CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ HĐND THÀNH PHỐ,
NHIỆM KỲ 2016-2021
***
Kính thưa đồng chí chủ trì hội nghị!
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa bà con cử tri!
Tôi tên là Lê Trung Chinh, sinh năm 1969
Quê quán: Xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Thường trú tại: Số 81 đường Vũ Hữu, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải
Châu, thành phố Đà Nẵng
Học vị: Tiến sĩ Quản lý giáo dục
Chức vụ hiện nay: Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.
Lời đầu tiên, cho phép tôi được gửi đến quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con
cử tri quận Ngũ Hành Sơn tham dự buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu
HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 ngày hôm nay lời kính chúc mạnh khỏe và
hạnh phúc.
Kính thưa bà con cử tri!
Trong suốt những năm qua, dù trên cương vị công tác nào, từ một giáo viên
THPT đến lãnh đạo nhà trường, lãnh đạo ngành Giáo dục - Đào tạo thành phố và
hiện nay là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, bản thân tôi luôn cố
gắng, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Được Ban Thường vụ Thành ủy và UBMTTQVN thành phố Đà Nẵng tin
tưởng giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị
bầu cử quận Ngũ Hành Sơn là niềm vui, là vinh dự của bản thân tôi. Nếu được cử
tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, tôi sẽ
phát huy vai trò của một người đại biểu nhân dân và tập trung thực hiện một số
nhiệm vụ sau:
Thứ nhất, để thực hiện được mục tiêu “Phấn đấu xây dựng Đà Nẵng giàu
đẹp, an bình, văn minh, hiện đại” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần
thứ XXI đã đề ra, tôi sẽ nghiên cứu, đề xuất thành phố những giải pháp, chính sách,
nhất là tập trung vào ba đột phá về phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài ra, với những
chính sách đã làm nên thương hiệu cho thành phố Đà Nẵng như chương trình “5
không”, “3 có”... Tôi sẽ quan tâm đề xuất, kiến nghị với thành phố những giải pháp
để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, với định hướng xây dựng Đà Nẵng - thành phố môi trường,
phát triển kinh tế bền vững theo hướng tăng trưởng xanh, kết hợp với bảo vệ tài
nguyên và môi trường sinh thái. Vì vậy, tôi sẽ quan tâm nhiều hơn đến vấn đề môi
trường, tham gia cùng với các đại biểu HĐND thành phố khác kiến nghị, đề xuất
với thành phố thẩm định, điều tra, nghiên cứu cụ thể các dự án có tác động đến môi
trường trước khi quyết định cấp phép đầu tư.
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Một vấn đề xã hội khác cũng được người dân hết sức quan tâm hiện nay, đó
chính là vệ sinh an toàn thực phẩm. Tôi sẽ thực hiện chức trách của người đại biểu
nhân dân trong việc đề xuất, kiến nghị HĐND thành phố những giải pháp để nâng
cao hiệu quả công tác kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn chất lượng, tăng
cường công tác quản lý của các cơ quan chức năng, có chế tài xử phạt thật nghiêm
đối với các cơ sở sản xuất, chế biến “thực phẩm bẩn” theo đúng quy định pháp luật,
góp phần đảm bảo tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.
Thứ hai, với vai trò là đại biểu nhân dân, tôi sẽ thường xuyên sâu sát cơ sở,
gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân; lắng nghe và ghi nhận những tâm tư,
nguyện vọng của bà con.
Đối với những ý kiến, nguyện vọng thuộc thẩm quyền của HĐND quận và
phường, tôi sẽ làm việc với HĐND quận, phường để giải quyết những kiến nghị của
cử tri, đồng thời, giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng theo luật định.
Đối với những ý kiến, nguyện vọng thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố,
tôi sẽ tổng hợp để phản ánh, kiến nghị với HĐND thành phố, tham gia phát biểu ý
kiến, chất vấn những vấn đề bức xúc trong nhân dân tại các kỳ họp HĐND thành
phố và báo cáo kết quả thực hiện cho cử tri biết.
