CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TIẾP XÚC CỬ TRI, BẦU CỬ ĐẠI BIỂU
HĐND THÀNH PHỐ TẠI CÁC PHƯỜNG THUỘC QUÂN HẢI CHÂU
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Kính thưa quí bà con cử tri .
Hôm nay, tôi rất vinh dự và vui mừng được Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam Thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi tiếp xúc giữa cử tri các phường Hòa Thuận
Đông, Bình Thuận, Bình Hiên, Nam Dương, Phước Ninh với các ứng cử viên đã
được Hội nghị hiệp thương, chính thức giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thành
phố nhiệm kỳ 2016-2021, sự có mặt đông đảo của quí vị đại biểu, quí bà con cử tri
thể hiện sự quan tâm đến các ứng cử viên chúng tôi. Tôi xin chân thành cám ơn và
gửi đến các các quý vị đại biểu, bà con cử tri lời chào trân trọng và những lời chúc
tốt đẹp nhất.
Tôi tên Lê Thị Thanh Minh- sinh 16/10/1970,
Chuyên ngành học: Cử nhân Văn hóa,
Đơn vị công tác : Quận Ủy Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Nhiệm vụ được giao hiện nay là: Quận ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực
Ban Tổ chức Quận ủy Hải Châu, kiêm ủy viên UBKT Quận ủy Hải Châu.
Tôi sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, tuổi thơ tôi, lớn lên
học tập, trưởng thành tại phường Hải Châu 1 và có điều kiện được làm việc tại quận
Hải Châu đến nay gần 20 năm. Với sự gắn bó đó, tôi luôn mong muốn được đóng
góp thêm khả năng, kinh nghiệm của mình vào từng lĩnh vực công tác, góp phần
trong xây dựng và phát triển của quận Hải Châu và thành phố Đà Nẵng. Nhiệm kỳ
này, tôi được cơ quan Ban Tổ Chức Quận ủy và cử tri nơi cư trú, tín nhiệm giới
thiệu tham gia ứng cử HĐND Thành phố, tôi xem đây là trách nhiệm lớn lao, vì vậy,
xác định mình cần phải phấn đấu, nổ lực hơn nữa để xứng đáng với với niềm tin của
cơ quan, đơn vị và sự gởi gắm của bà con cử tri.
Tôi nhận thức: Hội đồng Nhân dân 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 tự bầu ra. Người đại biểu HĐND phải là những người đi đầu trong
chấp hành pháp luật, hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng; thiết lập những mối quan
hệ gắn bó để hiểu được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó, có những phản ánh
một cách trung thực đầy đủ, tham gia đề xuất, giải quyết những lợi ích chính đáng
của nhân dân.
Kính thưa quí vị Đại biểu, thưa bà con cử tri!
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Cùng với sự phát triển, đi lên của thành phố Đà Nẵng, trong những năm qua,
Quận Hải Châu đã không ngừng chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức
lãnh đạo, phát huy tốt vai trò của hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân
trên từng lĩnh vực. Nhờ chuyển dịch cơ cấu đúng hướng nên tốc độ tăng trưởng kinh
tế hằng năm khá cao 12,86%, cơ sở hạ tầng phát triển, từng bước hiện đại; quản lý trật
tự đô thị , vệ sinh môi trường có bước đột phá góp phần làm chuyển biến diện mạo,
không gian đô thị ngày càng khang trang, văn minh, sạch đẹp; công tác giảm nghèo,
an sinh xã hội được quan tâm, kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2013-2017 đối với
2.770 hộ đã về đích trước kế hoạch giao thành phố 2 năm; các lĩnh vực giáo dục - đào
tạo, y tế, văn hóa được chăm lo, chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân
từng bước nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, góp phần
khẳng định vai trò quận trung tâm, đóng góp lớn vào thành tựu chung của thành phố
Đà Nẵng. Tuy nhiên, thực tiễn trong quá trình phát triển, chúng ta vẫn còn những tồn
tại trên từng lĩnh vực cần được tiếp tục quan tâm khắc phục đó là: về đời sống, việc
làm một số bộ phận người dân lao động còn khó khăn, công tác quản lý trật tự đô thị,
vệ sinh môi trường cũng còn bất cập, về vấn đề xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh
đô thị và ý thức văn hóa trong hoạt động thương mại, du lịch còn nhiều điều lo lắng...
