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Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu,
Kính thưa bà con cử tri,
Tôi tên là: Đoàn Xuân Hiếu, sinh ngày: 29/7/1981
Quê quán: Tam Hòa, Núi Thành, Quảng Nam
Nơi thường trú: Tổ 21B, P. Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc
hội và Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Theo Kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử Đại biểu hội đồng nhân dân
thành phố của Uỷ ban bầu cử thành phố và UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng, hôm nay,
tôi được vinh dự tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri tại Quận Cẩm Lệ để trình bày chương
trình hành động của mình với tư cách là ứng cử viên Đại biểu hội đồng nhân dân thành
phố nhiệm kỳ 2016 – 2021. Trước hết, cho phép tôi được gửi đến quí vị đại biểu và bà
con cử tri lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.
Kính thưa quí vị và bà con cử tri,
Được sự tín nhiệm của cử tri nơi tôi đang công tác và nơi cư trú và Ban Thường
trực UBMTTQVN thành phố đã hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND
thành phố khóa IX, bản thân tôi luôn nhận thức sâu sắc về vị trí, chức năng, nhiệm vụ
và quyền hạn của HĐND; tôi ý thức được trọng trách lớn nhất của mỗi ứng cử viên
mang theo trong hành trang làm chức năng đại biểu của mình là đại diện cho ý chí,
nguyện vọng của cử tri. Vì vậy, vai trò và trách nhiệm của người đại biểu HĐND là
phải thường xuyên phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức của “người đại biểu nhân

dân”, gần gũi với cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh kịp
thời và đầy đủ với HĐND, đồng thời cùng với HĐND kiến nghị với các cơ quan chức
năng giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của cử tri và nhân dân
nảy sinh từ cuộc sống.
Là ứng cử viên ứng cử trên địa bàn Quận Cẩm Lệ tại các phường Hòa Phát,
Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây và Hòa An, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng
nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu và cố gắng rèn
luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ để tập
trung hoàn thành các nhiệm vụ và thực hiện các quyền của người đại biểu nhân dân
như sau:
Thứ nhất, với kiến thức được đào tạo các ngành Luật, Quản trị kinh doanh và
Cao học về Truyền thông và Quan hệ công chúng ở nước ngoài, tôi sẽ cố gắng phát
huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò của người
đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ
hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân trên địa bàn quận Cẩm Lệ, nhất là 4
phường nơi tôi ứng cử. Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử
tri và nhân dân để đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và
nhân dân mong đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, xây
dựng văn hóa văn minh đô thị, xây dựng hệ thống chính sách an sinh xã hội, đền ơn
đáp nghĩa, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện nâng cao chất
lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thông qua các hoạt động giám sát và
chất vấn tại các kỳ họp.
Thứ hai, với vai trò của một đại biểu chuyên trách công tác tại Văn phòng
Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, tôi sẽ cố gắng phát huy, tham gia tích cực và có
hiệu quả vào việc thực hiện 2 chức năng cơ bản của HĐND đó là chức năng quyết
định những chủ trương, biện pháp quan trọng của địa phương và chức năng giám sát
đối với cơ quan nhà nước theo Luật định; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của
HĐND; giám sát việc tuân theo pháp luật... để từ đó cùng với tập thể HĐND thực hiện

có hiệu quả các vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình xây dựng và phát triển thành
phố Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.
Thứ ba, với quá trình công tác hơn 12 năm gắn bó với thanh niên, thiếu niên và
nhi đồng, tôi sẽ cố gắng đem tiếng nói của cử tri trẻ đến với nghị trường để Hội đồng
có những quyết sách thiết thực chăm lo cho thanh thiếu niên nhi đồng thông qua việc
giáo dục toàn diện và hình thành nhân cách và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ; thông qua
việc định hướng nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên; qua việc
xây dựng các thiết chế văn hóa, vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi…
Kính thưa quí vị và bà con cử tri,
Tôi rất vinh dự được về tham gia ứng cử tại Quận Cẩm Lệ, nơi tôi và gia đình
sinh sống và gắn bó hơn 35 năm qua, để luôn cảm thấy vui mừng và tự hào trước
những thay đổi từng ngày của Quận nhà, từ đó, luôn mong muốn được đóng góp một
phần công sức của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng nói
chung và Quận Cẩm Lệ nói riêng.
Được trở thành đại biểu HĐND thành phố sẽ là vinh dự to lớn đồng thời cũng là
trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân tôi phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, đề
cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu vì cuộc sống ấm no, bình yên và hạnh phúc của
người dân, vì sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng ổn định và phát triển. Vì vậy,
tôi rất mong sẽ luôn nhận được sự quan tâm ủng hộ của đông đảo bà con cử tri, của
các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể, của các đồng chí, đồng nghiệp
và gia đình để vượt qua những khó khăn, trở ngại, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người
“đại biểu nhân dân”, xứng đáng với sự tin cậy, tín nhiệm của cử tri.
Xin trân trọng cảm ơn Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp đã tổ chức
buổi tiếp xúc cử tri hôm nay, cảm ơn bà con cử tri đã đến dự và ủng hộ tôi cùng các
ứng cử viên khác.
Xin kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc bà con cử tri sức khỏe và hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn./.

