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CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
(Báo cáo tại HN tiếp xúc cử tri Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông (Sơn
Trà) và huyện đảo Hoàng Sa (ĐVBC số 10, TP Đà Nẵng)

Kính thưa chủ trì hội nghị!
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa toàn thể bà con cử tri!
Lời đầu tiên, cho phép tôi trân trọng cảm ơn UBMTTQVN TP, quận Sơn Trà và
lãnh đạo huyện đảo Hoàng Sa; các phường Thọ Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông đã
tạo điều kiện để bản thân tôi và các ứng cử viên được gặp gỡ với bà con cử tri 3
phường chúng ta trong buổi chiều hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn bà con cử tri đã
dành thời gian về đây để các ứng cử viên chúng tôi có dịp được trình bày Chƣơng
trình hành động của mình khi tham gia ứng cử viên Đại biểu HĐNDTP khóa IX.
Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể bà con dồi dào
sức khỏe và hạnh phúc!
Kính thưa quý vị và tất cả bà con cử tri!
Là người con Quảng Nam, được sinh sống tại quận Sơn Trà gần 30 năm, tôi thực
sự hạnh phúc trước sự đổi thay nhanh chóng của quận chúng ta. Và tôi cũng rất vui đã
có cơ hội đóng góp một phần nhỏ sức lực, tâm huyết của mình trong sự đổi thay ấy vừa
với tư cách là công dân của quận, vừa là người thực hiện vai trò chăm lo, bảo vệ quyền,
lợi ích chính đáng cho phụ nữ.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, kết quả tốt đẹp, bà con chúng ta vẫn còn
phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và dường như khó khăn, thách thức nào
gắn với gia đình, với phụ nữ. Cho nên, chúng tôi luôn xác định có tổ chức Hội có vai
trò, trách nhiệm trong việc cùng với các cấp, các ngành cùng tháo gỡ trong thời gian
đến (1).
Chính vì vậy, được giới thiệu tham gia ứng cử Đại biểu HĐND TP, tôi nhận
thức rõ đó vừa là vinh dự, vừa là cơ hội để tôi thực hiện tốt hơn vai trò, trách nhiệm
và tâm huyết của mình trên cương vị được giao. Vì vậy, nếu được bà con ủng hộ để
được tham gia HĐNĐ TP khóa IX, ngoài việc thực vai trò, trách nhiệm của người
đại biểu HĐND pháp luật đã quy định (2), tôi xin báo cáo với bà con cử tri những
vấn đề tâm huyết nhất trong Chƣơng trình hành động của mình và rất mong bà con
chia sẻ, ủng hộ:
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Vấn đề thứ nhất tôi đặc biệt quan tâm là: Hỗ trợ gia đình phụ nữ phát triển
kinh tế, có việc làm và giảm nghèo
Để thực hiện nội dung này:
- Một mặt, bản thân thân tôi sẽ tiếp tục cùng với tổ chức Hội Phụ nữ tích cực
khai thác mọi nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp;
hỗ trợ vốn vay, phương tiện làm ăn cho phụ nữ, nhất là phụ nữ chưa có việc làm, bà
con tiểu thương;
Hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây
dựng, sữa chữa nhà ở …(2).
- Mặt khác, tại các diễn đàn của HĐNDTP và diễn đàn khác, sẽ đề xuất với
chính quyền thành phố có những biện pháp cụ thể, thiết thực hơn về những vấn đề này,
nhất là bà con ở 3 phường chúng ta – là những người bị tác động trực tiếp của môi
trường biển, biến đổi khí hậu.
Vấn đề thứ hai tôi rất quan tâm là: Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ, phòng
chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình
Đây cũng là nhiệm vụ của tổ chức Hội nhằm mục tiêu xây dựng gia đình no ấm,
bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.Chính vậy:
- Một mặt, bản thân tôi sẽ cùng các cấp Hội tăng cường hơn nữa công tác tuyên
truyền, giáo dục kiến thức về chăm sóc sức khỏe; hỗ trợ phụ nữ trong việc chăm sóc
sức khỏe sinh sản; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các cơ quan chức năng trong phòng
chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, trong đó tập trung hỗ trợ các gia đình giáo dục
con em vi phạm pháp luật, sử dụng ma túy, phụ nữ tham gia cờ bạc, số đề…góp phần
giữ gìn an ninh trật tự địa phương.
