Ti hi ngh trc tuyn 34 ng c viên i biu Hi ng nhân dân (HND) TP à Nng khóa X, nhim k 2021-2026 tip xúc vi c
tri ti các n v bu c s 5, 9, 10, 11, 13 và 15... nhiu c tri bày t ý nguyn là các ng c viên sau khi trúng c cn sâu
sát, nm tâm t nguyn vng ca ngi dân ni mình ng c và quan tâm, gii quyt nhng vn "nóng" ti c s.
C tri à Nng tìm hiu danh sách nhng ng c viên HND TP nhim k 2021-2026.
Theo các c tri, ti à Nng vn còn nhiu im "nóng" v môi trng hoc mt s vn ngi dân quan tâm nhng trong thi
gian qua vn cha c gii quyt dt im. V vn môi trng, c tri xã Hòa Sn (H. Hòa Vang) mong mun TP sm thc hin
ch trng di di 34 h dân thôn Hòa Khê (xã Hòa Sn) do nm gia ngha trang ca TP n ni mi ngi dân an c, lc
nghip… C tri Phan Phú Hip (P. Hòa An, Q. Cm L), phn ánh: d án mng Khe Cn ã c TP u t và trin khai, tuy
nhiên, n khi thi công li gây ô nhim môi trng do nc cng tràn ra nh hng n i sng ngi dân, c tri mong mun
thành ph quan tâm khc phc. C tri Lê ình Thi (P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê) nêu ý kin: hin ti trên a bàn phng
có 3 h thng cng thoát nc thi sinh hot cha qua x lý, chy trc tip ra bin, do ó TP cn có gii pháp x lý nc thi trc
khi ra bin m bo môi trng bin và ngh quan tâm n vic thu gom rác thi, ô nhim ti mt s ch trên a bàn TP.
Ngoài ra, c tri P. Mân Thái (Q. Sn Trà), phn ánh: trên a bàn phng hin nay có rt nhiu lô t trng, c mc hoang,
vô tình tr thành ni tp kt rác sinh hot ca ngi dân gây ô nhim môi trng. c bit, TP ã giao cho qun 1.200m2 -ng
Vân n làm ni tp kt rác, ngh khai thác, s dng tránh các im tp kt rác nh l trong khu dân c. ng thi, các nhà
hàng, khu dân c ven bin có tình trng x nc thi t do gây ô nhim môi trng bin nhng ít c kim tra, x lý nghiêm
nhng trng hp vi phm...
Mt s vn khác cng c c tri quan tâm và mong mun các ng c viên sau khi trúng c cn có bin pháp khc phc,
nh: Làm th nào nâng cao i sng vt cht và tinh thn cho ngi lao ng trong nhim k 2021-2026. Bin pháp nào
va phát trin kinh t bin, va bo v tt an ninh chính tr ti a phng?; tình trng hc sinh, sinh viên ã tt nghip i hc,
trng ngh không có công n vic làm ã tr thành gánh nng cho gia ình và xã hi... C tri ngh các ng c viên cn
quan tâm n vn gii quyt vic làm cho các em...
Mt s c tri khác nêu ý kin: ti mt s khu dân c trong TP cha có trung tâm vn hóa th thao, nhà sinh hot cng
ng... vì vy, rt mong chính quyn b trí qu t xây dng, làm ni vui chi, gii trí cho ngi dân. Ngoài ra, c tri Nguyn
Thanh Ngc (P. Tân Chính, Q. Thanh Khê) mong mun: các i biu cn nâng cao vai trò giám sát ca các c
quan chc nng trong vic thc hin Ngh quyt ca HND v kinh t - xã hi, v an ninh - quc phòng. i vi nhng d án,
công tác giám sát phi m bo xuyên sut t khâu thit k- lp d toán - u thu hoc giao thu - thi công - nghim thuquyt toán a vào khai thác, s dng.
Mt trong nhng ni dung c nhiu c tri quan tâm là mt s khu vc trên a bàn P. An Hi Tây (Q. Sn Trà) ang còn
nm trong d án treo. Có d án kéo dài t nm 1997 n nay, làm cho c s h tng cha c khp ni ng b, gây khó khn
cho i sng nhân dân; vn khc phc tình trng xâm thc ca bin; m bo an toàn cho 4.147 h, 15.785 nhân khu ang
sinh sng ti 11 khu chung c b thm dt, xung cp, h thng PCCC h hng nghiêm trng, nh hng n công tác PCCC
và mong mun có nhng thay i cn bn trong công tác qun lý nhà chung c, kp thi sa cha, thay mi các thit b
quan trng nh h thng thang máy, h thng PCCC...
Bên cnh nhng ni dung c th, các c tri mong mi các i biu HND TP à Nng nhim k 2021-2026 cn quan tâm
trong chng trình hành ng: ban hành thêm các vn bn pháp lý mnh, có sc rn e nhm kp thi x pht nhng hành
vi vi phm pháp lut có nh hng trc tip n an ninh quc gia, trt t an toàn xã hi và quá trình phát trin kinh t - xã
hi ca TP à Nng sm tr thành trung tâm kinh t- xã hi ln ca c nc, hng n ô th sinh thái, hin i, thông minh và
áng sng; có các gii pháp hu hiu nhm thc hin hiu qu ngh quyt 119/2020 ca Quc hi khóa XIV v thí im t chc
mô hình chính quyn ô th và mt s chính sách c thù phát trin TP à Nng góp phn thc hin tt Ngh quyt 43NQ/TW ngày 24-1-2019 ca B Chính tr v xây dng và phát trin TP à Nng n nm 2030, tm nhìn 2045; cn quan
tâm n các d án Quy hoch TP à Nng và các d án có liên quan n môi trng (nhà máy x lý rác thi Khánh Sn,
xây dng nhà máy nc Hòa Liên); các d án v Giáo dc ào to (khu ô th i hc à Nng, i hc liên cp quc t); các d án
v Y t (Trung tâm iu tr ung bu Quc t cht lng cao; m rng Bnh vin Sn - Nhi à Nng); v Giao thông là d án xây
dng cng Liên Chiu...
Vi nhng óng góp ca c tri, các ng c viên cam kt nu c tín nhim, bu làm i biu HND TP nhim k 2021-2026 s làm
ht sc mình không hoài công k vng ca c tri.
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