
  

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

CỦA ỨNG CỬ VIÊN HĐND HUYỆN, NHIỆM KỲ 2021-2026 

 

  Kính thưa:  

- Các ứng cử viên ứng cử HĐND tỉnh, huyện; 

- Lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN xã Phước Diêm; 

- Quý vị đại biểu, cùng tòan thể quý cử tri xã Phước Diêm. 

 Tôi tên: Huỳnh Kiều Ánh; Sinh ngày: 16/7/1987 

Đơn vị công tác: Huyện Đoàn Thuận Nam.  

 Chức vụ hiện nay: Huyện ủy viên, Bí thư huyện Đoàn.  

 Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội; Đại học Luật. 

 Lý luận chính trị: cao cấp 

Quê quán: Mông Đức, Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận. 

Nơi ở hiện nay: Mông Đức, Phước Hữu, Ninh Phước, Ninh Thuận. 

Kính thưa Hội nghị, quý cử tri: được sự quan tâm, tín nhiệm của cấp ủy, 
chính quyền, quý cử tri bản thân tôi đã trúng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 
2016-2021 đơn vị bầu cử xã Phước Diêm. Trong nhiệm kỳ qua bản thân luôn 
lắng nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử 
tri đến các cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích chính 
đáng của cử tri vào sự phát triển của xã Phước Diêm bản thân hoàn thành tốt 
nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. 

Kính thưa Hội nghị, quý cử tri! được sự hiệp thương giới thiệu của 
UBMTTQVN huyện, sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự tín nhiệm 
của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đã giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu 
HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Bản thân tiếp tục đăng ký nguyện vọng ứng 
cử đại biểu HĐND huyện đơn vị xã Phước Diêm và được cấp có thẩm quyền 
thống nhất. Đây là niềm vinh dự, tự hào vì tiếp tục ứng cử trên địa bàn xã đồng 
thời cũng là trách nhiệm rất lớn đối với bản thân tôi.  

Hôm nay, Ủy ban Mặt trận TQVN huyện tổ chức buổi gặp mặt giữa ứng 
cử viên HĐND huyện với quý cử tri nơi ứng cử (xã Phước Diêm), là cơ hội để 
cho tôi được bày tỏ tình cảm, quyết tâm và dự kiến về chương trình hành động 
của bản thân. Nếu được quý cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND huyện 
nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân tôi sẽ cố gắng đem hết khả năng, trí tuệ, sức trẻ 
của mình để thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề sau: 

Thứ nhất, tôi sẽ cố gắng làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, 

đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Gần dân, sát dân quan tâm lắng 

nghe và phản ánh trung thực, đầy đủ các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri 

đến HĐND, UBND và các cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời, bảo vệ quyền 

và lợi ích chính đáng của cử tri. 

Thứ hai, tích cực nghiên cứu, học tập, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn 

để áp dụng vào công việc; từng bước củng cố, nâng cao kỹ năng hoạt động, năng 

lực thực hiện vai trò, chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu 



  

Hội đồng nhân dân huyện. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công 

tác, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt chức trách của người đại biểu dân cử; 

xứng đáng kỳ vọng, niềm tin của nhân dân.  

Thứ ba, với vai trò là Bí thư Huyện Đoàn cùng Ban Chấp hành Huyện 

Đoàn tôi sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện một số công trình, phần việc thanh niên, 

quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, nhận đỡ đầu các em học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn hiếu học tạo điều kiện cho các em tiếp bước đến 

trường... góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã nhà chung tay xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

Đặc biệt, bản thân tôi sẽ quan tâm thông tin về thị trường lao động để giải 

quyết tốt việc làm cho các bạn DVTN ổn định cuộc sống. Nhân rộng mô hình, 

cách làm hay có hiệu quả , giới thiệu các nguồn vốn vay từ NHCSXH, vốn khởi 

nghiệp của Đoàn Thanh niên để các bạn ĐVTN có cơ hội, điều kiện lập thân, lập 

nghiệp. 

Bằng hết khả năng, trách nhiệm và tâm huyết của mình nếu được quý cử tri 

tín nhiệm và bầu tôi vào đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Thuận Nam, nhiệm 

kỳ 2021-2026, tôi sẽ cố gắng tham gia thực hiện thật tốt những vấn đề mà tôi dã 

quan tâm như đã trình bày góp phần phát triển kinh tế - xã hội của xã Phước 

Diêm 

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn quý đại biểu và bà con cử tri đã chú ý lắng 

nghe phần trình bày của tôi; mong muốn tiếp tục đón nhận tình cảm, sự quan tâm 

của quý cử tri. 

Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý cử 

tri…dồi dào sức khỏe, hạnh phúc Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


