CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
TIẾP XÚC CỬ TRI VẬN ĐỘNG BẦU CỬ HĐND THÀNH PHỐ,
NHIỆM KỲ 2016 - 2021
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa bà con cử tri!
Tôi tên là : Lê Quang Nam, sinh năm 1970 với chuyên môn là TS Kỹ thuật –
Chuyên ngành Năng lượng và Môi trường, hiện là Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy
Cẩm Lệ.
Tôi rất vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy và UBMTTQVN thành phố
Đà Nẵng, cử tri nơi tôi đang công tác và nơi cư trú tin tưởng giới thiệu ứng cử đại
biểu HĐND thành phố khóa 9, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và được ứng cử tại đơn vị
bầu cử quận nhà.
Tôi luôn xác định được rằng không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm
lớn lao trước cử tri và nhân dân trên địa bàn thành phố, trong đó có cử tri quận
Cẩm Lệ. Hôm nay tôi xin được trình bày với các quý vị cử tri về chương trình hành
động của mình và xin hứa với các bà con cử tri làm tốt 3 vấn đề chính sau:
Thứ nhất, với vai trò là đại biểu nhân dân, tôi sẽ thường xuyên sâu sát cơ sở,
tiếp xúc cử tri, lắng nghe và ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị
về những vấn đề bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm để kiến nghị các cơ quan
chức năng giải quyết.
Đối với những ý kiến, nguyện vọng thuộc thẩm quyền của HĐND quận, chủ
động chỉ đạo các ban, ngành nhanh chóng giải quyết những kiến nghị của cử tri,
đồng thời, giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng theo luật định.
Đối với những ý kiến, nguyện vọng thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố,
tôi sẽ tổng hợp để phản ánh, kiến nghị với HĐND thành phố, tham gia phát biểu ý
kiến, chất vấn những vấn đề bức xúc trong nhân dân tại các kỳ họp HĐND thành
phố và báo cáo kết quả thực hiện cho cử tri biết.
Thứ hai là: Tôi sẽ thực hiện chức trách của người ĐBHĐND trong việc đề
xuất, kiến nghị thành phố những giải pháp để thực hiện có hiệu quả chương trình
thành phố 4 An (ASXH, ATGT, ATTP, ANTT) của thành phố Đà Nẵng. Chú trọng
vấn đề ATGT, ANTT và đặc biệt là vệ sinh ATTP trong thời kỳ hiện nay.
“Doanh nghiệp phát triển thì thành phố phát triển”, vì vậy, việc hỗ trợ các DN
sản xuất, kinh doanh luôn là ưu tiên hàng đầu của chính quyền thành phố. Do vậy
việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng có vai
trò hết sức quan trọng, đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ. Với kinh nghiệm tích lũy
của bản thân trong suốt hơn 20 năm ở những vị trí công tác khác nhau trong lĩnh
vực KHCN, tôi sẽ tích cực tham gia xây dựng các chính sách nhằm tạo điều kiện

cho doanh nghiệp ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội của thành phố.
Với thương hiệu “thành phố môi trƣờng, thành phố đáng sống”, là đại
biểu của nhân dân, tôi sẽ thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện các quy
hoạch khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, trên địa bàn quận, bảo đảm mối
quan hệ giữa đầu tư phát triển và bảo vệ môi trường.
Thứ ba, được giới thiệu về ứng cử ở địa bàn quận Cẩm Lệ nơi tôi đang đảm
nhận chức vụ Bí thư quận ủy, tôi sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ xây
dựng và phát triển quận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 3,
nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.
Tôi luôn ý thức đƣợc rằng: Quận Cẩm Lệ tuy mới thành lập, đang trong thời
kỳ xây dựng và phát triển nhanh chóng, kinh tế - xã hội của quận đã đạt được
những kết quả đáng khích lệ, mặc dù đang gặp không ít khó khăn thách thức cần
phải vượt qua.
- Hạ tầng kỹ thuật đô thị quận chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; công tác quản
lý quy hoạch, xây dựng, giải quyết vấn đề môi trường còn nhiều bất cập.
- Về phát triển kinh tế khu vực dân doanh còn nhỏ lẻ, thiếu sức cạnh tranh,
hiệu quả chưa cao, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về mặt bằng, hoạt động sản
xuất.
- Thu ngân sách quận chưa vững chắc; nguồn ngân sách bố trí cho đầu tư phát
triển còn hạn chế
- Thiết chế văn hóa còn thiếu và chưa được đầu tư đồng bộ. Trang thiết bị y tế
tuy được quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng theo yêu cầu ngày càng cao của
nhân dân.
Vì vậy tôi sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công việc sau:
Đối với lĩnh vực kinh tế: Chú trọng phát triển các ngành dịch vụ, kêu gọi đầu
tư các khu thương mại dịch vụ tổng hợp, khu vui chơi giải trí; xây dựng đề án phát
triển du lịch văn hóa tâm linh trên địa bàn quận gắn với tuyến du lịch sinh thái
đường song Cẩm Lệ - Túy Loan;
Quy hoạch và đầu tư, sớm đưa vào khai thác “Cụm công nghiệp quận Cẩm
Lệ” tại phường Hòa Thọ Tây. Triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Tăng cường
vai trò quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020”;
Thực hiện tốt các chủ trương của Chính phủ, thành phố trên lĩnh vực quản lý
thuế, thu ngân sách, cải cách hành chính thuế. Khai thác hợp lý các nguồn thu hàng
năm.
Đối với công tác giải tỏa đền bù: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về
đô thị, xây dựng và môi trường; chỉ đạo thực hiện chặt chẽ công tác giải tỏa, đền
bù, bố trí tái định cư, không để phát sinh mới nợ đất tái định cư.
Đối với lĩnh vực văn hóa – xã hội: Tiếp tục phát triển sự nghiệp giáo dục –
đào tạo trên tất cả các mặt, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, lành mạnh;
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tiếp tục xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa, thể dục
thể thao cần thiết.
Đầu tư xây dựng khu nhà khám bệnh với trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao
chất lượng khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế quận, Trạm y tế các phường.
Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác an sinh
xã hội, chăm sóc người có công, gia đình chính sách và phong trào “Đền ơn đáp
nghĩa”; huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng bảo trợ xã hội.
Hằng năm hỗ trợ thoát nghèo cho 700 – 800 hộ.
Trên đây, là chƣơng trình hành động của bản thân, rất mong nhận được sự
ủng hộ của cô, bác, anh chị cử tri quận nhà. Tôi luôn nhận thức được rằng. với sự
tín nhiệm, ủng hộ của cử tri thì dù trên cương vị công tác nào, tôi cũng sẽ nỗ lực
hết mình thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình cùng với Đảng bộ và nhân dân
quận Cẩm Lệ phát huy thế mạnh, tìm kiếm những giải pháp cụ thể để gỡ những
khó khăn, xây dựng và phát triển bền vững KT-XH quận nhà nói riêng và thành
phố Đà Nẵng nói chung.
Xin chân thành cảm ơn Ủy ban Mặt trận TQVN, đã tổ chức buổi tiếp xúc
cử tri ngày hôm nay để cho tôi và các ứng cử viên trong đơn vị bầu cử số 12 được
báo cáo Chương trình hành động của mình với các quý vị cử tri quận Cẩm Lệ.
Xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quí báu mà đồng bào, đồng chí và
cử tri đã động viên, chia xẻ giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ. Một lần nữa, kính chúc
quý vị đại biểu, kính chúc bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong
cuộc sống.
Xin trân trọng cảm ơn!
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