CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
NHIỆM KỲ 2016 – 2021
Kính thưa các quý vị đại biểu;
Kính thưa bà con cử tri.
Trước hết, cho phép tôi xin được tự giới thiệu về bản thân như sau:
Tôi tên là : Trần Chí Cường, sinh ngày 15/02/1973
Quê quán : Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Nơi ở hiện nay : số 04 đường Nguyễn Duy Hiệu, phường An Hải Đông, quận
Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Đơn vị công tác : Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng
Chức vụ : Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở
Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri;
Lời đầu tiên cho phép tôi được gửi đến quý vị đại biểu và bà con cử tri
phường Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc tình cảm chân thành, lời
chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành đạt.
Được sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã giới thiệu tôi ứng
cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây có thể nói là
niềm vinh dự và tự hào rất to lớn của bản thân, đòi hỏi bản thân phải có trách
nhiệm cao hơn nữa trước bà con cử tri và đối với thành phố. Cho phép tôi được gửi
lời cảm ơn sâu sắc nhất đến toàn thể bà con cử tri.
Kính thưa quý vị đại biểu và bà con cử tri;
Hôm nay, tôi được vinh dự tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri để trình bày
Chương trình hành động với tư cách là ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân
thành phố. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân và đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nếu được bà con cử tri tín nhiệm, tin tưởng giao
cho tôi trọng trách là người đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa đến, tôi sẽ
tập trung vào 03 nhóm vấn đề với các nội dung chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, với vai trò của Hội đồng nhân dân thành phố là cơ quan quyền lực
nhà nước ở địa phương, có thẩm quyền quyết định những vấn đề quan trọng của
thành phố, vì vậy, là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, tôi sẽ tập trung công
sức, trí tuệ và thời gian cùng tập thể Hội đồng nhân dân nghiên cứu, tham gia quyết
định những chủ trương, biện pháp lớn để xây dựng và phát triển thành phố theo
mục tiêu định hướng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã đề
ra; đặc biệt là tiếp tục phát huy những thành quả mà các nhiệm kỳ trước đã dày
công xây dựng và vun đắp để xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh,
hiện đại. Nhiều chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, an sinh xã hội, trật tự an
toàn xã hội đã được triển khai có hiệu quả trong những năm qua đã góp phần rất to
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lớn trong sự phát triển của thành phố, được mọi người trong và ngoài nước đánh
giá cao. Đó là niềm tự hào của bản thân tôi khi được sinh ra và lớn lên trên thành
phố này, vì vậy bản thân sẽ nỗ lực hết sức mình, phấn đấu, học tập và rèn luyện tích
cực về chuyên môn nghiệp vụ cũng như tinh thần, bản lĩnh để hoàn thành tốt vai
trò, trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân khóa tới.
Thứ hai, là đại biểu đại diện cho cử tri và nhân dân địa phương; Tôi luôn xác
định phải thường xuyên liên hệ, gần gủi, 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
Đồng thời Hội đồng nhân dân thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt
động của chính quyền như UBND, các cơ quan, đơn vị hành chính – sự nghiệp
cũng như các cơ quan tư pháp… 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…, nhất là các nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố – thể
hiện ý chí và nguyện vọng của cử tri, để góp phần xây dựng và phát triển thành phố
Đà Nẵng của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Mà trước mắt, cụ
thể nhất là triển khai thực hiện chương trình Năm văn hóa, văn minh đô thị; các
chương trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội, thành phố 04 “An” đó là : An ninh
trật tự, An toàn giao thông, An toàn vệ sinh thực phẩm và An sinh xã hội. Phải
giám sát, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời của các cơ
quan có thẩm quyền đối với các kiến nghị, phản ánh của nhân dân và cử tri.
Thứ ba, với quận Liên Chiểu nói chung, các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa
Hiệp Nam và Hòa Hiệp Bắc nói riêng là địa phương có nhiều tiềm năng và điều
kiện để phát triển cả 03 lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp mà đặc biệt
là phát triển du lịch, dịch vụ với nhiều điểm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam
thắng cảnh như bãi biển Nam Ô, Xuân Thiều, đèo Hải Vân, sông Trường Định –
Cu Đê (miếu Bà, núi đá Bà, Hầm Vàng), các di tich lịch sử Hải Vân Quan - đồn
Nhất, cụm di tích tín ngưỡng làng Nam Ô (Miếu âm linh, miếu bà Liễu Hạnh, lăng
Ông), Làng nghề nước mắm Nam Ô, gỏi cá Nam Ô… Với định hướng phát triển
kinh tế - xã hội của thành phố theo hướng Dịch vụ - Công nghiệp –Nông nghiệp,
trong đó phát triển du lịch dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là một trong
03 mũi đột phá; vì vậy việc phát triển và khai thác các tiềm năng của địa phương sẽ
góp phần rất lớn vào thực hiện có hiệu quả định hướng phát triển chung của thành
phố. Với năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và vị trí công tác hiện nay,
tôi sẽ huy động, tập hợp các chuyên gia, các đồng nghiệp, phối hợp với các đại biểu
Hội đồng nhân dân khác tập trung nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách, đề án,
chương trình để tham mưu với lãnh đạo thành phố, đề xuất với HĐND và UBND
quận Liên Chiểu và kiến nghị với các sở, ngành triển khai các biện pháp để tích cực
khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của địa phương, thúc đẩy triển khai
nhanh các dự án tại đây như dự án khu du lịch Làng Vân, khu du lịch sinh thái
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Quan Nam – Thủy Tú, Nam Ô, tuyến du lịch đường sông Cu Đê, dự án cảng nước
sâu Liên Chiểu,… nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng hiệu
quả, thiết thực, nâng cao đời sống người dân để xây dựng quận Liên Chiểu nói
chung, 03 phường của chúng ta nói riêng trở thành một trung tâm kinh tế du lịch
dịch vụ phát triển của khu vực phía Bắc thành phố.
Kính thưa quý vị đại biểu, thưa bà con cử tri;
Bản thân luôn nhận thức rằng, được trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân là
vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi tự mình phải không
ngừng phấn đấu rèn luyện, hoàn thiện bản thân và đề cao tinh thần trách nhiệm.
Những vấn đề tôi vừa nêu trên cũng là những cam kết trước bà con cử tri mà bản
thân tôi sẽ nổ lực với trách nhiệm, sức lực và trí tuệ cao nhất để thực hiện trong
nhiệm kỳ 2016 -2021 nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Hội đồng nhân
dân thành phố.
Bằng tình cảm từ đáy lòng mình, một lần nữa xin gửi đến quý vị đại biểu
cùng toàn thể bà con cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.
Chúc bà con nói riêng, địa phương nhà nói chung ngày càng phát triển để góp phần
cùng với toàn thành phố xây dựng Đà Nẵng thực sự trở thành thành phố an bình –
đáng sống, văn minh, hiện đại. Qua bà con cử tri, cho phép tôi được gửi gắm tình
cảm cũng như những nội dung trình bày hôm nay của mình đến tất cả bà con cử tri
không tham dự được hôm nay.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2016
Ứng cử viên

Trần Chí Cường
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