CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
CỦA ỨNG CỬ VIÊN HUỲNH BÁ CỬ
Lần này tôi được cơ quan, nơi cư trú giới thiệu tôi tiếp tục tái cử
.Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi trúng cử làm đại biểu HĐND thành
phố khóa 9 nhiệm kỳ 2016-2021; tôi sẽ:
- Một là thường xuyên liên hệ chặt chẽ với Đảng, chính quyền,
Mặt trận địa phương; chia sẻ những khó khăn, lo toan đồng thời ghi
nhận những kiến nghị bức xúc của các đ/c trong quá trình thực hiện
nhiệm vụ chính trị của địa phương; đặc biệt gần dân, sâu sát với nhân
dân; lắng nghe ý nguyện, chia sẻ cuộc sống của cử tri và nhân dân, tiếp
thu phản ánh trung thực ý kiến, tâm tư nguyện vọng kiến nghị của cử
tri, thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri; với phong cách “Trọng dân, gần
dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.
Tôi sẽ xếp lịch đình kỳ tiếp công dân, qua đó đề xuất, kiến nghị
với các cơ quan có chức năng, thẩm quyền giải quyết những yêu cầu,
nguyện vọng hợp pháp chính đáng của nhân dân. Làm cầu nối giữa
người dân với chính quyền, tạo nên sự đồng thuận trong ý Đảng hợp
lòng dân.
- Hai là, HĐND là cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng
của nhân dân, HĐND thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động
của UBND, các cơ quan, đơn vị hành chính, sự
nghiệp, cũng như hoạt động của các cơ quan tư pháp: TA, VKS, THA.
Thông qua hoạt động giám sát của mình, tôi sẽ cùng với UBND, các
ban ngành, địa phương triển khai và đôn đốc thực hiện một cách tốt
nhất, hiệu quả nhất các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước, mà trước mắt, cụ thể nhất là việc triển khai
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ
21, Đại hội Đảng bộ quận Sơn Trà lần thứ 5
- Ba là, các phường An Hải Đông, An Hải Tây, An Hải Bắc,
Phước Mỹ nằm ở trung tâm hành chính quận Sơn Trà, có vị trí trọng
yếu cả về kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh; tôi sẽ luôn đồng hành
với lãnh đạo Đảng, chính quyền, mặt trận, các ban ngành đoàn thể
quan tâm đến giải quyết việc làm, thực hiện tốt các chương trình an
sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất cho người dân, giữ vững an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng các phường trở thành đô
thị hiện đại, giàu đẹp văn minh; phát triển dịch vụ, du lịch và kinh tế
biển như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các phường đã đề ra, góp phần
xây dựng quận Sơn Trà anh hùng, với truyền thống khu đông sông Đà,
nơi có nhà thờ tiền hiền làng An Hải, Danh thần Thoại Ngọc Hầu
Nguyễn Văn Thoại, nơi có di tích lịch sử văn hóa đình làng Mỹ Khê,
Cây Me Phước Trường của chúng ta, ngày càng giàu mạnh văn minh,
đời sống nhân dân ngày càng ấm no hạnh phúc.
Tôi xin kính chúc các đ/c và bà con cử tri dồi dào sức khỏe, gia
đình hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn.

