CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN
ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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-------------Kính thưa các đồng chí lãnh đạo và quí vị đại biểu,
Kính thưa quí vị cử tri và bà con nhân dân.
Tôi tên: Lƣơng Nguyễn Minh Triết
Sinh năm 1976
Hiện là Thành ủy viên, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động
thành phố Đà Nẵng.
Trước hết, cho phép tôi bày tỏ sự vui mừng và vinh dự khi được Ủy ban
MTTQVN thành phố tin tưởng giới thiệu về ứng cử tại quận Hải Châu – quận
trung tâm và có vị thế đặc biệt của thành phố - và hôm nay được gặp mặt đông đảo
bà con cử tri tại khu vực phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam và phường
Hòa Thuận Tây (thuộc quận Hải Châu) để trình bày chương trình hành động của
mình với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Kính thưa bà con cử tri!
Được rèn luyện và trưởng thành từ các phong trào, từ các cuộc vận động, từ
quá trình lãnh đạo ở cấp quận, tôi luôn xác định sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng
của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương, xem đó là trách
nhiệm một người cán bộ, đảng viên, nghĩa vụ một công dân cần phải làm đối với
địa phương nơi tôi được giới thiệu ứng cử nói riêng và của thành phố Đà Nẵng nói
chung.
Tôi nhận thức được rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương,
đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra,
chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. Nếu
được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân
thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2021, với tư cách của một người đang trực
tiếp công tác Công đoàn, tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ sau đây:
Một là, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật
tốt vai trò của người đại biểu nhaand ân, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp
xúc với cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân, nhất là của
người lao động.

Lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân,
tích cực kiến nghị các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết và tham gia giải
quyết về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi. Chú trọng trên các lĩnh
vực mà cử tri ở 3 phường Hòa Cường Bắc, Hòa Cường Nam và Hòa Thuận Tây
hiện rất quan tâm như:
+ Cải cách thủ tục, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền
điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đáp ứng sự hài lòng của người
dân đối với hoạt động của cơ quan chính quyền các cấp.
+ Giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm, nhất là với thanh niên, sinh viên
sau khi tốt nghiệp ra trường và những người cần chuyển đổi ngành nghề.
+ Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ và chăm
sóc sức khỏe cho nhân dân.
+ Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị và xây dựng thiết chế văn hóa
phục vụ nhân dân.
Hai là, tôi sẽ cố gắng kết hợp nhuần nhuyễn nhiệm vụ của người đại biểu
nhân dân và nhiệm vụ chuyên môn là người đứng đầu tổ chức Công đoàn thành
phố. Theo đó, tôi sẽ cố gắng triển khai và thực hiện tốt vai trò của tổ chức Công
đoàn, làm cho Công đoàn thực sự là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp
pháp, chính đáng, là tổ ấm tình thương, là chỗ dựa tin cậy của người lao động; phối
hợp giải quyết hài hòa lợi ích của các chủ doanh nghiệp với người lao động. Hết
sức quan tâm và có nhiều kiến nghị, những giải pháp cụ thể để giải quyết những
nhu cầu bức thiết của người lao động hiện nay như: nhà ở, nhà trọ đảm bảo điều
kiện vệ sinh; đảm bảo tiền lương và bảo hiểm xã hội; nơi gửi trẻ; đảm bảo chất
lượng bữa ăn; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động… góp
phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động của thành phố. Đồng thời,
Công đoàn đồng hành với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp để giúp thành
phố chúng ta có nhiều hơn những doanh nghiệp lớn, mạnh, đóng góp tích cực vào
sự phát triển kinh tế và thu ngân sách của thành phố, từ đó nâng cao chất lượng
cuộc sống, nâng cao thu nhập của mỗi người dân.
Ba là, nếu vinh dự là người đại biểu nhân dân của quận Hải Châu, tôi sẽ tích
cực tham gia, cùng góp tiếng nói với lãnh đạo quận đề xuất kiến nghị cấp trên ban
hành những cơ chế chính sách có lợi và ưu tiên, đặc thù để Hải Châu phát triển
mạnh mẽ, đột phá hơn để xứng đáng là quận trung tâm, bộ mặt của thành phố.
Trong đó, nghiên cứu góp ý kiến đề xuất cơ chế để quận phát triển mạnh mẽ dịch
vụ thương mại du lịch; xây dựng thiết chế hạ tầng, nâng cấp kiệt hẽm, đường phố
để đẹp hơn, hiện đại hơn; đi đầu trong giải quyết các vấn đề an sinh xã hội.
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Thƣ tƣ là, để làm tròn trách nhiệm của người cán bộ 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. Không
ngừng tu dưỡng đạo đức của bản thân, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng
phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Gương
mẫu và vận động gia đình cũng như bà con nhân dân nơi cư trú nghiêm chỉnh chấp
hành Hiến pháp và pháp luật.
Kính thưa quý vị lãnh đạo và bà con cử tri!
Tôi tự hiểu một cách sâu sắc rằng, người đại biểu HĐND thành phố chính là
cầu nối quan trọng giữa nguyện vọng, ý chí của nhân dân với các cơ quan quyền
lực của Nhà nước. Nếu người đại biểu làm tốt vai trò của mình thì cầu nối đó vững
chắc và gần nhất từ dân đến Đảng và Nhà nước. Trách nhiệm của tôi nếu được
trúng cử là lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phản ánh một
cách trung thành, thắng thắn, trách nhiệm đến các cơ quan Nhà nước, để từ đó có
những chính sách, giải pháp, phương hướng đáp ứng những nguyện vọng chính
đáng đó, để thực sự Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Sau mỗi kỳ họp, tôi có trách
nhiệm báo cáo với bà con cử tri đầy đủ, chính xác những nội dung mà HĐND
thành phố bàn và quyết định, những vấn để liên quan đến cuộc sống của mỗi
người, mỗi nhà và sự phát triển vững chắc của thành phố.
Mọi công việc còn ở phía trước, thước đo phẩm chất của con người là hiệu
quả công việc, là sự đóng góp cho xã hội, cho việc chung của người đó như thế
nào. Với tâm huyết của mình, là công dân đang thường trú trên địa bàn quận, tôi rất
mong muốn được quý vị cử tri tin tưởng và ủng hộ để tôi có cơ hội được đồng
hành và đóng góp công sức nhỏ bé của mình với người dân Hải Châu trong quá
trình xây dựng và phát triển của quận nhà.
Xin trân trọng cảm ơn quý vị cử tri và nhân dân đã lắng nghe.
Xin kính chào đoàn kết và thân ái!
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