Chiu ngày 22/9/2016, các i biu Quc hi thành ph, gm: Nguyn Thanh Quang, y viên Ban Thng v,
Trng ban Tuyên giáo Thành y, Trng oàn i biu Quc hi (BQH) n v à Nng, y viên y ban Vn hóa, Giáo
dc, Thanh niên-Thiu niên-Nhi ng Quc hi; Ngô Th Kim Yn, Giám c S Y t, y viên y ban Các vn xã hi
Quc hi; Võ Th Nh Hoa, Giám c S T pháp, y viên y ban Pháp lut Quc hi tip xúc c tri Ng Hành Sn.
Ti bui tip xúc, thay mt oàn BQH thành ph, bà Ngô Th Kim Yn, Giám c S Y t, y viên y ban Các vn
xã hi Quc hi thông báo d kin nhng ni dung ch yu ca k hp th hai, Quc hi khóa XIV s din ra vào tháng
10 ti; ng thi, báo cáo v hot ng ca oàn BQH thành ph t sau k hp th nht, Quc hi khóa XIV n nay. C th,
trong thi gian qua, oàn BQH thành ph duy trì thng xuyên vic tip xúc lng nghe ý kin, kin ngh ca
công dân. oàn ã tip 14 lt công dân, nhn 41 n th; trong ó, ã chuyn c quan chc nng xem xét, gii quyt
38 n và nhn c kt qu phn hi i vi 11 n; có vn bn hng dn và tr li công dân i vi 1 n; tin hành xác minh,
thu thp h s nghiên cu và ang t chc giám sát vic gii quyt i vi 2 n ca công dân. Sau k hp th nht, Quc hi
khóa XIV, oàn ã t chc 4 cuc tip xúc c tri và tng hp 46 ý kin, kin ngh ca c tri thành ph chuyn các c
quan chc nng xem xét, gii quyt.
C tri ý kin
Ti bui tip xúc, c tri ng Hng Vân (t 8, phng M An) trn tr trc vn bo m quc phòng-an ninh khi các nhà u
t nc ngoài trin khai các d án ven bin; ng thi bày t cn có gii pháp hiu qu trin khai vic qun lý, bo m cht
ch v quc phòng-an ninh. Bên cnh ó, các c tri ca qun Ng Hành Sn cng kin ngh thành ph cn có bin
pháp gii quyt trit tình trng ô nhim môi trng; ngh Chính ph tng cng thanh tra các d án, qun lý cht ch
xe công…
Trng oàn BQH thành ph Nguyn Thanh Quang tr li ý kin c tri
Thay mt oàn BQH n v à Nng, Trng oàn BQH thành ph Nguyn Thanh Quang ghi nhn ý kin, tâm t,
nguyn vng ca c tri i qun Ng Hành Sn và cho bit s báo cáo Quc hi trong k hp n./.
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