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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA IX
LÊ THỊ MỸ HẠNH
Kính thưa:
- Quí bà con cử tri phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam,
- Các đồng chí đại diện các cơ quan của thành phố, quận Liên Chiểu
và hai phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam,
- Thưa Hội nghị,
Phần thông tin về cá nhân, vị đại diện UBMTTQ thành phố đã báo cáo với hội nghị,
để tiết kiệm thời gian, tôi xin phép không nhắc lại.
Tôi được cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND
thành phố khóa IX, được cử tri nơi công tác và nơi cư trú tín nhiệm, được Ủy ban
bầu cử thành phố phân công về ứng cử tại địa bàn hai phường Hòa Minh và Hòa
Khánh Nam, tôi ý thức được đây là một vinh dự lớn, đồng thời cũng là một trách
nhiệm lớn đối với tôi.
Tôi đã có những cuộc tìm hiểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của hai
phường Hòa Minh, Hòa Khánh Nam; Tôi cũng đã tìm hiểu thêm các vị đại biểu
HĐND được bầu trên địa bàn hai phường ở nhiệm kỳ vừa qua, tôi cũng được biết
các vị đại biểu cũng đã có những đóng góp tích cực, phản ánh kịp thời các ý kiến,
kiến nghị của cư tri và đã được HĐND thành phố tiếp thu đưa vào Nghị quyết để
thực hiện và đã có một số kết quả thực tế.
Nhìn chung, hai phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam chúng ta, bên cạnh các mặt
đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, thì chúng ta cũng đang đứng trước
nhiều khó khăn và thách thức. Vẫn còn ở phía trước nhiều vấn đề cử tri quan tâm,
bức xúc; vẫn còn ở phiá trước những điều còn tiếp nối của các đại biểu HĐND
thành phố khóa trước.
Là ứng cử viên trên địa bàn, tôi quan tâm, chia sẻ với những tâm tư, nguyện vọng
hợp pháp chính đáng của bà con cử tri. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm, ủng hộ,
nếu được trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, với tư cách đại diện cho cử
tri hai phường Hòa Minh và Hòa Khánh Nam quận Liên Chiểu, tôi sẽ cố gắng, nỗ
lực thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
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1. Tôi sẽ thường xuyên theo dõi giám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của
địa bàn mình ứng cử để phản ánh và yêu cầu các tổ chức và cá nhân có thẩm quyền
kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm, cụ thể tập trung vào một số nội
dung sau đây:
- Về tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn:
Có thể nói địa bàn hai phường Hòa Khánh Nam và Hòa Minh đang phải hứng chịu
nạn ô nhiễm môi trường nặng nề, nhất là những hộ dân sinh sống gần bãi rác
Khánh Sơn. Với tư cách Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố ứng cử trên địa bàn,
tôi sẽ theo dõi giám sát kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành
ủy hồi tháng 10 năm 2015 về việc xử lý ô nhiễm môi trường tại bãi rác Khánh Sơn,
kể cả khả năng đóng cửa bãi rác này vào một thời điểm thích hợp. Đương nhiên
trong trường hợp này, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, tôi sẽ kiến
nghị thành phố có lộ trình thích hợp và nhất là có phương án cụ thể để giúp cho bà
con đang mưu sinh kiếm sống ở bãi rác này có điều kiện chuyển đổi việc làm và
được hỗ trợ nhất định trong thời gian chờ đợi.
- Về tình hình trật tự trị an trên địa bàn:
Hòa Minh nằm ở vùng giáp ranh của ba quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Cẩm Lệ
nên tình hình trật tự trị an có phần phức tạp hơn các địa phương khác. Là một Đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố ứng cử trên địa bàn, tôi sẽ tích cực tác động để
thành phố và quận sớm khởi công xây dựng chợ Hòa Phú nhằm góp phần giải
quyết căn bản tình trạng chợ cóc/chợ tạm ở Hòa Minh đang gây ảnh hưởng không
nhỏ đến trật tự trị an và mỹ quan đô thị, bởi đứng trên quan điểm lấy an dân làm
trọng thì chính quyền địa phương cũng khó xóa bỏ triệt để các chợ cóc/chợ tạm khi
chợ Hòa Phú chưa được quan tâm đầu tư.
