Chương trình hành động của ông Nguyễn Thành Tiến-Ứng cử viên Đại biểu
Hội đồng Nhân dân Thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri!
Hôm nay, được đứng trước quý đại biểu, quý cô bác, anh chị cử tri là niềm vinh
hạnh đối với bản thân tôi. Lời đầu tiên, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, quý cô bác,
anh chị cử tri cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống và thành
công trong công việc!
Được tổ chức tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ
2016-2021, đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn đối với bản thân
tôi.
Trước hết, tôi xin được giới thiệu ngắn gọn về bản thân: Tôi tên là Nguyễn Thành
Tiến, sinh năm 1970, hiện công tác tại Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng. Tôi đã có gần
20 năm kinh nghiệm làm việc chuyên môn tại Sở Xây dựng, được phân công hướng dẫn
chuyên môn cho Viện Quy hoạch. Bản thân cũng đã có nhiều đề xuất quan trọng cho
thành phố. Tôi cũng đã được thành phố cử đi học chương trình sau đại học tại Hà Lan
về bảo tồn, tại Nhật Bản về Quy hoạch đô thị, đặc biệt được Ban Tổ chức Trung ương
Đảng CSVN cử đi học nghiên cứu sinh Tiến sỹ về Quy hoạch đô thị.
Với lợi thế đang làm việc tại cơ quan tham mưu trực tiếp cho Lãnh đạo thành phố
và ưu điểm bản thân. Nếu được là đại biểu HĐND Thành phố, tôi xây dựng chương
trình hành động của mình với những điểm chính như sau:
Thứ nhất: Tôi sẽ dành thời gian thỏa đáng để nắm tình hình thực tiễn tại nơi ứng
cử, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tập trung giải quyết, làm tốt
nhiệm vụ của người đại biểu HĐND Thành phố. Tôi sẽ cùng với địa phương có tiếng
nói mạnh mẻ đến với cơ quan quyền lực cao nhất của thành phố. Tôi cũng sẽ báo cáo
một cách đầy đủ nhất, kịp thời nhất những nội dung của các kỳ họp HĐND thành phố
đến với cử tri.
Thứ hai: Tôi sẽ giám sát chặt chẽ việc xây dựng phát triển thành phố theo
đúng quy hoạch; đề xuất chỉnh trang đô thị khang trang hơn.
Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng của Thành phố Đà Nẵng trong thời gian
qua đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, được nhân dân cả nước đánh giá rất cao.
Tuy nhiên, khi đi sâu phân tích, xét thấy vẫn còn nhiều điểm bất cập cần phải tiếp tục
phấn đấu khắc phục và hoàn thiện thêm.
Theo đó, cần khẩn trương quy hoạch, thiết kế cảnh quan cho hai bờ sông
Hàn, cho vệt ven biển, cho các khu trung tâm, các trục đường chính, trong đó cần tôn
tạo một số công trình điểm nhấn phục vụ Hội nghị thượng đỉnh APEC sẽ diễn ra tại TP
Đà Nẵng trong năm 2017.
Trong thời gian gần đây, nhà cao tầng đã phát triển khá nhanh. Vấn đề này tuy đã
làm cho bộ mặt thành phố có nhiều chuyển biến, nhưng cũng sẽ phát sinh nhiều hệ lụy
cho hạ tầng và không gian đô thị. Cần khẩn trương kiểm soát để phù hợp quy
hoạch, phải quản lý để có thiết kế đẹp và được tổ chức, sắp xếp có trật tự phù hợp với
phân khu chức năng, nhằm tránh tình trạng vi phạm về mặt không gian và gây quá tải
về hạ tầng đô thị (bãi đậu đỗ xe, phân luồng giao thông, công trình hạ tầng xã hội,…).
Tôi cũng sẽ đề xuất và giám sát thực hiện công tác quy hoạch tổ chức giao thông
đô thị an toàn, thông minh và tiện lợi, trong đó ưu tiên hình thành một hệ thống giao
thông công cộng tiện ích như xe buýt nhanh BRT, xe buýt đạt tiêu chuẩn BRT; kiến

nghị xây dựng thêm nhiều bãi đậu đỗ xe cho khu vực trung tâm thành phố để giải quyết
tình trạng đậu đỗ xe lấn chiếm lòng đường như hiện nay, kiến nghị sớm di dời ga đường
sắt ra khỏi trung tâm.