Từ đặc điểm của đơn vị bầu cử và xác định nguyện vọng của cử tri, trong cuộc bầu cử
HĐND các cấp sắp đến, nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND thành phố nhiệm
kỳ 2016-2021, tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
Thứ nhất: Với sở trường, kinh nghiệm trong từng lĩnh vực công tác, tôi sẽ vận
dụng để thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu nhân dân; thể hiện chính
kiến của mình; thường xuyên gắn bó với địa phương, dành nhiều thời gian đi thực tế,
để hiểu rõ cuộc sống, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, các kiến nghị và đề xuất của
cử tri đối với các cấp của chính quyền, về những vấn đề cử tri quan tâm. Trên cơ sở
đó, thông qua hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, tôi sẽ tích cực đề xuất
các cấp, các ngành trả lời, giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri kịp thời,
đầy đủ theo luật định.
Thứ hai: Thường xuyên cập nhật, theo dõi, nghiên cứu các vấn đề kinh tế văn hóa - xã hội của thành phố, kịp thời tham gia cùng các Đại biểu Hội đồng khác
đề xuất những cơ chế, chính sách từ thực tiễn cuộc sống của nhân dân ở cơ sở đến
với Hội đồng nhân dân thành phố, để có các Nghị quyết, chủ trương và giải pháp sát
hợp với nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phù hợp với sự phát triển ngày càng
đi lên của thành phố Đà Nẵng.
Thứ ba: Đối công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, tôi sẽ tích
cực cùng Chính quyền, Ban, ngành, đoàn thể quan tâm, chăm lo đời sống cho người
dân, đặc biệt: Chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, cùng các
đại biểu hội đồng nhân dân, nghiên cứu các giải pháp tham gia thực hiện hoàn thành
Đề án giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 của thành phố.

2

Đối với những công trình trên địa bàn có ảnh hưởng trực tiếp đến dân sinh, tôi
sẽ cùng các Ban của Hội đồng giám sát, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, đúng tiến
độ không để gián đoạn ảnh hưởng đến việc buôn bán, làm ăn, sinh sống của bà con.
(VD: phường Bình Thuận có khu tập thể 23 Nguyễn Thiện Thuật (có12 hộ), cải tạo
công trình tuyến cống Mê Linh đoạn từ Lê Đình Lý đến Trưng Nữ Vương,.v..v.
Thứ tư: Với vị trí công tác hiện nay, tôi sẽ cùng tập thể thực hiện tốt cải cách
hành chính, tham mưu tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, đề cao tính chuyên
nghiệp của cán bộ; quan tâm nâng cao chất lượng về công tác cán bộ đáp ứng với
yêu cầu phát triển và mang tính phục vụ cao.
Thứ năm: Với vai trò là nữ Đại biểu HĐND, là thành viên câu lạc bộ” Vì sự
tiến bộ của phụ nữ”, tôi quan tâm những chủ trương, chính sách liên quan đến sự
phát triển toàn diện của phụ nữ, trong đó, tôi sẽ đi sâu vào các chính sách về quyền
và lợi ích hợp pháp cho phụ nữ nhất là vấn đề bình đẳng giới, vấn đề việc làm, chăm
sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc; tích cực tham gia cùng với các Đại biểu
hội đồng, các cấp Hội phụ nữ, đoàn thể địa phương và thành phố để chăm lo, bảo vệ
trẻ em, nhất là con em các hộ khó khăn để các em không có tình trạng bỏ học vì điều
kiện kinh tế.
Đối với tôi, lá phiếu tín nhiệm của bà con cử tri, được xem như một nguồn
động lực, tiếp thêm sức mạnh để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian đến.
Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn các quí đại biểu và bà con cử tri đã
chú ý lắng nghe, Kính chúc quí vị đại biểu, bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và
thành công trong cuộc sống./.
------------------------
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