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Ngân sách HĐND thành phố Đà nẵng nhiệm kỳ 2011-2016
Trước khi trình bày chương trình hành động của mình, tôi xin gửi lời cảm
ơn đến Thường trực HĐND thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố đã hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố Đà
Nẵng, khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.
Là đại biểu HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đơn vị
Thanh Khê, bản thân tôi cùng với các vị đại biểu HDND ứng cử trên địa bàn đã
cố gắng thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, thường xuyên đi tiếp xúc cử tri,
lắng nghe ý kiến bà con cử tri, tổng hợp kiến nghị với HĐND thành phố và đã có
nhiều ý kiến, kiến nghị đó đã được HĐND tiếp thu đưa vào nghị quyết và triển
khai thực hiện có kết quả trên thực tế.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cử tri quan tâm chưa được giải quyết
hoặc giải quyết chưa triệt để, một số vấn đề mới nảy sinh cần phải được tiếp tục
tháo gỡ.
Qua theo dõi thì chúng ta thấy được rằng, hoạt động của HĐND thành phố
nhiệm kỳ vừa qua ngày càng thiết thực, kỳ họp luôn được đông đảo nhân dân
quan tâm, theo dõi, vì vậy, yêu cầu của cử tri đối với đại biểu HĐND thành phố
khóa mới ngày càng cao hơn, sự gửi gắm và kỳ vọng cũng lớn hơn. Do vậy, được
tham gia ứng cử đại biểu HĐND lần này, nhất là được tiếp tục ứng cử trên địa
bàn quận Thanh Khê, là vinh dự và trách nhiệm lớn đối với tôi. Nếu được cử tri
tín nhiệm, trúng cử đại biểu HĐND khóa mới, tôi sẽ cùng các đại biểu khác tiếp
tục tham gia giải quyết những tồn tại, những phần việc dở dang của khóa trước,
đồng thời tôi sẽ tập trung thực hiện một số việc chính như sau:
1/ Với kinh nghiệm hoạt động giám sát trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách
nhiệm kỳ vừa qua, tôi sẽ cố gắng phát huy, tham gia tích cực và có hiệu quả vào

việc thực hiện 2 chức năng cơ bản của HĐND đó là chức năng quyết định và
chức năng giám sát.
Cùng với các đại biểu khác, tôi sẽ giám sát chặt chẽ chiến lược phát triển,
giải pháp cũng như sự điều hành của chính quyền thành phố, tập trung giám sát
việc vào chủ trương đầu tư các công trình XDCB, tránh trường hợp ngân sách
đầu tư vào các công trình chưa thật cần thiết hoặc lãng phí; giám sát thu hồi các
dự án chậm triển khai ở trung tâm thành phố, các dự án ven biển; công tác thu chi
ngân sách; công tác xúc tiến đầu tư của thành phố… Trên cơ sở đó, tham mưu, đề
xuất những giải pháp cụ thể để khắc phục những bất cập, vướng mắc, thúc đẩy
thực hiện hiệu quả chiến lược phát triển kinh tế thành phố, để thành phố tăng
trưởng vững chắc chủ yếu từ phát sinh kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhân
dân, từng bước nâng cao đời sống người dân.
2/ Đối với địa bàn quận Thanh Khê, nhất là 4 phường nơi tôi ứng cử:
phường Xuân Hà, Tam Thuận, Tân Chính và Thanh Khê Đông, ngoài việc tham
gia tiếp xúc cử tri theo luật định, tôi sẽ thường xuyên đi thực tế, nắm bắt thực
tiễn, thu thập và phản ảnh trung thực với HĐND thành phố những tâm tư, nguyện
vọng của người dân, đây là cơ sở hết sức quan trọng góp phần làm cho các quyết
nghị của HĐND thành phố đáp ứng yêu cầu thực tế của địa phương. Đồng thời
kiến nghị với các cấp, các ngành chức năng giải quyết kịp thời, đúng đắn với
những yêu cầu chính đáng của cử tri, nhất là những bức xúc liên quan đến đời
sống hàng ngày của người dân. Bên cạnh đó, tôi sẽ nghiên cứu các tài liệu, báo
cáo của các cơ quan chức năng kết hợp với các nguồn thông tin khác để chủ động
đề xuất các giải pháp giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân như vấn đề vệ
sinh an toàn thực phẩm, các chính sách an sinh xã hội, xử lý các điểm ô nhiễm
môi trường, xử lý các ngập úng, công tác an ninh trật tự, và đặc biệt là chính sách
chăm lo cho ngư dân, không chỉ đây là bộ phận có ý nghĩa quan trọng trong việc
thực hiện chủ quyền trên biển, mà còn là bảo đảm an sinh cho một lĩnh vực mà
thành phố vốn có lợi thế.
3/ Thực hiện tốt các quyền của người đại biểu HĐND, nhất là quyền chất
vấn người đứng đầu các cơ quan, tổ chức theo Luật định. Qua thực tế và kinh
nghiệm của đại biểu HĐND khóa trước, tôi nhận thấy rằng, để giải quyết các kiến
nghị, khiếu nại của người dân, người đại biểu HĐND phải có kiến thức, phải
thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và theo đuổi đến cùng việc giải quyết
các kiến nghị của cử tri; truy vấn đến cùng trách nhiệm của các cơ quan chức

năng để kiến nghị thực hiện đúng, đủ, đảm bảo được các quyền lợi chính đáng và
hợp pháp của người dân. Do vậy, bản thân tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt vai trò và
trách nhiệm của người đại biểu nhân dân
Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri,
Hơn 15 năm công tác ở các cơ quan, đoàn thể, tôi nhận thức sâu sắc rằng,
công việc có thành công hay không tùy thuộc chủ yếu vào lòng dân và sức dân,
do đó cần phải tin dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của dân và thực hiện mục tiêu
cuối cùng là không ngừng nâng cao chất lượng sống cho nhân dân. Đó cũng
chính là tâm niệm luôn nhắc nhở tôi trong thực hiện bất cứ nhiệm vụ, công tác
nào được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Bản thân tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao kiến
thức, phẩm chất đạo đức, và nhất là rèn luyện để luôn có bản lĩnh, chính kiến
vững vàng để bảo vệ lẽ phải, đảm bảo công bằng, đấu tranh với sai trái, tiêu
cực… luôn mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của địa
phương, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố Đà Nẵng.
Xin trân trọng cảm ơn Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt nam các cấp đã tổ
chức buổi tiếp xúc cử tri hôm nay, cảm ơn bà con cử tri đã đến dự và ủng hộ tôi
trong suốt nhiệm kỳ qua.
Xin kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc bà con cử tri sức khỏe và hạnh
phúc.
Xin trân trọng cảm ơn./.
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