CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tôi tên là Phan Thị Tuyết Nhung. Sinh năm 1981. Tốt nghiệp trường Đại
học Kinh tế Đà Nẵng năm 2002. Công việc hiện tại là Phó trưởng phòng Công
tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố. Là đại biểu HĐND
thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đơn vị quận Ngũ Hành Sơn; Thư ký
kỳ họp.
Nhiệm kỳ qua, với trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, đồng thời
được làm việc với các đồng chí là lãnh đạo cao nhất của thành phố trong Tổ đại
biểu Ngũ Hành Sơn, bản thân tôi luôn tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo và từ đó đã
cố gắng, nỗ lực để làm tốt vai trò nhiệm vụ được giao. Tôi vui mừng vì những ý
kiến, kiến nghị, những quyền lợi chính đáng của bà con cử tri thời gian qua được
giải quyết một cách cơ bản; diện mạo đô thị quận Ngũ Hành Sơn ngày càng
được khang trang, đẹp đẽ hơn, với cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ; với cơ
chế đặc thù như nông thôn mới cho 02 phường Hòa Hải, Hòa Quý, nhờ đó mà
nhiều con đường kiệt hẽm cũng nhanh chóng được bê tông hóa, giúp nhân dân
thoát khỏi cảnh “mưa bùn, nắng bụi”; hay các chính sách giáo dục, y tế, an sinh
xã hội, ANTT trên địa bàn ngày càng được quan tâm và đảm bảo...
Dẫu rằng đã hết sức phấn đấu để làm tròn vai trò, trách nhiệm của người
đại biểu, tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tôi nhận thấy vẫn còn một
số vấn đề bà con cử tri quan tâm nhưng giải quyết còn chậm. Hơn nữa, trong quá
trình xây dựng và phát triển, sẽ còn rất nhiều vấn đề đặt ra, vấn đề mới nảy sinh
cần tiếp tục tháo gỡ… Nếu được bà con tín nhiệm lần nữa bầu tôi làm đại biểu
HĐND thành phố khóa IX, tôi xem đó là một cơ hội để tiếp tục thực hiện tốt hơn
trách nhiệm của mình và tiếp tục theo đuổi đến cùng những vấn đề mà bà con cử
tri quan tâm.
Chương trình hành động của tôi, tập trung vào các nội dung chính, cụ thể
như sau:
Thứ nhất, tôi sẽ xây dựng mối liên hệ thường xuyên, mật thiết với bà con
cử tri, dành thời gian để sâu sát cơ sở, sâu sát với nhân dân hơn nữa để lắng nghe
và nắm bắt kịp thời những tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri, những vấn đề
bức xúc trong nhân dân để phản ánh, báo cáo kịp thời với HĐND thành phố, các
cơ quan chức năng để xử lý, giải quyết.
Thực hiện tốt chế độ tiếp xúc cử tri theo quy định. Tập hợp đầy đủ các ý
kiến kiến nghị; theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết; đồng thời sẽ trả lời một
cách có trách nhiệm các yêu cầu và kiến nghị của cử tri.
Thứ hai, Cùng với các đại biểu HĐND trong Tổ, tôi sẽ nỗ lực tham mưu,
đề xuất, kiến nghị với HĐND thành phố ban hành những chủ trương, chính sách
phát triển quận trở thành đô thị hiện đại, là trung tâm du lịch, dịch vụ của thành
phố Đà Nẵng.

2
Trong đó, sẽ tập trung kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ giải tỏa,
đền bù, bố trí đất tái định cư đối với khu vực đã có quy hoạch trên địa bàn; xúc
tiến đầu tư các dự án kinh tế trọng điểm; sớm có kế hoạch phân kỳ cụ thể để thu
hồi diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh hưởng từ các dự án;
tập trung giải quyết ô nhiễm môi trường, xử lý ngập úng tại các khu dân cư.
Một nội dung mà tôi quan tâm nữa, đó là kiến nghị thành phố tiếp tục
chăm lo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đến hộ gia đình chính
sách, quan tâm hộ gia đình nghèo; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nâng
cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân…
Thứ ba, Với kinh nghiệm hơn 10 năm công tác tại cơ quan tham mưu,
giúp việc cho HĐND thành phố (trong đó hơn 05 năm phục vụ công tác dân
nguyện và 5 năm tham mưu phục vụ trên lĩnh vực KT-NS), tôi rất tâm huyết với
công việc và hoạt động của HĐND. Những năm tháng đó, giúp tôi có những kỹ
năng, kinh nghiệm cần thiết, thông thạo với công việc của HĐND. Với vai trò là
đại biểu HĐND, tôi sẽ cố gắng phát huy và tham gia tích cực và có hiệu quả vào
việc thực hiện 02 chức năng cơ bản của HĐND đó là chức năng quyết định và
giám sát; nỗ lực tham gia xây dựng HĐND thành phố ngày càng vững mạnh.
Kính thưa bà con cử tri!
Trở thành người đại biểu HĐND vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm đối
với mỗi ứng cử viên. Với sự nhiệt tình và tâm huyết của mình, đồng thời, công
tác tại cơ quan dân cử, đây là điều kiện thuận lợi để tôi toàn tâm toàn ý cho công
việc, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn của mình. Tôi mong muốn được bà
con cử tri tin tưởng và ủng hộ, để tôi có cơ hội được đồng hành cùng bà con
quận Ngũ Hành Sơn trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương.
Xin chân thành cảm ơn bà con cử tri đã quan tâm lắng nghe phần trình bày
của tôi. Xin cảm ơn UBMTTQVN các cấp đã tạo điều kiện cho tôi được gặp gỡ
và tiếp xúc với bà con cử tri tại buổi tiếp xúc. Cuối cùng, một lần nữa, xin kính
chúc các đ/c lãnh đạo, các quý vị đại biểu và bà con cử tri dồi dào sức khỏe và
hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!
Ứng cử viên

Phan Thị Tuyết Nhung

