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nhiệm kỳ 2016 – 2021
Ứng cử viên TRẦN TUẤN LỢI
Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con cử tri!
Lời đầu tiên, cho phép tôi gởi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất đến
các đại biểu và bà con cử tri!
Tôi xin chân thành cảm ơn Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng và Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tin tưởng, tín nhiệm, hiệp thương giới
thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố (nhiệm kỳ 2016-2021).
Tôi tên là TRẦN TUẤN LỢI, Thạc sỹ, luật sư; sinh ngày 09 tháng 3 năm
1975. Trú tại tổ 50B phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng.
Hiện nay đang công tác tại Đoàn luật sư Tp Đà Nẵng và đang đảm nhận chức vụ:
. Về đảng; Ủy viên UBKT Đảng ủy
. Về chính quyền; Ủy viên Ban chủ nhiệm, Chánh văn phòng Đoàn luật sư Tp.
Hôm nay được đứng trước toàn thể bà con cử tri để phát biểu về chương trình
hành động của một ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố, tôi nhận thức đây là niềm
vinh dự vừa là trách nhiệm của bản thân. Nếu được bà con cử tri quan tâm, tín nhiệm
chọn tôi làm đại biểu, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
Là một luật sư với nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, tôi luôn lắng nghe và
ghi nhận kịp thời những kiến nghị, bức xúc và thắc mắc của các cử tri liên quan đến
vấn đề pháp lý tại trụ sở làm việc và trợ giúp pháp lý lưu động tại các địa phương, là
nơi mà bà con cử tri có thể gởi gắm tất cả nguyện vọng của mình hoặc phản ánh
những bức xúc bất cứ lúc nào, tôi sẽ chuyển tải những kiến nghị của bà con và đôn
đốc, nhắc nhở đến các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết kịp thời.
Bản thân tôi đang đảm nhiệm công việc thường trực tại Văn phòng Đoàn luật
sư, Phòng tư vấn pháp luật miễn phí và Phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tại
đây đã từng giải quyết rất nhiều những vụ việc liên quan đến các lĩnh vực như; Hình
sự, dân sự, đất đai, nhà ở, hôn nhân gia đình … cho nhiều người dân, đây có thể được
xem là một địa chỉ đáng tin cậy, nơi gắn liền với đời sống pháp luật của bà con, để có
thể giải đáp những thắc mắc của bà con liên quan đến pháp luật cũng như là những
vụ việc tiêu cực, gây oan sai ở địa phương, từ đó gởi đến các cơ quan có thẩm quyền
để sớm giải quyết cho bà con.
Có một câu nói tôi thật sự tâm đắc là: Khi pháp luật được ban hành nhưng
không đến với người dân và người dân không biết thì xem như chưa có pháp luật.
Bản thân tôi thật sự trăn trở về câu nói này và với khả năng và sự cố gắng của mình
tôi sẽ làm hết sức mình để đem đến cho mọi người dân tiếp cận được với những văn
bản luật mới được ban hành cũng như những sửa đổi, bổ sung các văn bản luật để bà
con cử tri nắm bắt được tinh thần của các văn bản pháp luật đó mà có cách ứng xử
phù hợp. Trong hơn 15 năm hoạt động nghề nghiệp của mình, bản thân tôi gặp không
ít những vụ án khi hỏi về người phạm tội là khi thực hiện hành vi của mình có biết là
làm như vậy là phạm tội hay không, họ đã trả lời là không biết làm như vậy là phạm
tội. Điều này thể hiện nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế.
Bởi vậy tôi cho rằng; “Tất cả các văn bản pháp luật được ban hành phải đến với mọi
người dân”, để người dân hiểu và biết được việc gì không nên làm.

Nếu được trúng cử trở thành đại biểu HĐND thành phố tôi sẽ tham mưu cho
chính quyền thành phố ban hành những văn bản pháp quy phù hợp với tình hình kinh
tế, chính trị, văn hóa tại địa phương để nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho bà con
cử tri. Bên cạnh đó rà soát lại và loại bỏ những văn bản chưa phù hợp với pháp luật
nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát
triển.
Thưa bà con cử tri,
Thành phố Đà Nẵng là một thành phố định hướng phát triển theo hướng dịch
vụ là chính, trong đó thu hút đầu tư phát triển du lịch bền vững, tương xứng với
ngành mũi nhọn; đa dạng hóa các loại hình vận tải, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bưu
chính, viễn thông, công nghệ thông tin, và quận Thanh Khê của chúng ta cũng vậy,
nên chúng tôi với vai trò là luật sư cũng luôn sẵn sàng, đồng hành và giải đáp mọi
thắc mắc của các cử tri thông qua các Phòng tư vấn pháp luật miễn phí, Phòng tuyên
truyền, phổ biến pháp luật… nhằm giúp các cử tri có thể nắm bắt, ứng dụng vào
ngành mũi nhọn này một cách nhanh chóng, kịp thời để đạt năng suất, hiệu quả cao
nhằm đưa quận Thanh Khê chúng ta nói riêng và Tp Đà Nẵng nói chung phát triển
nhanh trong thời gian đến. Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh
và hiện đại.
Trong khả năng của mình, tôi hứa sẽ nỗ lực cố gắng để đồng hành cùng với bà
con cử tri quận nhà, đặc biệt quan tâm đến những mảnh đời khó khăn, bất hạnh,
những hộ gia đình đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận. Vì thế, tôi sẽ đặc biệt quan
tâm đến những hoàn cảnh này, thông qua các chương trình xã hội từ thiện.
Với thuận lợi là một luật sư đang công tác tại một cơ quan bảo vệ pháp luật, tôi
cam kết luôn chia sẻ và đồng cảm với những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của tất cả
các cử tri, tôi hứa sẽ luôn sát cánh bên bà con cử tri, đồng thời bản thân sẽ cố gắng
hết sức mình để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri đến với cơ quan
chức năng một cách nhanh chóng nhất, trách nhiệm nhất và phản hồi lại cho bà con
cử tri trong thời gian sớm nhất. Bản thân sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần
trách nhiệm cao nhất, gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình nghiêm chỉnh chấp
hành Hiến pháp và pháp luật. Tổ chức nhiều đợt trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp
luật lưu động trên địa bàn quận.
Kính thưa bà con cử tri.
Ngay khi biết sẽ được phân công về đơn vị bầu cử số 6 quận Thanh Khê gồm 3
phường Hòa Khê, An Khê và Thanh Khê Tây, tôi cảm thấy rất vui mừng vì bản thân
tôi đã từng tham gia hỗ trợ pháp lý cho rất nhiều người dân trên địa bàn quận. Vì thế,
tôi không ngần ngại nói rằng, mình sẽ cố gắng làm hết khả năng để nhằm đảm bảo
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho bà con cử tri. Tôi mong muốn nhận được
sự ủng hộ, tín nhiệm của tất cả bà con cử tri, để giúp tôi có thể hoàn thành tốt nhiệm
vụ đã đề ra, góp sức vào sự phát triển nhanh và bền vững của quận Thanh Khê nói
riêng và thành phố Đà Nẵng nói chung.
Trước khi dứt lời, một lần nữa tôi xin gởi lời chúc sức khỏe đến toàn thể bà
con cử tri, cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm theo dõi chương trình hành động này
của tôi!
Trân trọng cảm ơn !

