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Bản thân tôi sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm đã có gần 27 năm làm công
tác vận động quần chúng, từ cán bộ Đoàn thanh niên đến cán bộ Công đoàn và hiện
nay là cán bộ làm công tác Mặt trận của thành phố. Lĩnh vực công tác này đã cho
tôi cơ hội được thường xuyên tiếp xúc, gần gũi, lắng nghe và thấu hiếu những tâm
tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Tôi đã làm đại biếu HĐND thành phố
nhiệm kỳ 2011-2016 và tôi rất mong muốn được tái cử đại biếu HĐND thành phố
nhiệm kỳ 2016 - 2021 đế trực tiếp phản ánh đến cơ quan quyền lực nhà nước cao
nhất của thành phố những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; được đem hiếu biết,
kinh nghiệm và năng lực của mình tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề
về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố; được giám sát hoạt động
của các các cơ quan hành pháp, cơ quan tư pháp thành phố thực hiện nghị quyết
HĐND; được chất vấn và kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết những vấn
đề bức xúc của cử tri.
Nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi tái cử đại biểu HĐND thành phố
tôi sẽ thực hiện các công việc sau:
Trước tiên, tôi sẽ luôn gương mẫu, nỗ lực hết sức mình đế làm tốt vai trò
người đại biếu của nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết, thường xuyên gặp
gỡ, tiếp xúc để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri. Ket hợp với nội
dung phản ánh của các ban công tác mặt trận ở khu dân cư, tôi sẽ tiếp thu, tập hợp
đầy đủ tất cả các ý kiến của cử tri đế phản ánh kịp thời với HĐND thành phố. Tôi
sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng trả lời những vấn đề mà bà con cử tri quan tâm,
đồng thời giám sát, đôn đốc, đeo bám đến cùng việc giải quyết các kiến nghị của

cử tri. Tôi xin chịu sự giám sát của bà con cử tri và chịu trách nhiệm trước bà con
cử tri về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biếu HĐND của mình.
Thứ hai, tôi sẽ cùng với các đại biếu HĐND thành phố thảo luận và quyết
định các vấn đề quan trọng đế thực hiện 3 mũi đột phá về phát triến KTXH mà Đại
hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI đã xác định:
Một là, phát triến mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập
trung thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin.
Hai là, đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ và có trọng điếm; xây dựng và phát
triến văn hóa, văn minh đô thị, xây dựng thành phố môi trường.
Ba là, phát triến nguồn nhân lực chất lượng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ
cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Trong đó, tôi rất quan tâm đến 3 vấn đề:
Vấn đề thứ nhất, Thành phố ĐN chúng ta đã nhiều năm liên tục dẫn đầu cả
nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhưng hiện nay thu hút đầu tư vào
thành phố còn thấp so với nhiều địa phưong khác, chưa tương xứng với tiềm năng,
lợi thế của thành phố, nói một cách dân dã là ĐN “Đất lành nhưng chim chưa đậu
nhiều”, quy mô kinh tế của thành phố còn nhỏ, chưa có nhiều sản phấm hàng hóa
chủ lực mang thương hiệu ĐN. Vì vậy, thành phố cần phải thực hiện các cơ chế,
chính sách đồng bộ đế thu hút đầu tư và huy động các nguồn lực đế đầu tư phát
triến kinh tế. Đồng thời, cần khuyến khích tinh thần khởi nghiệp của người dân,
nhất là các bạn trẻ và có chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp hiệu
quả hơn.
Vấn đề thứ hai, ĐN được cả nước biết đến là thành phố “5 không, 3 có” rất
giàu tính nhân văn. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 21,
bên cạnh tiếp tục giữ vững chương trình “5 không, 3 có”, chúng ta đang phấn đấu
xây dựng ĐN-thành phố an bình, thực hiện chủ trương đảm bảo “4 an” cho cuộc
sống người dân, đó là an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phấm và an
sinh xã hội. Đây cũng chính là những vấn đề bức xúc của xã hội, là mối quan tâm

của mỗi người dân thành phố.
Vẩn đề thứ ba là xây dựng thành phố văn hóa, văn minh, đầu tư phát triển
mạnh các lĩnh vực văn hóa, xây dựng môi trường, đời sống văn hóa và con người
ĐN phù họp với văn minh đô thị. cần phải tiếp tục thực hiện tốt chủ trương Năm
văn hóa, văn minh đô thị của thành phố gắn liền với triến khai cuộc vận động
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh” của úy ban Trung ương Mặt trận
TQVN.
Với tình cảm sâu sắc và sự hiếu biết, kinh nghiệm qua 5 năm làm đại biếu
HĐND thành phố, nếu được tái cử, tôi sẽ cùng với HĐND thành phố đề ra các nghị
quyết phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các vấn đề nêu trên. Tôi sẽ trực tiếp
chất vấn và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước thực hiện nghị quyết
HĐND thành phố, kết hợp với chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt
trận TQVN.
Là công dân của quận cấm Lệ, tôi rất vinh dự và vui mừng được về ứng cử
tại phường Khuê Trung và phường Hòa Xuân. Neu được bà con cử tri tín nhiệm
bầu tôi tái cử đại biếu HĐND thành phố, tôi xin hứa phấn đấu hết sức mình đế làm
tốt vai trò người đại diện của nhân dân, làm cầu nối giữa HĐND thành phố với
người dân cấm Lệ. Tôi sẽ cùng với tố đại biếu HĐND quận cấm Lệ kiến nghị
thành phố tháo gỡ nhũng khó khăn, vướng mắc, đề ra các cơ chế, chính sách đế hỗ
trợ đầu tư phát triến, khai thác các tiềm năng, lợi thế của địa phương nhằm đạt
được mục tiêu xây dựng quận Cấm Lệ phát triến bền vững, văn minh, từng bước
hiện đại như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 3 đã xác định.
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