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Kính thưa quí vị đại biểu!
Kính thưa đại diện quý vị cử tri
Tôi tên là Võ Công Chánh
Sinh ngày 03 tháng 12 năm 1971
Trải qua 20 năm công tác trong ngành tổ chức và 02 năm công tác tại Văn
phòng Thành ủy, từ năm 2014, tôi được tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Đảng
bộ thành phố, được bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hoàng
Sa và từ tháng 3 năm 2016 đến nay được tin tưởng chỉ định đảm nhận Bí thư Quận
ủy Liên Chiểu. Tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tôi cảm thấy
rất vinh dự khi được cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã tin tưởng, tín nhiệm giới
thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND thành phố.
Kính thưa các đồng chí, thưa toàn thể bà con cử tri
Đối chiếu với các tiêu chuẩn của một đại biểu HĐND, tôi nhận thấy mình có
đủ phẩm chất, tâm huyết, năng lực và đảm bảo các điều kiện để đảm nhận vai trò
người đại biểu của nhân dân. Tôi tin tưởng với vai trò là người đứng đầu địa
phương, tôi sẽ có điều kiện thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của một người đại biểu
HĐND thành phố, sẽ làm tốt vai trò là cầu nối của cử tri Liên Chiểu với lãnh đạo
thành phố, để có cơ hội được nói lên tiếng nói của người dân, truyền đạt ý nguyện
của nhân dân, đề xuất những chủ trương, chính sách phù hợp với nhu cầu, nguyện
vọng của người dân từ thực tế của địa phương. Có thể nói, đây vừa là điều kiện
thuận lợi cho tôi khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa này,
nhưng cũng vừa là thách thức, đòi hỏi tôi phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để
hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công và đặc biệt là đáp ứng được sự tin tưởng,
tín nhiệm của bà con nhân dân địa phương.
Nếu được cử tri tín nhiệm, tin tưởng giao cho tôi trọng trách là đại biểu
HĐND thành phố, tôi xin tập trung thực hiện các vấn đề chủ yếu sau đây mà bản
thân đã tâm huyết lâu nay:
Thứ nhất, tôi sẽ tập trung công sức, trí tuệ, thời gian cùng tập thể HĐND thành
phố tham gia quyết định những chủ trương, biện pháp lớn để xây dựng và phát triển
thành phố theo định hướng mà Nghị quyết Đại hội XXI Đảng bộ thành phố đã
khẳng định là: phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.
Thứ hai, tôi sẽ thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu HĐND thành
phố. Cụ thể, tôi sẽ phát huy tối đa khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để
làm thật tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian hơn để gặp
gỡ, tiếp xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân.
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Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để đề
xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong
đợi trên các lĩnh vực như công tác cải cách thủ tục hành chính, xây dựng hệ thống
chính sách xã hội, các chính sách trực tiếp liên quan đến việc chăm lo cải thiện
nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân thông qua các hoạt
động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp. Tôi nhận thức sâu sắc rằng, bên cạnh
việc kịp thời tiếp nhận và phản ánh cho cơ quan chức năng các kiến nghị cũng như
khiếu nại, tố cáo của người dân, đại biểu HĐND cần phải giám sát, đôn đốc, theo
dõi, kiểm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời của các cơ quan có thẩm quyền.
Xác định việc tiếp nhận những thông tin, đơn thư kiến nghị, phản ảnh cũng
như khiếu nại, tố cáo cử tri vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự để người đại biểu
nhân dân có điều kiện tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
công dân cũng như tham gia bảo vệ tài sản, lợi ích của Nhà nước, của nhân dân,
góp phần ngăn chặn, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Thứ ba, là đại biểu HĐND thành phố đại diện cho bà con cử tri ở phường
Hòa Minh và phường Hòa Khánh Nam, với vai trò là người đứng đầu quận Liên
Chiểu tôi sẽ tập trung làm tốt vai trò người đại diện của nhân dân địa phương.
