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Phần nội dung
Tình hình KT-XH nổi bật của Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2020
- Kinh tế - xã hội được duy trì với mức tăng trưởng khá, thuộc nhóm dẫn đầu
vùng kinh tế trọng điểm của miền Trung (Giá trị công nghiệp-xây dựng tăng bình
quân 8,54%/năm; thương mại dịch vụ tăng bình quân 6,77%/năm; nông lâm nghiệp
duy trì mức tăng trưởng 3,27%/năm)
- Thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra đạt
kết quả khá tích cực
+ Phát triển kết cấu hạ tầng: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020
là 137.767 tỷ đồng, gấp 1,8 lần so với giai đoạn 2011-2015; nhiều công trình giao
thông quan trọng có tính chất liên vùng đã hoàn chỉnh để phát triển kinh tế, rút ngắn
khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Hoàn thành kiên cố hóa 571 km giao thông
nông thôn và 320 km đường DH; 100% số xã trên địa bàn tỉnh đã có đường ô tô đến
trung tâm xã. Tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới 116 xã, tỷ lệ 58%; có 11 xã đạt
chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 5 huyện/18 huyện đạt chuẩn
NTM
+ Phát triển nguồn nhân lực: Giai đoạn 2016-2020 tỉnh đã đào tạo, bồi dưỡng
cho 58.595 lượt CBCCVC ; đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 86.000 lao động
+ Cải thiện môi trường đầu tư: Toàn tỉnh có 6.770 doanh nghiệp hoạt động hiệu
quả, thu hút được 196 dự án FDI vào địa bàn tỉnh, cấp phép 230 dự án đầu tư trong
nước…
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp
xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp
- Đối với vùng trung du, miền núi: Thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp
khu dân cư thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. trong nhiệm kỳ đã sắp xếp được
6.462 hộ dân di dời chỗ ở đến nơi an toàn
- Về Giáo dục-đào tạo: Có 533/802 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 66,3%; chất
lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn chuyển biến tích cực
- Về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được cải thiện; tỷ lệ 41,5
giường bệnh/vạn dân, 11,2 bác sỹ/vạn dân
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- Về thực hiện chế độ, chính sách: Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công
với hơn 27.415 hộ (cả sửa chữa và xây mới); huy động các nguồn lực khác giải quyết
phát sinh thêm cho 12.734 hộ
- Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia GNBV: Đến nay toàn tỉnh còn
5,23% hộ nghèo; 2,07% hộ cận nghèo, vượt chỉ tiêu đề ra
Kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm 2021-2025
Về quan điểm
- Tập trung phát triển kinh tế bề vững kết hợp với thực hiện tốt công tác an sinh
xã hội; ưu tiên PT vùng Đông làm động lực
- Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
- Phát triển KT-XH gắn liền với đảm bảo môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên
tai, biến đổi khí hậu; giữ vững ổn định chính trị, QP-AN
Về một số chỉ tiêu quan trọng
- Tỷ trọng các ngành trong GRDP đến 2025
+ Nông-lâm nghiệp: 9,3-9,5%; CN&XD 35,836%;
+ TM-DV: 37,2-37,3%; Thuế sản phẩm: 17,4-17,5%
- Tỷ lệ đô thị hóa đến 2025 khoảng 37%
- Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng bình quân hàng năm 7,5-8%
- GRDP bình quân đầu người đến 2025: 110-113 triệu
- Thu ngân sách tăng bình quân hàng năm: 9%
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến 2025: 70-75%
- Tỷ lệ hộ nghèo đến 2925: 2,87%
- Tỷ lệ dân số tham gia BHYT 96%
- Có 80% số xã đạt cuẩn NTM; thu nhập bình quân đầu người 70
triệu/người/năm.
Là người con của quê hương Hiệp Đức, mặc dù không sinh ra từ vùng đất này
nhưng bản thân đã sống, làm việc và công tác gần 50 năm, trải qua nhiều lĩnh vực, vị
trí khác nhau nên rất hiểu về truyền thống, con người và tâm tư nguyện vọng của
người dân Hiệp Đức.
Do vậy về bản thân, nếu được sự tín nhiệm của cử tri huyện nhà bầu vào đại
biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; với cương vị và trách nhiệm được
giao hiện nay tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng của mình để lãnh chỉ đạo, triển khai, tổ
chức thực hiện các chủ trương , NQ của của Đảng, chính sách của Nhà nước các cấp
vào thực tế của huyện nhà thực sự có hiệu quả; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế về điều
kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, truyền thống văn hóa vùng miền…làm sao cho Hiệp Đức
phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân
dân được nâng lên, theo kịp với sự phát triển chung của xã hội, nhất là đối với các
đơn vị huyện đồng bằng lân cận
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Cụ thể:
- Đề xuất với tỉnh và Trung ương ưu tiên đầu tư nguồn lực để xây dựng và phát
triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông (QL 14E, đường DT, DH, GTNT) tạo
động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội mang tính liên kết với các huyện miền núi,
phát triển công nghiệp, du lịch, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn
- Tập trung nguồn lực xây dựng phát triển đô thị, tạo động lực đầu tư phát triển
đô thị Tân Bình, định hướng quy hoạch mở rộng không gian đô thị Việt An, Sông Trà
theo chuỗi giá trị mang tính tương tác, liên kết với các vùng lân cận để phát triển kinh
tế
- Chú trọng thường xuyên đến lĩnh vực an sinh xã hội, nhất là sắp xếp bố trí tái
định cư cho người dân ổn định chăm lo sản xuất; vấn đề giải quyết việc làm, cải
thiện nhà ở, BHYT cho người nghèo
- Định hướng chuyển đổi cây trồng, con vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên
có hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho người dân để giảm nghèo bền vững
- Quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục và khám chữa bệnh cho nhân dân
thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn
Phần kết luận
- Nếu được cử tri ứng hộ, với tư cách là đại biểu của dân, tôi sẽ thực hiện đúng
các nội dung sau đây:
+ Bản thân luôn luôn gương mẫu; có phẩm chất đạo đức tốt; không quan liêu,
nhũng nhiễu; xử lý, điều hành công việc đảm bảo nguyên tắc công bằng, dân chủ,
khách quan
+ Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của dân; truyền tải đầy đủ những kiến nghị, đề
xuất chính đáng của nhân dân đến các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết một
cách kịp thời
+ Ngược lại cung cấp đến toàn thể cử tri những thông tin được phép: đặc biệt là
những chế độ có liên quan đến đối tượng chính sách, đối tượng xã hội và những cơ
chế hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi để người dân có điều kiện phát triển
Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh
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