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-------------Kính thưa các đồng chí lãnh đạo địa phương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị,
Kính thưa quí vị đại biểu,
Kính thưa bà con cử tri.
Tôi tên là: Trần Công Thành, sinh ngày 02/9/1972
Quê quán: Xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Nơi thường trú: Phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học quân sự
Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Phó Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ
đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng.
Tôi rất vinh dự được phân công về ứng cử ở huyện Hòa Vang, với trách nhiệm
của người đảng viên, sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, tôi nhận thức sâu sắc
và ý thức rõ chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân đối với sự phát triển
của địa phương, luôn lắng nghe, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, nguyện
vọng, kiến nghị của cử tri với Hội đồng nhân dân thành phố, luôn nghiên cứu, đề
đạt chủ trương, chính sách góp phần thúc đẩy thành phố phát triển mọi mặt kinh tế
- xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Trên cương vị công tác của mình, chương
trình hành động của tôi tập trung một số nội dung sau:
1. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các ngành,
đoàn thể và vận động, huy động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chiến lược bảo
vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và
biên giới quốc gia trong điều kiện tình hình biển Đông còn tiềm ẩn nhiều yếu tố
phức tạp; gắn với việc thực hiện tốt chương trình “5 không, 3 có” của thành phố.
2. Tổ chức chỉ huy lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố, phối hợp chặt chẽ
với các lực lượng Công an, Quân sự xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh
nhân dân và biên phòng toàn dân vững chắc, củng cố thế trận lòng dân; triển khai
đồng bộ các biện pháp công tác giữ vững chủ quyền, an ninh trật tự trên biển và
khu vực biên giới biển của thành phố.
3. Đẩy mạnh công tác nắm xử lý tình hình trên biển; phối hợp với các lực
lượng, các ngành triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ chủ quyền biển, đảo;
nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền biển, đảo; chương trình mái ấm cho
những gia đình thật sự khó khăn, các mô hình về văn hóa và các hoạt động mang
tính nhân văn tại địa bàn thành phố nói chung và huyện Hòa Vang nói riêng; thực

hiện các chương trình an sinh xã hội, dân vận giúp dân, tham gia xây dựng chương
trình thôn kiểu mẫu nông thôn mới tại các xã của huyện Hòa Vang.
4. Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt
cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ
Hồ”, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, xây dựng lực lượng Bộ đội
Biên phòng thành phố trong sạch, vững vàng về chính trị, nêu cao cảnh giác, đấu
tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ
vững chắc chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia, bảo vệ cuộc sống bình yên
của nhân dân. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Bộ đội Biên phòng
thành phố với Huyện ủy Hòa Vang; phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ thành phố và
UBMTTQ huyện Hòa Vang, các đoàn thể, các ngành đẩy mạnh thực hiện chủ
trương của Thành ủy “giúp đỡ những hộ đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học, thanh
thiếu niên vi phạm pháp luật”, giúp đỡ gia đình chính sách.
5. Thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị lợi ích
chính đáng của cử tri, của các tầng lớp nhân dân, với ý thức và trách nhiệm cao
nhất phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền và
Hội đồng nhân dân thành phố để xem xét, giải quyết.
Là đại biểu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 15(gồm các xã Hòa Khương, Hòa Phú,
Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Ninh và Hòa Bắc), nơi đời sống của nhân dân và cơ sở hạ
tầng tuy đã được cải thiện đáng kể nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, chịu tác động
trực tiếp của quá trình đô thị hóa, giải tỏa, công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
cần tiếp tục được quan tâm, bản thân tôi luôn lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến
của nhân dân với các cấp lãnh đạo để đảm bảo quyền lợi và nguyện vọng chính
đáng của nhân dân.
Để làm tốt trách nhiệm của mình, tôi sẽ ra sức học tập, nghiên cứu nắm chắc
tình hinh mọi mặt, tham gia ý kiến và giám sát đảm bảo việc thực thi hiệu quả các
chủ trương, chính sách của địa phương; giữ mối liên hệ với chính quyền, ban,
ngành, đoàn thể; thường xuyên tiếp xúc với cử tri để nắm và phản ánh kịp thời tình
hình. Bằng tất cả trách nhiệm và lòng nhiệt huyết, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
của người đại biểu nhân dân, xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri.
Nhân dịp này, bản thân xin bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến UBMTTQVN
thành phố, UBMTTQVN và lãnh đạo huyện Hòa Vang, các đồng chí lãnh đạo và
UBMTTQ các xã đã tạo điều kiện để bản thân có buổi tiếp xúc hôm nay; chân
thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con cử tri.
Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, bà con cử tri mạnh
khỏe, hạnh phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn./.
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Trần Công Thành

