Sáng ngày 19/9, oàn i biu Quc hi (BQH) n v thành ph à Nng gm các ông, bà:
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; Nguyn Bá Sn - y viên y ban T pháp ca Quc hi;
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 8, Quc hi khóa 14 d kin khai
mc vào ngày 21/10 ti Hà Ni.

Quang cnh bui tip xúc

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 8 ng thi
thông báo kt qu gii quyt 15 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 ý kin v các
vn nh: ng x ca Quc Hi trc tình hình bin ông, vic cho thuê t dài hn các c khu kinh t. C tri
Hòa Khánh Nam trn tr: vic m tràn lan các chuyên ngành y khoa các trng i hc t thc có m
bo cht lng u ra hay không? Tình trng ô nhim môi trng và cht lng i sng ca ngi dân gn bãi
rác Khánh Sn; gii ta, n bù khu vc d án Tân Cng Thành,…

C tri Liên Chiu nêu kin ngh

ông Nguyn ng Huy - Ch tch UBND qun tr li các vn liên quan

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
i din oàn i biu Quc hi, các S ban ngành thành ph và lãnh o qun Liên Chiu ã tip thu, tr li
các kin ngh ca c tri.

Phm Bình.

