CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN
DÂN THÀNH PHỐ KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021
( Ứng cử viên Lê Xuân Hòa )
Kính thưa đ/c chủ trì Hội nghị;
Kính thưa quý vị đại biểu;
Kính thưa toàn thể bà con cử tri.
Hôm nay tôi rất vinh dự được có mặt ở đây để trình bày chương trình hành
động của mình với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐNDTP nhiệm kỳ 2016 –
2021. Trước hết có thể nói rằng về nhiệm vụ chung của người đại biểu là thông qua
tập thể và tự mình để thực hiện hai chức năng chủ yếu của HĐND đó là: chức năng
quyết định và chức năng giám sát. Trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu chủ yếu của
HĐNDTP đó là thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần
thứ XXI, cũng như chuyển tải ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để ban
hành các chủ trương, chính sách phù hợp, kịp thời, đồng thời thực hiện chức năng
giám sát việc tuân thủ pháp luật, việc triển khai thực hiện nghị quyết đối với các
cơ quan chức năng; trên cơ sở đó để cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện thắng
lợi mục tiêu xây dựng phát triển KT-XH, QP-AN thành phố giai đoạn 2015- 2020.
Đối với tôi, là ứng cử viên trên địa bàn quận Sơn Trà, địa bàn trọng điểm để
phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch, kinh tế biển của thành phố, cũng là địa bàn trọng
điểm về quốc phòng an ninh. Qua thực tế công tác, nếu được bà con cư tri tín
nhiệm bầu chọn làm đại biểu, trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chung của
người đại biếu như đã nêu ở trên, tôi sẽ tích cực giành thời gian, tập trung trọng
tâm vào các nội dung cụ thể sau đây:
Một là: Về thực hiện định hướng phát triển kinh tế của địa phương.
Tích cực đóng góp vai trò của mình trong việc tham gia đề xuất, thẩm định
để cùng tập thể HĐNDTP quyết định các chủ trương, chính sách nhằm khai thác có
hiệu quả tiềm năng tự nhiên, lợi thế kinh tế biển, thực hiện tốt chủ định hướng phát
triển mạnh các ngành dịch vụ, du lịch, thương mại của thành phố nói chung cũng
như của quận Sơn Trà nói riêng. Bên cạnh đó thông qua việc nắm bắt tâm tư
nguyện vọng của người dân, tìm hiểu thực tế để kiến nghị đề xuất HĐNDTP, cơ
quan chức năng có giải pháp phù hợp giúp đỡ bà con ngư dân thực hiện tốt chủ
trương hoán đổi tàu có công suất lớn, vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế, đồng
thời bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Hai là: Quan tâm góp phần cải thiện đời sống nhân dân.
Sơn Trà xuất phát từ là một địa bàn có tính chất thuần nông, cư dân sống
chủ yếu dựa vào nông nghiệp và ngư nghiệp. Thời gian qua, trong quá trình phát
triển đô thị nhanh, giải tỏa di dời trên diện rộng, việc chuyển đổi ngành nghề, giải
quyết việc làm cho người dân còn có những bất cập, một bộ phận dân cư còn khó
khăn. Tính tới đầu năm 2016 quận Sơn Trà có 14,6% hộ cận nghèo, hộ nghèo và
hộ nghèo đặc biệt khó khăn chiếm tỷ lệ 14,6% , tỷ lệ này đối với toàn thành phố là
12,1% . Từ thực tế đó với tư cách là đại biểu đứng chân trên đại bàn quận, tôi cam
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kết sẽ giành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu cuộc sống thực tế của người dân, tích
cực tham gia đề xuất, kiến nghị với HĐNDTP, các cấp chính quyền tích cực thực
hiện các chủ trương về an sinh xã hội; giải quyết việc làm; chăm lo cải thiện đời
sống của nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Đề án
giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố.
Ba là: Về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.
Có thể nói vấn đề VSATTP, là một vấn đề rất bức xúc hiện nay, được cử tri
toàn thành phố quan tâm, bên cạnh đó là vấn đề vệ sinh môi trường. Trong thời
gian qua chủ trương của thành phố là xây dựng thành phố môi trường, thành phố
thân thiện, và chúng ta đã đạt được những thành quả rất đáng tự hào. Tuy nhiên
hiện nay trên đại bàn thành phố vẫn còn những điểm ô nhiệm kéo dài chưa được
giải quyết dứt điểm, vệ sinh môi trường, VSATTP vẫn đang là mối quan tâm lo
lắng của bà con cử tri.
