
 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /HĐND-VP Bình Dương, ngày      tháng  12  năm 2022 
V/v đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử 

tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 
 

 

 

                                 Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 229/KH-HĐND ngày 13/10/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND 

tỉnh khóa X. 

Từ ngày 14/11/2022 đến 18/11/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã 

phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức cho 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã, phường, thị trấn trên địa 

bàn tỉnh. Kết quả đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 76 điểm với 6.459 cử tri tham dự; có 

344 cử tri tham gia phát biểu với 581 ý kiến, kiến nghị.  

Qua báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND và Ban 

Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, Thường trực 

HĐND tỉnh chuyển 01 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 

với nội dung như sau: “Cử tri Hà Thị Kim Nương, khu phố 6, phường Tương Bình 

Hiệp: kiến nghị ngành chức năng thực hiện lộ trình tăng mức lương cơ sở; đề nghị 

cho biết cán bộ hưu trí có tăng lương trong thời gian tới không và mức tăng như 

thế nào? ngoài ra, cán bộ hưu trí trước và sau năm 1995 sẽ có mức đãi ngộ gì 

khác so với chế độ hiện nay không?”. 

Thường trực HĐND tỉnh trân trọng đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gửi 

nội dung trả lời về Thường trực HĐND tỉnh chậm nhất đến ngày 15/12/2022 để 

phục vụ cho đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2022./. 

Trân trọng! 
 

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo VP; các phòng; App, Web;   

- Lưu: VT, Phương (3). 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

Nguyễn Trường Nhật Phượng 
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