CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
(Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021)
Họ và tên: Võ Ngọc Đồng
Chức vụ: Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch ƯBND huyện Hoàng Sa
Kính thưa các đ/c lãnh đạo ủy ban Mặt trận thành phố, Quận ủy, ủy ban nhân
dân, ủy ban Mặt trận và các đoàn thể Quận; các phường thuộc đơn vị bầu cử số 10,
Quận Sơn Trà.
Kính thưa các bác, các cô chú, các anh các chị
Tôi rất vinh dự được cơ quan nơi công tác và nơi cư trú, Hội đồng bầu cử và
ủy ban Mặt trận trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hiệp thương giói thiệu ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tại đơn vị bầu
cử số 10, gồm các phường Nại Hiên Đông, Mân Thái, Thọ Quang, quận Sơn Trà và
huyện Hoàng Sa. Tôi xin trân trọng cảm ơn ủy ban Mặt trận trận Tổ quốc Việt Nam
thành phố và quận Sơn Trà tổ chức hội nghị để tôi và các các ứng cử viên gặp gỡ,
tiếp xúc với cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 10 trước ngày bầu cử.
Kính thưa các đồng chí và quý vị
Trong suốt quá trình công tác của mình, dù ở cương vị nào tôi cũng thường
xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đưọ’c giao. Từ kinh
nghiệm tích lũy được trong quá trình công tác tại cơ quan đoàn thế, cơ quan Đảng
và hiện nay là cơ quan chính quyền; nếu là đại biếu HĐND tôi sẽ có điều kiện đế
tham gia, đóng góp cùng HĐND quyết định những vấn đề quan trọng của thành
phố. Tôi luôn xác định, cho dù trúng cử hay không trúng cử Đại biểu Hội đồng
nhân dân nhiệm kỳ này, tôi cũng sẽ cố gắng cống hiến hết khả năng của mình trong
quá trình xây dựng và phát triển thành phố; xem đó là trách nhiệm một người cán
bộ công chức, nghĩa vụ một công dân cần phải làm đôi với địa phương nơi tôi được
giới thiệu ứng cử và nơi tôi gắn bó 30 năm qua, từ khi tốt nghiệp đại học đến nay.

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng
nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2021, tôi xin hứa làm tốt những những nhiệm vụ trọng
tâm sau đây:
Thứ nhất, phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm
tốt vai trò của người đại biểu nhân dân; dành nhiều thời gian đi thực tế, tiếp xúc cử
tri định kỳ, lắng nghe và tổng hợp các ý kiến phản ánh của cử tri và nhân dân để
phản ánh, đề xuất Hội đồng nhân dân thành phố, các cấp chính quyền giải quyết
những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tham gia cùng
tập thế Hội đồng nhân dân quyết định những vấn đề cơ bản theo luật định nhằm
làm cho thành phố Đà Nằng ngày càng phát triển về mọi mặt, nhất là chăm lo phát
triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống tội
phạm và các tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, tham nhũng, lãng phí, xây dựng nếp
sống văn hóa, văn minh đô thị.... Tham gia cùng HĐND giám sát để làm cho các
quyết định của HĐND nhanh chóng đi vào cuộc sống với hiệu quả cao nhất
Thứ hai, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối
sống, không tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền; thực
hiện công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, góp phần xây dựng ngành Nội
vụ thành phố trong sạch, vững mạnh.
Thứ ba, cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức Sở Nội vụ
tham mưu, đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố trình HĐND thành phố bàn và
quyết định những vấn đề quan trọng về công tác nội vụ của thành phố như: tổ chức
bộ máy, biên chế, công chức, viên chức, xây dựng chính quyền địa phương...; và
nhất là công tác cải cách hành chính, nhằm phục vụ người dân tốt nhất, những vấn
đề người dân cần nhất;
Kính thưa các đ/c, quý vị
Trong lần bầu cử đợt này, các thành viên ủy ban Mặt trận thành phố đã thảo
luận và thống nhất có đại biểu huyện Hoàng Sa tham gia Hội đông nhân dân thành

phô. Đây là việc làm khăng định ý chí của người dân thành phố đối với vùng biển
đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi vinh dự được Uy ban Mặt trận thành phố hiệp
thương giới thiệu ứng cử lân này với tư cách là Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện
đảo. Xác định trách nhiệm này, tôi sẽ kế thừa, phát huy tốt nhất những việc làm
của những người tiền nhiệm, tiếp tục sưu tầm, bổ sung các tư liệu, huy động mọi
sự đóng góp của trí thức, những nhà nghiên cứu, các tâng lóp nhân dân; tạo cơ sở
pháp lý trong việc đâu tranh giành chủ quyền đối với huyện đảo Hoàng Sa đang bị
Trung Quốc chiếm đóng; truớc mắt là dốc sức để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn
thành công trình Nhà trung bày Hoàng Sa trong năm nay; thông qua đó để giáo
dục, tuyên truyền lòng yêu nước trong mọi thế hệ, nơi chứng minh về sự thật, công
lý với nhân dân ta và bè bạn quốc tế: quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam.
Cuối cùng, đế làm tròn trách nhiệm của người cán bộ công chức và nghĩa vụ
công dân đối với cử tri và nhân dân đã tin tưởng và tín nhiệm, tôi sẽ phấn đấu, nỗ
lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất; thường xuyên nghiên cứu học
tập để nâng cao trình độ công tác. Gương mẫu và vận động nhân dân, gia đình
nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật. Tôi cũng rất mong được các đ/c
và các bác, cô chú, anh chị góp ý đế được được tiến bộ và làm tròn trách nhiệm
được giao.
Xin chân thành cảm ơn các đ/c và các vị đã tạo điều kiện cho tôi phát biếu ý
kiến trong buổi tiếp xúc cử tri này.
Kính chúc các đ/c, các bác, các cô chú, anh chị sức khỏe, hạnh phúc và
thành công.
Xin chân thành cảm ơn

