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Tôi rất vinh dự được Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố
hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa IX, nhiệm
kỳ 2016-2021. Và được phân công ứng cử ở địa bàn quận Liên Chiểu, đơn
vị bầu cử số 7. Trước hết, cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến các
đồng chí lãnh đạo Ủy ban bầu cử, UBMTTQVN thành phố, lãnh đạo Quận
ủy, UBND, UBMTTQVN quận Liên Chiểu, Đảng ủy, UBND,
UBMTTQVN phường Hòa Minh và phường Hòa Khánh Nam, xin được
gửi đến các đồng chí lãnh đạo và toàn thể bà con cử tri lời chúc sức khỏe,
hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!
Kính thưa các đồng chí, toàn thể bà con cử tri!
Hiện là Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng, đã công tác
trong ngành Tư pháp gần 20 năm, công việc chuyên môn liên quan mật
thiết đến đời sống của người dân như phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải
ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, công chứng, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư pháp,…
Tôi ý thức sâu sắc rằng, đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí,
nguyện vọng của nhân dân ở địa phương, tôi ứng cử với một mong muốn
tha thiết được đóng góp trí tuệ, công sức mình, đưa tiếng nói của nhân dân,
nguyện vọng chính đáng của nhân dân vào những quyết định, chủ trương,
biện pháp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, không ngừng
cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở địa phương.
Để thực sự trở thành đại biểu của dân, tôi sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện
chương trình hành động sau đây:
Thứ nhất: Tích cực thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng
cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho dân, đặc
biệt trên lĩnh vực công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, lý lịch tư
pháp… nâng cao chất lượng dịch vụ công. Xây dựng nền hành chính tinh
gọn, hiệu quả, minh bạch với thể chế thống nhất, thủ tục hành chính rõ
ràng, công khai, bộ máy nhà nước gọn nhẹ, cán bộ, công chức, viên chức
trong sạch, thạo việc và tận tâm luôn là nỗi trăn trở, tâm huyết lớn của tôi
mà tôi sẽ ra sức thực hiện.

Thứ hai: Góp phần cùng Hội đồng nhân dân thành phố đề ra những
chủ trương, chính sách thuận lợi cho quận Liên Chiểu phát triển nhanh,
mạnh, bền vững hơn, kiến nghị phân cấp cụ thể cho quận trên một số lĩnh
vực, trong đó tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: ổn định nguồn thu
ngân sách; quy hoạch xây dựng Nhà văn hóa thiếu nhi quận, thiết chế văn
hóa tại 05 phường; chú trọng các chính sách an sinh xã hội, phát triển y tế,
giáo dục, nâng cao đời sống của người dân, trong đó quan tâm chế độ giải
tỏa đền bù, bố trí tái định cư, phát triển nhà ở xã hội, (đặc biệt nhà ở cho
người thu nhập thấp, công nhân lao động trên địa bàn phường); giám sát
đẩy nhanh tiến độ các dự án, kiến nghị ưu tiên xây dựng thêm Nhà sinh
hoạt cộng đồng ở khu dân cư, tiến hành bê tông kiệt hẻm, thảm nhựa và
trang bị điện chiếu sáng các tuyến đường có 50% dân cư; tập trung giám
sát, kiến nghị việc giải quyết những vấn đề tồn tại, bức xúc của 2 phường
như: an ninh trật tự, an toàn giao thông, tệ nạn xã hội, ô nhiễm môi trường
(đặc biệt là bãi rác Khánh Sơn); tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm, nhất là tại các lò mổ gia súc Đà Sơn, Khánh Sơn (thuộc Phường Hòa
Khánh Nam).