- Mặt khác, tích cực đề xuất chính quyền thành phố thực hiện các biện pháp cụ
thể, hiệu quả hơn trong vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và gắn vấn đề vệ sinh an toàn
thực phẩm với bảo đảm việc làm, đời sống của bà con, nhất là bà con ngư dân, tiểu
thương buôn bán thực phẩm từ biển.
Vấn đề thứ ba: Hỗ trợ các gia đình trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ
em, nhất là trẻ độ tuổi mầm non
Mặc dù, Đà Nẵng chưa phải là địa bàn “nóng” về bạo hành trẻ em, nhưng cũng
đã xảy ra một số vụ việc liên quan đến tai nạn thương tích, thậm chí tính mạng trẻ em
do các cơ sở giữ trẻ tư nhân gây ra. Thời gian qua, Hội LHPN TP cũng đã có những
khảo sát thực tế và những việc làm cụ thể cho vấn đề này.
- Trong thời gian đến, bản thân tôi sẽ cùng với các cấp Hội tiếp tục tuyên truyền
kiến thức chăm trẻ chăm sóc trẻ cho các thành viên gia đình;
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- Vận động các cấp Hội, HVPN tăng cường giám sát hoạt động của nhóm trẻ độc
lập tư thục trên địa bàn trong chăm sóc trẻ;
- Đề xuất chính quyền nghiên cứu việc đầu tư nhà ở, nhất là khu chung cư cho
người dân có thu nhập thấp ở các phường chúng ta gắn với việc bố trí diện tích hợp lý
nhà trẻ và khu vui chơi của trẻ là con em khu chung cư.
Kính thưa quý vị và toàn thể bà con cử tri!
Ngoài những vấn đề tôi đã quan tâm, trình bày ở trên, có lẽ, còn rất nhiều nguyện
vọng, mong đợi của bà con đối với các ứng cử viên, tôi hy vọng trong buổi tiếp xúc
được lắng nghe ý kiến của bà con.
Nếu được bà con tin tưởng, tôi xin hứa sẽ nổ lực hết mình để thực hiện tâm huyết
của mình trên để không phụ lòng tin của bà con chúng ta, nhằm góp phần nâng cao hơn
nữa chất lượng cuộc sống của bà con, đặc biệt là gia đình chính sách, ngư dân; các hộ
nghèo; các gia đình đang có người thân đang tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo quê
hương.
Xin trân trọng cảm ơn bà con cử tri và cũng thông qua bà con cử tri tham dự Hội
nghị này, cho tôi xin được gửi gắm Chƣơng trình hành động của mình đến bà con cư
tri không có mặt hôm nay.
Xin kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc
và thành công trong cuộc sống.
Trân trọng cảm ơn!
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Chú thích (chỉ trình bày khi có thời gian hoặc cử tri đề nghị làm rõ Chương trình hành động):
1. Vấn đề việc làm, thu nhập của một bộ phận nhân dân còn hạn chế (nhất là các hộ bị tác
động trực tiếp bởi biến động môi trường biển, biến đổi khí hậu, giải tỏa đền bù…); điều kiện, môi
trường sản xuất, kinh doanh, nhất là những hộ sản xuất, kinh doanh thiếu vốn, kiến thức làm ăn;
an ninh, trật tự an toàn xã hội vẫn tồn tại và tiềm ẩn những phức tạp; công tác chăm sóc sức
khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm (vẫn là nỗi lo lắng thường nhật của bà con, nhất là phụ nữ đối
với các thành viên gia đình, với thế hệ tương lai)...
2. Gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để phản ánh
với HĐND TP; tham gia giám sát việc thực thi pháp luật và các nghị quyết của HĐND của các tổ
chức, cá nhân...
3. Ngoài việc tín chấp cho các 5.778 hộ gia đình vay vốn của Ngân hàng CSXH/ 58,621 đồng,
trong 5 năm qua, BTV Hội LHPN TP cân đối nguồn Hội đang quản lý, nguồn khai thác của các tổ
chức tạo điều kiện cho gần 800 hộ gia đình trên 3 phường chúng ta vay vốn/11,170 tỉ đồng; hỗ trợ
326,700 triệu đồng về xây dựng, sữa chữa nhà ở;phương tiện sinh kế, học bổng cho các gia đình 3
phường và quân nhân Vùng 3 Hải quân có hoàn cảnh khó khăn.
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