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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
của ông Nguyễn Nho Khiêm
ứng cử viên đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021
Trong thời gian qua, tôi được cử tri thành phố Đà Nẵng tín nhiệm bầu là đại biểu
HĐND thành phố khoá 8, nhiệm kỳ 2011 - 2016, đồng thời được giao một số nhiệm vụ
khác như: Phó Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội của HĐND thành phố; Ủy viên Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các
Hội Văn học - Nghệ thuật, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố; Tổng biên tập tạp chí Non
Nước... Trong các cương vị công tác, tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không
ngừng học tập, phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và
năng lực quản lý, năng lực chuyên môn, mong đóng góp vào sự phát triển chung của
thành phố.
Tôi rất vinh dự được Uỷ ban bầu cử thành phố phân bổ về ứng cử tại các phường
Hải Châu 1, Hải Châu 2, Thạch Thang, Thanh Bình và Thuận Phước thuộc quận Hải
Châu – một quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng, rất mong được cử tri tiếp tục ủng hộ
và tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021 và xin hứa với
toàn thể bà con cử tri 6 nội dung sau đây:
1. Tôi sẽ dành thời gian và công sức nhiều hơn nữa để thực hiện trọng trách người
đại biểu nhân dân. Thực tâm lắng nghe, giải quyết kịp thời các nguyện vọng, lợi ích chính
đáng của nhân dân. Phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Hội đồng nhân
dân thành phố và các cơ quan liên quan. Có trách nhiệm theo dõi, giám sát các vấn đề mà
cử tri nêu ra cho đến khi có kết quả cuối cùng.
2. Theo dõi, giám sát việc cải cách thủ tục hành chính, chống các biểu hiện thiếu
trách nhiệm, vô cảm, hách dịch, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức gây phiền hà cho
dân, nhất là trên lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hướng dẫn chính sách thuế và các giấy tờ,
hồ sơ liên quan khác. Tạo điều kiện tốt nhất cho các hộ kinh doanh, buôn bán vừa phát
triển kinh tế gia đình vừa đóng góp cho xã hội.
3.Quan tâm đến việc thực thi chính sách pháp luật về môi trường và kết quả xử lý,
khắc phục ô nhiễm môi trường trên các địa bàn. Ra sức cùng với nhân dân chung tay xây
dựng môi trường sống sạch, đẹp, văn minh, hiện đại.
Trước mắt là đảm bảo vệ sinh môi trường sông và biển, tạo điều kiện cho nhân dân
hưởng thụ các giá trị của biển từ cầu Thuận Phước đến quận Liên Chiểu và môi trường
văn hóa vui chơi giải trí dọc sông Hàn. Đặc biệt là phát triển không gian đô thị, cây xanh,
công viên, điểm vui chơi giải trí để nâng cao hơn nữa chất lượng sống của người dân.
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Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các ngành lên quan đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,
nâng cao chất lượng giáo dục, giải quyết việc làm cho người lao động và các chính sách
an sinh xã hội.
4. Hiện nay tệ nạn ma túy, cờ bạc và các tệ nạn xã hội khác có diễn biến ngày càng
phức tạp. Trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát các giải pháp cai nghiện ma
tuý và các biện pháp hạn chế tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư.
5. Với tư cách Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, Chủ tịch Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng, tôi chú trọng đến việc giữ gìn và
phát huy truyền thống văn hóa, văn học - nghệ thuật. Quan tâm hơn nữa đến đời sống văn
nghệ sĩ, tạo điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng và
giá trị cao.
Chú trọng đến chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, cụ thể là việc thực hiện
các tiêu chí xây dựng “văn hóa, văn minh đô thị”, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân
cư, xây dựng nếp sống văn hóa giao thông. Thường xuyên chú trọng đến các thiết chế
phục vụ nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa, văn học nghệ thuật của người dân.
6. Với tư cách là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, Tổng
biên tập tạp chí Non Nước tôi sát cánh cùng với các nhà báo phản ánh trung thực, khách
quan, kịp thời ý chí, nguyện vọng của người dân trên các lĩnh vực, đồng thời bằng ngòi
bút nhiệt huyết của nhà báo, góp phần chống các hiện tượng tiêu cực của xã hội, bảo vệ
lợi ích của nhân dân.
Bên cạnh đó, tạp chí Non Nước ưu tiên đăng tải các sáng tác mới của văn nghệ sĩ
trên các lĩnh vực văn học, âm nhạc, nghệ thuật sân khấu, nghệ thuật múa, ảnh nghệ thuật,
hội họa, văn nghệ dân gian và kiến trúc. Thông qua các tác phẩm này sẽ góp phần quan
trọng trong việc xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc
gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh". Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn
nhắc nhở ý thức và hành động của chúng ta trong tâm nguyện phục vụ nhân dân.
Xin trân trọng cảm ơn.

Đà Nẵng, Ngày 11 tháng 5 năm 2016
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