CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA 9 (NHIỆM KỲ 2016-2021)
Kính thưa đồng chí chủ trì Hội nghị!
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa toàn thể bà con cử tri!
Lời đầu tiên, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối
với Ban Thường trực UBMTTQ VN thành phố đã phối hợp với
chính quyền địa phương tổ chức buổi tiếp xúc để các ứng cử viên
chúng tôi có dịp gặp gỡ, trình bày dự kiến chương trình hành động
với bà con cử tri; xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các đồng chí
lãnh đạo, đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể bà
con cử tri về dự buổi tiếp xúc hôm nay.
Tôi tên Cao Thị Huyền Trân, hiện là Phó Trưởng ban Ban Văn
hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố - Là đại biểu HĐND
thành phố khóa VIII, trước hết, tôi luôn trân trọng và ghi nhớ những
tình cảm tốt đẹp, sự tín nhiệm quí báu mà bà con cử tri đã dành cho
tôi trong nhiệm kỳ vừa qua. Tôi cảm thấy rất vinh dự và vui mừng
khi được tiếp tục giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố
khóa IX tại quê hương Hòa Vang, nơi tôi sinh ra, lớn lên và có
nhiều gắn bó.
Trong nhiệm kỳ qua, bản thân tôi cùng các đại biểu khác đã cố
gắng, nỗ lực để làm tốt vai trò của người đại biểu nhân dân, chúng
tôi đã góp tiếng nói trong việc đầu tư xây dựng nông thôn mới; giải
quyết những vấn đề vướng mắc, ảnh hưởng đến quyền lợi của người
dân trong việc giải tỏa đền bù, tái định cư tại các dự án trên địa bàn
huyện; kiến nghị HĐND và UBND thành phố có chính sách hỗ trợ
vụ mùa cho đất nông nghiệp không sản xuất được; làm việc với các

đơn vị để giải quyết những bức xúc, kiến nghị của bà con cử tri trên
các lĩnh vực. Trên cương vị là Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội,
tôi đã cùng các thành viên của Ban quyết tâm và kiên trì tham mưu
cho HĐND quyết định những chủ trương, chính sách lớn và giám
sát đến cùng việc triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết
của HĐND liên quan đến lĩnh vực văn hoá - xã hội.
Thưa bà con cử tri!
Một nhiệm kỳ trôi qua, dẫu bản thân đã rất có nhiều cố gắng
nhưng nhìn vào hiện thực cuộc sống, nhất là ở các xã nông thôn trên
địa bàn Hòa Vang chúng ta, bản thôi tôi vẫn còn nhiều trăn trở,
nhiều vấn đề cử tri quan tâm chưa được giải quyết hoặc giải quyết
chưa triệt để, một số vấn đề thực tiễn nảy sinh cần tiếp tục tháo gỡ.
Chính vì lẽ đó, tôi mong muốn bà con cử tri sẽ cho tôi một cơ hội
nữa để tôi có thể tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình, phát huy
những thành quả của khóa trước đã đạt được và tham gia giải quyết
những tồn tại trong nhiệm kỳ qua, làm tốt các nhiệm vụ và thực hiện
tốt các quyền của người đại biểu nhân dân, đó là:
Thứ nhất, là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của
nhân dân, trước hết, tôi sẽ luôn gần dân, lắng nghe dân, vì dân, tôi
sẽ liên hệ chặt chẽ với cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế địa bàn
để nắm bắt thực tiễn, thu thập ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử
tri; làm việc với các cơ quan hữu quan để giải quyết kiến nghị của
cử tri và theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện và trả lời một
cách có trách nhiệm các yêu cầu, kiến nghị của cử tri.
Thứ hai, với kinh nghiệm 5 năm làm đại biểu HĐND thành
phố và giữ chức vụ Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, tôi sẽ cố
gắng phát huy những kinh nghiệm hoạt động đã tích lũy trong
nhiệm kỳ qua để tham gia một cách hiệu quả hơn trong quá trình
thực hiện 2 chức năng cơ bản của HĐND. Đó là chức năng quyết

định những chủ trương, biện pháp quan trọng của địa phương và
chức năng giám sát.
Tham dự đầy đủ các kỳ họp, phiên họp của HĐND, tích cực
tham gia thảo luận, chất vấn và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm
vụ, quyền hạn của HĐND trong đó quan tâm bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của người dân, đặc biệt là của cử tri huyện Hòa Vang.
Thứ ba, quan tâm giải quyết những vấn đề trọng tâm trên địa
bàn huyện Hòa Vang để góp phần vào sự phát triển của quê hương,
cụ thể là:
- Giám sát việc tiếp tục triển khai các kế hoạch, các công trình
dự kiến đầu tư xây dựng nông thôn mới Hòa Vang giai đoạn 2,
nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao đời
sống vật chất và tinh thần cho người dân.
- Đề xuất những giải pháp để thực hiện được mục tiêu "4 an":
an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an
sinh xã hội.
- Đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định, chính sách về giải
tỏa, đền bù, thực hiện công tác giải tỏa đền bù một cách công khai,
minh bạch, công bằng để đảm bảo quyền lợi của người dân; phân kỳ
thu hồi và đền bù đất nông nghiệp không sản xuất được do ảnh
hưởng bởi dự án; giải quyết những vướng mắc, bất cập trong việc
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.
Thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri!
Với tất cả tâm huyết của một người con quê hương, tôi rất
mong nhận được sự đồng cảm, sẻ chia và ủng hộ của toàn thể cử tri
để tôi có điều kiện tiếp tục thực hiện những tâm nguyện của mình,
góp phần vào sự phát triển của huyện Hòa Vang nói riêng và thành
phố Đà Nẵng nói chung. Qua bà con cử tri, cho phép tôi được chia

sẻ chương trình hành động của mình đến tất cả bà con cử tri không
có mặt hôm nay.
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí
lãnh đạo và bà con cử tri.
Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể bà con cử
tri sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
Xin trân trọng cảm ơn.

