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Nhận thức các vấn đề liên quan lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc cảnh quan đô
thị mà Đà Nẵng đang phải đối mặt:
+ Làm thế nào để Đà Nẵng trở thành thành phố môi trường?
+ Lựa chọn mô hình đô thị như thế nào đủ sức chứa 2,5-3 triệu dân? Đô thị có
bản sắc, tiện ích cao nhưng phải tạo ra nhiều giá trị gia tăng phát triển kinh tế xã hội?
+ Làm thế nào giữ gìn môi trường trước sức ép của quá trình đô thị hóa và dân số
tăng cao? Phát triển nhanh nhưng phải bền vững, ưu tiên tăng trưởng kinh tế nhưng
đồng thời chú trọng gìn giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên (Sông, núi, Biển), đảm bảo
an ninh quốc phòng…?
Tất cả đều đó rất cần những giải pháp tổng thể, có hệ thống, vừa mang tầm chiến
lược nhưng cũng phải cụ thể để có thể triển khai thực hiện.
Chương trình hành động của tôi tập trung vào những nội dung trọng tâm sau đây:
Thứ nhất, là tiến sỹ chuyên ngành quy hoạch vùng & đô thị, tôi sẽ tham gia đề
xuất những kế hoạch dài hạn và hằng năm về sử dụng đất đai, quy hoạch xây dựng,
phát triển đô thị và nông thôn; Tham gia kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản, quy
định quản lý về xây dựng, đất đai, chú trọng lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính,
tăng cường phân cấp phân quyền trong cấp phép xây dựng và quản lý đô thị. Tham
gia giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị đảm bảo đúng quy hoạch, tiết kiệm tài

nguyên, bám sát mục tiêu đã đề ra, phù hợp lợi ích lâu dài, góp phần sử dụng nguồn
ngân sách nhà nước cũng như các nguồn vốn đầu tư khác một cách hiệu quả.
Thứ hai, với hơn 15 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và NCKH, tôi sẽ tham
gia đề xuất các chủ trương, chính sách, tận dụng mọi nguồn lực nhằm đổi mới mạnh
mẽ, toàn diện lĩnh vực giáo dục đào tạo, nhất là việc ưu tiên đầu tư nâng cấp CSVC,
đội ngũ CBGD, môi trường học tập các bậc mầm non và phổ thông; Khắc phục tình
trạng học thêm dạy thêm tràn lan và nhiều vấn đề liên quan khác đang gây tổn hại
đến nguồn lực đầu tư cho giáo dục trong toàn xã hội; Kiến nghị với chính quyền tăng
cường phối hợp và hỗ trợ các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
trên địa bàn thành phố góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, chú trọng đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao. Tôi sẽ chú trọng đề xuất các biện pháp khuyến khích
các hoạt động NCKH, gắn nghiên cứu với thực tiễn phát triển của địa phương, với
từng lĩnh vực, từ đó có thể tận dụng những phát minh, sáng chế và ứng dụng công
nghệ tiên tiến đối góp phần phát triển đô thị Đà Nẵng theo hướng văn minh, hiện đại.
Ngoài ra, với tư cách là ủy viên BCH TW Hội KTS Việt Nam, Phó CT thường
trực Hội KTS Đà Nẵng, Ủy viên Liên hiệp các Hội KHKT thành phố, tôi sẽ có cơ hội
thuận lợi để tiếp xúc, phối hợp với các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài
nước, qua đó tranh thủ được trí tuệ, tâm huyết, những sáng kiến đóng góp cho hoạt
động của HĐND trong lĩnh vực quản lý và phát triển đô thị Đà Nẵng.
Thứ ba, là đại biểu được cử tri trên địa bàn Quận Liên Chiểu bầu chọn, tôi sẽ
chú trọng nghiên cứu đề xuất giải pháp ưu tiên nguồn lực, chính sách ưu đãi nhằm
thu hút nguồn đầu tư phát triển đô thị phía Tây Bắc thành phố, tạo ra các yếu tố tạo
thị nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội, hoàn chỉnh hạ tầng và nâng cao trình
độ văn hóa văn minh đô thị. Với hàng trăm nhà máy, XNCN, nhiều trường đại học,
cao đẳng, TH chuyên nghiệp lớn đang hoạt động trên địa bàn Quận Liên Chiểu, tôi sẽ
chú trọng công tác đảm bảo môi trường, an toàn giao thông và nâng cao đời sống
văn hóa cho hàng vạn công nhân, sinh viên đang cư trú tại đây. Đ c iệt đối với 3
Phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc, tôi sẽ nghiên cứu và tìm
hiểu những vấn đề mà lâu nay cử tri phản ảnh, đề xuất với các cơ quan chức năng
giải quyết dứt điểm các quy hoạch treo, điều chỉnh dự án quy hoạch không hiệu quả,
khai thác quỹ đất hiện có để tăng cường xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa phục vụ
nhu cầu người dân trên địa bàn; nhất là kiến nghị tăng cường giải pháp giảm thiểu

tác hại của thiên tai cho các khu dân cư nằm trong vùng dễ bị tổn thương, phát huy
giá trị làng nghề truyền thống, nhất là đời sống vật chất tinh thần của những gia đình
chính sách, hộ ngh o, hộ di dời giải t a.
Cuối cùng, phải sâu sát thực tế, hiểu dân, bám dân, trăn trở với đời sống người
dân mới có thể tham gia kiến nghị những chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu cho
mọi tầng lớp nhân dân nhưng đồng thời phải đáp ứng lợi ích lâu dài cho tương lai
thành phố. Do đó, tôi sẽ dành nhiều thời gian tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri
theo nhiều hình thức, ưu tiên thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu, ghi
nhận những bức xúc, tâm tư nguyện vọng và đề xuất của cử tri để truyền tải, phản
ánh đến diễn đàn HĐND thành phố, đồng thời trong phạm vi quyền hạn của mình,
tham gia với các cơ quan có trách nhiệm để xử lý, giải quyết và báo cáo với cử tri
những kết quả đạt được. Tôi sẽ tích cực tham gia chất vấn các cơ quan của chính
quyền các vấn đề mà cử tri quan tâm, những bất cập trong quá trình xây dựng, phát
triển đô thị và kiến nghị các cấp xem xét giải quyết những nguyện vọng chính đáng
của mọi tầng lớp nhân dân. Tôi sẽ tích cực công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động
người dân thực hiện để các nghị quyết của HĐND, các chính sách quản lý nhà nước
đi vào cuộc sống.
Nếu được tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND thành phố, tôi xin cam kết thực
thi đầy đủ và có hiệu quả các nội dung chương trình hành động của mình, thực hiện
tốt nhất trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, tích cực tham gia mọi hoạt động
của HĐND, đáp ứng lòng mong đợi và sự tín nhiệm của bà con cử tri.
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