Từ thực tế đó với vai trò, trách nhiệm người đại biểu, tôi sẽ xác định những
nội dung, địa chỉ, yêu cầu cụ thể để kiến nghị gải quyết; trong đó có cả việc phân
bổ, bổ sung ngân sách hàng để góp phần giải quyết tốt đối với lĩnh vực này.
Bốn là: Về lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính.
Trong những năm qua thành phố Đà Nẵng là một trong những địa phương
dẫn đầu về cải cách thủ tục hành chính, về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Tuy
nhiên, có thể nói rằng người dân, cộng đồng doanh nghiệp chưa thực sự yên tâm
đối với lĩnh vực này. Tôi cho rằng cần tiếp tục rà soát để hoàn thiện về quy trình,
thủ tục, đặc biệt là tăng cường tính công khai, minh bạch, nâng cao tinh thần, trách
nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ CBCC, để người dân, cộng đồng doanh nghiệp
thực sự thuận lợi trong giải quyết công việc, thuận lợi trong tiếp cận chủ trương,
chính sách, thuận lợi trong tiếp cận đất đai.Thông qua khảo sát, nắm tình hình thực
tế, lắng nghe ý kiến của người dân, tôi sẽ tích cực tham gia giám sát, đề xuất để
tiếp tục nâng cao chất lượng đối với lĩnh vực này.
Năm là: Về giải quyết đơn thư của công dân.
Trong thời gian qua giám sát giải quyết đơn thư của công dân là một trong
những hoạt động được Thường trực HĐNDTP đặc biệt quan tâm. Thông qua đó đã
tạo chuyển biến tích cực đối với lĩnh vực này trên địa bàn thành phô. Tuy nhiên đối
với lĩnh vực này vẫn còn những tồn tại cần được tiếp tục quan tâm giải quyết như:
Việc thụ lý giải quyết không đảm bảo thời gian theo quy định, đặc biệt là đơn thư
kiến nghị; trách nhiệm của người đứng đầu, công tác thanh tra trách nhiệm đối với
các cấp, các ngành, công tác phối hợp trong giải quyết. Trên cơ sơ đó tôi sẽ giành
thời gian để tăng cường hoạt động giám sát đối với lĩnh vực này.
Trên đây là 5 lĩnh vực mà tôi đặt trọng tâm trong nhiệm kỳ đại biểu.
Tuy nhiên tôi xác định rằng bên cạnh việc xác định trọng tâm công việc thì
điều quan trọng hơn hết là người đại biểu phải biết hòa mình vào cuộc sống, sống
thực cuộc sống với người dân, bên cạch đó phải xây dựng cho mình bản lĩnh, có
như vậy mới có thể chuyển tải được một cách trung thực ý chỉ, nguyện vọng của
nhân dân. Đồng thời phải thực hiện một cách có trách nhiệm, đầy đủ quyền của
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người đại biểu để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.
Kính thưa bà con cử tri!
Trong thời gian qua, trước thềm bầu cử, lời hứa của mỗi ứng cử viên là vấn
đề được dư luận quan tâm. Tôi cho rằng lời hứa rất quan trọng, là cơ sở để nâng
cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu cũng là cơ sở để tăng cường sự gắn kết giữa
cử tri và đại biểu. Tôi nghĩ rằng, lời hứa phải đi đôi với thực hiện và phải cụ thể để
nhân dân giám sát. Với suy nghĩ đó, nếu được tín nhiệm bầu chọn làm đại biểu, tôi
xin hứa: Tất cả kiến nghị của cử tri đối với tôi, tôi sẽ trực tiếp gặp gỡ người kiến
nghị, người liên quan nắm bắt đầy đủ nội dung, nguyện vọng để chuyển tới cơ
quan, người có thẩm quyền giải quyết; đồng thời tự mình tìm hiểu về chính sách,
pháp luật liên quan để theo dõi, giám sát đôn đốc để giải quyết, trả lời thỏa đáng
đối với bà con cử tri.
Cuối cùng xin kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc bà con cử tri dồi dào sức
khỏe và hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn!
Ứng Cử Viên

Lê Xuân Hòa
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