
  

  

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN 

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

  

 Kính thưa: - Đ/c……………………. 

- Thưa các vị đại biểu 

- Thưa toàn bộ cử tri có mặt tại hội trường hôm nay 

 

 Tôi tên: Hán Tấn Vĩnh An, sinh năm 1977. Nguyên quán: Thôn Mỹ 

Nghiệp (nay là khu phố Mỹ Nghiệp), thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, 

tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay tôi đang công tác tại Phòng Tài nguyên và Môi 

trường, chức vụ Phó Trưởng phòng. Tôi rất vinh dự được cơ quan giới thiệu ứng 

cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, với tư là một cán bộ quản lý cấp phòng 

phụ trác về lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện 

bản thân tôi luôn luôn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm, muốn cống hiến hết sức 

lực và quyết tâm xây dựng xã nhà phát triển, giàu đẹp, văn minh từ nguồn lực 

đất đai sẳn có. Lời đầu tiên cho phép tôi xin được gửi lời tới quý đại biểu, toàn 

thể cử tri lời cảm ơn chân thành, lời chưc sức khỏe và hạnh phúc. 

 Theo tôi tìm hiểu và được biết đại biểu HĐND là người được cử tri bầu ra 

không chỉ là người đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, mà 

còn là đại diện ý chí, nguyện vọng của cử tri của huyện nhà. Nếu tôi được cử xã 

tín nhiệm, bỏ phiếu, tôi xin hứa sẽ cố gắn làm tròn trách nhiệm của người đại 

biểu dân cử đại diện ý chí nguyện vọng của nhân dân, dành thời gian tham gia 

các cuộc tiếp xúc trước và sau kỳ họp theo luật định. Quan tâm lắng nghe và 

phản ánh đầy đủ các ý kiến tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến HĐND, UBND 

và các cơ quan có liên quan để giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích chính 

đáng của cử tri có liên quan đến đất đai, môi trường… 

 Kính thưa: toàn bộ cử tri… 

 Xã Phước Hà là xã miền núi là xã khó khăn chủ yếu làm ăn sinh sống 

bằng nông nghiệp cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, diện tích đất đai 

lớn… 

 Như chúng ta đã biết đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, Phòng Tài nguyên 

và Môi trường là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước 

về đất đai tài nguyên và môi trường, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn không ít 

khó khăn tác động đến quá trình thực hiện nhiệm, tình hình thực tế về đất đại tại 

địa phương do tính lịch sử về đất đai để lại; cán bộ địa chính chưa am hiểu về 

đất đai tại địa phương đặc biệt trong tác quy chủ xác định nguồn gốc, quá trình 

sử dụng đất để thực hiện giải phóng mặt các dự án tại địa phương dẫn đến tình 

hình thắc mắc khiếu nại..; 

Công tác tuyên truyền, ở địa phương còn hạn chế, trách nhiệm kê khai, 

đăng ký quyền sử dụng đất chưa cao; công tác Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất chưa cao vẫn chờ người dân đến liên hệ lập thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng 

nhận, chưa tập trung chỉ đạo tuyên truyền để người dân thực hiện đăng ký đất 



đai nhằm đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là 

tăng cường về nhân lực, tài chính, cũng như giải quyết các vướng mắc phát sinh 

trong quá trình thực hiện. 

 Kính thưa: toàn bộ cử tri… 

 Để giải quyết vấn đề trên đòi hỏi người quản lý phụ trách địa bàn phải xây 

dựng chương trình hành động cụ thể và tham mưu cho cấp ủy chính quyền thực 

hiện tốt một cách đồng bộ, chặt chẽ. Vì vậy chúng tôi rất mong cử tri xã Phước 

Hà tín nhiệm, bỏ phiếu cho chúng tôi để cho chúng có thể quay trở lại để trả lời 

các vấn đề cử tri quan tâm. Chúng tôi cam kết ra sức phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ và sẽ kiến nghị với cơ quan có chức năng giải quyết các vấn đề nêu 

trên với các giải pháp như sau: 

Tiếp tục riển khai thực hiện công tác kê khai, đăng ký đất đai trên địa bàn 

xã; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn. 

 Tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định pháp luật, nhất là việc 

thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, chỉnh lý hồ sơ địa chính, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải quyết khiếu 

nại, tranh chấp đất đai, xử lý vi phạm hành chính. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức (thông 

báo trên loa đài đến từng thôn trên địa bàn) để các hộ gia đình, cá nhân đang sử 

dụng đất nhận thức được trách nhiệm, quyền lợi của nguời sử dụng đất;  

 Cảm ơn các cử tri đã lắng nghe, cảm ơn UBMTTQVN huyện đã tổ chức 

cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri. Cuối cùng xin kính chúc lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, 

UBND, UBMTTQVN xã…. Quý đại biểu, cử tri….. dồi dào sức khỏe thành đạt. 

Chúc hội nghị thành công tốt đẹp./. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


