CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG HDND TP ĐÀ NẴNG
Tôi tên là Lê Thị Minh Thảo, năm nay 29 tuổi. Mặc dù còn trẻ như vậy
nhưng tôi đã được tổ chức và mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận thành tích, nỗ
lực và lòng nhiệt thành của mình để giới thiệu tôi ra ứng cử đại biểu Hội đồng
Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và tôi thật sự cảm kích sự tin tưởng đó
Nhân đây tôi xin cảm ơn mặt trận tổ quốc các cấp đã tổ chức hội nghị hôm
nay để tôi có dịp tiếp xúc cử trị tại quận Sơn Trà, cụ thể là phường Phước Mỹ, An
Hải Đông, An Hải Tây, An Hải Bắc
Tôi xin gửi lời chào trân trọng đến quý vị đại biểu và lời thăm hỏi ân cần tới
các bác, các cô, chú, anh, chị cử tri
Kính thưa quý cử tri,
Tôi sinh ra và lớn lên tại quận Sơn Trà. Trải qua quá trình học tập tại các
trường Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, tôi đã đạt được nhiều thành tích: đậu thủ
khoa kỳ thi tuyển sinh đại học Việt Nam, được chính phủ Singapore cấp học bổng
để học cử nhân tại trường đại học hàng đầu châu Á NUS,sau đó học thạc sĩ tại
vương quốc Anh. Tôi có nhiều cơ hội tốt để ở lại như các bạn khác nhưng tôi đã
lựa chọn quay về để phục vụ quê hương. Hiện nay tôi là phó tổng giám đốc công ty
cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước – một trong những doanh nghiệp
thủy sản lớn nhất miền Trung, với doanh số xuất khẩu khoảng 2000 tỷ/năm và lực
lượng lao động gần 3000 người, 80% là nữ trong đó có gần 1000 lao động đang
sinh sống tại quận Sơn Trà. Là một doanh nghiệp lớn với nhiều công nhân trên địa
bàn quận, chúng tôi không chỉ thực hiện nhiều chính sách để đảm bảo đời sống
người lao động như hỗ trợ những người trong công ty có hoàn cảnh khó khăn, điều
xe đưa đón người lao động thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, người lao động ở xa
về quê ăn tết.... mà còn thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng như: đóng
góp cho chương trình xóa đói giảm nghèo, tham gia hiến máu nhân đạo… Trong
năm 2015, công ty đã chi cho hoạt động xã hội với số tiền gần 1 tỷ đồng. Tuy
nhiên các hoạt động này mới chỉ được thực hiện ở phạm vi lớn của quận, chưa đến
được các phường cụ thể như Phước Mỹ và An Hải. Việc được phân công tiếp xúc
cử tri tại đây là cơ hội lớn để tôi tiếp cận với tình hình của các phường, có hướng
đúng đắn đề xuất hỗ trợ hợp lý với ban lãnh đạo công ty. Hiểu rõ những khó khăn
bức xúc của người dân trong cuộc sống, tôi biết rằng phát triển bền vững cần đi đôi

với việc cung cấp những đóng góp hữu ích cho cộng đồng địa phương. Chương
trình hành động của tôi vì vậy sẽ tập trung vào những nội dung trọng tâm sau:
1, Tôi sẽ giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri.Vì làm trong doanh nghiệp cổ phần,
chức vụ của tôi không bị ảnh hưởng bởi cơ quan nhà nước nên tôi sẽ thực hiện tốt
chức năng giám sát, phát hiện những vấn đề còn bất cập trong thực tiễn xã hội để
kiến nghị trung thực kịp thời tại các diễn đàn HDND và các cơ quan chức năng của
thành phố. Tôi cũng sẽ nghiên cứu đơn khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển
đến người có thẩm quyền nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của công dân và đảm
bảo hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước các cấp được minh bạch theo chỉ
thị 29-CT/TU của thành ủy về việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh
thần trách nhiệm đạo đức công vụ của công chức, viên chức nhà nước
2, Tôi là ủy viên ban chấp hành của hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt
