CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của Ứng cử viên Đại biểu
Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX nhiệm kỳ 2016 – 2021
(Đơn vị bầu cử số 07: phường Hoà Minh và phường Hoà Khánh Nam)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa toàn thể bà con cử tri phường Hoà Minh và phường Hoà
Khánh Nam – Quận Liên Chiểu!
Tôi tên là Trƣơng Minh Hải, Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành
ủy Đà Nẵng.
Được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú và qua các bước
Hội nghị hiệp thương dân chủ, theo quy định của pháp luật. Hôm nay, tôi rất
vinh dự và vui mừng được Hội đồng bầu cử thành phố giới thiệu về ứng cử
Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại
đơn vị bầu cử số 07, gồm 2 phường: Hoà Minh và Hoà Khánh Nam, quận
Liên Chiểu.
Trước hết, tôi xin trân trọng gửi đến quý vị đại biểu và toàn thể bà con
cử tri phường Hoà Minh và phường Hoà Khánh Nam lời kính chúc mạnh
khỏe, hạnh phúc, thành đạt và luôn chung sức, đồng lòng, chung tay xây
dựng phường Hòa Minh, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu và
thành phố Đà Nẵng thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, an bình, văn
minh, hiện đại///
Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri!
Qua gần 20 năm trực thuộc Trung ương, thành phố Đà Nẵng nói chung
và phường Hoà Minh, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu nói riêng
đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều
vấn đề đang đặt ra trong quá trình phát triển. Là ứng cử viên đại biểu Hội
đồng nhân dân thành phố, tôi luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò của Hội
đồng nhân dân thành phố và ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự
phát triển của địa phương nơi mình ứng cử. Vì vậy, trong Chương trình hành
động của mình, tôi tập trung vào 3 nội dung trọng tâm sau đây:
Thứ nhất, nếu trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tôi sẽ
thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri theo nhiều hình thức,
dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện,
vọng của cử tri để đề đạt, kiến nghị đến Hội đồng nhân dân và các cấp lãnh
đạo thành phố, nhằm góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương.
Thứ hai, đề đạt, kiến nghị để lãnh đạo các cấp đặc biệt quan tâm đến
các vấn đề hiện nay rất được bà con cử tri địa phương quan tâm, cụ thể như:
- Kiến nghị quan tâm tạo nhiều việc làm, giải quyết vấn đề thất nghiệp,
nhằm ổn định đời sống nhân dân, nhất là đối với khu vực di dời giải tỏa, tái
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định cư; đối tượng lao động lớn tuổi, khó khăn trong việc chuyển đổi ngành
nghề, con em sinh viên ra trường không có việc làm.v.v. Huy động nhiều
nguồn lực từng bước giảm nghèo và tăng nguồn thu ngân sách một cách bền
vững cho địa phương.
- Đề xuất có các giải pháp hiệu quả về xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi
rác Khánh Sơn; tình trạng khai thác đất đá ở Phước Lý, Đà Sơn; vấn đề chất
thải của các khu công nghiệp Hòa Khánh, Trung tâm giết mổ gia súc gia
cầm, tình trạng ngập úng kéo dài và các lô đất trống bỏ hoang của các dự án
trên địa bàn gây ô nhiễm môi trường.
- Kiến nghị đẩy nhanh công tác bổ sung, khớp nối quy hoạch, hoàn thiện
cơ sở hạ tầng đồng bộ về đường thảm nhựa, đường bê tông, điện chiếu sáng,
hệ thống cấp - thoát nước, cây xanh ... đảm bảo đời sống sinh hoạt thuận lợi
cho người dân. Quan tâm thực hiện tốt công tác đền bù, giải tỏa, bố trí tái
định cư đối với các dự án đảm bảo hợp lý (như là Dự án khu số 2, số 6 và số
7 Tây Bắc; khu đô thị Phước Lý; và các dự án nhà nước và nhân dân cùng
làm trên địa bàn). Giải quyết dứt điểm các dự án treo trên địa bàn, nhất là dự
án di dời ga Đà Nẵng để người dân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, được xây dựng, sửa chữa nhà cửa, yên tâm làm ăn, SXKD, ổn định cuộc
sống, giảm bớt khó khăn cho công tác quản lý của chính quyền địa phương.
