d, các c tri ã phát biu 23 ý kin, kin ngh xoay
quanh các vn : quan tâm gii quyt tn ng t ai, ch chính sách i vi ngi có công, tip tc tng cng công tác
chnh trang ô th, quan tâm h tr kinh phí kp thi,… ngh sm xây dng công viên vnh hng vì hin nay các
ngha trang trên a bàn ã quá ti. C tri phng Bc Hng bn khon v l trình xây dng ô th loi III vào nm 2020
và ngh Th xã tip tc có các gii pháp hoàn thin, nâng cao các tiêu chí; Thi gian gia, cht lng phc v ca
Bnh viên a khoa Hng Lnh ngày càng c nâng cao, tuy nhin chuyên môn còn yu, ngh th xã có gii
pháp thu hút bác s gii v công tác ti ây; tinh thn thái ng x ca i Cnh sát ô th i vi Nhân dân còn có biu
hin thiu nhã nhn, ngh tip tc m rng và xây dng tuyn ng Nguyn Biu theo quy hoch,…

/c ng Minh Khang, Phó Ch tch HND th xã tip thu, gii trình ý kin c tri phng Trung Lng

ng chí Trn Quang Tun – Phó Bí th Th y, Ch tch UBND th xã, i din T i biu HND th xã bu ti các phng
ã phát biu, gii trình các ý kin, kin ngh ca c tri. Mt s ý kin, kin ngh cha tr li ngay ti bui tip xúc, các i
biu ghi nhn, tng hp trình k hp và s tr li c tri trong t TXCT sau k hp./.
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