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-------------Tôi tên là : Phạm Tấn Xử, sinh năm 1965
Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố, nguyên
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Liên Chiểu.
Trước hết cho phép tôi xin chân thành cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy
ban Bầu cử thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; Ban Thường
vụ Quận ủy Liên Chiểu, Ủy ban Mặt trận TQVN quận Liên Chiểu cùng các đồng
chí lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trân TQVN phường Hòa Hiệp
Nam, Hòa Khánh Bắc, Hòa Hiệp Bắc và toàn thể bà con cử tri trong thời gian qua
đã ủng hộ chia xẻ, Tôi đã thực hiện có trách nhiệm với vai trò đại biểu HĐND
trước cử tri. Và hôm nay vinh dự được Ủy ban Bầu cử thành phố giới thiệu Tôi
được tiếp tục ứng cử nơi tôi sinh ra lớn lên và công tác.
Kính thưa các đồng chí và bà con cử tri, theo luật chính quyền địa phương
toàn thể, tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường của cả nước vào ngày 22 tháng
5 năm 2016 bầu lại HĐND; điều đó cho thấy HĐND có vị trí, vai trò quan trọng
nhất định trong đời sống xã hội đối với nhân dân để cử tri gởi gắm những vấn đề
quan tâm đối với chính quyền thông qua người đại biểu mà bà con cử tri lựa chọn.
Với ý nghĩa đó, cho dù bất luận hoàn cảnh nào, người đại biểu nhân dân trước
hết là người chuẩn mực về đạo đức cũng như tác phong lề lối làm việc, có uy tín
nơi cư trú và nơi công tác; khi được bầu làm Người đại biểu, là người trung thành
tiếp thu những ý kiến tham gia xây dựng chính quyền, những phản ánh bức xúc của
cử tri một cách chính đáng; can thiệp và lợi ích hợp pháp của công dân nơi mình
ứng cử đồng thời cùng tham gia quản lý nhà nước và xã hội, làm cho xã hội không
ngừng phát triển. Từ những nội dung đó mỗi chúng ta đều biết rằng: Thành phố Đà
Nẵng là địa phương chiếm giữ vị trí quan trọng và đắc địa về giao thông, thương
mại, quốc phòng an ninh của cả nước nói chung và khu vực miền Trung Tây
nguyên nói riêng (các cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Pháp và Mỹ đều lấy
Đà Nẵng làm bàn đạp tấn công để chia cắt đất nước, trong đó có quận Liên Chiểu).
Nhiệm kỳ 2011 – 2016, tôi vinh dự được bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm
bầu làm đại biểu HĐND thành phố, trong 5 năm qua với tư cách đã trải qua nhiều
vị trí công tác nhưng tôi luôn quan tâm và trăn trở làm thế nào thực hiện có hiệu
quả người đại biểu nhân dân đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử
tri. Với ý thức và trách nhiệm trước cử tri, tại mỗi kỳ họp HĐND tôi đều phản ánh

và chất vấn những vấn đề bức xúc và nội dung cử tri quan tâm như hạ tầng giao
thông, qui hoạch đô thị, môi trường, giải tỏa đền bù…
Những nội dung phản ánh đã được HĐND thành phố ghi nhận và đưa vào
Nghị quyết như đồng ý giữ lại khoảng đất trước trung tâm hành chính quận Liên
Chiểu để làm công viên nhằm tạo điều kiện thuận tiên cho tổ chức, cá nhân đến
liên hệ công việc với chính quyền, các phường (Hòa Hiệp Nam, Hòa Khánh Nam,
Hòa Hiệp Bắc) hưởng cơ chế đầu tư như nông thôn mới và điện, đường, các công
trình văn hóa được quan tâm đầu tư… những việc làm tuy không lớn nhưng mang
ý nghĩa rất thiết thực với đời sống an sinh hằng ngày của nhân dân.
Và hôm nay lại vinh dự được Ủy ban Bầu cử thành phố giới thiệu tiếp tục về
ứng cử nơi tôi đã từng gắn bó công tác và mong muốn được đại diện cho ý chí và
nguyện vọng chính đáng của bà con cử tri, tiếp tục quan tâm kiến nghị và góp ý
các giải pháp đầu tư cho văn hóa – xã hội như: giáo dục, y tế, vệ sinh an toàn thực
phẩm; lĩnh vực mà mỗi người dân điều quan tâm và tôi được phân công theo dõi
giám sát đồng thời có điều kiện thuận lợi đóng góp, phản ánh cho thành phố những
nội dung của địa phương mà bà con cử tri quan tâm, làm cho địa phương từng
bước ổn định và phát triển.
Thưa các đồng chí lãnh đạo cùng bà con cử tri, để làm được điều đó với một
người đại biểu sẽ không làm được. Với trách nhiệm và tâm huyết của bản thân thì
rất cần đòi hỏi có sự đồng thuận, góp ý chia xẻ, ủng hộ của bà con cử tri, các đồng
chí lãnh đạo, các đồng chí cán bộ, công chức, viên chức của các ngành chức năng
có thẩm quyền của thành phố, quận, phường; Tôi tin tưởng rằng thành phố Đà
Nẵng trong đó có quận Liên Chiểu là cửa ngõ Tây bắc của thành phố sẽ thực hiện
có hiệu quả như Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố và quận Liên Chiểu đã đề
ra.
Thưa các đồng chí và bà con cử tri!
Tôi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Liên Chiểu và được thử thách qua
nhiều vị trí công tác, từ tham gia công tác giảng dạy, làm Ủy viên Thường trực
HĐND quận, Trưởng phòng Tư pháp quận, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp
Nam, Trưởng phòng Giáo dục – Đạo tạo quận, Ủy viên Ban thường vụ quận ủy Bí
thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Bắc, đại biểu HĐND thành phố
nhiệm kỳ 2011 – 2016; Phó Bí thư thường trực Quận ủy Liên Chiểu; nay làm
Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 -2016 vừa được
bầu bổ sung vào tháng 3 năm 2016.
Cho dù ở điều kiện hoàn cảnh nào, trong thẩm quyền tôi luôn mong muốn góp
phần nhỏ của mình vào sự phát triển của thành phố anh hùng, trong đó có quận

Liên Chiểu mà các bác, các chú, các anh, các chị là những đồng chí đi trước luôn
giành, giữ và phát triển.
Xin chân thành cảm ơn./.

