CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Tiếp xúc cử tri, ứng cử Hội đồng nhân dân Thành phố,
nhiệm kỳ 2016-2021
------------------Họ và tên: Cao Xuân Thắng.
Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thƣ Quận ủy Sơn Trà.
Kính thưa đồng chí ......................, Chủ trì Hội nghị!
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo!
Thưa toàn thể cử tri có mặt tại buổi tiếp xúc hôm nay!
Trước hết, cho phép tôi được bày tỏ lời cảm ơn đối với Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng,
chính quyền, mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể ba phường Thọ
Quang, Mân Thái, Nại Hiên Đông đã tạo điều kiện tổ chức buổi tiếp xúc
giữa các ứng cử viên Hội đồng nhân dân thành phố với cử tri thuộc đơn
vị bầu cử số 10. Xin chân thành cảm ơn toàn thể cử tri đã về dự buổi tiếp
xúc hôm nay. Đây chính là cơ hội để chúng tôi được báo cáo chương
trình hành động của mình nếu được bà con tín nhiệm bầu cử vào Hội
đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa toàn thể cử tri!
Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương,
đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân
dân bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà
nước cấp trên về những chủ trương, biện pháp quan trọng để đẩy mạnh
phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, không ngừng
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
Với vai trò, vị trí quan trọng của Hội đồng nhân dân nên trách
nhiệm của đại biểu Hội đồng nhân dân cũng hết sức nặng nề. Bản thân
tôi hiện đang đảm nhiệm vai trò là Bí thư Quận ủy, với trách nhiệm của
mình, tôi đang cùng với các đồng chí trong cấp ủy lãnh đạo toàn diện các
nhiệm vụ trên địa bàn quận. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào Hội
đồng nhân dân thành phố thì tôi sẽ có thêm nhiều điều kiện để vừa hoàn
thành tốt nhiệm vụ của Bí thư Quận ủy vừa tập trung thực hiện tốt hơn
một số nội dung mà tôi rất quan tâm sau đây:
1. Về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ
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Trong nhiều năm qua, với sự quan tâm đầu tư của thành phố, sự
nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn quận, cơ sở
hạ tầng đã được đầu tư ngày càng khang trang, hoàn thiện. Bộ mặt đô thị
đã có những đổi thay hết sức nhanh chóng. Tuy nhiên, trên địa bàn quận
vẫn còn khá nhiều tuyến đường, dự án chậm triển khai hoặc thực hiện dở
dang, kéo dài, cũng vì lẽ đó mà việc khớp nối các hệ thống hạ tầng
đường, điện, cấp nước, thoát nước... gặp nhiều khó khăn gây tình trạng ô
nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt của nhân
dân trong các vùng dự án.
Do vậy, nếu được tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân, ngoài
trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy của quận, tôi sẽ có điều kiện phát
huy vai trò của đại biểu Hội đồng nhân dân để đề xuất, kiến nghị và
tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành thành phố quan tâm
đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và đẩy
nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn hướng đến xây dựng quận
Sơn Trà trở thành một đô thị văn minh, hiện đại.
2. Đẩy mạnh tốc độ phát triển và nâng cao chất lƣợng các
ngành du lịch, dịch vụ và kinh tế biển
Du lịch, dịch vụ được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của
thành phố. Cùng với quá trình phát triển ngành du lịch, dịch vụ thành
phố, quận Sơn Trà với tiềm năng và lợi thế sẵn có như bãi biển đẹp, bán
đảo Sơn Trà đã thu hút nhiều nhà đầu tư và từng bước trở thành địa bàn
trọng điểm du lịch, dịch vụ của thành phố.
Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy việc quy hoạch phát triển du lịch,
dịch vụ trên địa bàn quận chưa đồng bộ, sản phẩm du lịch, dịch vụ để thu
hút du khách còn ít, chất lượng dịch vụ còn hạn chế và chưa thật sự
chuyên nghiệp. Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân,
điều tôi quan tâm là phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố
để quy hoạch, phát triển ngành du lịch, dịch vụ trên địa bàn quận một
cách đồng bộ trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có
của quận để tạo ra nhiều sản phẩm du lịch, dịch vụ đa dạng, đặc biệt là
chú trọng việc nâng cao chất lượng và tính chuyên nghiệp trong kinh
doanh du lịch, dịch vụ tạo ấn tượng tốt thu hút du khách đến với thành
phố nói chung và địa bàn Sơn Trà nói riêng.