Nam, là thành viên hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, hội doanh nhân nữ, hội
doanh nghiệp trẻ nên tôi sẽ cùng các tổ chức này hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh
doanh, hợp tác xã, tiểu thương tại các chợ bằng cách kết nối cung cầu, tập huấn
các quy định pháp luật mới và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao kĩ năng quản
trị trong kinh doanh. Ngoài ra tôi sẽ đóng góp ý kiến cho những chính sách,
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp theo chủ trương chung của thành
phố
Tôi sẽ đẩy mạnh tạo việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt là các nữ
trung niên cần thời gian lao động linh hoạt để có thể kết hợp với việc chăm sóc
gia đình, và thanh thiếu niên để giảm thiểu các tệ nạn. Tôi sẽ đề xuất với thành
phố việc mở rộng khu công nghiệp, phát triển các nhà máy gia công thủy sản, kho
bãi nhằm giải quyết số lượng lớn lao động địa phương đồng thời vẫn đảm bảo
được các vấn đề về môi trường. Vì chất thải thủy sản là chất hữu cơ, xử lý rất dễ
dàng và trong quá trình xử lý còn tạo ra bùn, tốt làm phân bón cho nông
nghiệp.Thực tế Thuận Phước hiện là một trong những nhà máy có hệ thống xử lý
nước thải tốt nhất với kinh phí đầu tư trên 18 tỷ đồng
Tôi sẽ kiến nghị tăng ngân sách cho các chính sách xã hội đối với các đối
tượng Thương binh, Liệt sĩ, gia đình có công với Cách mạng, tập trung vận động
quan tâm chăm lo đến công tác “Đền ơn đáp nghĩa”. Hiện nay công ty đang nhận
phụng dưỡng 04 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ở Đà Nẵng (phường Hòa Hải, Nại
Hiên Đông, Mân Thái) và ở Quảng Nam (huyện Duy Xuyên) và hỗ trợ cho các
công trình xây dựng sữa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo do
đoàn khu công nghiệp và các tổ chức phường phát động.

Trước khi hội nghị diễn ra, tôi có đi thăm hỏi cô chú cử tri và nhận được
câu hỏi về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là vấn đề mà tôi thực sự rất quan tâm
với tư cách là một người dân, người mẹ luôn lo đến bữa ăn cho con, đặc biệt khi
tôi lại làm trong ngành thực phẩm. Tôi nghĩ vai trò của cơ quan chức năng trong
việc kiểm tra chất lượng thực phẩm là vô cùng quan trọng vì đối với thực phẩm,
kiểm tra cảm quan là chưa đủ, chúng ta cần những máy móc hiện đại để kiểm tra
vi sinh, kháng sinh và cần thời gian để cho ra kết quả chính xác. Đối với vi sinh,
thời gian cần là từ 5-7 ngày, kháng sinh là 3-5 ngày và kim loại nặng thì còn phức
tạp hơn nữa. Do đó, tôi sẽ cùng thành phố đẩy mạnh thanh tra kiểm tra thực phẩm
lưu hành trên thị trường đồng thời thực hiện nghiêm các chế tài khi phát hiện vi
phạm
3, Một vấn đề tôi luôn ấp ủ là phát triển nghề cá, vì tôi muốn không chỉ giúp gìn
giữ tổ nghiệp của cha anh, mà còn đưa các con tàu ra khơi để xác định chủ quyền
Việt Nam trên lãnh thổ biển. Doanh nghiệp có liên hệ sâu sắc với hội nghề cá Đà
Nẵng để kiến nghị những hỗ trợ cho ngư dân trong việc tiếp nhận kinh phí đầu tư
để đóng tàu công suất lớn khai thác hải sản xa bờ, tập huấn các kĩ năng cho ngư
dân. Đặc biệt từ năm 2014 khi tình hình biển Đông phức tạp, chúng tôi sẽ đề xuất
với thành phố và Trung ương nhiều chính sách tốt hơn nữa cho ngư dân
Nói tóm lại, chương trình hành động của tôi tập trung làm tốt nhất vai trò
đại diện cho cử tri. Tôi mong nhận được sự tín nhiệm của quý cử tri để tôi có
thểcùng quý vị đồng hành trên con đường xây dựng quê hương Đà Nẵng giàu
mạnh hơn.
Lời cuối cùng tôi xin cảm ơn sự theo dõi của quý đại biểu, quý cử tri. Xin
chúc toàn thể quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.
Trân trọng kính chào!

