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Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa toàn thể bà con cử tri!
Tôi tên là: Huỳnh Bá Thành
Hiện công tác tại Bộ chỉ huy quân sự Thành phố Đà Nẵng.
Trước tiên, tôi xin cảm ơn cử tri nơi công tác, cử tri nơi cư trú đã tín nhiệm và
Ban thường trực UBMTTQVN Thành phố đã hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử đại
biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 .Đây vừa là vinh dự đồng thời cũng là
trọng trách lớn lao đối với bản thân tôi. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND
Thành phố tôi sẽ thực hiện tốt những nhiệm vụ chính như sau:
Thứ nhất: Tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt vai trò của ngƣời đại biểu đại diện
cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân địa phƣơng .
Trên cơ sở các chủ trương, nghị quyết của trên và tình hình thực tế của địa
phương, những trải nghiệm trong thực tiễn của bản thân, tôi sẽ tích cực học tập,nghiên
cứu, nắm bắt tình hình ở cơ sở để đề xuất tham gia đóng góp tích cực và khả thi vào
các nghị quyết, quyết định của HĐND góp phần cùng HĐND đề ra các chủ trương,
chính sách sát hợp với yêu cầu thực tiễn và đáp ứng được quyền lợi, lợi ích chính
đáng của nhân dân. Đồng thời tích cực nghiên cứu đề xuất HĐND ban hành các chính
sách liên quan đến vấn đề an sinh xã hội mà hầu hết các cử tri đều quan tâm đó là:
Chính sách đối với người nghèo; chuyển đổi ngành nghề đối với các hộ trong diện quy
hoạch, giải tỏa; giải quyết việc làm trong độ tuổi lao động nói chung, trong quân nhân
xuất ngũ, thanh niên nói riêng; các giải pháp bảo đảm về an ninh chính tri, trật tự an
toàn xã hội ở cơ sở…
Một vấn đề tôi rất quan tâm và sẽ tham gia vào việc ban hành các chế độ, chính
sách theo thẩm quyền của HĐND, chú trọng nghiên cứu, tìm ra những vấn đề không
còn phù hợp với thực tiễn trong các văn bản đã ban hành để kiến nghị HĐND điều
chỉnh bảo đảm được tính sát thực và hợp hiến. (Nêu quy định về hỗ trợ ngày công đối
với LLDQTV không còn phù hợp với thực tế hiện nay; DQ làm nhiệm vụ được hỗ trợ
ngày công là 0,08 lương tối thiểu = 92.000/ ngày; DQ biển là 0,12= 130.800/ ngày ).
Thứ hai: Thƣờng xuyên gắn bó, tiếp thu các ý kiến của cử tri và đại diện
cho cử tri phản ánh kịp thời những tâm tƣ ,nguyện vọng, bức xúc đến HĐND.
Là đại biểu được cử tri tín nhiệm bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa
phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bản thân tôi
xác định phải thể hiện vai trò của người đại biểu trong hoạt động chất vấn tại các kỳ
họp. Do đó ngoài việc tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp, tôi luôn ý thức phải
thường xuyên gần gũi, sâu sát cơ sở để giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện các
nghị quyết, quyết định của HĐND ở cơ sở, đồng thời thường xuyên gắn bó mật thiết
và giữ mối liên hệ với cử tri để lắng nghe những tâm tư, đặc biệt là những vấn đề bức

xúc, những kiến nghị của nhân dân ở cơ sở để kịp thời phản ánh cơ quan thường trực
HĐND cũng như HĐND Thành phố để tháo gỡ, giải quyết những yêu cầu chính đáng
của nhân dân phản ánh.
Thứ ba: Trên cương vị công tác của mình, là cơ quan làm tham mưu cho Thành
ủy, HĐND, UBND Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc
phòng, quân sự địa phương, tôi sẽ cố gắng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được
giao, trong đó nghiên cứu đề xuất các nội dung về xây dựng các tiềm lực trong KVPT,
xây dựng LLVT vững mạnh đặc biệt là xây dựng lực lượng DQTV,lực lượng DBĐV
vững mạnh, rộng khắp, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn ANCT,TTATXH ở cơ
sở ,sẵn sàng nhận lệnh động viên khi có tình huống góp phần thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới theo nghị quyết Hội nghị lần thữ tám BCHTW
khóa XI.
Là đại biểu HĐND tôi có điều kiện được sâu sát cơ sở và tiếp xúc với cử tri
nhiều hơn, thông qua hoạt động của đại biểu HĐND tôi có điều kiện để trực tiếp tuyên
truyền , phổ biến các thông tin thời sự, định hướng tư tưởng ở địa phương; triển khai
các chế độ chính sách về Hậu phương quân đội, chính sách đối với người có công,
nhất là những vấn đề mới, nội dung bổ sung liên quan đến thủ tục giải quyết chính
sách tồn đọng hiện nay tạo điều kiện để các đối tượng chính sách được hưởng các chế
độ ưu đãi của nhà nước kịp thời.
Đối với Hòa vang huyện anh hùng trong kháng chiến, nhân dân có truyền thống
cách mạng ,nhưng hiện nay địa phương còn gặp nhiều khó khăn, là địa bàn nông thôn
duy nhất của TP, để cho Hòa vang phát triển đi lên TP cần có những quan tâm, ưu ái
cho Hòa vang, từng đại biểu HĐND phải có trách nhiệm quan tâm tạo điều kiện cho
HV phát triển. Trên lĩnh vực công tác của mình, tôi sẽ tham mưu cho Đảng ủy, BCH
quân sự TP trong tham gia thực hiên xây dựng nông thôn mới Hướng về HV; tham gia
xóa nghèo, hỗ trợ cho các đối tượng chính sách tập trung cho HV.
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Kính thưa toàn thể bà con cử tri!
Trên đây là những nội dung chính trong chương trình hành động của bản thân,
tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo và bà con cử tri đã theo dõi, lắng nghe. Xin kính
chúc các đồng chí lãnh đạo mạnh khỏe, kính chúc bà con cử tri cùng gia đình mạnh
khỏe, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc.
Xin trân trọng cảm ơn !

