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Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri để trình bày
Chương trình hành động với tư cách là ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân thành
phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 -2021. Trước hết, tôi xin gửi đến các quý vị đại biểu và
toàn thể bà con cử tri lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Kính thưa toàn thể bà con cử tri,
Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND TP nhiệm
kỳ 2016-2021, với trách nhiệm của người đứng đầu UBND thành phố, tôi xin hứa sẽ
quyết tâm thực hiện nhiệm vụ hết sức, hết lòng để cùng nhân dân thành phố xây
dựng một Đà Nẵng ngày càng phát triển, văn minh, an bình và thân thiện với những
hoạt động cụ thể sau:
Thứ nhất, thực hiện tốt vai trò đại diện cho cử tri thành phố, tạo điều kiện để
cử tri bày tỏ yêu cầu, nguyện vọng đến lãnh đạo thành phố, đề xuất những chủ
trương, chính sách phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người dân từ thực tế của
thành phố.
Thứ hai, cùng tập thể HĐND thành phố tham gia quyết định những chủ trương,
biện pháp lớn để xây dựng và phát triển thành phố theo định hướng mà Nghị quyết
Đại hội XXI Đảng bộ thành phố đã khẳng định là: “phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu
đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”.
Thứ ba, thực hiện tốt vai trò giám sát của người đại biểu HĐND thành phố.
Dành thời gian đi thực tế, đặc biệt tại các điểm nóng về môi trường, trật tự đô thị, tái
định cư...; gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, tổ chức tiếp công dân thường xuyên để hiểu rõ hơn
cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tổng hợp các
ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để tập trung giải quyết, chuyển đến các cơ quan
liên quan và đôn đốc giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng của cử tri thành phố.
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Thứ tư, góp phần giữ mối liên hệ của cử tri thành phố với các cơ quan Trung
ương; kiến nghị Trung ương những cơ chế, chính sách, những công việc cụ thể nhằm
đảm bảo nâng cao đời sống nhân dân và giải quyết quyền lợi chính đáng của cử tri
thành phố.
Thứ năm, lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc
phòng an ninh trên địa bàn thành phố; trong đó, tiếp tục góp phần thúc đẩy việc thực
hiện các chủ trương, chính sách, chương trình hành động nhằm thực hiện mục tiêu
phát triển bền vững và mang đậm tính nhân văn tại thành phố Đà Nẵng như: chương
trình thành phố “5 không”, “3 có”, Đề án xây dựng “thành phố môi trường”, chủ
trương “thành phố 4 an”...
Thứ sáu, tập trung công tác cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính
quyền điện tử tại thành phố; chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí,
quan liêu có hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức và nguồn nhân lực nói
chung đảm bảo chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao.
Thứ bảy, chỉ đạo xây dựng thành phố Đà Nẵng hội nhập quốc tế sâu rộng, là
điểm đến an toàn, lý tưởng cho các sự kiện mang tầm quốc gia và quốc tế; là nơi sinh
sống, làm việc lý tưởng cho người dân, bạn bè trong nước và quốc tế.
Thứ tám, làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; không ngừng nghiên
cứu học tập để nâng cao trình độ nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới; không ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham
nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật
khác.
Cuối cùng, nhân dịp này tôi xin chân thành cảm ơn UBMTTQVN thành phố,
UBMTTQVN quận, các đồng chí lãnh đạo phường đã tạo điều kiện để bản thân tôi
được tiếp xúc với bà con cử tri hôm nay. Tôi xin chân thành cám ơn bà con cử tri đã
tạo điều kiện và dành thời gian quý báu của mình để dự và nghe chương trình hành
động của tôi trong nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân sắp tới.
Xin chân thành cám ơn./.
Đà Nẵng, ngày

tháng 5 năm 2016
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