CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
tại Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố
(08 giờ, ngày 11-5-2016 tại Trung tâm Hành chính quận Sơn Trà)

Thưa các đồng chí chủ trì hội nghị,
Thưa bà con cử tri,
Tôi tên Võ Công Trí
Thường trú tại Tổ 24, phường Hải Châu II, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Chức vụ và đơn vị công tác: Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng.
Trong thời gian qua, với tư cách là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tôi
luôn nồ lực cùng vói tập thể Thường trực Thành ủy, ban Thường vụ Thành ủy
nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ trương của Trung ương, đề ra các nhiệm vụ và
giải pháp phù hợp nhằm xây dụng Đảng bộ thành phố trong sạch vững mạnh; phát
triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của thành phố,
góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của nhân dân.
Nay tôi rất vinh dự được Ban Thường vụ Thành ủy và úy ban Mặt trận Tố
quốc Việt Nam thành phố tin tưởng, giói thiệu ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân
thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 và đã được úy ban bầu cử thành phố giới thiệu về
ứng cử tại đơn vị bầu cử số 9, quận Sơn Trà, gồm các phường An Hải Đông, An
Hải Tây, An Hải Bắc và Phước Mỹ.
Là đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, vinh dự rất lớn, nhung trách
nhiệm cũng rất nặng nề. Neu được bà con tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân
thành phố, tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức đế thực hiện tốt chức trách của người đại
biếu Hội đồng nhân dân, luôn lắng nghe, thu thập và phản ảnh trung thực ý kiến,
nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, đế các ý kiến chính đáng của cử tri được Hội
đồng nhân dân thành phố nghiên cúu, thảo luận trong hoạch định chủ trương, chính
sách của thành phố.

Cụ thể, tôi xin hứa nỗ lực thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây :
Một là, cùng với các đại biếu khác bàn bạc, thảo luận, thông qua các Nghị
quyết của Hội đồng nhân dân thành phố hàng năm và 5 năm có tính khả thi cao,
phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng đã
đề ra, trong đó chú trọng thực hiện tốt 3 đột phá mà Nghị quyết Đại hội lần thứ
XXI Đảng bộ thành phố đã đề ra. Đó là :
+ Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là du lịch, thương mại; tập trung
thu hút đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp công nghệ thông tin.
+ Đầu tư xây dựng 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.
+ Phát triển nguồn nhân lực chất lưọng cao, chú trọng xây dựng đội ngũ cán
bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Cả 3 hướng đột phá này, nếu được tố chức thực hiện tốt, sẽ có tác động tích
cực đối vói việc phát tri en kinh tế - xã hội của quận Soư Trà, nhât là lĩnh vực du
lịch, dịch vụ là thế mạnh của quận.
Hai là, đi đôi vói phát triển kinh tế, phải luôn quan tâm đúng mức đến các
vấn đề an sinh xã hội, nhất là những vấn đề thiết yếu liên quan đen cuộc sông của
mỗi người dân, như việc làm, thu nhập, học hành, chữa bệnh, xóa đói giảm nghèo,
xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, phòng chống tham nhũng và tiêu cực
xã hội...
Trong bối cảnh hiện nay, phải đặc biệt quan tâm đến vấn đề giữ gìn an ninh
trật tự, bảo đảm an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phấm; cùng với
các cơ quan nhà nước tri en khai thực hiện tốt chủ trương “4 an” của thành phố
Trong đó, chú trọng công tác giảm nghèo; quan tâm nâng cao đòi sống vật
chất và tinh thần của các đối tượng chính sách.
Tập trung nâng cao tỷ lệ người có việc làm. Ưu tiên hỗ trợ dạy nghề cho đối
tượng thuộc diện chuyến đối ngành nghề, lao động chính trong hộ nghèo, bộ đội
xuất ngũ, người thuộc diện di dời và giải tỏa, thanh thiếu niên.

Tăng cường giám sát công tác bảo vệ môi trường, nhất là môi trường biến và
môi trường sinh thái bán đảo Sơn Trà. Chú trọng hơn nữa công tác phòng chống
bão lụt, giảm nhẹ thiên tai. Thúc đấy việc quy hoạch, bố trí khu neo đậu mới cho
tàu thuyền, nhằm giảm tải cho Âu thuyền Thọ Quang, cải thiện dần tình trạng ô
nhiễm môi trường trong vùng nước của Au thuyền.
Triển khai việc lắp đặt camera giám sát an ninh, trật tự, giao thông trên địa
bàn quận đế góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là các
tuyến đường ven biến, tuyến đường trung tâm, khu dịch vụ, thương mại.
Ba là, ưu tiên đầu tư phát triến mạnh giáo dục đào tạo, coi trọng giáo dục
kiến thức văn hóa với giáo dục đạo đức học đường. Đặc biệt, tăng cường giám sát,
đôn đốc công tác phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa
bàn nói chung và trong học đường nói riêng; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao, có tay nghề đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triến của xã hội, phục vụ cho sự
phát triến của quận huyện và thành phố.
Cuối cùng, tiếp tục tham gia đổi mói công tác giám sát và hoạt động chất
vấn của Hội đồng nhân dân thành phố. cần tăng cường giám sát việc thực hiện các
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, nhất là những công tác trọng tâm,
trọng điếm nhằm thực hiện những chủ trương, nhiệm vụ về an sinh xã hội, liên
quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân.
Hoạt động chất vấn không chỉ thể hiện trong kỳ họp, hoặc chấm dứt sau mỗi
kỳ họp, mà phải tiếp tục theo dõi, giám sát cho đến khi người có trách nhiệm giải
quyết thấu đáo những vấn đề được đặt ra.
Thưa các đồng chí,
Thưa bà con cử tri,
Tôi tin rằng, với sự cố gắng của bản thân và sự tín nhiệm của cử tri, tôi sẽ có
cơ hội thực hiện tốt những nhiệm vụ nêu ra trên đây, góp phần cùng các đại biếu
khác đưa hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố đi vào thực chất, đồng hành
cùng vói lợi ích và nguyện vọng chính đáng của cử tri thành phô.
Xin chân thành cảm ơn.
Đà Nẵng, ngày 10 tháng 5 năm 2016
ỨNG CỦ VIÊN
Võ Công Trí

