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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND THÀNH PHỐ KHOÁ VIII,
NHIỆM KỲ 2016-2021

Kính thưa các vị đại biểu;
Kính thưa toàn thể bà con cử tri.
Tôi tên là: Nguyễn Nho Trung
Sinh ngày 25 tháng 5 năm 1963
Quê quán: xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
Nơi cư trú: số 07 Hải Sơn, tổ 45, phường Thanh Bình, quận Hải Châu,
TP Đà Nẵng
Chức vụ và đơn vị công tác hiện nay: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy,
Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Hôm nay, tôi rất vinh dự được tham gia Hội nghị tiếp xúc cử tri để trình
bày Chương trình hành động với tư cách là ứng cử viên đại biểu Hội đồng
nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016 -2021. Trước hết, tôi xin gửi đến các quý
vị đại biểu và toàn thể bà con cử tri lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe,
hạnh phúc và thành đạt.
Kính thưa toàn thể bà con cử tri
Tôi được bà con tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân khóa VIII,
nhiệm kỳ 2011 - 2016. Trong suốt nhiệm kỳ qua, trên các cương vi công tác
Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, Chánh Văn phòng Thành ủy, Ủy viên Ban
Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố bản thân tôi luôn nêu
cao tính tiên phong, gương mẫu và hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước
giao phó. Với tư cách đại biểu HĐND thành phố bản thân tôi luôn dành thời
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gian, tâm huyết, nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia các công việc của Hội
đồng nhân dân thành phố; bên cạnh việc sâu sát cơ sở, nắm bắt tình hình thực
tế của Thành phố, Quận nhà, kịp thời phản ảnh, kiến nghị, tham gia thảo luận
quyết định những chủ trương lớn của thành phố, những bức xúc của cử tri,
giám sát việc triển khai thực hiện, nhất là giải quyết, xử lý đơn thư… bản thân
luôn bám sát Chương trình hành động thực hiện quyết liệt, có hiệu qủa 04
vấn đề lớn mà trong Chương trình hành động bản thân đã đặt ra, đó là: đẩy
nhanh tiến độ giải tỏa đền bù và tái định cư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, ổn
định đời sống nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi phát triển nhanh các lĩnh vực
dịch vụ du lịch, thương mại, y tế, giáo dục...; giải quyết tốt vấn đề an sinh xã
hội; xây dựng nguồn lực cho sự phát triển, nhất là vấn đề giáo dục và công tác
cán bộ; xử lý các bức xúc cụ thể là bà con cử tri đang quan tâm như: vấn đề
bê tông hóa kiệt hẻm, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, ngập úng, thiết chế
văn hóa cơ sở...
Những nỗ lực trên đã góp phần vào thành tựu phát triển chung của thành
phố, đặc biệt sự chuyển mình và từng bước hình thành diện mạo đô thị và
phát triển của quận nhà trong thời gian qua.
Tuy nhiên, nghiêm túc đánh giá vẫn còn đó các nội dung đã được đặt ra,
song do nhiều nguyên dân các cấp chưa thực hiện nghiêm túc, triệt để; nhiều
vấn đề bức xúc chưa giải quyết rốt ráo. Đây là những vấn đề cần có những
giải pháp cụ thể tập trung khắc phục trong thời gian đến.
Kính thưa toàn thể bà con cử tri
Được phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử Ngũ Hành Sơn, đại diện
cho bà con cử tri của quận lần nầy. Nếu bà con tín nhiệm bầu tôi trúng cử, tôi
hứa sẽ thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng Hội
đồng nhân dân thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương, luôn
dành thời gian sâu sát cơ sở lắng nghe các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của bà
con, nhất là những vấn đề bức xúc để phản ảnh và tập trung giải quyết trong
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chức năng của mình. Theo đó, sẽ tập trung quan tâm thực hiện một số vấn đề
quan trọng như sau:
Một là: Tiếp tục thực hiện chủ trương xây dựng kết cấu hạ tầng thành
phố đồng bộ theo hướng văn minh, hiện đại phù hợp với quy hoạch; đẩy
nhanh tiến độ giải tỏa đền bù và tái định cư; đảm bảo tiến độ triển khai các
dự án, nhất là các công trình trọng điểm của thành phố và quận.
Thứ hai: Tập trung rà soát các nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển
kinh tế; có cơ chế, chính sách tạo môi trường thuận lợi trong sản xuất, kinh
doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
Thứ ba: Tiếp tục quan tâm giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, nhất là
thực hiện Đề án Giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đúng tiến độ; tập trung
giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân, nhất là an toàn thực phẩm, ô
nhiểm môi trường; tê nạn ma túy...
Thứ ba: Kiến nghị phân cấp và tăng cường công tác giám sát hoạt động
của các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương, cụ thể:
- Nâng cao chất lượng thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại các
phiên họp Hội đồng nhân dân
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Thường trực Hội đồng
nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân; nhất là hoạt động giám sát thường
xuyên theo Luật Hoạt động giám sát.
- Tích cực giám sát giải quyết các kiến nghị, phản ánh của bà con cử tri
thông qua công tác giải quyết đơn, thư, thông qua đường dây nóng của
Thường trực Hội đồng nhân dân và thông qua các buổi tiếp xúc cử tri.
Thứ sáu: Đối với quận Ngũ Hành Sơn, tuy đã đạt được những thành
tựu đáng kể, song vẫn còn nhiều khó khăn. Để đạt được mục tiêu là khu đô thị
hiện đại phía Đông Nam thành phố; là Trung tâm dịch vụ - du lịch - thương
mại của khu vực… ngoài những nhiệm vụ chung nêu trên, tôi sẽ quan tâm tập
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trung đến hoàn thành những công việc đã nêu ra song chưa hoàn thành theo
đúng tiến độ và những bức xúc do quá trình phát triển đặt, đó là: tiếp tục xây
dựng kết cấu hạ tầng, trong đó tập trung dự án khơi thông sông Cổ Cò, dự án
Công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn,; khu di tích K20… Rà soát, khớp nối quy
hoạch và có chính sách hợp lý đối với các dự án kéo dài. Đẩy nhanh tiến độ
giải tỏa đền bù các dự án và các khu tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng
cho các nhà đầu tư sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân.
Tiếp tục quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, nhất là nguồn nhân lực,
trước mắt giải quyết việc làm cho nhân dân (liên kết với nhà đầu tư về đào tạo
và việc làm; nâng cấp và mở rộng các Làng nghề đá mỹ nghệ Non nước; phát
triển các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp); ưu tiên đầu tư phát triển
giáo dục, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị, có môi trường sống tốt.
Quan tâm đến những vấn đề bức xúc, nhất là ngập úng, ô nhiễm môi
trường, tình hình quản lý người nước ngoài, tình hình phức tạp về an ninh trật
tự tại khu vực giáp ranh, các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo....
Cuối cùng, nhân dịp này tôi xin chân thành cảm ơn UBMTTQVN
thành phố, UBMTTQVN quận, các đồng chí lãnh đạo phường đã tạo điều
kiện để bản thân tôi được tiếp xúc với bà con cử tri hôm nay.
Tôi xin chân thành cám ơn bà con cử tri đã tạo điều kiện để tôi hoàn
thành nhiệm vụ của người đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ
qua và đã dành thời gian quý báu của mình để dự và nghe chương trình hành
động của tôi trong nhiệm kỳ Hội đồng nhân dân sắp tới.
Đà Nẵng, ngày ... tháng... năm 2016
Người ứng cử

Nguyễn Nho Trung