Đối với địa bàn Sơn Trà, thì kinh tế biển đã, đang và sẽ tiếp tục gắn
bó chặt chẽ với đời sống của một bộ phận khá lớn nhân dân quận Sơn
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Trà. Vấn đề vươn khơi, bám biển đánh bắt hải sản của ngư dân ngoài
việc tăng thu nhập, cải thiện đời sống các hộ ngư dân và góp phần phát
triển kinh tế chung; bên cạnh đó vấn đề quan trọng đặt ra trong hình hình
hiện nay việc vươn khơi bám biển của ngư dân còn góp phần khẳng định
chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Do vậy, vấn đề tôi quan tâm là cần phải
tiếp tục kiến nghị với Đảng, Nhà nước có những chủ trương, chính sách
mạnh mẽ, phù hợp hơn để hỗ trợ và tạo điều kiện cho ngư dân yên tâm
vươn khơi, bám biển khai thác hải sản đem lại hiệu quả kinh tế cao, đồng
thời góp phần bảo vệ và khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
3. Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
Trong những năm qua cùng với sự đổi thay rõ nét của diện mạo đô
thị, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân trên địa bàn
quận cũng được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, bên cạnh những sự thay
đổi to lớn đó thì vấn đề đáng quan tâm là số hộ nghèo trên địa bàn quận
vẫn ở mức cao. Qua khảo sát thời gian vừa qua, số hộ nghèo theo chuẩn
mới của Thành phố trên địa bàn quận là 3722 hộ (chiếm tỷ lệ 10,42%
trong tổng số hộ) trong số này các hộ ngư dân nghèo chiếm tỷ lệ lớn.
Qua gần một năm về nhận công tác tại quận Sơn Trà, tôi có điều kiện đi
xuống nhiều địa bàn dân cư và cũng hiểu được khá nhiều tính hình đời
sống của nhân dân trên địa bàn quận. Đối với các hộ ngư dân nghèo có
nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng nguyên nhân lớn nhất là đời sống
các ngư dân vẫn bấp bênh theo kết quả từng chuyến đi biển. Với trách
nhiệm của mình, tôi nhận thức rằng ngoài việc phải quan tâm thực hiện
tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công cách
mạng thì cần phối hợp chặt chẽ hơn với các cấp, các ngành đề ra các giải
pháp thiết thực, hiệu quả hơn nhằm hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo thoát
nghèo bền vững trong đó phải quan tâm nhiều hơn đối với các hộ ngư
dân nghèo.
4. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng với yêu cầu
nhiệm vụ mới gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Chăm
lo xây dựng đoàn kết nội bộ trong Đảng; sự đồng thuận trong nhân
dân
Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ chú trọng việc xây dựng đội ngũ
cán bộ, công thức theo hướng chuẩn hóa, từng bước trẻ hóa; có phẩm
chất đạo đức tốt, trung thành, có trách nhiệm, có chuyên môn nghiệp vụ
và tính chuyên nghiệp cao, xác định rõ và trách nhiệm của từng tập thể,
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từng cán bộ, công chức trong thực thi công vụ gắn với đẩy mạnh thủ
tục cải cách hành chính để giảm thiểu các thủ tục phiền hà đối với nhân
dân, ngăn ngừa các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của đội
ngũ cán bộ, công chức đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công
chức có các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.
Mặt khác phải thường xuyên chăm lo xây dựng sự đoàn kết thống
nhất trong Đảng bộ, mà trước hết là trong Thường trực, Ban Thường vụ,
Ban Chấp hành.
Tôi nhận thức sâu sắc rằng xây dựng được sự đoàn kết thống nhất
cao trong Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân sẽ là nhân tố quyết
định để đi tới thành công.
Kính thưa các đồng chí đại biểu!
Thưa toàn thể cử tri!
Với cương vị và trách nhiệm công tác hiện nay, nếu được cử tri tín
nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân thì tôi sẽ có thêm nhiều điều
kiện để được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc, kiến
nghị của cử tri, giải quyết kịp thời những vấn đề cử tri quan tâm theo
thẩm quyền và làm tốt chức trách nhiệm vụ được giao.
Cuối cùng một lần nữa, cho phép tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức Hội nghị này
để tôi có điều kiện tiếp xúc với cử tri của 3 phường Thọ Quang, Mân
Thái, Nại Hiên Đông; cảm ơn toàn thể cử tri đã đến buổi tiếp xúc và lắng
nghe chúng tôi báo cáo chương trình hành động của mình.
Xin kính chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể cử tri mạnh khỏe,
hạnh phúc và thành công!.
-----------------