Thứ ba: Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương,
HĐND thành phố là cơ quan có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan
trọng của thành phố; là đại biểu HĐND thành phố, tôi sẽ tập trung công
sức, trí tuệ, thời gian cùng tập thể HĐND tham gia xây dựng, thẩm định,
thẩm tra để thành phố ban hành các chính sách, văn bản pháp luật minh
bạch, dễ hiểu, dễ thực hiện và có tính khả thi, đảm bảo được quyền lợi của
công dân, doanh nghiệp. Xây dựng, triển khai chính sách trợ giúp pháp lý,
tư vấn pháp luật miễn phí, đặc biệt cho gia đình chính sách, gia đình khó
khăn, trẻ em, phụ nữ, sinh viên học sinh và các đối tượng yếu thế trong xã
hội. Là Báo cáo viên pháp luật thành phố, tôi sẽ chú trọng ưu tiên đẩy
mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật mới của Trung
ương và của thành phố đến với cán bộ, công chức, viên chức và bà con cử
tri của 2 phường nơi tôi ứng cử.
Như các đồng chí và bà con cử tri đã biết, trong những năm gần đây,
đặc biệt là nhiệm kỳ HĐND thành phố khóa VII, khóa VIII vừa qua,
HĐND thành phố đã ban hành nhiều Nghị quyết với các chủ trương, biện
pháp quan trọng, mang tính đột phá, đậm tính nhân văn như Chương trình
thành phố “5 không”, thành phố “3 có”, Đề án xây dựng Đà Nẵng - thành
phố môi trường, chủ trương xây dựng phát triển nguồn nhân lực cao, thu
hút sinh viên khá giỏi, phát triển nhà ở xã hội… Trong đó, vai trò thẩm
định, “gác cổng” văn bản quy phạm pháp luật của Sở Tư pháp đã được đặc
biệt chú trọng.
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Là một lãnh đạo Sở Tư pháp, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công
tác như: xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ
tục hành chính, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ
sở, theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trợ giúp pháp lý, cải cách tư pháp,
với nghiệp vụ, trách nhiệm và tình cảm của cán bộ Tư pháp, hơn ai hết, tôi
luôn thấu hiểu và nhận thức rõ người dân không chỉ cần chính sách, pháp
luật minh bạch, công bằng, phù hợp với thực tiễn cuộc sống mà còn các
biện pháp, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện các chính sách, văn bản
pháp luật đó; làm sao để mọi hoạt động của các cơ quan Nhà nước và cán
bộ, công chức, viên chức phải thượng tôn pháp luật, đảo bảm tính pháp
chế, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng
với tiêu chí “4 an”: an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm
và an sinh xã hội.
Thứ tư: Thường xuyên gắn bó, tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng, ý
kiến phản ánh, kiến nghị, góp ý của cử tri, để đóng góp đúng và trúng cho
lợi ích của người dân, góp phần ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham
nhũng, tiêu cực, lãng phí; thực hiện chế độ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi
kỳ họp HĐND, kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp. Tích cực tham gia các
hoạt động giám sát, chất vấn, theo dõi kiểm tra đến cùng việc giải quyết,
trả lời đơn thư của các cơ quan chính quyền; phản ảnh trung thực nguyện
vọng của cử tri, kiên trì đeo bám, thúc đẩy thực hiện đến nơi, đến chốn
những quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố.
Trong thời gian tới, để hoàn thành được nhiệm vụ, chắc chắn rằng rất
cần sự quan tâm phối hợp, hỗ trợ của Mặt trận, đoàn thể, tôi rất mong nhận
được sự ủng hộ của bà con cử tri và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương,
mong muốn được cử tri tín nhiệm, giao nhiệm vụ là người đại diện cho cử
tri, tiếp thu và truyền tải những kiến nghị chính đáng của cử tri đến cấp có
thẩm quyền giải quyết. Tôi rất mong được gặp lại cử tri trong thời gian
sớm nhất, để cùng với cử tri chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc
trong công việc và cuộc sống.
Một lần nữa, xin cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe, cảm
ơn UBMTTQVN các cấp và các cơ quan, đơn vị hữu quan đã giúp tôi được
gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri hôm nay.
Xin trân trọng cảm ơn!
Ứng cử viên
Phan Thanh Long
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