CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND
THÀNH PHỐ KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2011-2016
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương
Kính thưa bà con cử tri
Tôi tên: Lê Minh Trung, sinh ngày 16/7/1976
Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Thành uỷ viên, Bí thư Quận
uỷ Thanh Khê
Tôi vinh dự được Ban Thường vụ Thành uỷ và Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc Việt Nam thành phố giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành
phố khoá IX nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đã được Uỷ ban bầu cử thành
phố công bố ứng cử tại đơn vị bầu cử số 6, quận Thanh Khê gồm các
phường An Khê, Hoà Khê và Thanh Khê Tây.
Tôi rất vui mừng và phấn khởi được phân công về ứng cử 3
phường chúng ta. Nếu được bà con cử tri tín nhiệm làm đại biểu đại
biểu HĐND thành phố tôi nguyện sẽ cố gắng hết sức thực hiện tốt chức
trách của mình và của người đại biểu HĐND thành phố, luôn lắng
nghe, thu thập và phản ảnh trung thực ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị
của cử tri, tham gia với HĐND thành phố để các ý kiến chính đáng của
cử tri được thể hiện thông qua hoạch định các chủ trương, chính sách
của thành phố.
Trong quá trình công tác của mình, nếu được bà con tín nhiệm
bầu tôi tham gia vào HĐND thành phố, với trách nhiệm của mình, tôi
luôn quan tâm và mong muốn tham gia đóng góp có hiệu quả một số
vấn đề quan trọng, đó là:
1. Tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị
để quận Thanh Khê nói riêng và thành phố thêm khang trang, sạch đẹp,
phù hợp với quy hoạch của thành phố. Trước mắt làm tốt công tác phối
hợp với các cơ quan của thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự
án, công trình trọng điểm của thành phố và quận (nút giao thông Điện
Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương; cải tạo môi trường Sông Phú Lộc; các
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tuyến phố chuyên doanh Lê Duẩn, Nguyễn Tri Phương; nâng cấp, mở
rộng các trường tiểu học đáp ứng yêu cầu học 2buổi/ngày…).
2. Đi liền với phát triển kinh tế luôn quan tâm đúng mức đến các
vấn đề an sinh xã hội, nhất là những vấn đề mà người dân đang bức
xúc, tiếp tục thực hiện tốt hơn các mục tiêu xoá hộ nghèo, có việc làm, có
nhà ở, có nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, có môi trường sống tốt.
3. Ưu tiên đầu tư phát triển mạnh mẽ về y tế, giáo dục đào tạo,
coi trọng giáo dục kiến thức văn hoá với giáo dục đạo đức học đường,
lĩnh vực đang có xu hướng xuống cấp; chú trọng giải quyết những vấn
đề bức xúc của cộc sống như an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, ô nhiễm
môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm...
4. Quận Thanh Khê đang trong thời kỳ phát triển mạnh mẽ, với
trách nhiệm của mình, tôi sẽ hết sức cố gắng cùng với lãnh đạo quận
lãnh đạo, chỉ đạo và tham gia hỗ trợ với các phường những giải pháp
góp phần phát triển tốt hơn không gian và diện mạo đô thị của quận,
của phường; đồng thời tham gia đề xuất những chính sách thiết thực
chăm lo đến cuộc sống tốt hơn của người dân, nhất là người nghèo, gia
đình chính sách. Trong nhiệm kỳ này quyết tâm tập trung thực hiện cho
được 3 Đề án mà Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI đã đề ra đó
là: phát triển y tế; phòng, chống ma tuý và phát triển dịch vụ với mục
tiêu xây dựng quận Thanh Khê phát triển nhanh và bền vững.
5. Tập trung cho công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức đảm bảo về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu xây
dựng và phát triển của quận trong giai đoạn mới, trong đó chú trọng
chăm lo từ khâu tuyển dụng đến việc đào tạo, bồi dưỡng, phát hiện, lựa
chọn, thu hút đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, có tâm
huyết, có phẩm chất và thực tài, không cục bộ địa phương để bố trí sử
dụng hợp lý cho cả trước mắt và lâu dài. Tăng cường các biện pháp
quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên, có kế hoạch giao nhiệm vụ, tạo
điều kiện thuận lợi cho cán bộ trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành.
Tôi luôn ý thức HĐND là là cơ quan đại biểu, đại diện cho cử tri
và nhân dân địa phương, do vậy tôi xác định phải thường xuyên liên

3

hệ, gần gũi, gắn bó với nhân dân để hiểu được hoàn cảnh, đời sống
của người dân. Qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những nhu cầu,
đòi hỏi chính đáng của người dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị cho
chính quyền thành phố cũng như quận, phường xem xét, giải quyết.
Qua thực tế công tác, tôi nhận thức sâu sắc rằng, bên cạnh việc kịp
thời tiếp nhận và phản ánh cho cơ quan chức năng các kiến nghị cũng
như khiếu nại, tố cáo của người dân, đại biểu HĐND cần phải giám
sát, đôn đốc, theo dõi, kiềm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời của
các cơ quan có thẩm quyền. Và cần bản lĩnh, chính kiến vững vàng để
bảo vệ lẽ phải, bảo đảm công bằng, đấu tranh không khoan nhượng
với quan liệu, tham nhũng, sai trái, tiêu cực.
Trên đây là 5 vấn đề lớn mà tôi hết sức quan tâm, đồng thời cũng
là những vấn đề mà tôi cùng với các đồng chí lãnh đạo quận đã và đang
chỉ đạo thực hiện. Xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, bà con cử tri lời
chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, xin cảm ơn
bà con cử tri đã lắng nghe và mong được sự ủng hộ của bà con cử tri.
Xin trân trọng cảm ơn !

Thanh Khê, ngày 10 tháng 5 năm 2016

Lê Minh Trung