Cụ thể, tôi sẽ tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị,
giải tỏa đền bù ở địa bàn quận. Bởi lẽ mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận
lần thứ V đã đề ra là “Tiếp tục xây dựng quận Liên Chiểu trở thành đô thị lớn phía
Tây Bắc của thành phố” và thực tế hiện nay các phường trên địa bàn quận Liên
Chiểu có dự án đang triển khai với nhiều dự án quy hoạch đang thực hiện công tác
giải tỏa đền bù. Là người đại biểu của dân, tôi sẽ tăng cường công tác giám sát để
bảo đảm việc tổ chức triển khai thực hiện các dự án được bảo đảm đúng quy định
pháp luật, giải quyết một cách thỏa đáng nhất trong điều kiện pháp luật cho phép
những yêu cầu chính đáng của người dân về giải tỏa, đền bù.
Ngoài ra, tôi sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện chủ trương “4 an” của thành phố
bao gồm “an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an sinh
xã hội”; kiên quyết xử lý, giải quyết triệt để các vấn đề được cử tri và nhân dân
quan tâm về ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn, về mất vệ sinh an toàn thực
phẩm gây lo lắng, bất an cho người dân trên địa bàn quận Liên Chiểu, về việc xây
dựng trường nhà trẻ tại các khu công nghiệp và về đảm bảo an ninh, trật tự tại các
địa điểm tập trung sinh viên, công nhân.
Bên cạnh việc chỉ đạo, lãnh đạo việc phát triển kinh tế, đồng thời tập trung
chỉ đạo xây dựng các thiết chế văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo việc cải
thiện đời sống của bà con nhân dân, nhất là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, các
gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình có công cách mạng, các hộ đơn thân trên địa
bàn. Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
quận đã đề ra, cụ thể: Cơ cấu kinh tế năm 2020: Công nghiệp 73,68% - Dịch vụ
26% - Nông nghiệp 0,32%, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của thành phố đến cuối
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năm 2020 còn 0% và giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội
trong mọi tình huống với tỷ lệ phá án hình sự đối với trọng án 100%, thường án 8085%.
Thứ tư, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo quận Liên Chiểu quyết tâm thực hiện
quyết liệt công tác cải cách hành chính, tiếp tục công khai minh bạch mọi quy định
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giám sát; hoàn thiện cơ chế để
phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu có hiệu quả; nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu xây dựng một nền hành chính hiện đại và
mang tính phục vụ cao. Đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh địa giới hành chính
các phường có số dân đông.
Thứ năm, để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ và nghĩa vụ công dân đối
với cử tri và nhân dân đã tin tưởng, tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc
bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên cứu học tập để nâng cao
trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; không ngừng tu
dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan
liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Kính thưa các đ/c, thưa toàn thể bà con cử tri
Bản thân tôi luôn luôn tâm niệm rằng: đã là con dân quê hương Đà Nẵng thì
phải làm sao góp tài, góp sức cho sự phát triển đi lên của thành phố quê hương dù
ở đâu, cương vị công tác nào. Do đó, việc đượ tin tưởng giới thiệu ứng cử và được
bà con cử tri tín nhiệm, ủng hộ cho tôi được tham gia đại biểu HĐND thành phố kỳ
này thật sự là vinh dự và cũng là điều kiện thuận lợi để cho tôi được thực hiện
những mong ước, tâm huyết bấy lâu nay trong quá trình công tác của mình.
Cuối cùng, xin trân trọng cám ơn UBMTTQVN thành phố, các đ/c lãnh đạo
UBND, UBMTTQ quận Liên Chiểu, phường Hòa Minh và phường Hòa Khánh
Nam đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc hôm nay. Đặc biệt xin chân thành cám ơn sự
quan tâm, lắng nghe, chia sẻ và ủng hộ của bà con cử tri phường Hòa Minh và
phường Hòa Khánh Nam và mong sẽ sớm gặp lại bà con trong thời gian đến./.
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