Thứ ba, với vai trò là Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, tôi sẽ chú trọng đến
nhiệm vụ xây dựng và phát triển quận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra. Cụ thể, tôi sẽ quan tâm đến những
vấn đề sau:
Đối với lĩnh vực kinh tế. Có những giải pháp để thực hiện định hướng phát
triển quận theo hướng dịch vụ du lịch - thương mại, đồng thời tạo điều kiện để phát
triển Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước, từng bước khẳng định thương hiệu Làng
nghề đá đối với du khách trong và ngoài nước, qua đó góp phần giải quyết việc làm
cho lao động địa phương và phát triển kinh tế của quận.
Đối với công tác giải tỏa, đền bù. Tôi sẽ quan tâm kiến nghị thành phố sớm
chỉ đạo triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn quận như dự án Khu
đô thị công nghệ FPT, dự án Khu đô thị sinh thái Làng quê sông nước Hoà Quý, dự
án khơi thông sông Cổ Cò,.. Với trách nhiệm của mình, tôi sẽ sâu sát cơ sở, lắng
nghe những ý kiến, nguyện vọng chính đáng của các hộ dân thuộc diện di dời, giải
tỏa để kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời; đồng thời đề xuất thành
phố những chính sách thiết thực nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và
nhân dân trong công tác giải tỏa, đền bù. Đặc biệt, với dự án Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, dự án có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của
quận, nhất là trên lĩnh vực dịch vụ - du lịch, tôi sẽ tích cực hơn nữa trong việc kiến
nghị thành phố sớm kêu gọi đầu tư xã hội hóa dự án trên. Tôi cũng sẽ đề xuất thành
phố sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng để đưa chợ Khuê Mỹ vào hoạt động,
đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân khu vực.
Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội. Quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng dạy
và học một cách toàn diện. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tuyến cơ sở, nhất
là có cơ chế thu hút các y, bác sĩ giỏi làm việc lâu dài tại Trung tâm Y tế quận; đảm
bảo tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Chăm lo tốt cho các đối tượng chính sách,
trong đó phải kể đến việc tiếp tục thực hiện tốt Đề án xây dựng, sửa chữa nhà ở
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xuống cấp cho các hộ có công với cách mạng hằng năm. Có những giải pháp hữu
hiệu để giúp đỡ, hỗ trợ sinh kế cho các hộ nghèo, giúp họ thoát nghèo bền vững.
Chú trọng công tác liên kết với các trường trung cấp, cao đẳng cũng như các công
ty, doanh nghiệp để đào tạo, nâng cao trình độ cho lao động địa phương, đáp ứng
được yêu cầu tuyển dụng ngày càng cao của thị trường. Nâng cao ý thức của người
dân trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; kiến nghị thành phố
đầu tư các thiết chế văn hóa đang rất thiếu tại các phường.
Vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng sẽ được chú trọng
trong việc đề ra những biện pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn nhằm giảm thiểu những tệ
nạn xã hội liên quan đến ma túy, cờ bạc, số đề, nhất là trong tầng lớp thanh thiếu
niên, cũng như quản lý tốt vấn đề sinh sống, làm việc của người nước ngoài trên địa
bàn quận, không để xảy ra những vụ việc gây mất ổn định an ninh trật tự, đem lại
cuộc sống an bình cho người dân.
Kính thưa bà con cử tri!
Tôi luôn nhận thức được rằng, với sự tín nhiệm, ủng hộ, hỗ trợ của cử tri thì
dù trên cương vị công tác nào, tôi cũng sẽ nỗ lực hết mình thực hiện đầy đủ trách
nhiệm của người đại biểu nhân dân, tích cực tham gia mọi hoạt động của HĐND,
góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND đáp ứng nguyện vọng,
lòng mong đợi và sự tín nhiệm của bà con cử tri quận Ngũ Hành Sơn.
Cuối cùng, tôi xin trân trọng cảm ơn bà con cử tri đã đến dự và nghe các ứng
cử viên đại biểu HĐND thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 trình bày chương trình
hành động của mình.
Một lần nữa, kính chúc bà con cử tri và quý vị đại biểu mạnh khỏe, hạnh
phúc và gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Xin trân trọng cảm ơn!
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