Ngay cả bãi rác Khánh Sơn nếu kéo dài quá lâu tình trạng ô nhiễm môi trường vượt
ngưỡng chịu đựng của người dân thì cũng có khả năng trở thành điểm nóng về trật
tự trị an như hồi tháng 10 năm ngoái. Chưa kể Hòa Khánh Nam là nơi có nhiều
sinh viên trọ học cũng tạo áp lực đáng kể về trật tự trị an cho địa phương sở tại.
- Về tình hình an sinh xã hội trên địa bàn:
Trên địa bàn Hòa Minh và Hòa Khánh Nam tình hình an sinh xã hội theo tôi tìm
hiểu chúng ta vẫn còn nhiều bức xúc. Đó là tình trạng một số hạng mục hạ tầng đô
thị còn bất cập như có nơi chưa thảm nhựa đường, chưa có hệ thống chiếu sáng
công cộng ở khu dân cư, có nơi chưa được bê tông hóa kiệt hẽm; cống thoát nước
dẫn đến lầy lội và ngập cục bộ vào mùa mưa…
Trên đây là những vấn đề mà một Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố không thể
không quan tâm để góp phần cải thiện tình hình trật tự trị an và an sinh xã hội trên
địa bàn mình ứng cử.
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Ngoài ra, tôi cũng sẽ tiếp tục theo đuổi những nội dung các đại biểu khóa trước đã
chất vấn về những bức xúc của cử tri trên địa bàn hai phường mà chưa được thành
phố giải quyết thỏa đáng, chẳng hạn như vấn đề đầu tư và cấp đất xây dựng nhà
sinh hoạt cộng đồng phù hợp với khoảng cách đi lại của người dân từng tổ dân phố
- chứ không phải liên tổ như hiện nay, hay như các dự án quy hoạch treo lâu nay
trên địa bàn…
2. Tôi sẽ thường xuyên theo dõi giám sát tình hình bạo lực gia đình đối với phụ nữ
và trẻ em gái. Theo như tìm hiểu của tôi thì hiện nay trên địa bàn Hòa Minh và Hòa
Khánh Nam, tình hình phòng chống bạo lực xã hội nói chung và phòng chống bạo
lực gia đình đối với phụ nữ và trẻ em gái nói riêng rất tốt, nhưng trong phạm vi
toàn thành phố chúng ta thì không phải địa bàn dân cư nào cũng được như vậy.
Trước khi chuyển công tác về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tôi đã có nhiều năm làm
việc ở Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đã từng tiếp xúc và tư vấn pháp luật cho
hàng trăm phụ nữ là nạn nhân của bạo lực gia đình, tôi hết sức đồng cảm với chị
em và chắc chắn với tư cách Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tôi sẽ đặc biệt
quan tâm đến kết quả thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình ở các địa
phương và kiên quyết yêu cầu chính quyền và các cơ quan bảo vệ pháp luật xử lý
nghiêm những trường hợp vi phạm không chỉ gây đau đớn về thể xác mà còn làm
tổn thương nghiêm trọng về tâm lý của các nạn nhân.
3. Tôi sẽ phát huy lợi thế của công việc mình đang công tác để có thể hoàn thành
tốt nhất nhiệm vụ của một người đại biểu nhân dân. Nếu được cử tri trên địa bàn
hai phường tín nhiệm bầu làm Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, tôi
có thuận lợi của một người đang lãnh đạo cơ quan tham mưu cho Thành ủy về công
tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tôi sẽ cố gắng phát huy ưu thế
này để có thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của một người đại biểu nhân dân, xứng
đáng với niềm tin yêu và sự kỳ vọng của đông đảo quí vị, bà con cử tri thể hiện qua
những lá phiếu dành cho bản thân tôi.
Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý bà con cử tri.
Xin cảm ơn!
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