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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
(Ứng cử viên HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2025) 

 

Kính thưa các đ/c Lãnh đạo cấp huyện, cấp xã, quý đại biểu ƯCV. 
Kính thưa các cô, chú, bác, anh, chị - quý cử tri …. 
 

Tôi tên: Lê Minh Châu, sinh năm 1985 
Quê quán: Tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Thường trú: thôn Vạn Phước, 

xã Phước Thuận, Ninh Phước, Ninh Thuận; 
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh. 
Quá trình công tác: thời gian từ tháng 7/2011 đến tháng 7/2018, công tác 

tại Phòng Tài chính – Kế hoạch; chuyển sang Văn phòng cấp ủy và Chính quyền 
huyện Thuận Nam từ tháng 8/2018 đến nay. 

Nơi công tác hiện nay: Văn phòng cấp ủy và Chính quyền huyện Thuận 
Nam  

Lời đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn đến quý Lãnh đạo, các cô, chú, bác, 
anh, chị - quý cử tri đã tín nhiệm, tin tưởng giới thiệu tôi tham gia Ứng cử đại 
biểu HĐND cấp tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, đây là niềm tự hào lớn lao cho bản 
thân tôi và gia đình. 

Kính thưa các cô, chú, bác, anh, chị - quý cử tri, là một công dân sống tại 
huyện Ninh Phước, được làm việc tại huyện Thuận Nam, là hai địa phương có 
đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội có nhiều điểm tương đồng với nhau; được 
Chính phủ ban hành cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế - xã 
hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023 tại Nghị quyết số 
115/NQ-CP ngày 31/8/2018, theo đó chấp thuận chủ trương phát triển tỉnh Ninh 
Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước (điện gió, điện mặt trời); 
và phấn đấu đến năm 2030, huyện Thuận Nam cơ bản hoàn thành mục tiêu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và trở thành khu công nghiệp trọng điểm phía Nam của 
tỉnh (theo Chương trình hành động của Huyện ủy số 06-CTr/HU ngày 
13/11/2018 thực hiện KH số 113-KH/TU ngày 11/7/2018 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy). 

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành hỗ trợ trong việc kêu gọi đầu 
tư, hiện nay trên địa bàn huyện đang định hướng triển khai rất nhiều dự án (Nghị 
quyết đại hội đại biểu đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2021 số 01-
NQ/ĐH ngày 15/7/2020), trong đó: 

- UBND xã Phước Hà: dự án liên thông hồ chứa nước Tân Giang và hồ 
chứa nước Sông Biêu; nâng cấp, mở rộng tuyến Tỉnh lộ 709 Phước Ninh – 
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Phước Hà; Thực hiện đồng bộ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách 
dân tộc và chính sách đối với xã An toàn khu Phước Hà để xóa đói, giảm nghèo, 
cải thiện nâng cao đời sống; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, hỗ trợ 
về nhà ở, đất sản xuất; 

- UBND xã Nhị Hà: Tập trung phát triển công nghiệp, năng lượng tái tạo; 
dự án liên thông hồ chứa nước Tân Giang và hồ chứa nước Sông Biêu; 

- UBND Phước Nam: Tập trung phát triển công nghiệp, năng lượng tái 
tạo, Khu công nghiệp Phước Nam; Đường nối trung tâm hành chính huyện 
Thuận Nam với đường Văn Lâm - Sơn Hải (ĐH51); nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường: Văn Lâm-Sơn Hải. 

- UBND Phước Ninh: Tập trung phát triển công nghiệp, năng lượng tái 
tạo; DA nâng cấp, mở rộng tuyến Tỉnh lộ 709 Phước Ninh – Phước Hà; Cụm 
Khu Công nghiệp Hiếu Thiện 

- UBND xã Phước Minh: Tập trung phát triển công nghiệp, năng lượng tái 
tạo; DA nhà máy điện mặt trời 450MW 

- UBND Phước Diêm: Khai thác tiềm năng lợi thế về kinh tế biển, tập 
trung phát triển du lịch biển; Khu công nghiệp Cà Ná, dự án Tổ hợp điện khí, 
khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Cà Ná, cảng biển nước sâu Cà Ná;  

- UBND xã Cà Ná: Khai thác tiềm năng lợi thế về kinh tế biển, tập trung 
phát triển du lịch biển; Khu công nghiệp Cà Ná, dự án Tổ hợp điện khí, khí thiên 
nhiên hóa lỏng (LNG) Cà Ná, cảng biển nước sâu Cà Ná;  

- UBND xã Phước Dinh: Khai thác tiềm năng lợi thế về kinh tế biển, tập 
trung phát triển du lịch biển; triển khai thực hiện phát triển công nghiệp điện mặt 
trời, khu trang trại điện gió trên bờ và trên biển; nâng cấp, mở rộng tuyến 
đường: Văn Lâm-Sơn Hải 

