CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của ứng cử viên đại biểu HĐND
Đơn vị bầu cử số 1 thành phố Đà Nẵng
Kính thưa Chủ trì Hội nghị!
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri 3
phường Hòa Cường Nam, Hòa Cường Bắc và phường Hòa Thuận Tây!
Tôi là : Ngô Thị Kim Yến, sinh năm 1969, hiện nay là Thành ủy viên, Bí thư
Đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự có mặt các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và
bà con cử tri, đã thể hiện sự quan tâm rất lớn đối với chúng tôi, là các ứng cử viên
đại biểu HĐND thành phố, đơn vị bầu cử số 1.
Hôm nay, tôi rất vinh dự và vui mừng được trở lại đây, nơi tôi đã được bà con
cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu tôi vào đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Trong nhiệm kỳ qua, tôi có cơ hội để gần gũi, thấu hiểu những khó khăn, bức xúc
của bà còn cử tri của 3 phường nhà. Mặc dù thời gian đầu còn nhiều bỡ ngỡ, khó
khăn,nhưng với trách nhiệm và tâm huyết của bản thân, của đại biểu được cử tri tín
nhiệm bầu ra, tôi đã cùng các vị đại biểu trong tổ và các đồng chí lãnh đạo địa
phương đã kiến nghị, đề xuất để giải quyết được nhiều vấn đề bức xúc của bà con
cử tri….(Trường TH Lê Đình Chinh, Xử lý điểm ngập úng tổ 23 Phường Hòa
Thuận Tây…)
Tốt nghiệp bác sỹ cách đây đã 25 năm, trải qua nhiều vị trí công tác, với trách
nhiệm của một đảng viên, người công chức khi tham gia ứng cử và kinh nghiệm
của một đại biểu HĐND thành phố trong nhiệm kỳ vừa qua, bản thân tôi nhận thức
rõ trách nhiệm của mình và luôn sẵn sàng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của
người đại biểu của nhân dân, với ý nghĩa là người đại diện cho tiếng nói, nguyên
vọng, tâm tư của cử tri nơi ứng cử.
Kính thưa bà con cử tri!
Là người con của Thành phố Đà Nẵng, được may mắn sinh ra, lớn lên và
trưởng thành trên chính mảnh đất này, tôi chứng kiến được sự thay đổi và phát
triển ở mọi mặt về đời sống kinh tế, xã hội của thành phố, trong đó có quận Hải
Châu và các phường chúng ta. Với vị trí trọng điểm về quốc phòng – an ninh, có
nhiều thế mạnh về phát triển dịch vụ - thương mại. Trong thời gian qua, vượt qua
những khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ - chính quyền và nhân dân quận Hải
Châu đã nổ lực để đạt được những thành tựu quan trọng, tạo nên những thay đổi

tích cực về diện mạo đô thị, bước đầu khẳng định vai trò là Trung tâm Chính trị,
hành chính, kinh tế và văn hóa của thành phố.
Tuy nhiên, để xây dựng quận nhà thành quận Trung tâm của thành phố và
trong cuộc sống của người dân vẫn còn nhiều vấn đề cần phải được quan tâm giải
quyết. Đặc biệt, đối với 3 phường thuộc địa bàn chúng tôi ứng cử vẫn còn những
vấn đề về an ninh trật tự, vấn đề nhà ở, việc làm, môi trường…
Với mong muốn cống hiến cho sự phát triển của từng phường nói riêng, quận
Hải Châu và Thành phố Đà Nẵng nói chung, một thanh phố mà mỗi chúng ta thật
tự hào khi giới thiệu với bạn bè là nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
Nếu được cử tri tín nhiệm, cùng với các đại biểu trong tổ và đại biểu HĐND
thành phố, tôi sẽ dành thời gian và tâm huyết để thực hiện, nội dung sau:
Thứ nhất, tham gia đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri, giữ mối liên hệ mật thiết
với cử tri. Lắng nghe những nguyện vọng, đề đạt chính đáng của bà con. Phối hợp
chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, phản ánh một cách trung thực và kiên
quyết với các cấp lãnh đạo thành phố để có chủ trương, biện pháp giải quyết kịp
thời, đồng thời báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, phổ biến và giải thích các nghị
quyết của HĐND thành phố, vận động và cùng nhân dân thực hiện các nghị quyết
đó.
