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Hiện nay là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng
Là một Cựu chiến binh với hơn 40 năm công tác trong quân đội, tôi từng
tham gia chiến đấu trên chiến trường khu 5, Biên giới Tây Nam chiến trường
Campuchia thuộc Sư đoàn 315 và công tác tại Bộ chỉ huy quân sự Quảng Nam
Đà Nẵng; BCH Quân sự thành phố Đà Nẵng, trước khi nghỉ hưu là Ủy viên Ban
Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, Đại tá Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố
Đà Nẵng. Sau khi về hưu, tôi tiếp tục tham gia công tác, giữ chức vụ Chủ tịch
Hội CCB thành phố. Nay, tôi rất vinh dự được Ủy ban MTTQVN thành phố giới
thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, tại đơn vị bầu cử
số 15 (gồm các xã Hòa Khương, Hòa Phú, Hòa Sơn, Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa
Bắc thuộc huyện Hòa Vang). Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu
tôi làm đại biểu HĐND thành phố, tôi sẽ làm tốt những nhiệm vụ sau đây:
1- Bản thân tôi luôn nhận thức đầy đủ và thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của
người đại biểu nhân dân; dành nhiều thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri để
hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe và tổng hợp các
ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân, để đưa tiếng nói của nhân dân gởi đến
Hội đồng nhân dân và các cơ quan nhà nước; Thực thi quyền giám sát và chất
vấn ở Hội đồng nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của công
dân trong đó có Cựu chiến binh. Sau mỗi kỳ họp tôi có trách nhiệm báo cáo với
cử tri đầy đủ những nội dung mà HĐND thành phố bàn và quyết định, những vấn
đề liên quan đến cuộc sống nhân dân và sự phát triển của thành phố.
Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc với hiến pháp nước cộng hòa
XHCNVN, với Đảng với nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm
sai trái thù địch bảo vệ Đảng, bảo vệ nhà nước và nhân dân, giữ vững phẩm chất

của người cán bộ, đảng viên phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trên
trận tuyến mới.
2- Thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân trong lĩnh vực công
tác Hội, với cương vị là Chủ tịch Hội CCB thành phố, tôi cùng tập thể lãnh đạo
BCH, BTV, Thường trực chủ động tham mưu đề xuất với Thành ủy, HĐND,
UBND, chăm lo đến CCB, người có công và gia đình chính sách, người bị nhiễm
chất độc da cam/dioxin, tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ… Đồng thời chỉ đạo các cấp
hội và hội viên thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội và những nhiệm vụ mà
cấp ủy, chính quyền địa phương giao. Trung thành- đoàn kết- gương mẫu- đổi
mới giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham
gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và nhân dân,
giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào CCB giúp nhau làm
kinh tế, nâng cao đời sống, kiên quyết không để tái nghèo, không còn nhà tạm,
tham gia phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng-an ninh ở địa phương, chăm lo đời
sống vật chất tinh thần cho cán bộ, hội viên, đẩy mạnh thực hiện các phong trào,
các chương trình phối hợp, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị, các
hoạt động tình nghĩa, xây dựng Nông thôn mới, thành phố môi trường, phối hợp
thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục thế hệ trẻ, CCB tham gia quản lý giáo
dục thanh thiếu niên hư tiến bộ, học sinh bỏ học trở lại trường lớp, giúp đỡ số
thanh thiếu niên dương tính với ma túy.
3- Để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ CCB và nghĩa vụ công dân
đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu nỗ lực làm việc
bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, không ngừng nghiên cứu học tập để nâng
cao trình độ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.
Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình, người thân nghiêm chỉnh chấp hành
hiến pháp và pháp luật.
Trên đây là những nội dung cơ bản chương trình hành động của tôi, nếu tôi
vinh dự được trúng cử là đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.
Xin trân trọng cảm ơn quý vị cử tri và nhân dân đã lắng nghe.
Xin kính chào đoàn kết và thân ái ./.