- Đề xuất thực hiện tốt các biện pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh
trật tự trên địa bàn có Bến xe trung tâm thành phố, nơi có đông sinh viên và
công nhân lao động sinh sống, nhất là việc đảm bảo an toàn giao thông để
người dân bớt lo lắng mỗi khi bản thân và gia đình ra ngoài tham gia giao
thông. Tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,
để người dân được yên tâm với bữa ăn hằng ngày của gia đình.
- Kiến nghị quan tâm đầu tư cho lĩnh vực y tế cơ sở, phòng chống dịch
bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và chăm lo sự nghiệp giáo dục, đề xuất
xây dựng mạng lưới trường lớp đạt chuẩn trên địa bàn. Thực hiện tốt chính
sách an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng xã hội – phụ nữ đơn thân
và đối tượng chính sách - người có công. Quan tâm đầu tư xây dựng các thiết
chế văn hóa cơ sở, như: khu vui chơi, giải trí, nhà sinh hoạt cộng đồng; bảo
tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, như lễ hội đình làng Hòa Mỹ,
Hoà Phú, Trung Nghĩa, Phước Lý, Đà Sơn, Khánh Sơn...phục vụ đời sống
văn hóa, tinh thần của người dân.
Thứ ba, để đáp ứng hơn nữa nguyện vọng của cử tri, nếu được bầu làm
đại biểu Hội đồng nhân thành phố, tôi sẽ cùng các đại biểu khác phối hợp với
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, UBND các
cấp và các cơ quan chức năng nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng các
hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng gần dân; xây dựng cơ chế phối hợp xử lý
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thông tin theo hướng nhanh gọn, hiệu quả để có thể tiếp cận và xử lý được
nhiều nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất các thông tin phản ánh của cử tri, thực
sự là cầu nối giữa cử tri với Hội đồng nhân dân và các cấp chính quyền; xứng
đáng với sự tín nhiệm, gửi gắm của cử tri.
Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri!
Ban Tuyên giáo Thành ủy với chức năng nhiệm vụ của mình, chúng tôi
có đội ngũ hàng ngàn báo cáo viên, tuyên truyền viên và cộng tác viên dư
luận xã hội từ thành phố đến cơ sở, thường xuyên, kịp thời theo dõi, nắm bắt
tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn thành phố, nhằm phản ảnh kịp thời, đầy đủ cho Ban
Thường vụ Thành uỷ và các ban, ngành, địa phương có liên quan để theo dõi,
xử lý, nhờ đó mà liên tiếp các nhiệm kỳ qua Ban Tuyên giáo Thành ủy đều
có đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố và tất cả đều hoàn thành tốt nhiệm
vụ của mình. Có thể nói từ thuận lợi trên, cùng với kinh nghiệm công tác
trong suốt thời gian qua của bản thân, và đối chiếu với các tiêu chuẩn của đại
biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật, tôi nhận thấy mình có
đủ điều kiện để thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND thành phố.
Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri!
Là người con quê hương Đà Nẵng, gắn bó với thành phố từ thuở ấu thơ,
trải qua gần 20 năm công tác, tôi luôn nhận thức sâu sắc, công việc có thành
công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân; do đó, phải tin
dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để thực hiện mục tiêu cao cả là
không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Giờ đây, được giới
thiệu về ứng cử ở địa bàn phường Hoà Minh và phường Hoà Khánh Nam quận Liên Chiểu – Địa phương đang có nhiều đổi mới và phát triển sôi động.
Bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự nhưng cũng đầy trách nhiệm. Tôi xin hứa
dù ở bất cứ lĩnh vực công tác nào tôi sẽ hết sức cố gắng thực hiện đầy đủ trách
nhiệm của người đại biểu nhân dân, có trách nhiệm với sự phát triển của địa
phương nơi ứng cử, tích cực tham gia mọi hoạt động của Hội đồng nhân dân
thành phố, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng
nhân dân thành phố, đáp ứng nguyện vọng, lòng mong đợi và sự tín nhiệm
của bà con cử tri.
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam thành phố, quận Liên Chiểu, phường Hoà Minh và phường Hoà
Khánh Nam đã tạo điều kiện cho tôi và các vị ứng cử viên trong đơn vị bầu cử
số 07 được gặp gỡ cử tri để báo cáo Chương trình hành động của mình. Cảm ơn
bà con cử tri đã đến dự, lắng nghe và ủng hộ nhiệt tình.
Một lần nữa, kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc bà con cử tri mạnh
khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn!

