
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
(Của ứng cử viên Phan Thị Ngân Hạnh đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận 

 khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026) 
----------------        

Kính thưa : - Chủ trì Hội nghị! 
 - Quý vị đại biểu! 
 - Cô, bác, anh chị cử tri! 

 Tôi tên: PHAN THỊ NGÂN HẠNH; sinh năm: 1979 
Nơi ở hiện nay: Số 47 đường Trần Phú, khu phố 4, phường Thanh Sơn, thành 

phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.   
Trình độ chuyên môn: Đại học Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nhà nước; 

Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Kinh tế. 
Chức vụ hiện nay: UV.BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội 

LHPN tỉnh. 
Đơn vị công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. 
Hôm nay được UBMTTQ tỉnh, UBMTTQ huyện Thuận Nam và địa phương tổ 

chức cho các ứng cử viên gặp gỡ cử tri để trình bày chương trình hành động của mình. 
Lời đầu tiên, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn đến Ủy Ban mặt trận tổ quốc các cấp, lãnh đạo 
địa phương. Tôi xin gửi đến các đồng chí lãnh đạo, quý cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh 
phúc và thành công. 

Kính thưa quý cử tri! 
Tôi có quá trình công tác, cống hiến và trưởng thành với khoảng thời gian hơn 

21 năm (trong đó có 7 năm công tác Đoàn Thanh niên; 14 năm công tác Hội Phụ nữ). 
Hiện nay trên cương vị là Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, là người đứng đầu 
cơ quan, tổ chức Hội Phụ nữ, tôi luôn xác định tinh thần, trách nhiệm của cá nhân; chủ 
động, tích cực lãnh đạo cơ quan, tổ chức Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực 
hiện nghiêm túc chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, đề án và các văn bản chỉ đạo của 
TW Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy. 

Nhiệm kỳ này, được sự tín nhiệm của cử tri cơ quan nơi công tác, cử tri nơi cư 
trú và được UBMTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội 
đồng Nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời được Ủy ban Bầu cử 
tỉnh giới thiệu, phân công ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử sô 12 gồm 08 
xã thuộc địa bàn huyện Thuận Nam. Đây là niềm vinh dự lớn lao; đồng thời cũng gắn 
với trách nhiệm rất nặng nề. Tôi nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và 



quyền hạn của Hội đồng nhân dân và đại biểu HĐND. Vì vậy, Nếu được các cô, bác, 
anh, chị cử tri địa phương tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 
2021 – 2026 với quyết tâm, trách nhiệm tôi sẽ thực hiện tốt các nội dung sau: 

Thứ nhất: Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, gần gũi, lắng nghe ý kiến, 
nguyện vọng, đề xuất của cử tri nơi ứng cử; dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt 
tình hình thực tiễn; tổng hợp, phản ánh trung thực, đầy đủ, kịp thời những kiến nghị 
của cử tri đến cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết; đồng thời theo dõi, đôn đốc và 
kịp thời thông tin để cử tri được biết. 

Thứ hai: Tham gia cùng với các đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện quyền 
giám sát của HĐND đối với việc thực hiện các chế độ, chính sách, chủ trương, nghị 
quyết… để kịp thời nắm bắt những vấn đề  bất cập, chưa phù hợp trong thực tiễn, từ 
đó kịp thời báo cáo, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi, để chính 
sách đến được với người dân, đến với các đối tượng thụ hưởng…. góp phần chăm lo 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Nhân dân. 

 Thứ ba: Với vai trò là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội, Tỉnh ủy viên, 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, tôi dành sự quan tâm của mình đến những vấn đề có liên 
quan đến gia đình, quyền lợi của Phụ nữ như: chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp cho Phụ nữ; Công tác Bình đẳng giới; phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; 
phòng chống xâm hại trẻ em; hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, hỗ trợ 
Phụ nữ phát triển kinh tế gia đình tăng thu nhập để giúp cho các thành viên trong gia 
đình có chất lượng cuộc sống tốt hơn; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ hội các cấp có 
phẩm chất, năng lực, trình độ, có trách nhiệm, nhiệt huyết với phong trào; chú trọng 
công tác bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao kỹ năng, kiến thức cho phụ nữ; 
tăng cường chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội theo hướng thiết 
thực, hiệu quả, sát thực tiễn ở sở để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Hội viên phụ 
nữ.  

Thứ tư: Tôi sẽ luôn cố gắng, nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi phẩm chất đạo 
đức; không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, năng lực; tham gia đầy đủ, 
có trách nhiệm các kỳ họp; hoạt động tích cực, có chất lượng, đạt hiệu quả trong công 
tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Kính thưa quý cử tri! 
         Tôi luôn tâm niệm rằng, dù ở cương vị nào cũng luôn luôn nỗ lực cố gắng học tập, 
nghiên cứu, đúc rút những kinh nghiệm từ thực tiễn; thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được đảng và Nhân dân tin tưởng giao phó.  

Tôi rất mong nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và tín nhiệm của cô, bác, anh, chị 
cử tri, để tôi có điều kiện cùng các đại biểu HĐND tỉnh được đóng góp sức lực, trí tuệ 



và hiểu biết, để xây dựng và phát triển của tỉnh Ninh Thuận nói chung và huyện 
Thuận Nam nói riêng. 
 Kết thúc phần trình bày chương trình hành động của mình, tôi xin kính chúc các 
quý vị đại biểu, quý cô, bác cử tri lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 
  Xin trân trọng cảm ơn! 

                         Người viết chương trình hành động 
 
 
 
 
       PHAN THỊ NGÂN HẠNH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


