Chiu ngày 26/9/2013, oàn i biu Quc hi (BQH) n v à Nng gm các ông: Hunh Ngc Sn-Phó Ch tch
Quôc hôi, Hunh Ngha-Phó Ch tch HND-Trng oàn BQH thành ph à Nng và Thân c Nam-Phó Ch
nhim Vn phòng QH ã có bui tip xúc c tri ti qun Ng Hành Sn chun b ni dung cho k hp th 6, Quc hi
khóa XIII.
Ti bui tip xúc, sau khi nghe ông Hunh Ngc Sn-Phó Ch tch Quc hi thông báo nhng ni dung c bn s c
tho lun ti k hp th 6, c tri qun Ng Hành Sn thng nht cao. Trên c s ó, nhiu c tri nêu lên nhng vn bc
xúc và ngh oàn i biu Quc hi n v à Nng xem xét, có ý kin trong k hp Quc hi ti. Các ý kin ca c tri xoay
quanh vn nâng cao vai trò, trách nhim ca Quc hi trong phòng, chng tham nhng.
C tri Lê Thng, phng M An cho rng: Gic tham nhng làm mt uy tín ca ng, mt lòng tin trong nhân dân;
vì vy, k hp ti Quc hi cn bàn và a ra nhng c ch kim soát, giám sát quyn lc trong vic phòng, chng
tham nhng.
ng quan im trên, c tri Nguyn Vn Si, trú phng M An cho rng: Phòng, chng tham nhng và x lý tham
nhng thi gian qua còn s nhm ln, s oan sai, s vu khng, trù dp nên gây nh hng không tt trong ni b ng.
C tri ngh trong k hp QH ti cn ra nhiu bin pháp chng tham nhng trit , có bin pháp x lý nghiêm i vi
nhng cá nhân, tp th vi phm.
Nhiu c tri cng bày t quan tâm v thông tin lng cán b, công chc, viên chc không sng nên dn n nhiu t
nn xã hi nh tham ô, sách nhiu, làm vic thiu trách nhim; và mong rng Quc hi ky này cng cn dành
nhiu thi gian nghiên cu chính sách tin lng phù hp; ng thi, xây dng c ch giám sát hiu qu công vic ca
cán b, công chc, viên chc.
Thay mt oàn BQH, B Hunh Ngha ã tip thu và gii áp nhng vn thuc thm quyn; ng thi, ha s tip tc trình
QH xem xét nhng ý kin ca c tri quan tâm trong k hp sp n. B Hunh Ngha cho rng, vic chng tham
nhng ng ta ã và ang trin khai quyt lit thông qua vic thành lp Ban Ni chính t Trung ng n các tnh,
thành trên c nc. Vic "lng khng" mt s n v va phát hin trong thi gian gn ây cng có nguyên nhân trong
vic kê khai tài sn không nghiêm, kê khai ri ó. Theo B Hunh Ngha, sp ti Quc hi s a ra bàn và làm
kiên quyt vic kê khai tài sn./.
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