TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA ĐẠI BIỂU NGUYỄN ĐỨC TRỊ
ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG KHÓA IX (2016-2021)
- Họ và tên khai sinh: NGUYỄN ĐỨC TRỊ - Nam/nữ: Nam
- Họ và tên thường gọi: NGUYỄN ĐỨC TRỊ
- Sinh ngày 09 tháng 2 năm 1966
- Quê quán: xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam.
- Nơi cư trú: 80 Phan kế Bính, Hải châu, Đà Nẵng.
- Dân tộc: kinh - Tôn giáo: Không
- Trình độ học vấn: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản trị doanh nghiệp, Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ quản
trị kinh doanh.
- Trình độ chính trị : Cao cấp chính trị
- Nghề nghiệp, chức vụ: Quận ủy viên, quận ủy Cẩm Lệ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám
đốc Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ
- Nơi làm việc: Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ
* Tóm tắt quá trình Công tác:
Từ tháng ...... năm ...
đến tháng .....năm ...
3/1990 – 4/1994
5/1994 – 3/1997
4/1997 – 5/2001
6/2001 – 7/2001
8/2001 – 12/2005
1/2006 – 12/2010
7/2010
9/2010 – nay
01/2011 – nay
2011 – 2016
4/2015 – nay

Làm công việc, giữ chức vụ, cấp bậc gì? tại cơ quan, tổ
chức, đơn vị nào? ở đâu?
Chuyên viên Công ty Thương mại Tổng hợp Tam kỳ, Quảng
Nam-Đà Nẵng
Phó phòng KDXNK Chi nhánh Vinatex Đà Nẵng
Trưởng phòng KDXNK Chi nhánh Vinatex Đà Nẵng
Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty dệt may Hòa Thọ
GĐ điều hành Công ty dệt may Hòa Thọ
Phó TGĐ Tổng Công ty CP dệt may Hòa Thọ
Phó Bí thư Đảng Ủy Tổng Công ty.
Quận Ủy viên quận ủy Cẩm Lệ
TGĐ Tổng Công ty CP dệt may Hòa Thọ
Đại biểu HĐND TP. Đà Nẵng Khóa VIII.
Bí thư Đảng Ủy Tổng Công ty.

* Chương trình hành động:
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri.
Bản thân tôi là đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016
đơn vị Quận Cẩm Lệ, tôi đã cùng với Tổ đại biểu HĐND thực hiện tốt chức trách,
nhiệm vụ của người đại biểu HĐND Thành phố. Chúng tôi đã tiếp xúc, lắng nghe và
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thu thập các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của bà con cử tri nhằm kịp thời phản ánh,
kiến nghị đến HĐND Thành phố để các cấp chính quyền giải quyết. Tham gia thảo
luận, biểu quyết và giám sát việc thực hiện các Nghị quyết HĐND Thành phố. Trong
5 năm qua Thành phố Đà Nẵng nói chung và quận Cẩm Lệ của chúng ta nói riêng đã
phát triển không ngừng, bộ mặt của đô thị thay đổi, đời sống của người dân ngày càng
được nâng lên; Đã giải quyết được phần lớn những bức xuc của nhân dân.
Được sự tín nhiệm tiếp tục của trường trực UBMTTQ Việt Nam Thành phố và
bà con cử tri nơi cư trú, nơi công tác đã hiệp thương giới thiệu tôi ra ứng cử HĐND
Thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, với trách nhiệm là công dân của
Thành phố Đà Nẵng, bằng kinh nghiệm, sự nỗ lực phấn đấu, vai trò vị trí công tác,
nếu được bà con cử tri tiếp tục tín nhiệm, chương trình hành động của tôi tập trung
vào một số vấn đề chính như sau:
* Thứ nhất: Thực hiện tốt nhất vai trò, nhiệm vụ quyền hạn của một đại biểu
HĐND Thành phố, dành nhiều thời gian tiếp xúc gần gủi lắng nghe tâm tư, nguyện
vọng và các kiến nghị của nhân dân và cử tri để kiến nghị đến HĐND Thành phố và
các cấp chính quyền giải quyết thấu đáo. Tiếp tục kiến nghị HĐND, UBND Thành
phố giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong nhiệm kỳ vừa qua của cử tri Quận
Cẩm Lệ.
Tập trung đóng góp công tác xây dựng các giải pháp để giải quyết các vấn đề
lớn của Thành phố hiện nay như là: nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân,
bảo vệ môi trường, đảm bảo về các vấn đề an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm,
chăm sóc y tế được tốt hơn. Đồng thời thực hiện tốt vai trò giám sát của một đại biểu
HĐND Thành phố để xây dựng Thành phố ngày càng phát triển bền vững.
* Thứ hai: Với vai trò là Bí thư Đảng Ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty CP
dệt may Hòa Thọ, một Doanh nghiệp lớn đóng góp trên 10% Kim ngạch xuất khẩu
của toàn Thành phố Đà Nẵng, giải quyết việc làm cho trên 10.000 lao động, tôi sẽ góp
phần:
- Đẩy mạnh việc giải quyết công ăn việc làm cho nhân dân Quận Cẩm Lệ và
Thành phố Đà Nẵng.
- Tích cực đóng góp vào ngân sách Thành phố và kim ngạch xuất khẩu của
Thành phố.
- Sản xuất hàng hóa với giá thành hạ, chất lượng cao, bình ổn giá cả, phòng
chống lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
- Tiếp tục làm tốt công tác xã hội, xóa đói giảm nghèo.
- Xây dựng Tổng Công ty cổ phần Dệt May Hòa Thọ thành thương hiệu Quốc
tế, góp phần xây dựng Tp Đà Nẵng thành Trung tâm thời trang của cả nước và khu
vực.
Đồng thời đề xuất với HĐND, UBND Thành phố Đà Nẵng xây dựng hành lang
pháp lý và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển
mạnh mẽ để Tp Đà Nẵng có những doanh nghiệp, doanh nhân mang tầm quốc tế tạo
nguồn thu cho ngân sách Thành phố một cách bền vững. Bên cạnh đó có chính sách
thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước; Góp phần giải quyết
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lượng lao động được đào tạo khá lớn tại Đà Nẵng nhưng chưa tìm được việc làm phù
hợp, phải vào Tp Hồ Chí Minh tìm việc, đồng thời thu hút nhân tài tập trung về thành
phố Đà Nẵng.
* Thứ ba: Là quận ủy viên Quận ủy Cẩm Lệ, tôi sẽ tham gia cùng với Quận ủy
xây dựng các chương trình phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc
phòng tại địa bàn quận một cách cụ thể nhằm đưa Quận Cẩm Lệ thành một quận phát
triển hàng đầu của Thành phố Đà Nẵng, góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần cho người dân Quận Cẩm Lệ.
Tôi xin nỗ lực hết mình học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, nghiệp vụ để hoàn
thành tốt các nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, không phụ lòng tin của quý cử tri
đã gửi gắm nơi tôi.
Xin trân trọng cám ơn.
Đại biểu HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX

Nguyễn Đức Trị
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