Nhận định các vấn đề thường liên quan đến dự án như: Các yếu tố tác 
động, ảnh hưởng của dự án đến môi trường; chủ trương đầu tư, sự phù hợp của 
dự án với quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất của địa phương, an ninh 
vùng dự án; nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư 
và giải quyết các khiếu nại, tranh chấp liên quan đến dự án; các nhiệm vụ này 
thuộc thẩm quyền giải quyết trực tiếp của các cơ quan chuyên môn của chính 
quyền các cấp; tuy nhiên, là Chuyên viên trực thuộc Văn phòng Cấp ủy và 
Chính quyền huyện - là cơ quan tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Thường trực 
Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND huyện chỉ đạo các 
cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện kịp thời các chính sách, các vấn đề liên 
quan đến lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, Quốc phòng. 
(trong đó cá nhân là Chuyên viên được phân công theo dõi, tham mưu trực tiếp 
lĩnh vực kinh tế, xây dựng cơ bản) 

Nhận thấy vị trí, vai trò của Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện 
cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; đồng thời, bản thân 
trước giờ có một mong muốn là xây dựng hình ảnh một người CBCC thân thiện, 
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gần gũi, mẫu mực trước nhân dân, là nơi được người dân tin tưởng gửi gắm, 
chuyển tải những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội. 

Chính vì lẽ ấy, tôi nhận thức được rằng phải luôn cố gắng ra sức phấn đấu 
học tập, nâng cao kiến thức chuyên môn, vận dụng kiến thức được đào tạo thành 
công việc thực tiễn, tạo cho mình một hành trang, một nền tảng để đóng góp một 
phần nhỏ bé nào đó trong việc phát triển kinh tế xã hội địa phương và của huyện 
nhà. 

Tôi được công tác tại Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Thuận Nam thời 
gian từ tháng 7/2011 đến tháng 7/2018; chuyển sang Văn phòng cấp ủy và 
Chính quyền huyện Thuận Nam từ tháng 8/2018 đến nay; trong thời gian công 
tác tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập 
nâng cao năng lực chuyên môn, rèn luyện đạo đức, tu dưỡng ý chí, phẩm chất 
chính trị; với sự chỉ đạo, quan tâm, tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo và sự nổ 
lực phấn đấu của bản thân, qua các năm tôi được UBND huyện nhận xét, đánh 
giá cao và khen tặng “Lao động xuất sắc”, “Lao động tiên tiến".  

Kính thưa Quý cử tri. Qua thời gian công tác các cơ quan khác nhau, giờ 
đây tôi đã trưởng thành hơn, kinh nghiệm hơn trong việc nhìn nhận làm như thế 
nào để góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương và nhận thức sâu sắc hơn 
những vấn đề khó khăn, bức xúc của Nhân dân. Do đó, nếu được Quý cử tri tín 
nhiệm, bầu cử làm đại biểu HĐND, tôi phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung 
công việc sau: 

1. Là một người CBCC thân thiện, gần gũi, tin tưởng của Nhân dân; 
2. Luôn ghi nhận nghiêm túc ý kiến đóng góp của Nhân dân, đồng thời 

phản ánh trung thực các ý kiến đó đến các cấp có thẩm quyền, các đơn vị liên 
quan và thực hiện giám sát giải quyết các vấn đề Quý cử tri quan tâm, kiến nghị; 
sau đó thông báo kết quả cho cử tri trong thời gian sớm nhất; 

3. Theo dõi tình hình kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân trên địa bàn 
ứng cử để có những đề xuất, kiến nghị, tham mưu triển khai các giải pháp hữu 
hiệu nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của nhân dân; 

4. Là Ứng cử viên trẻ, bản thân tiếp tục học tập, rèn luyện đạo đức, phẩm 
chất chính trị, nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn để làm tốt nhiệm vụ của 
người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân. 

5. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa Quý cử tri: là một CBCC 
Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền huyện Thuận Nam, tôi đã xác định cho dù có 
được trúng cử để trở thành Đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ này hay không, 
tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao, tham mưu triển khai 
kịp thời các chủ trương chính sách, các vấn đề phát sinh; thực hiện nghiêm lời 
Bác dạy “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. 

Trên đây là Chương trình hành động của tôi, cảm ơn UBMTTQ tỉnh, 
UBMTTQ huyện và UBND xã đã tổ chức Hội nghị tạo điều kiện cho tôi và các 
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ứng cử viên có cơ hội thông qua Chương trình hành động của mình; xin cảm ơn 
bà con cử tri xã …… đã quan tâm lắng nghe. 

Kính chúc các đ/c Lãnh đạo, Quý cử tri sức khỏe, hạnh phúc.  
Chúc Hội nghị thành công tốt đẹp./. 
 


