Sáng ngày 23/4, oàn i biu Quc hi (BQH) n v thành ph à Nng gm có Ông Nguyn Thanh
Quang - Bí th Qun y Hi Châu, y viên y ban Vn hóa Giáo dc Thanh niên Thiu niên và Nhi
ng ca Quc Hi; Bà Nguyn Th Kim Thúy - y viên Thng trc y ban v các vn xã hi ca Quc hi;
Bà Ngô Th Kim Yn - Giám c S Y t, y viên y ban v các vn xã hi ca Quc hi ã có bui tip xúc
c tri qun Liên Chiu nhm chun b ni dung k hp th 7, Quc hi khóa 14 d kin khai mc vào
ngày 20/5 ti Hà Ni.

Quang cnh bui tip xúc c tri Liên Chiu

oàn i biu Quc hi thành ph à Nng
Ti bui tip xúc, i din oàn BQH thành ph báo cáo các ni dung chun b cho k hp th 7 ng thi
thông báo kt qu gii quyt các kin ngh ca c tri Liên Chiu trong t tip xúc trc.
Sau khi nghe báo cáo, c tri Liên Chiu ng tình vi các ni dung trên và tip tc có 12 ý kin v
36 vn nh: các d án, quy hoch "treo" trên a bàn, tình trng xây dng nhà trái phép, không
phép; tình trng ô nhim môi trng và cht lng i sng ca ngi dân gn bãi rác Khánh Sn. Cht
lng giáo dc ngày càng xung cp vi các v vic chy im, chy chc, bo lc hc ng,... Tm quan trng
ca môn Lch s trong giáo dc. Cn nâng cao công tác giám sát ca i ng i biu Quc hi, trng cu
ý dân, tham kho các ý kin ca chuyên gia trong nhng quyt nh mang tm nh hng ln.

C tri Liên Chiu nêu kin ngh
C tri phng Hòa Minh ngh m li qua ng 4 trng hc trên tuyn ng Hoàng Vn Thái; xe du lch,
xe môi trng, xe ti chy tuyn ng Lê Hin Mai - Hoàng Vn Thái phng Hòa Minh vi tc quá
nhanh và thi ra cht bn gây hôi thi. Ch Hòa Khánh Nam ã xây xong, nhng cha b trí lô c th
cho tiu thng nên tình trng v sinh môi trng không c m bo gây ra tình trng ch cóc. on ng
gn 1km ni ng Hoàng Vn Thái vi Phm Nh Xng cha c hoàn thin, thng xuyên xy ra tai nn
giao thông. Tình trng chn nuôi bò th rông phng Hòa Khánh Nam; ngp lt tm thi khu vc
Bn Xe - Cu vt Ngã ba Hu; vic thu - chi các khon phí sai quy nh trng H S phm K thut à
Nng, Lut phòng chng tác hi ca thuc lá cha c trin khai thc hin trit …

Ông Nguyn Thanh Quang - y viên y ban Vn hóa Giáo dc Thanh niên Thiu niên và Nhi
ng ca Quc Hi tr li ý kin c tri

Ông Nguyn Quang Vinh - Phó Giám c S Tài nguyên Môi trng tr li các vn liên quan

Ông àm Quang Hng - Ch tch UBND qun tr li ý kin c tri qun nhà
i din oàn i biu Quc hi, các S ban ngành thành ph và lãnh o qun Liên Chiu ã tr li các kin
ngh ca c tri: thành ph ang áp dng các gii pháp ng b gii quyt các vn ô nhim bãi rác
Khánh Sn; vic ghi n s dng t ti a không quá 5 nm, thành ph s kin ngh B Tài chính h tr ngi
dân cha có iu kin tr theo giá t mi;... Ông àm Quang Hng - Ch tch UBND qun: yêu cu các
phng tng cng công tác qun lý các khu t trng hn ch tình trng ô nhim môi trng; qun Liên
Chiu quyt lit "Nói không vi xây dng trái phép", x lý trit các vi phm trong xây dng ng thi
tin hành thng kê, x lý các c s kinh doanh, xng sn xut trong khu dân c gây ô nhim môi
trng và ting n… Các ý kin còn li c tip thu và chuyn các cp có thm quyn.

Phm Bình.

