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TẠI CÁC PHƯỜNG THUỘC QUẬN HẢI CHÂU
CỦA Đ/C NGUYỄN BÁ CẢNH
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHÓA IX
NHIỆM KỲ 2016 – 2021
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp!
Kính thưa quý vị đại biểu!
Kính thưa toàn thể bà con cử tri!
Hôm nay tôi rất vinh dự được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hải
Châu tổ chức buổi tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đã được hội nghị hiệp
thương chính thức giới thiệu ra ứng cử HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ
2016-2021. Đây cũng là cơ hội để bản thân tôi cũng như những ứng cử viên khác
có thể trình bày các vấn đề mang tính thực tiễn gắn với nhiệm vụ chúng tôi đang
đảm đương tới toàn thể bà con cử tri, với hy vọng sẽ góp phần nhỏ bé xây dựng
thành phố Đà Nẵng thực sự là một thành phố “đáng sống”, một thành phố giàu
đẹp, an bình, văn minh, hiện đại.
Tôi tên là Nguyễn Bá Cảnh
Sinh ngày 02 tháng 8 năm 1983
Quê quán: xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng
Hiện đang trú tại: số nhà 189, đường Cách mạng Tháng Tám, phường Khuê
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
Với nhiệm vụ được giao là Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành
phố Đà Nẵng, trong những năm qua, bản thân tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm
vụ; và vinh dự hơn, trong thời gian vừa qua tôi đã được cơ quan Thành Đoàn Đà
Nẵng tín nhiệm giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 20162021.
Qua tìm hiểu cũng như bản thân đã tham dự những kỳ họp HĐND trước, tôi
nhận thức rằng: HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho
ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương tự
bầu ra. Do vậy, người đại biểu HĐND sẽ có điều kiện xây dựng và thiết lập
những mối quan hệ gắn bó với người dân để hiểu được tâm tư nguyện vọng của
quần chúng nhân dân. Từ đó, có những phản ánh một cách trung thực đầy đủ và
tham gia đề xuất giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân.
Trong những năm qua, nhờ sự tin tưởng, đồng thuận của các tầng lớp nhân
dân đối với Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố cũng như
các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp mà thành phố Đà Nẵng đã trở thành một
địa điểm hấp dẫn đối với khách du lịch, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với bạn
bè trong nước và quốc tế. Ý nghĩa hơn đó là đời sống người dân được nâng cao,
người dân thành phố ngày càng tự hào và cố gắng xây dựng thương hiệu “Người
Đà Nẵng”. Tuy nhiên, với sự biến động phức tạp về khí hậu, về kinh tế, chính trị
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quốc tế; cũng như những vấn đề về đạo đức xã hội - đạo đức kinh doanh mà thành
phố chúng ta nói riêng và cả nước nói chung đang đối mặt; với nhiều vấn đề nan
giải đặt ra, đó là: môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tội phạm, chủ quyền
quốc gia…
Kính thưa toàn thể bà con cử tri!
Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 20162021, tôi sẽ quan tâm cũng như có những hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ của
tôi như sau:
Thứ nhất, tôi sẽ quan tâm đến vấn đề việc làm của thanh niên cũng như tạo
các sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên. Cái gốc của việc nảy sinh tội phạm
trộm cắp, cờ bạc, ma túy, vi phạm an toàn giao thông… trong thanh niên đó là
thất nghiệp. Tôi cùng với Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ tổ chức tư vấn nghề
nghiệp, giới thiệu việc làm, phát triển câu lạc bộ khởi nghiệp; cố gắng tranh thủ
những dự án, những nguồn vốn vay của Trung ương Đoàn cũng như Ngân hàng
Chính sách xã hội khuyến khích, động viên thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp,
đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn. Phối hợp với các sở,
ban, ngành liên quan mở thêm những lớp dạy kỹ năng, những lớp khởi sự doanh
nghiệp cho thanh niên. Cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành sử dụng có hiệu
quả và hữu ích Cung thiếu nhi thành phố, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi,
nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, tạo điều kiện để thế hệ trẻ
thành phố học tập, rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành.
Thứ hai, tôi quan tâm đến vấn đề môi trường. Khí hậu ngày càng thay đổi
khắc nghiệt, thành phố Đà Nẵng đang đối mặt với thách thức từ các tác động của
biến đổi khí hậu, nước biển dâng, hệ thống thoát nước không đáp ứng, đặc biệt là
ô nhiễm môi trường biển có tác động không nhỏ đến hoạt động phát triển du lịch
của thành phố, vì vậy, cần có sự chung tay của toàn xã hội và trong đó có thanh,
thiếu niên. Bắt đầu từ những việc nhỏ để góp phần bảo vệ môi trường, tạo cảnh
quan thành phố như phát huy hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện tham
gia xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp - sáng, tổ chức “Ngày thứ bảy tình
nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”… đến việc tham gia giám sát, phản biện các dự
án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến môi trường trong phạm vi chức
năng, nhiệm vụ cho phép.
Thứ ba, giáo dục kỹ năng sống cho thanh - thiếu - nhi là vấn đề mà tôi rất
trăn trở hiện nay; phải chăng chúng ta đang nặng về trang bị kiến thức mà xem
nhẹ việc trang bị những kỹ năng sống cơ bản cho thanh thiếu niên. Những tai nạn
thương tâm trong những năm gần đây do trẻ bị đuối nước (thậm chí đã xảy ra tại
địa phương) là một trong những minh chứng rõ nhất. Nếu được trở thành đại biểu
HĐND, trên cương vị của mình tôi sẽ cùng với Ban Thường vụ Thành Đoàn
hướng đến việc tổ chức tuyên truyền, triển khai các hoạt động nâng cao kỹ năng
sống cho thanh thiếu nhi, như mở các lớp học bơi, dạy bơi miễn phí cho trẻ em tại
cộng đồng; tham mưu cho Ban Thường vụ Trung ương Đoàn xây dựng, triển khai
Đề án tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em; tổ chức
nhiều sân chơi giải trí lành mạnh, an toàn thông qua trại hè thiếu nhi cùng các
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hoạt động trải nghiệm trưởng thành, sinh hoạt hè trên địa bàn dân cư, lớp học kỳ
quân đội… Đồng thời, chú trọng đến việc thường xuyên trao đổi, giao lưu, đối
thoại với thanh thiếu niên nhằm nắm bắt, dự báo tình hình, tư tưởng, định hướng
dư luận xã hội trong thanh thiếu nhi, hướng đến việc giáo dục lý tưởng cách
mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ.
Nếu được làm đại biểu HĐND khóa này tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức để có
thể góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng thành phố ngày một phát triển,
văn minh và sẽ có những hành động cụ thể vào những lĩnh vực tôi vừa đề cập.
Xin cảm ơn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, quận Hải Châu
đã tạo điều kiện cho tôi được trình bày chương trình hành động của mình.
Xin cảm ơn bà con cử tri đã chú ý lắng nghe!
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