Chiu ngày 17-3, t i biu HND TP do i biu Võ Công Trí, Phó Bí th Thng trc Thành y à Nng ã ch trì bui
tip công dân ti Tr s tip công dân qun Sn Trà. Cùng d tip dân có lãnh o qun; i din lãnh o các c quan
chuyên môn thuc UBND qun.

i biu Võ Công Trí phát biu

Trong thi gian 01 bui, ã có 3 ý kin ca công dân c phn ánh, kin ngh vi HND TP ti bui tip dân v các vn
: ngh thành ph sm gii ta, chnh trang nút tht c chai ti t 38 phng Phc M m rng ng kit cho thng, m bo
thông thoáng và to cnh quan khu vc vì hin nay on này ang vng nhà, t ca 3 h dân. Mt s tiu thng ch
An Hi Bc ngh xây dng li ch theo kiu cun chiu m bo vic kinh doanh, buôn bán c liên tc, không ng ý
p toàn b ch xây dng li vì nh th rt lãng phí…

Tr li v các ni dung phn ánh, kin ngh ca công dân, i din t i biu HND TP cho bit: ngh v m rng nút tht
ng kit ti t 38 Phc M ã c t i biu HND TP tip thu ti t tip xúc c tri cui nm 2016 và hin UBND TP ã công b
quy hoch phù hp cho các h dân, vì vy HND TP ghi nhn ý kin phn ánh tip tc ôn c. i vi vic xây dng li
ch An Hi Bc, theo ông Cao Xuân Thng, Bí th Qun y, Ch tch HND qun Sn Trà, i biu HND TP thì ch
trng ca thành ph là ng ý vi vic xây dng li ch An Hi Bc và ã cp kinh phí nên vic xây dng li ch s c tin
hành. Sau bui tip công dân này, lãnh o UBND qun Sn Trà s t chc gp mt tiu thng ch An Hi Bc thông
báo c th v ch trng, kinh phí và s ly ý kin li ca các tiu thng trong ch.
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