CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
- Kính thưa ông Nguyễn Đăng Hải – Phó Chủ tịch Thường trực
UBMTTQVN tp. Đà Nẵng - Chủ trì Hội nghị;
- Kính thưa quý vị lãnh đạo Đảng, Chính quyền và Mặt trận các
cấp;
- Kính thưa bà con cử tri,
Lời đầu tiên tôi xin được cảm ơn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam thành phố Đà Nẵng đã phân bổ và Hiệp thương giới thiệu tôi làm
ứng cử viên Hội đồng nhân dân thành phố khoá IX, nhiệm kỳ 2016 –
2021.
Tôi xin cảm ơn bà con cử tri đã đến tham dự cuộc họp để nghe các
ứng cử viên trong đó có tôi trình bày chương trình hành động của mình.
- Kính thưa quý vị và bà con,
Có thể nói: việc các vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo từ Trung ương
đến địa phương được giới thiệu và tự nguyện ứng cử tham gia làm đại
biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã minh chứng một cách rõ
ràng về tinh thần nhập thế của Đạo Phật. Với Phật giáo Việt Nam, Đạo
pháp và Dân tộc luôn là một thể thống nhất bền vững trong suốt hơn
2.000 năm lịch sử. Với nhận thức Phật giáo không thể tồn tại khi nước
nhà bị xâm lược, nhân dân bị nô lệ và Phật giáo không thể vững mạnh
trong một quốc gia suy yếu. Do vậy, trong suốt chiều dài lịch sử của dân
tộc Việt Nam nói chung, của tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng
chúng ta nó riêng, Phật giáo bao giờ cũng đồng hành, gắn bó và có trách
nhiệm rõ ràng với đất nước, với quê hương.
- Kính thưa quý vị,
Hôm nay, tôi rất lấy làm vinh dự khi được kế thừa các vị lãnh đạo
Giáo hội Phật giáo Đà Nẵng được giới thiệu làm ứng cử đại biểu Hội
đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021. Với trách nhiệm của
một tu sĩ được Giáo hội tiến cử. Trước quý vị lãnh đạo và bà con cử tri
của quận nhà một địa phương có truyền thống yêu nước và cách mạng
kiên cường đồng thời cũng là địa phương có truyền thống Phật giáo
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lâu đời. Tôi xin trình bày Chương trình hành động của mình với những
nội dung lớn sau:
- Một là: Luôn noi gương các vị cao tăng, ra sức tu học, trau dồi
đạo hạnh để qua đó để góp phần xiển dương Đạo Pháp và tích cực tham
gia xây dựng khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành phố bền
chặt, vì đây là nền tảng quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố
Đà Nẵng chúng ta vươn lên tầm cao mới xứng đáng là thành phố hài hoà,
thân thiện, an bình và sống tốt, một thành phố văn minh hiện đại, đóng
vai trò động lực của khu vực miền Trung –Tây nguyên.
- Hai là: Tiếp tục phát huy kết quả của nhà chùa và của bản thân
tôi trong hoạt động xã hội, từ thiện, xoá nghèo và an sinh xã hội; cụ thể
những năm qua chùa Bà Đa đã vận động xây dựng hàng chục nhà Đại
đoàn kết cho bà con nghèo, giúp hơn cho các bệnh nhân nghèo có thêm
điều kiện để chữa bệnh, tặng quà cho hàng ngàn bà con nghèo, trẻ em
khuyết tật, tặng xe đạp cho hàng trăm cháu học sinh, ủng hộ cho nạn
nhân chật độc da cam, trao học bổng cho học sinh sinh viên, ủng hộ Quỹ
Người Nghèo…Với số tiền hoạt động xã hội – từ thiện hơn 10 tỷ đồng.
Đây là kết quả ban đầu chùa chúng tôi đã làm được và chắc chắn trong
thời gian đến, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện nhiều hơn nữa để góp phần
thực hiện thắng lợi các mục tiêu an sinh xã hội của thành phố chúng ta.
- Thứ ba: Tiếp tục gắn bó mật thiết hơn nữa với nhân dân, với
đồng bào Phật tử, với cử tri nhất là nơi mình ứng cử, lắng nghe ý kiến
của cử tri để phản ánh với các cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Bản
thân tôi nếu được cử tri tín nhiệm thì chắc chắn sẽ có tiếng nói tích cực
tại diễn đàn của Hội đồng nhân dân thành phố chúng ta.
Với tinh thần đó, rất mong quý vị và bà con ủng hộ cho ứng cử
viên của Phật giáo.
Kính chúc quý vị và bà con thân tâm an lạc, thành đạt trong công
việc, hạnh phúc trong cuộc sống.
Chúc hội nghị thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn!
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