CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố
Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016- 2021
Kính thưa
- ………………………………………………………………………
- Các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận quận Cẩm Lệ và các phường
- Kính thưa toàn thể bà con cử tri
Lời đầu tiên cho phép tôi được chân thành cảm ơn bà con cử tri Hòa An, Hòa
Phát, Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây cách đây 5 năm đã tin tưởng và tín nhiệm bầu tôi
làm đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011- 2016; cảm ơn lãnh đạo Đảng,
chính quyền, Mặt trận quận Cẩm Lệ và các phường đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành
nhiệm vụ đại biểu của mình; cảm ơn Thường trực UNMTTQVN thành phố đã tiếp tục
hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016- 2021
và tổ chức buổi tiếp xúc cử tri hôm nay. Đối với bản thân tôi, được tiếp tục giới thiệu
trở về ứng cử tại địa bàn quận Cẩm Lệ là niềm vinh dự lớn vì chính nơi đây tôi đã
trưởng thành từ thời còn học trường PTTH Hòa Vang, 5 năm là đại biểu HĐND trên
địa bàn quận và hơn 20 năm công tác dù ở vị trí khác nhau nhưng vẫn luôn gắn bó với
lãnh đạo và bà con nhân dân quận nhà.
Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cử tri.
Trong nhiệm kỳ qua bản thân tôi đã không ngừng cố gắng phấn đấu hoàn thành
nhiệm vụ đại biểu của mình đặc biệt trong việc thu thập, phản ánh trung thực và kiến
nghị HĐND thành phố cùng chính quyền địa phương giải quyết những ý kiến, nguyện
vọng của bà con cử tri; giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND và tham gia
thảo luận, biểu quyết những chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của thành
phố trong đó có quận Cẩm Lệ. Tôi vui mừng vì những ý kiến, kiến nghị của bà con cử
tri thời gian qua đã cơ bản được giải quyết. Vui mừng, vì diện mạo đô thị quận Cẩm Lệ
đã dần dần hoàn thiện với cơ cấu kinh tế hợp lý và tăng trưởng bền vững, cơ sở hạ tầng
với không gian đô thị hiện đại, giáo dục – đào tạo, y tế và các dịch vụ hành chính công
cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân, môi trường và các chính sách an sinh xã hội
đảm bảo.
Tuy nhiên để phát triển quận Cẩm Lệ thành một trong những quận trung tâm của
thành phố đô thị loại 1, một số vấn đề đặt ra với sự phát triển của quận và đời sống của
bà con nhân dân là:
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- Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và thúc đẩy hoàn thành các dự án tái định cư trên địa
bàn quận, hạn chế các dự án treo gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân.
Kịp thời hỗ trợ đối với đất nông nghiệp không sản xuất được do thi công các dự án và
bố trí đất tái định cư.
- Tập trung phát triển sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp gắn liền với
việc tạo việc làm và đảm bảo môi trường sống trong sạch cho người dân.
- Giải quyết vấn đề ngập úng, ô nhiễm môi trường khu dân cư và ô nhiễm công
nghiệp nhằm phấn đấu xây dựng quận Cẩm Lệ trở thành “Quận môi trường” vào năm
2020
Đó cũng chính là điều mà tôi trăn trở. Với trách nhiệm, tâm huyết và kinh
nghiệm, vị trí công tác của bản thân, nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại
biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ đến, chương trình hành động của tôi sẽ tập trung vào
một số vấn đề chính cụ thể như sau:
Một là : Thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của đại biểu HĐND thành phố
cụ thể là: liên hệ chặt chẽ và dành nhiều thời gian tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện
vọng của bà con cử tri để kịp thời kiến nghị với HĐND, chính quyền, các ngành, các
cấp giải quyết. Tiếp tục kiến nghị với HĐND thành phố giải quyết những kiến nghị
còn vướng mắc ở cử tri trên địa bàn quận Cẩm Lệ trong nhiệm kỳ qua. Tích cực tham
gia giám sát việc giải quyết đơn khiếu nại nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
cử tri. Giám sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan nhà nước, của các tổ chức kinh tế,
tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang và của nhân dân. Nỗ lực tham gia xây dựng HĐND
thành phố ngày càng vững mạnh.
Hai là: kiến nghị thành phố tập trung vào việc đẩy nhanh tiến độ giải tỏa, đền
bù, bố trí đất tái định cư đối với khu vực đã có quy hoạch trên địa bàn; sớm có kế
hoạch phân kỳ cụ thể để thu hồi diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh
hưởng từ các dự án. Cùng với lãnh đạo đảng, chính quyền, mặt trận của địa phương
quan tâm đến việc bảo đảm các chính sách an sinh xã hội nhằm nâng cao chất lượng
cuộc sống của nhân dân như: chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm đặc biệt cho
hộ dân tái định cư, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và giáo dục đào tạo. Cùng
với các đại biểu HĐND đơn vị quận Cẩm Lệ tham mưu, đề xuất, kiến nghị với HĐND
thành phố ban hành những chủ trương, chính sách phát triển quận Cẩm Lệ trở thành
đơn vị hành chính với những yêu cầu của đô thị loại 1, đặc biệt là cơ sở hạ tầng hoàn
chỉnh nhằm phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch sinh thái.
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Ba là: Làm tốt vai trò chức trách với cương vị là Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ
chức hữu nghị. Tôi sẽ luôn nỗ lực, tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố
ban hành những chính sách đẩy mạnh công tác đối ngoại hội nhập quốc tế nhằm tạo
lập môi trường quốc tế thuận lợi thu hút các nguồn lực như vốn, công nghệ, tri thức, du
lịch và đầu tư nước ngoài với mục đích phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của
thành phố trong đó có quận Cẩm Lệ. Đồng thời tích cực góp phần tăng cường mở rộng
hoạt động đối ngoại của HĐND thành phố.
Đặc biệt vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho các hoạt động nhân
đạo từ thiện và an sinh xã hội sao cho các nguồn viện trợ này thực sự được triển khai
hiệu quả từng xã/phường và đến từng đối tượng thụ hưởng là người dân nhất là đối với
hộ nghèo, trẻ em nghèo, nạn nhân chất độc cam, người khuyết tật vv…
Riêng về phần mình, là một ứng cử viên nữ, tôi thật sự quan tâm và thấu hiểu
đến những vấn đề đặt ra với chị em phụ nữ như vấn đề bất bình đẳng giới, việc làm,
chăm sóc sức khỏe, phòng chống bạo lực gia đình vv…Bản thân tôi sẽ cùng với các nữ
đại biểu khác tham mưu, đề xuất với HĐND thành phố ban hành và giám sát việc thực
hiện những chính sách có liên quan đến phụ nữ và trẻ em nhằm bảo vệ quyền và lợi ích
chính đáng của phụ nữ và trẻ em.
Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn Thường trực UNMTTQVN thành phố và
quận Cẩm Lệ đã tổ chức cho tôi được gặp gỡ cử tri để báo cáo chương trình hành động
của mình. Cảm ơn bà con cử tri đã đến dự và luôn ủng hộ tôi trong thời gian qua. Rất
mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể địa
phương; sự theo dõi và tín nhiệm của bà con cử tri Hòa An, Hòa Phát, Hòa Thọ Đông,
Hòa Thọ Tây để tôi có cơ hội góp phần cùng các vị đại biểu HĐND khác đưa hoạt
động của HĐND thành phố ngày càng hiệu quả đáp ứng được yêu cầu, quyền và lợi ích
chính đáng của nhân dân.
Một lần nữa kính chúc quý vị đại biểu, bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và
thành đạt.
Xin chân thành cảm ơn.
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