Thc hin k hoch tip xúc c tri (TXCT) trc và sau k hp th 6 – HND th xã khóa VI, các i biu trong Tô ai
biêu (TB) HND TX Hông Linh khoa VI c bâu trên ia ban xã Thun Lc ã TXCT xa Thuân Lôc ti 02 im:
thôn Chua và thôn Thun Sn. Cung d co ông chi trong oàn ch o ca Th y ti ng b xã Thun Lc; ai diên
Thng trc UBMTTQ thi xa cung ai diên môt sô phong, ban, nganh câp thi.

C tri Thuân Lôc phat biêu tai cuôc tiêp xuc
Tai cac iêm tiêp xuc, ai diên Tô ai biêu HND thi xa c bâu tai xa Thuân Lôc a báo cáo kêt qua thc
hiên cac muc tiêu kinh tê – xa hôi 6 thang âu nm 2018, tr li kêt qua giai quyêt các ý kin ca c tri xa
Thuân Lôc gi ên k hp th 5, báo cáo nhng ni dung quan trng chun b cho k hp th 6, HND khóa VI; ng
thi, thông tin thêm mt s nét v kt qu k hp th 5, Quc hi khóa XIV. Vi 07 ý kin phát biu, a sô c tri ông
tinh, tin tng vao nôi dung ky hop th 6 – HND thi xa khoa VI, s quan tâm giai quyêt y kiên c tri cua
UBND thi xa va cac nganh liên quan. ông thi, c tri xa Thuân Lôc a phn ánh nhiêu vân ê con bn
khon trên cac linh vc. Trên linh vc kinh tê, c tri ngh Th xã tip tc quan tâm, hng dn bà con nông dân
ng dng KHKT vào sn xut, xây dng kênh mng ni ng m bo. Trong chinh trang ô thi, ê nghi Thi xa
quan tâm, tao iêu kiên hng dân hô s thu tuc, câp kinh phi kip thi. V t ai, c tri ngh sm cp giy chng
nhn quyn s dng t cho các h do cp sai thm quyn ti xã Thun Lc còn tn ng; gii quyt vn t xâm canh ca
Thun Lc vi Nam Hng. Vân ê am bao môi trng trong khu dân c cung c ông ao c tri phan anh. Trên
linh vc vn hoa – xa hôi, ch chính sách, c tri ngh UBND thi xa quan tâm gii quyt ch Huân huy chng
kháng chin còn tn ng; ch cho cán b xã theo Ngh nh 92 ca Chính ph. ê nghi Thi xa tiêp tuc hô tr,
ông hanh cung ang bô, Nhân dân xa Thuân Lôc hoan thiên 02 tiêu chi nông thôn mi cha at.
Tô ai biêu HND thi xa a tiêp thu, giai trinh cac kiên nghi cua c tri; ông thi, tông hp chuyên ên ky
hop th 6 – HND thi xa khoa VI sp ti./.
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