Sáng ngày 10/7/2020, ti hi trng UBND phng Hòa Khánh Bc, i biu HND qun và i biu HND phng
ã có bui tip xúc c tri trên a bàn phng. Tham d bui tip xúc c tri có Ông Nguyn Nhng - QUV,
PCT UBND qun Liên Chiu và toàn th các c tri tham d.

Toàn cnh hi ngh TXCT

Ti hi ngh Bà Phm Th Hng Hnh - QUV, Bí th ng u phng Hòa Khánh Bc thay mt T i biu HND
qun báo cáo kt qu k hp th 14 HND qun va qua và báo cáo kt qu tr li ý kin, kin ngh ca c tri.
HND phng báo cáo kt qu k hp th 11; Báo cáo tóm tt tình hình kinh t - Xã hi ca phng 6 tháng
u nm 2020 và phng hng nhim v 6 thang cui nm 2020; Thông báo kt qu gii quyt các ý kin c tri
ti k hp th 10 HND phng khoá XI.

Bà Phm Th Hng Hnh - QUV, Bí th ng u phng thông qua báo cáo kt qu k hp th 14 HND qun

Ti hi ngh c tri có 9 ý kin, kin ngh, gi gm các v i biu HND qun và HND 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, tình trng ln chim va hè
làm ni buôn bán, on ng Âu C xung cp h hng nng gây ti nn giao thông cho ngi dân. công tác
môi trng thu gom rác thi ti các khu dân cha cha m bo kp thi, gii to bù các d án quá lâu làm
nh hng n cuc sng ca các h dân, nâng cp sa cha tuyn ng kit 14 Bùi Chát, sa cha ng kit 34 Âu
c, các np cng thoát nc ti t 48 và t 49 ã h hng nghiêm trng cn c sa cha kp thi, cp s tm trú cho
các công dân và ngi tm trú còn nhiu bt cp cha kp thi.

Phát biu ca c tri ti bui tip xúc

Thay mt UBND qun Ông Nguyn Nhng - QUV, PCT UBND qun Liên Chiu và Ông ng c Nht PCT UBND phng Hòa 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 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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