Sáng ngày 09/01/2018, T i biu HND qun Liên Chiu, phng tip xúc vi c tri phng Hoà Khánh Bc báo
cáo kt qu sau k hp th 6 HND qun, phng, nhim k 2016-2021; báo cáo tóm tt tình hình kinh t - xã hi
ca qun, phng nm 2017; phng hng nhim v nm 2018; thông báo kt qu gii quyt các ý kin, kin ngh ca c
tri trc k hp. D hi ngh có ng chí Lê Vn Ngha - Qun y viên, PCT UBND qun Liên Chiu, ng chí Phan
Hu Tho-Chính tr viên BCHQS qun Liên Chiu, ng chí ng Ngc Nhân-UVBTV qun y, bí th, CT HND
phng, các ng chí i biu HND qun, i biu HND phng, Lãnh o ng y, HND, UBND, UBMTTQ, các ban
ngành oàn th phng cùng hn 100 c tri n tham d hi ngh.

Toàn cnh bui tip xúc c tri
ng chí Phan Hu Tho - Chính tr viên BCHQS qun Liên Chiu thay mt T i biu HND qun báo cáo kt
qu k hp th 6 HND qun va qua và báo cáo kt qu tr li ý kin, kin ngh ca c tri.
Ti hi ngh c tri có 14 ý kin, kin ngh, gi gm các v i biu HND qun và phng các vn còn tn ti và bc
xúc khu dân c nh: u t xây dng c s h tng nhà sinh hot cng ng, cha x lý trit qung cáo rao vt sai quy
nh; gii quyt th tc h s ngi có công, ô nhim môi trng, ng bê tông hoá in chiu sáng các kit hm, tình trng
ln chim va hè làm ni buôn bán.
Thay mt t HND qun ng chí ng Ngc Nhân và ng chí Phan Vn i - PBT, CT UBND phng Hoà
Khánh Bc ã tr li các ý kin, kin ngh ca các c tri và làm rõ thêm nhng vn liên quan ti hi ngh. i biu
HND qun, phng tip thu, tng hp, ng thi ngh các ngành chc nng ca qun, phng tng cng hn na công
tác qun lý nhà nc, tip thu ý kin, kin ngh ca c tri có gii pháp gii quyt kp thi.
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