
 

 
 
 
 
 
 
    

Chương trình hành động ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 
XI nhiệm kỳ 2021-2026 

 
Kính thưa: cô, bác, cử tri, tôi tên Lê Ky, sinh ngày 15/06/1973, hiện 

làm nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Nam, bản thân tôi 
hết sức vinh dự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận 
khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng thời tôi cũng có ý thức được rằng đây 
là nhiệm vụ, trách nhiệm vô cùng quan trọng của bản thân tôi, nếu được cô 
bác, cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh khóa 11, nhiệm kỳ 2021-2026, 
tôi sẽ tiếp tuc, cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nửa để làm tròn trách nhiệm 
của người đại biểu HĐND, tôi xin đề ra chương trình hành động của mình 
như sau: 

1.Đối với bản thân và công việc, bản thân tôi luôn xác định trách nhiệm 
của mình là cán bộ, là người đại biểu của nhân dân, là cầu nối của nhân dân 
với chính quyền, nói đi đôi với làm, có ý thức tổ chức kỹ luật, có tinh thần 
đoàn kết, luôn tôn trọng và lắng nghe các ý kiến đóng góp của nhân dân để 
kịp thời hoàn thiện về mọi mặt, có thái độ kiên quyết với những biểu hiện 
tiêu cực và các hành vi vi phạm pháp luật, vân dụng kiến thức chuyên môn 
và kinh nghiệm thực tiển để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian 
tới bản thân tôi xác định, chú trọng, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, 
sẽ tập trung thực hiện mạnh mẽ và có hiệu quả làm thật tốt vai trò của 
người đại biểu dân cử, dành nhiều thời gian hơn để gặp gỡ, tiếp xúc với 
cử tri, để hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và Nhân dân. Lắng 
nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân để 
đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và 
nhân dân quan tâm; trong đó chú trọng tình hình biến đổi khí hậu, hạn 
hán, xâm nhập mặn; những giải pháp thực hiện chính sách xã hội; chính 
sách dân tộc, tôn giáo; công tác giảm nghèo, An sinh xã hội… thông qua 
các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp, công tác cải cách thủ 
tục hành chính, nhằm giải quyết nhanh nhất về nhu cầu thủ tục hành chính 
của người dân và doanh nghiệp, tạo điều kiện để thu hút đầu tư phục vụ 
phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. 

2. Xác định phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đầu tư xây dựng cơ sở 
hạ tầng, các vùng sản xuất tập trung trên địa bàn huyện , đặt biệt là đầu tư 
các công trình thủy lợi, điện sản xuất, nhằm thực hiện mạnh mẽ việc 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cơ cấu mùa vụ, nâng cao thu nhập, song song 
đó là tập trung xây dựng các chuổi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản 



 

 
 
 
 
 
 
    

phẩm nhằm tạo đầu ra và giá cả ổn định cho sản phẩm nông nghiệp của địa 
phương. 

3.Tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kinh tế trong đó 
chú trọng các vùng sản xuất, chăn nuôi tập trung, các dự án xã hội hóa giáo 
dục, y tế, thể dục thể thao song song với việc thực hiện tốt công tác bảo vệ 
môi trường. 

4. thực hiện tốt chính sách an sinh, xã hội, chính sách người có công và 
đặt biệt là công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, phát triển đồng bộ văn 
hóa thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, nâng cao chất 
lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giữ vững ổn định chính 
trị, tang cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

Bản thân tôi tâm niệm rằng dù kết quả có như thế nào nào đi nữa thì ở 
bất kỳ cương vị công tác nào được tổ chức phân công, được nhân dân giao 
phó phải quyết tâm bằng tất cả khả năng, năng lực của mình để làm tròn 
trách nhiệm đối với công việc, đối với nhân dân, tôi sẽ giành nhiều thời 
gian hơn nữa đi thực tế các thôn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính 
đáng của cử tri, giải quyết kịp thời các kiến nghị thuộc thẩm quyền của 
mình, những vấn đề vượt thẩm quyền sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng 
để kịp thời giải quyết, có ý thức trong việc tham gia, đóng góp xây dựng, 
nắm chắt tình hình, kinh tế xã hội, đời sống của nhân trên địa bàn ứng cử để 
có những đề xuất kiến nghị,giải pháp hữu hiệu tiếp tục có những chính sách 
để nâng cao đời sống cho người dân nhất là việc nâng cao chất lượng xây 
dựng nông thôn mới, tôi sẽ phấn đấu, nổ lực trong việc thực hiện nhiệm vụ 
được giao bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, đồng thời không ngừng học 
tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ năng lực, kiến thức để 
làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin yêu 
của cử tri và nhân dân; 

Xin trân trọng cảm ơn quý cô, bác, cử tri đã lắng nghe./. 