Đồng thời, đề xuất hình thành các phố đi bộ, các trung tâm mua sắm, trung tâm
thương mại, dịch vụ ngân hàng lớn để xứng tầm với vai trò, vị trí là thành phố động lực
của miền Trung – Tây Nguyên.
Thứ ba: Đề xuất quy hoạch sắp xếp và khai thác có hiệu quả vỉa hè của các
trục đường
Hiện nay, vỉa hè các tuyến đường chính thường bị chiếm dụng kinh doanh hoặc
lấn chiếm để các vật dụng cá nhân, làm cản trở lối đi bộ và làm mất mỹ quan đô thị. Đã
đến lúc cần tổ chức lại vỉa hè để có lối đi bộ, có nơi kinh doanh buôn bán trật tự hơn,
thông thoáng, văn minh hơn; tổ chức khai thác có hiệu quả diện tích vỉa hè trên tinh
thần tạo điều kiện cho người dân lao động trong các kiệt hẻm có được chỗ kinh doanh
buôn bán tốt ở mặt tiền đường,...
Thứ tư: Đề xuất bổ sung Thiết chế văn hóa cho khu dân cư
Một đô thị văn minh luôn cần được trang bị một hệ thống TCVH đồng bộ.
Ở cấp độ thành phố: Đề xuất sớm đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thành phố thay
cho Nhà văn hóa thành phố tại 84 Hùng Vương đã giải tỏa hơn 10 năm trước; đề xuất
thành phố xây dựng thêm một số công viên cho thành phố; đề xuất quy hoạch một
không gian thích hợp để xây dựng tượng đài Bác Hồ cho nhân dân và các cháu đến
viếng thăm.
Ở cấp độ khu dân cư: Đề xuất quy hoạch, bổ sung thêm các công trình thiết chế
văn hóa thiết thực nhất đối với nhu cầu sinh hoạt của nhân dân như: Nhà sinh hoạt cộng
đồng, khu vui chơi, khu thể thao, cây xanh vườn dạo... để nâng cao hơn nữa nhu cầu
giải trí, nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư.
Thứ năm: Kiểm soát về môi trường trong quá trình phát triển thành phố
Hiện nay trên toàn thành phố vẫn còn nhiều điểm nóng về môi trường cần được
tiếp tục xử lý như: Sông Phú Lộc, bãi rác Khánh Sơn, âu thuyền Thọ Quang, các KCN,
các trạm xử lý nước thải... đây là những khu vực rất dễ phát sinh và tái ô nhiễm môi
trường trầm trọng. Do đó cần thiết có hành động kiểm soát thường xuyên và có biện
pháp xử lý kịp thời, đồng bộ.
Đối với khu vực dân cư, vấn đề ô nhiễm môi trường từ các cơ sở sản xuất nhỏ
như tiếng ồn, bụi, chất thải độc hại...ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, cần thiết đề
xuất quy hoạch các cụm sản xuất tập trung ngoài khu dân cư, tại vị trí hợp lý để di
dời, bố trí các cơ sở này.
Đối với hạ tầng kỹ thuật trên các tuyến phố, kiệt hẻm trong khu dân cư, nhiều
khu vực đã xuống cấp và chưa được đầu tư, đã gây nên tình trạng ngập úng trong mùa
mưa, ảnh hưởng lớn đến môi trường và cuộc sống của nhân dân, cần được khắc phục
sớm.
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa quý cô bác, anh chị cử tri!
Nếu được là đại biểu HĐND Thành phố, tôi sẽ quyết tâm làm tốt nhiệm vụ của
người đại biểu HĐND Thành phố với phương châm: Nói đi đôi với làm, gần gũi và có
trách nhiệm với nhân dân!
Xin trân trọng cảm ơn quý đại biểu và toàn thể bà con, cô bác, anh chị cử tri!

