CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Ứng cử viên Hội đồng Nhân dân khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

- Họ và tên: Phùng Phú Phong
- Chức vụ: Phó Viện trƣởng Viện Quy hoạch Xây dựng TP Đà Nẵng
- Là ứng cử viên Hội đồng Nhân dân thành phố, đơn vị bầu cử số 3
Kính thưa quý bà con cô bác cử tri
Kính thưa quý vị đại biểu
Lời đầu tiên cho tôi gửi lời chào, lời chúc sức khỏe trân trọng nhất đến Quý
vị đại biểu, quý cô bác cử tri có mặt hôm nay.
Được sự giới thiệu của UBMTTQ thành phố, được sự tín nhiệm của cử tri
nơi cư trú và nơi công tác đã giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố
khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tại đơn vị bầu cử số 3.
Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc của mình đến cử tri nơi tôi công tác và nơi
cư trú đã tín nhiệm tôi; tôi xin cảm ơn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành
phố Đà Nẵng đã tổ chức buổi tiếp xúc thân mật này để các ứng cử viên trong đó có
tôi có dịp gặp gỡ trực tiếp các cô bác cử tri để trình bày Chương trình hành động
của mình.
Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri,
Tôi ý thức được rằng, được giới thiệu ứng cử vào HĐND thành phố là niềm
vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề của bản thân mà đơn vị, và
bà con cử tri đã tin tưởng trao gửi; vì HĐND là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa
phương, đại diện cho ý chí và nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do
nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân và cơ quan nhà nước
cấp trên. Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng địa phương, xây dựng đât nước trong
thời kỳ mới, và trước yêu cầu , nguyện vọng, mong muốn của cử tri, đòi hỏi bản
thân tôi phải nổ lực cố gắng để hoàn thành tốt chức năng và nhiệm vụ của đại biểu
HĐND, nếu được trúng cử.
Với trách nhiệm của người đang công tác và nghiên cứu trong lĩnh vực quy
hoạch và phát triển đô thị, quản lý đô thị tại TP Đà Nẵng, được đào tạo chuyên sâu
trong lĩnh vực về quy hoạch đô thị, nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu
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HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi dự kiến sẽ thực hiện một số
chương trình hành động, với nội dung cụ thể như sau:
1. Thứ nhất: Tôi sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ trách nhiệm của một Đại biểu
HĐND TP trước cử tri thành phố. Tôi sẽ thường xuyên phấn đấu rèn luyện, giữ
gìn phẩm chất đạo đức trong sạch, lối sống lành mạnh, tác phong khiêm tốn, trung
thực. Bên cạnh việc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐND TP, tôi sẽ dành thời
gian đi tìm hiểu đời sống thực tế, thường xuyên tiếp xúc với cử tri tại địa bàn,
hoặc nơi cư trú, lắng nghe và tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của bà con cử tri về
những bức xúc trong cuộc sống; phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng để
giải quyết những vấn đề bức xúc, những nguyện vọng chính đáng của bà con cử
tri. Tham gia khảo sát thực địa, làm việc với các đơn vị hữu quan và giám sát các
dự án, công trình đầu tư, qua đó có cơ sở tham mưu, đề xuất chủ trương, biện
pháp góp phần phát triển thành phố.
2. Thứ hai: Về hạ tầng kỹ thuật đô thị: Tôi sẽ tập trung nghiên cứu, đề xuất và
giám sát việc triển khai có hiệu quả các dự án về quy hoạch đô thị, cải tạo, nâng
cấp và chỉnh trang đô thị. Trong đó đặc biệt quan tâm đến việc cải tạo vỉa hè,
trồng cây xanh, hạ ngầm điện các tuyến nội đô như Phan Châu Trinh, Hoàng
Diệu.v.v, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung trong đô thị. Tập trung
vào các giải pháp và chính sách nhằm giải quyết vấn đề kẹt xe, bãi đỗ xe và chống
ngập nước ở các quận trung tâm, đặc biệt các điểm ngập ở đường Nguyễn Hoàng,
đường Quang Trung – Đống Đa, đường Ông Ích Khiêm (đoạn Hùng Vương đến
Lê Duẩn). Giám sát và phản biện các dự án hạ tầng đô thị chưa hiệu quả hoặc
chậm triển khai nhằm đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn ngân sách và vốn xã hội
có hiệu quả.
3. Thứ ba: Về quy hoạch cảnh quan và tiện ích đô thị: Quy hoạch và phát triển
mở rộng đô thị ở Đà Nẵng đã có bước phát triển dài và đã đạt được một số thành
tựu. Trong thời gian đến thành phố sẽ tập trung hơn vào các quy hoạch chi tiết,
quy hoạch phân khu và quy hoạch cảnh quan để xây dựng thành phố Đà Nẵng đẹp
hơn và giàu bản sắc hơn. Tôi sẽ chú trọng đến việc thiết kế cảnh quan sông Hàn
trong đó sẽ giám sát cuộc thi quốc tế về thiết kế cảnh quan hai bên bờ sông Hàn,
đây là cuộc thi quan trọng để làm cơ sở cho việc quản lý, xây dựng và phát triển
vệt hai bên sông Hàn trong tương lai; đồng thời sẽ giám sát chặt chẽ việc xây
dựng các bến du thuyền dọc hai bên sông làm sao để không ảnh hưởng đến dòng
chảy và cảnh quan của khu vực quan trọng này. Về các tiện ích trong đô thị, tôi sẽ
chú trọng đến việc giám sát và thúc đẩy phát triển các mảng xanh trong đô thị, các
khu công viên và các khu vui chơi giải trí thông qua việc điều chỉnh, cân đối các
quỹ đất từ các dự án quy hoạch do Viện Quy hoạch nghiên cứu đề xuất.
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4. Thứ tư: Về quy hoạch môi trường đô thị và ứng phó với vấn đề biến đổi khí
hậu: tôi sẽ chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đến từ quy hoạch đô thị, quản lý
đô thị nhằm hạn chế và ngăn ngừa ô nhiễm môi trường sống, ô nhiễm tiếng ồn
trong khu dân cư, ô nhiễm môi trường nước làm ảnh hưởng đến chất lượng nước
sinh hoạt của thành phố. Đồng thời cũng quan tâm đến việc lồng ghép, đánh giá
các tác động, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu vào trong các đồ án quy hoạch đô
thị nhằm đảm bảo khả năng thích ứng của đô thị trong tương lai đối với vấn đề
biến đổi khí hậu.
Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri,
Cho dù trúng cử hay không trúng cử thì bản thân tôi với tư cách là một công
dân thành phố, một cán bộ, đảng viên, tôi luôn tâm niệm phải ra sức phấn đấu để
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Rất mong bà con quan tâm ủng hộ.
Xin trân trọng cảm ơn!

3