Thứ hai, là bác sỹ và với vai trò, trách nhiệm, kinh nghiệm chuyên môn của
một cán bộ quản lý ngành y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức
khỏe cho nhân dân địa phương, tôi sẽ nghiên cứu các chủ trương, định hướng phát
triển của thành phố và của Chính phủ, để phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể,
với lãnh đạo quận, đề xuất những cơ chế vượt trội, đặc thù để tạo điều kiện cho sự
phát triển bức phá của quận nhà như: Xây dựng giai đoạn 2 Bệnh viện đa khoa
quận Hải Châu trở thành bệnh viện hạng I, quan tâm đến chất lượng hoạt động của
các Trạm y tế ở đô thị, đảm bảo các điều kiện là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu
cho người dân. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách, đầu tư để làm tốt hơn trong
công tác CS,BV và NC sức khỏe, công tác y tế dự phòng, phòng chống bệnh tật và
mở rộng quyền lợi cho người bệnh có thẻ Bảo hiểm y tế. Phát triển y tế thành phố
Đà Nẵng thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực, giảm dần người bệnh phải
đi vào thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội thậm chí nước ngoài để điều trị.
Thứ ba, tôi cũng quan tâm dành thời gian và công sức của mình để cùng với
Đảng bộ và Chính quyền thành phố thực hiện tốt chủ trương về xây dựng thành
phố “4 An”(An ninh trật tự, An toàn giao thông, An toàn thực phẩm và An sinh xã
hội). Trong đó chú trọng đến vấn đề An toàn thực phẩm, đang từng giờ, từng ngày
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mỗi người, đến sức khỏe của cộng đồng và
lâu dài ảnh hưởng đến giống nòi dân tộc.
Thứ tƣ, là phụ nữ, là ủy viên Ban chấp hành Hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ
em… tôi sẽ danh sự quan tâm không những đến sức khỏe của phụ nữ và trẻ em mà
còn đề xuất các giải pháp để chăm lo đến đời sống và đào tạo nghề và việc làm cho
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chị em. Đồng thời đề xuất giám sát các chương trình, đề án liên quan đến trẻ em
như: Mục tiêu 100% học sinh tiểu học, học ngày 2 buổi. Chất lượng công tác nuôi
dưỡng trẻ em tại các nhóm trẻ gia đình, các trường mẫu giáo, tiểu học. Đề án “Sữa
học đường”.
Thứ năm, tôi kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực
hành tiết kiệm chống lãng phí, cải cách hành chính trên các lĩnh vực nói chung và
đặc biệt trong ngành y tế để phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành
phố. Tôi cũng quan tâm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để phát triển thành phố
theo hướng phát triển bền vững, bảo vệ môi trường của thành phố.
Kính thưa quí vị và thưa bà con cử tri 3 phường HCN, HCB,HTT.
Với tâm huyết mong muốn được cống hiến và lòng nhiệt tình của mình. Tôi
rất mong, tiếp tục nhận được sự tin tưởng và tín nhiệm của bà con cử tri. Để tôi có
cơ hội được đồng hành một lần nữa cùng nhân dân các phường nhà và quận Hải
Châu trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng, một thành phố
xanh, sạch đẹp, giàu đẹp, an bình, văn minh và hiện đại.
Tôi xin hứa sẽ tiếp tục không ngừng học hỏi, nghiên cứu, tu dưỡng, nâng cao
trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức để hoàn thành ngày càng tốt hơn, đáp ứng
được những đòi hỏi và kỳ vọng của bà con cử tri.
Cuối cùng, một lần nữa tôi xin cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
các cấp đã tổ chức cuộc tiếp xúc cử tri này để tôi và các vị ứng cử viên trong đơn
vị bầu cử số 1 có điều kiện gặp gỡ và trình bày Chương trình hành động của mình,
cảm ơn bà con cử tri đã chú ý lắng nghe.
Xin kính chúc quý vị lãnh đạo, quý đại biểu và bà con cử tri mạnh khỏe, hạnh
phúc và thành công.
Xin trân trọng cảm ơn!
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