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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2016
CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ
(Đ/c Võ Văn Thƣơng)
Thưa đồng chí…………………… Chủ trì Hội nghị tiếp xúc cử tri;
Thưa các đồng chí lãnh đạo thành phố, quận và các phường;
Thưa tất cả bà con cử tri - đại diện cho trên 40 ngàn cử tri các phường:
Hòa Thuận Đông, Bình Thuận, Bình Hiên, Phước Ninh và Nam Dương tham
dự hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân
thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày hôm nay!
Tôi tên: Võ Văn Thương,
Chức vụ hiện nay: Uỷ viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hải Châu,
Là đại biểu HĐND thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016.
Được sự hiệp thương giới thiệu của UBMTTQVN thành phố và sự tín
nhiệm của cử tri nơi công tác là Văn phòng Quận ủy, cùng cử tri nơi cư trú là
phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, tôi được Uỷ ban bầu cử thành phố giới
thiệu là ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 tại 05
phường chúng ta.
Trước hết, tôi xin cảm ơn UBMTTQVN thành phố đã tổ chức hội nghị
này để cho tôi cùng các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố được tiếp xúc
với bà con cử tri và các cấp lãnh đạo từ thành phố đến phường, qua đó trình
bày chương trình hành động vận động bầu cử của mình, đồng thời lắng nghe
các ý kiến trao đổi của bà con cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri hôm nay đối
với chúng tôi.
Thưa các đồng chí lãnh đạo và bà con cử tri!
Trong gần 20 năm qua, kể từ khi thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung
ương và quận Hải Châu chúng ta được thành lập, HĐND thành phố đã có
những quyết định quan trọng trên các mặt đời sống chính trị - kinh tế, văn hóa
- xã hội, an ninh - quốc phòng và đã đạt được những thành tựu khá nổi bật, ấn
tượng, chắc rằng tất cả bà con cử tri chúng ta cũng đã biết và đồng tình, phấn
khởi trước những đổi thay tích cực đó. Đặc biệt, đối với thành phố Đà Nẵng,
thực hiện 5 đột phá về phát triển kinh tế- xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ thành phố lần thứ XX đã góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo sức
bật mới cho thành phố. Trong đó:

- Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn giai đoạn 2010-2015 ước tăng 9,7%/
năm, hơn mức bình quân của cả nước; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch
đúng định hướng, dịch vụ vẫn là ngành kinh tế chủ đạo, chiếm tỷ trọng lớn
(năm 2015 là 62,6%), nhất là dịch vụ du lịch và dịch vụ thương mại có nhiều
đột phá, trở thành những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.
- Quản lý, thực hiện tốt công tác quy hoạch, huy động nhiều nguồn lực
đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện
đại. Đầu tư xây dựng, hoàn thành nhiều công trình có quy mô lớn, kỹ thuật
phức tạp, hiện đại, tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan đô thị như: cầu
Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Tri Phương, nút giao thông khác mức
Ngã ba Huế, đường vành đai phía Nam, Trung tâm hành chính thành phố, nhà
ga Sân bay quốc tế…, góp phần tạo diện mạo mới đô thị theo hướng văn
minh, bền vững và thân thiện.
- Quan tâm đầu tư phát triển các lĩnh vực xã hội, đặc biệt là trên lĩnh vực
văn hóa, giáo dục và y tế. Chẳng hạn như: hoàn thiện và đưa vào sử dụng Thư
viện tổng hợp, bệnh viện Ung thư, Trung tâm tim mạch; xây dựng Trường
THPT Phan Châu Trinh, các thiết chế văn hóa ở cơ sở được quan tâm đầu tư.
Hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; có 92,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế.
Chương trình thành phố “5 không, 3 có” gắn với công tác bảo đảm an sinh xã
hội được thực hiện tốt; thực thi nhiều chính sách xã hội giàu tính nhân văn,
được nhân dân đồng tình ủng hộ.
- Cải cách hành chính có nhiều nỗ lực và đạt kết quả rõ nét, hệ thống
chính quyền điện tử bước đầu được hình thành từ thành phố đến các quận,
huyện, sở, ngành, nhất là ứng dụng các dịch vụ công, góp phần nâng cao chất
lượng giải quyết thủ tục hành chính; giai đoạn 2011-2015, thành phố luôn
thuộc nhóm dẫn đầu và có kết quả tốt về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tính
(PCI); chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT đẫn đầu cả nước 7 năm liền…
Cùng chung những kết quả nổi bật nêu trên của thành phố, quận Hải
Châu nói chung, các phường trên địa bàn quận nói riêng đều đạt được những
kết quả rất đáng phấn khởi và khá toàn diện, góp phần quan trọng vào những
thành tựu trên của thành phố.
Thưa các đồng chí lãnh đạo và bà con cử tri!
Được bà con cử tri chúng ta tín nhiệm bầu vào HĐND thành phố khóa
IX, nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ cùng với các đại biểu HĐND thành phố tích
cực vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, lắng nghe ý kiến bà con cử tri, tranh thủ
sự hỗ trợ của Trung ương, cùng tập trung bàn bạc, đề xuất và đưa ra những
quyết sách gắn liền thực tiễn đời sống người dân, “xây dựng và phát triển
thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước, là trung
tâm KT-CT-VH-XH, động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây
Nguyên; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh
của cả nước; phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện

đại” như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã xác
định. Tôi chú trọng các vấn đề sau:
Thứ nhất, cùng với các đại biểu HĐND thành phố triển khai thực hiện
tốt 03 đột phá về phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2015-2020 mà
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21 đã đề ra: Một là, phát triển
mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung thu hút đầu tư
vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin. Hai là, đầu tư xây dựng
kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điểm; xây dựng và phát triển văn hóa, văn
minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường. Ba là, phát triển nguồn nhân lực
chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
trong tình hình mới.
Thứ hai, cùng với các đại biểu HĐND thành phố và nhân dân toàn quận
thực hiện tốt chương trình “5 không”, “3 có” và mục tiêu xây dựng quận và
thành phố thực sự là thành phố an bình, đáng sống và đáng đến. Do vậy, chú
trọng làm tốt “04 an”, đó là: An ninh trật tự; An toàn giao thông; An toàn thực
phẩm và An sinh xã hội.
Thứ ba, nghiên cứu, đề xuất những chương trình mục tiêu nhằm đầu tư
và phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội tương xứng với vị thế trung tâm
kinh tế - xã hội lớn và đô thị văn minh, hiện đại. Đẩy mạnh thực hiện chương
trình xây dựng “Nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”, tập trung là trật tự cảnh
quan đô thị, nếp sống văn hóa văn minh đô thị.
Thứ tư, với cương vị lãnh đạo của quận, tôi sẽ cùng với các vị đại biểu
HĐND thành phố cũng như Ban Chấp hành Đảng bộ quận luôn sát cánh cơ
sở; luôn gần dân, sát dân, hiểu dân, lắng nghe tâm tư tư nguyện vọng, đề đạt
của các cử tri và nhân dân, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm, vấn đề tập
trung đầu tư xây dựng quận Hải Châu xứng tầm quận trung tâm của thành phố
Đà Nẵng, ngày một giàu mạnh, văn minh, hiện đại, phát triển đi lên cùng
thành phố và cả nước.
Cuối cùng, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể cử tri luôn
mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn!

