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Kính thưa bà con cử tri,
Kính thưa các đồng chí đại biểu, lãnh đạo địa phương.
Tôi tên là Lê Thanh Hải,
Sinh ngày 21/3/1963
Chỗ ở hiện nay: số 235, Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Bình,
quận Hải Châu.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ luật - chuyên ngành Điều tra tội phạm.
Cấp bậc: Đại tá Công an nhân dân.
Chức vụ : Thành ủy viên,
Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng.
Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri để trình
bày Chương trình hành động với tư cách là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân
dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
Kính thưa bà con cử tri, qúi vị đại biểu,
Hướng đến mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn
minh, hiện đại như Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đề ra; trên
cương vị, trách nhiệm công tác của mình, trước đòi hỏi của cuộc sống và cử tri
đặt ra; tôi xác định chương trình hành động giai đoạn 2016-2021 gồm 3 nội dung
chính như sau:
Thứ nhất: Giữ vững An ninh Quốc gia, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên lĩnh
vực phòng, chống tội phạm, TTATGT với 4 nhóm giải pháp:
1. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các thành phố; phối hợp với
các ngành, đoàn thể vận động các tầng lớp nhân dân, huy động mọi nguồn lực
đảm bảo ổn định chính trị, thực hiện Chương trình quốc gia phòng chống tội
phạm; tiếp tục thực hiện “chương trình 5 không, 3 có” của thành phố; tạo môi
trường thuận lợi để thành phố phát triển nhanh, bền vững.
2. Tổ chức có chiều sâu các hoạt động phòng ngừa, tấn công, trấn áp các
loại tội phạm; kiên quyết triệt phá tội phạm có tổ chức, chuyên trộm cắp tài sản;
cướp giật; gây rối, đánh nhau sử dụng hung khí; cờ bạc, cá độ; đòi nợ thuê,
cưỡng đoạt tài sản; Tội phạm và tệ nạn ma túy; đấu tranh có hiệu quả với tội

phạm tham nhũng, tội phạm về môi trường. tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen,
3. Tiếp tục làm giảm tai nạn giao thông đường bộ trên cả 3 tiêu chí (giảm
số vụ, số người chết và số người bị thương), xây dựng Văn hóa giao thông của
người dân thành phố.
Chủ động phối hợp thực hiện đồng bộ các giải pháp, tiếp tục làm chuyển
biến mạnh mẽ hơn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị: giáo dục, tuyên truyền
rộng rãi, kết hợp thường xuyên tuần tra kiểm soát các địa bàn trọng điểm, các
tuyến giao thông quan trọng, phát hiện xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm
pháp luật về trật tự an toàn giao thông;
Phát huy tính tích cực, nét đẹp văn hóa ứng xử của nhân dân thành phố,
của đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải và của cán bộ chiến sỹ làm công tác tuần
tra, kiểm soát; tích cực, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông của người dân
thành phố; góp phần xây dựng văn hóa, văn minh đô thị, phát triển du lịch,
thương mại.
4. Phối hợp đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây
dựng “tổ dân phố, thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “giúp đỡ cảm hóa
thanh thiếu niên vi phạm pháp luật”, “phòng, chống bạo lực gia đình”. Hiệp đồng
chặt chẽ với lực lượng quân sự, biên phòng và các lực lượng nòng cốt vận động
nhân dân tham gia các phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Hai là: xây dựng đội ngũ cán bộ Công an thực sự của dân, vì dân phục vụ.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách, công khai thủ tục hành chính, qui trình, thời
hạn giải quyết, mức phí và lệ phí. Tập trung giáo dục, kiểm tra công việc của cán
bộ chiến sỹ công an thông qua qui trình, chế độ công tác, lịch công tác, việc tuân
thủ pháp luật. Xây dựng các thiết chế tiếp nhận, xử lý ngay, trả lời kịp thời những
thông tin do tổ chức, công dân cung cấp qua tổng đài 113, qua Trang thông tin
điện tử CATP, báo Công an thành phố; và các mạng xã hội để tiếp nhận thông tin
từ người dân.
Đặc biệt quan tâm giáo dục đạo đức công vụ, văn hóa giao tiếp, ứng xử,
kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông, kiểm soát trật tự
đô thị, cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, cảnh sát khu vực, bộ phận tiếp
nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
Rèn luyện lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng, chống tội phạm phải thực sự
xứng đáng là công cụ sắc bén của chính quyền và nhân dân thành phố, là khắc
tinh của tội phạm.
Động viên thỏa đáng các hành động tận tụy vì nhân dân; kỷ luật nghiêm
minh cán bộ có hành vi thờ ơ, thiếu trách nhiệm, vô cảm trước các yêu cầu chính
đáng của công dân.

Vấn đề trọng tâm thứ ba là:
Tôi rất vinh dự được ứng cử tại Đơn vị bầu cử số 4 gồm các phường Vĩnh
Trung, Thạc Gián, Chính Gián, nơi những năm qua đời sống của nhân dân đã có
những tiến bộ, đi lên cùng sự phát triển chung của thành phố. Tuy nhiên vẫn còn
đó nhiều khó khăn cần giải quyết, đó là: môi trường sống, thiết chế văn hóa đô
thị, các tệ nạn nhất là cờ bạc, số đề, ma túy, tình hình vi phạm pháp luật đang tồn
tại, hàng ngày, hàng giờ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân.
Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp
thu phản ánh, kiến nghị của cử tri, chỉ đạo các đơn vị, các lực lượng công an bám
sát cơ sở, dựa vào nhân dân để giải quyết các tệ nạn, xóa bỏ các nguyên nhân,
điều kiện phát sinh tội phạm.
Tôi đặt ưu tiên quyền lợi của cử tri khi cùng tập thể Hội đồng nhân dân
thảo luận các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế- xã hội của thành phố; giải
thích, vận động cử tri hiểu đúng, đồng thuận, ủng hộ các quyết định của chính
quyền; tích cực thực hiện chức năng giám sát, đảm bảo quyền lợi, nguyện vọng
chính đáng của nhân dân.
Trên đây là 3 vấn đề lớn mà tôi hết sức quan tâm. Tôi tin rằng nếu vinh
dự được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐNDTP, với vị trí là Thành ủy viên,
PGĐ CATP đồng thời là ĐB HĐNDTP tôi có đủ điều kiện để góp ý có trách
nhiệm với thành ủy và HĐNDTP, cũng như tổ chức thực hiện các vấn đề mà
thành phố và cử tri đặt ra. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
thành phố; Hiện thực hóa kỳ vọng về một thành phố Đà Nẵng an bình, đáng sống.
Cảm ơn bà con cử tri và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà
Nẵng đã tạo điều kiện để tôi trình bày Chương trình hành động của mình.
Xin trân trọng cảm ơn!
Lê Thanh Hải
Ứng cử viên Đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Đà Nẵng
Nhiệm kỳ 2016 - 2021

