CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của Ứng cử viên Đại biểu HĐND TP Đà Nẵng
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa toàn thể bà con cử tri!
Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Cử tri nơi công tác, nơi cư trú đã tín nhiệm
và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã Hiệp thương
giới thiệu tôi ra ứng cử Đại biểu HĐND thành phố.
Xin trân trọng gửi đến các vị lãnh đạo Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam; quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri quận Liên Chiểu lời kính chúc sức
khỏe, hạnh phúc và thành công.
Tôi tên: Nguyễn Thị Thúy Mai , sinh ngày 27/01/1968
Quê quán : Xã Tam Thái, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
Chỗ ở hiện nay : Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng
Chức vụ : Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng
Kính thưa quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri!
Là ứng cử viên Đại biểu HĐND, tôi nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, trách
nhiệm của HĐND:
- HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện
vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra.
- Đại biểu HĐND có trách nhiệm phản ánh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến
nghị của cử tri; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri.
Từ những nhận thức đó, đối chiếu với các tiêu chuẩn của đại biểu HĐND cùng
với kinh nghiệm công tác trong suốt thời gian qua tôi nhận thấy mình có đủ điều kiện
để thực hiện nhiệm vụ người đại biểu HĐND.
Liên Chiểu là một địa bàn quan trọng về phát triển công nghiệp, đóng góp lớn
vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được,
trên địa bàn quận còn nhiều vấn đề bức xúc đặt ra cần ưu tiên giải quyết, đó là vấn đề

việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, môi
trường ở các khu công nghiệp, an toàn vệ sinh thực phẩm, ...
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố, tôi sẽ nỗ lực hết
mình để xứng đáng là người đại diện cho nhân dân tại cơ quan quyền lực tại địa
phương. Trong Chương trình hành động của mình, tôi tập trung vào một số nội dung
trọng tâm sau :
Trước hết, tôi sẽ thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền và lợi ích của nhân
dân; tiếp xúc, giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng,
kiến nghị, bức xúc của cử tri; giám sát, phát hiện những vấn đề còn bất cập trong thực
tiễn để đề đạt kịp thời đến HĐND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền giải
quyết; dành nhiều thời gian, công sức và trí tuệ để tham gia vào các quyết sách của
thành phố.
Thứ hai, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp về số lượng và chất lượng, gắn với
bảo vệ môi trường, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Đẩy
mạnh hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ sinh viên và các đối tượng muốn khởi nghiệp
thành lập và phát triển doanh nghiệp.
Đề xuất, thúc đẩy hình thành và nâng cao hiệu quả các chính sách khuyến
khích phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố, trong đó tập trung vào
Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, Chính sách xúc tiến thương mại, Chính
sách khuyến công và Chính sách phát triển sản phẩm lưu niệm du lịch.
Đối với chính sách Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, đề xuất sớm ban
hành và triển khai thực hiện, nhằm đẩy mạnh sản xuất, thu hút đầu tư vào quận và
thành phố.
Đối với Chính sách xúc tiến thương mại, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp tham
gia hội chợ triển lãm, kết nối cung cầu, đẩy mạnh tiêu thụ, xây dựng và phát triển
thương hiệu trong đó chú ý phát triển thương hiệu Nước mắm Nam Ô, sản phẩm
truyền thống của quận và thành phố.
Đối với Chính sách khuyến công, ngoài các đối tượng theo quy định của Trung
ương , đề xuất bổ sung các cơ sở sản xuất tại 5 phường có hoàn cảnh kinh tế - xã hội
còn nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố, trong đó có phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa
Hiệp Nam và các hộ làng nghề, các HTX, THT vào đối tượng được thụ hưởng chính

sách ưu đãi của Chương trình khuyến công như các cơ sở sản xuất tại các xã vùng
nông thôn.
Thứ ba, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả trách nhiệm của ngành Công Thương,
phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm, trong đó trọng tâm là kiểm tra, giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trong
quá trình sản xuất tại các doanh nghiệp chế biến thực phẩm; kiểm tra, kiểm soát an
toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm kinh doanh tại các chợ.
Trên đây là Chương trình hành động của tôi nếu được bà con cử tri tín nhiệm
bầu làm Đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Cuối cùng, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức cho tôi và các vị ứng cử viên khác trong đơn vị
bầu cử số 8 được gặp gỡ cử tri để báo cáo Chương trình hành động của mình; cảm ơn
bà con cử tri đã đến dự và có ý kiến góp ý cho Chương trình hành động của chúng tôi.
Một lần nữa, kính chúc quý vị đại biểu, kính chúc bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc
và thành công trong cuộc sống.
Xin trân trọng cảm ơn!.

