CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Kính thưa Quý Vị Đại Biểu!
Kính thưa Bà con Cử Tri!
Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn Ủy Ban Mặt Trận TQVN thành phố Đà nẵng cùng các
Hội đoàn thể, Tổ chức, Tổ chức Chính trị Xã Hội đã thống nhất giới thiệu tôi tiếp tục là ứng cử
viên đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021.
Tôi xin tự giới thiệu:
Tôi tên là: Lê Vinh Quang

Sinh năm 1970

Quê quán: Xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
Hiện trú tại: 149 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.
Chức danh: Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Vận tải và
Dịch Vụ Phú Hoàng – Taxi Tiên Sa với hơn 1000xe và 2500 lao động hoạt động tại các tỉnh
thành: Đà Nẵng, Quảng Bình, Huế, Hội An, Tam Kỳ, Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Quảng
Ngãi và đặc biệt là huyện đảo Lý Sơn. Riêng tại Đà Nẵng gần 1.400 lao động và 450xe.
Địa chỉ cơ quan: 192 Xuân Thủy, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: 0905 857 888
Trình độ học vấn:
+ Thạc Sĩ quản trị Chính Sách Công (Đại học Harvard đào tạo tại TP Hồ Chí Minh)
+ Cao cấp luật – chuyên ngành Luật và Kinh Tế Học cho chính sách công (Đại học Harvard
đào tạo tại TP Hồ Chí Minh)
Các chức vụ trong Đảng, Đoàn thể:
+ Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng từ năm 2012 đến nay.
+ Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Đà Nẵng từ năm 2012 đến nay.
+ Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII (2014-2019)
+ Là đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng khóa VII (nhiệm kỳ 2004-2011); Đại
biểu Hội đồng nhân dân khóa VIII (nhiệm kỳ 2011-2016) (Thành viên Ban Kinh tế Ngân sách
Hội đồng nhân dân Thành phố Đà Nẵng).
+ Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ IX (2009-2014),
nhiệm kỳ X (2014-2019).

Kính thưa quý vị Đại Biểu!
Kính thưa bà con Cử Tri!
Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố liên tục 2 nhiệm kỳ Khóa VII (2004-2011) và khóa
VIII (2011-2016), bản thân tôi đã đóng góp nhiều ý kiến phát biểu và chất vấn trên diễn đàn
Hội đồng nhân dân thành phố theo các lĩnh vực; thu chi ngân sách, đầu tư nước ngoài, hỗ trợ
và phát triển doanh nghiệp, giao thông vận tải…
-

-

-

Hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp: Liên tiếp tại các kỳ họp HĐND 2 năm 2004 và 2005 Tôi
có kiến nghị về việc Thành phố nên lập Quỹ đầu tư phát triển TP Đà Nẵng nhằm mục
đích hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ
tầng cho thành phố. HĐND đã nhất trí thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ VIII năm
2006 giao cho Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ đầu tư. Đến nay sau gần 10 năm hoạt
động Quỹ đã hoạt động tích cực và đóng góp nhiều cho sự phát triển của Doanh nghiệp
và thành phố.
Giao thông vận tải: Cùng với các đại biểu khác, chúng tôi ủng hộ xây cầu Thuận Phước,
cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý góp phần thay đổi bộ mặt phát triển kinh tế và du lịch của
bán đảo Sơn Trà.
Và đặc biệt, trong kỳ họp thứ 16 Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016, tôi đã kiến nghị lãnh
đạo thành phố xây dựng cầu vượt tại ngã ba Lê Độ - Nguyễn Tri Phương – Điện Biên
Phủ nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần thay đổi giao thông quận Thanh
Khê cũng như sự an toàn cho người dân tham gia giao thông. Bên cạnh đó, tôi cũng đưa
ra ý kiến xây dựng thêm cầu bắt qua sông Hàn để giảm tải lượng giao thông từ thành
phố qua Sơn Trà, ý kiến của tôi được lãnh đạo thành phố chấp thuận.

Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khu vực ứng cử: Hòa Vang, Sơn Trà. Tôi thường
xuyên chuyển tải đầy đủ nội dung ý kiến của các cử tri Sơn trà đến lãnh đạo thành phố, lãnh
đạo các Sở Ban Ngành,… thông qua ý kiến chất vấn, phát biểu trên nghị trường như vấn đề
nhà chung cư, ô nhiễm môi trường,…
Nếu được tín nhiệm của cử tri Quận Thanh Khê và trúng cử, tôi xin kiến nghị và đề xuất với
lãnh đạo thành phố các giải pháp sau:
1. Hỗ trợ thanh niên học tập, lập nghiệp chung tay vì cộng đồng.
2. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, quan tâm nhiều hơn nữa đến đời sống của đối
tượng gia đình chính sách, gia đình có công với Cách mạng, gia đình nghèo, phụ nữ
nghèo và gia đình khó khăn do di dời, giải tỏa, tái định cư.
3. Khơi dậy mọi nguồn lực nhằm thúc đẩy doanh nghiệp phát triển mạnh và nhiều hơn
nữa, tạo ra nhiều công ăn việc làm và của cải cho xã hội,…
4. Kiến nghị thành phố phân bổ nguồn lực một cách hợp lý như ngân sách, nhân lực,… để
phát triển kinh tế quận Thanh Khê trên cơ sở ổn định và bền vững. Chú ý đảm bảo nâng
cao chất lượng môi trường sống cho nhân dân như: giao thông, cây xanh, công viên,
điều kiện sống, khu vui chơi cho thanh thiếu niên,…
5. Mặt khác, là đại biểu của một quận lớn của TP như Thanh Khê, tôi cần phải thường
xuyên tiếp xúc lắng nghe các kiến nghị của cộng đồng dân cư về mọi mặt, như: chất
lượng sống, an sinh xã hội, ô nhiễm môi trường, cơ sở hạ tầng: điện, nước, giao

thông,… từ đó tham gia góp ý để các cấp chính quyền địa phương trong điều hành đảm
bảo tối đa chất lượng sống của nhân dân trên địa bàn trong khả năng có thể.
Tôi rất mong muốn được Quý vị đại biểu,bà con cử tri ủng hộ và tạo cho tôi cơ hội hoàn thành
tốt nhiệm vụ của một đại biểu HĐND.
Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị, của cử tri. Kính chúc quý vị cùng bà con cử tri sức khỏe,
hạnh phúc.
Xin chân thành cảm ơn.
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 05 năm 2016
Ứng cử viên

Lê Vinh Quang

